Investimentos reforçam
a saúde de Cascavel
DEPUTADO ALFREDO KAEFER GARANTE VERBA PARA HOSPITAIS
MUNICIPAL E UNIVERSITÁRIO, UOPECCAN E 5 USFS

Referência em medicina em todo o Paraná, Cascavel recebe importantes investimentos
na área de saúde pública. São recursos conquistados pelo deputado federal Alfredo Kaefer
(PP) que contemplam os Hospitais Municipal e Universitário, a Uopeccan e a construção de
cinco unidades de saúde. O deputado trabalha agora para garantir a Central de Transplantes da Uopeccan, cujo projeto já está em trâmite.
z Págs. 4 e 5
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Mais segurança
A Cettrans iniciou a revitalização da
pintura de lombadas em diversos
pontos de Cascavel. Ao todo, serão
melhorados 137 locais,
especialmente na frente de escolas,
com pinturas que garantem mais
segurança para os pedestres.
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“O que nós
precisamos tomar
cuidado é para não
retroceder, não
regredir, não voltar
atrás. Nenhum
retrocesso é permitido.”

Ao leitor
CONSTITUIÇÃO CIDADÃO
A Constituição brasileira completa hoje 30 anos. É a
mais longa em vigor no País. Com o apelido de “Constituição Cidadã”, foi justamente a forma com que foi construída
que a fez tão especial.
Criado após 20 anos de ditadura militar, esse documento
representa especialmente a consolidação da democracia. Foi
elaborado por diversas frentes, inúmeras mãos, ouviu especialmente a população. Inclusive, talvez pela primeira e única
vez a população teve voz tão alta.
O texto é bem alinhado e desenha um mundo muito bom de
se viver. Assegura uma série de direitos básicos que por si só
seriam suficientes para brasileiro nenhum reclamar. O problema é que do papel para a realidade existe um grande vácuo.
Pôr em prática o que assegura a Constituição é um desafio
que dura 30 anos.
Ao longo dessas três décadas houve muitos remendos, que foram sendo discutidos conforme as demandas foram surgindo.
E agora, às vésperas das eleições, candidatos falam em
uma nova constituição. De fato, muito mudou nesses 30 anos,
a sociedade não é mais a mesma, valores foram alterados.
Uma nova Carta Magna pode ajudar a avançarmos ainda mais.
A ressalva, contudo, deve ser num item fundamental: o
cuidado com a democracia. Ela é a maior conquista do
último meio século e precisa ser respeitada. Sem ela, a
Constituição será apenas um calhamaço de papel que de
nada vai interessar à população.

No aniversário de 30 anos da
Constituição Federal, o
presidente Michel Temer
(MDB) afirmou que é
necessário preservar a
democracia. Ele ressaltou
que a “âncora da democracia
é a soberania popular. A
autoridade é o povo”.
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Isenção de tributos
aumenta 75%

As isenções de IPTU
(Imposto Predial Territorial
Urbano) tiveram significativa elevação no caixa da Prefeitura de Cascavel: 75%
em um ano. O prazo para a
adesão terminou na semana passada - ficou disponível desde maio.
No balanço apresentado pela prefeitura constam
4.674 famílias com renda
de até dois salários mínimos beneficiadas em
2017 e agora o número
subiu para 8.180 famílias.
Além do IPTU, a isenção inclui a Taxa de Coleta do Lixo
e Taxa de Proteção a Desastres, esta última repassada ao Corpo de Bombeiros
e à Defesa Civil.
Por legislação sancionada em 2009, têm direito a isenções de IPTU:
contribuintes inscritos no
Cadastro Único, com imóvel ocupado a quem não
tenha renda própria com
renda inferior a dois salários mínimos, que tenha
apenas um imóvel. A isenção é autorizada ainda
para “Mãe Social” do Programa Família Acolhedora
ou entidades sociais, clu-

bes desportivos, sociais
e culturais. Existem descontos para quem possui
áreas permanentes no
terreno ou faixas de esgoto, quem planta hortaliças
em faixas ao norte da BR467, sul da BR-277 e leste da BR-369.
Existem ainda as imunidades. Igrejas, partidos políticos, sindicatos de trabalhadores, prédios públicos
e instituições de ensino
também não pagam IPTU.
Em 2017, o montante
de tributos deixado de arrecadar foi de R$ 1,891
milhão. Neste ano, os valores não foram completamente computados, mas já
atingiram a marca de R$ 2
milhões. Conforme a Secretaria de Finanças, nem todas as isenções foram finalizadas para o apontamento do valor total.
Para este ano, a meta
da prefeitura é receber R$
48 milhões em IPTU. Conforme balanço dos oito
primeiros meses do ano,
arrecadou até agora R$
12,8 milhões, ou seja, ainda faltam 73%.
 Reportagem: Josimar Bagatoli

MOTIVOS DO AUMENTO
Um dos grandes motivadores do aumento de isenções é o
Programa Minha Casa, Minha Vida: todos os novos
empreendimentos não constam na lista de cobrança da
prefeitura. Em fevereiro, por decreto, o prefeito Leonaldo
Paranhos levou em conta que todos os critérios básicos da
ação federal são os mesmos do previsto na legislação
municipal para isenção de IPTU, liberando então os
contemplados do tributo. Foram beneficiados os moradores
do Parque dos Ipês II e III, Loteamento Esmeralda, Loteamento
Cidade Verde, Jardim Veneza, Residencial Pazzinato,
Residencial Quebec, Residencial Jaborá, Loteamento Gralha
Azul e Conjunto Residencial Riviera. Só nesse último
empreendimento são mais de 2 mil moradias contempladas.
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Costuras para o empréstimo
Para que possa fazer o empréstimo para a compra do
Atacado Liderança, o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC)
vem alterando a legislação municipal. A mais recente
mudança trata dos prazos para divisões de parcelas em
operações de crédito em instituições financeiras: em vez
de 60 parcelas no máximo, agora são permitidas 96
parcelas mensais - mesmo prazo previsto para o
empréstimo de R$ 28 milhões da Caixa para a compra do
prédio na BR-277.

Longa espera
Desativada desde a gestão
passada, agora a piscina
térmica do Bairro Floresta
deve voltar a funcionar: a
prefeitura anunciou
certame para contratar
reforma da estrutura no
valor de R$ 130 mil.

Vai entender
Se Maomé não vai à
montanha, a montanha vai
até Maomé! Mais fácil para
a Secretaria de Saúde
contratar o transporte de
pacientes do interior até
unidades de saúde do que
levar os médicos até lá.
Serão destinados R$ 546
mil a uma empresa para
fazer uma rota de 120 mil
quilômetros.

Orçamento
A Comissão de Economia,
Finanças e Orçamento

realiza em 31 de outubro,
às 14h, a audiência pública
para discutir a LDO 2019
(Lei de Diretrizes
Orçamentárias). A LDO
precisa ser encaminhada de
volta ao Executivo até o dia
15 de novembro, quando
chega à Câmara a Lei
Orçamentária Anual. Para o
ano que vem a prefeitura
estima arrecadar e gastar
R$ 1,3 bilhão.

Calçadas
Mais um progresso em relação
à proposta do Executivo para
dar descontos de até 20% no
IPTU para quem adequar as
calçadas: o parecer é
favorável da Comissão de
Economia. A grande dúvida
que não é levada em conta é
quem já se adequou - ou
seja, respeitou a legislação
municipal. Isso porque a
medida só prevê o benefício
para quem fizer as
obras agora.

HORAS MÁQUINA
O vereador Sebastião Madril (PMB) está de olho nas
horas máquina pagas a empresas contratadas que
prestam serviços na zona rural de Cascavel. Ele cobra
informações sobre o Programa Porteira para Dentro: a
dúvida é sobre o controle dos trabalhos desempenhados.
O vereador quer os documentos com assinaturas de
proprietários rurais de janeiro a agosto. Em
requerimento anterior, o processo chegou pela metade.
z O prefeito Leonaldo Paranhos recebeu autorização da SAC
(Secretaria Nacional de Aviação Civil) para publicação de edital
da licitação do novo terminal de passageiros do Aeroporto.
z Serão mais R$ 26 milhões para terminar o que já devia
estar pronto há tempos.
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Investimentos
para a saúde
de Cascavel
Em uma rápida prestação de
contas do seu último mandato, o
deputado federal Alfredo Kaefer (PP)
informa que garantiu mais de R$
220 milhões para os municípios paranaenses. São recursos destinados especialmente para a saúde
pública, como construção de unidades básicas e aparelhamento de
hospitais, além de obras para melhorar as estradas rurais, acessos
e pavimentação de vias urbanas,
equipamentos para agricultura,
dentre outros segmentos.
Referência estadual em medicina
de ponta e sua base eleitoral, Cascavel foi contemplada com um investimento expressivo para a saúde pública, que inclui desde os Hospitais
Universitário e Municipal, a construção de cinco USFs (Unidades de Saúde da Família) e a Uopeccan. Os valores somam pelo menos R$ 40 milhões considerando apenas as maiores obras. Tudo já está carimbado pelo
Ministério da Saúde e resta apenas
a conclusão do trâmite burocrático

para chegar à conta.
Segundo o deputado federal Alfredo Kaefer (PP), “são importantes investimentos em uma área importante para a cidade. São unidades que
serão mini-hospitais. Trouxemos ainda recursos para equipamentos e reforma do novo hospital de Cascavel
[R$ 11,5 milhões só para o hospital].
Com essas verbas, atendemos uma
reivindicação importante, ainda mais
para Cascavel, que é referência nesse atendimento”, diz Kaefer.
A prefeitura dá início agora à reforma total do prédio da UPA Brasília, e
por isso a equipe médica será realocada para o antigo Hospital Jácomo
Lunardelli, e, quando as obras da UPA
estiverem concluídas, terá início então a reforma da estrutura para o início do Hospital Municipal. “Será um
hospital de retaguarda. Estamos trabalhando com a estruturação física.
Agora estamos finalizando a implantação das estruturas de oxigênio para
a transferência da UPA”, disse Rubens
Griep, secretário de Saúde.

Deputado
Alfredo Kaefer
garante verba
para Hospital
Municipal,
construção de 5
USFs, Hospital
Universitário e
Uopeccan
Unidades de saúde
Com as emendas, serão
contemplados com USFs
(Unidades Saúde da Família) os
Bairros Santa Cruz, Jardim
Tarumã, Bairro Interlagos,
Bairro Universitário e Bairro 14
de Novembro. Hoje o Município
conta com 39 USFs e, com
esses e outros recursos já
anunciados pela prefeitura,
serão construídas mais 17:
“São problemas de 30 anos
que estamos resolvendo agora.
Já são três unidades novas e
estamos construindo mais
duas: na Neva e no Colmeia.
Temos outras 12 aprovadas - a
maioria em substituição a
estruturas antigas”, explica o
secretário Rubens Griep.

Compromissos assumidos
A três meses do fim do atual mandato, ainda há muito a ser feito. “Temos muito trabalho até o
fim do ano. Ainda neste ano quero aprovar o projeto que destina uma fração das loterias para as
Apaes, o que vai aumentar em dez vezes o atual valor repassado. É algo pelo qual tenho trabalhado
muito porque sei bem da importância das Apaes na vida de tanta gente. Outro desafio é terminar e
aprovar o relatório de um dos maiores projetos do Legislativo, que é o que regula todo o setor automotivo brasileiro através do Rota 2030, do qual sou relator. E também tenho me dedicado a ajudar à
Uopeccan, e um desafio enorme que assumi e estou trabalhando muito para conseguir vencê-lo é
implantar em Cascavel a Central de Transplantes da Uopeccan. É um projeto de R$ 15 milhões que
já está tramitando e que temos esperança de que ele será efetivado.”
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Deputado Kaefer com o presidente da Uopeccan, Ciro Kreuz
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Central de Transplantes da Uopeccan
Tramita no Ministério da Saúde um projeto que promete revolucionar
a medicina de alta complexidade de Cascavel e região. É a criação da
Central de Transplantes da Uopeccan, um projeto de R$ 15 milhões
assumido pelo deputado federal Alfredo Kaefer (PP). “Tenho dedicado
especial atenção à Uopeccan, que presta um serviço essencial que é o
tratamento e o combate ao câncer. Por isso, um desafio enorme que
assumi e estou trabalhando muito para conseguir vencê-lo é implantar
em Cascavel a Central de Transplantes da Uopeccan. É um projeto de
R$ 15 milhões que já está tramitando e que temos esperança de que
ele será efetivado em breve”. A Central vai atuar especialmente nos
transplantes de rim, fígado e medula. Outra conquista importante
para a Uopeccan foi a liberação para a aquisição do acelerador linear
de partículas para radioterapia conformacional 3D, avaliado em R$ 3
milhões, cujo processo foi destravado no Ministério da Saúde graças à
intervenção do deputado Kaefer. Agora, tudo prontinho e o
equipamento chega dos Estados Unidos nos próximos dias. Para se ter
uma ideia da importância do aparelho, ele é capaz de informar para o
sistema operacional a área do tumor que vai ser tratada e as que
precisam ser protegidas da radiação com muita precisão e reduz de 40
para 7 minutos o tempo da sessão, garantindo mais conforto para um
tratamento que já é tão dolorido.

Centro de Imagens do HU

Cascavel também está em vias de
receber importante aporte para a área
de mobilidade urbana. Com auxílio do
deputado Alfredo Kaefer, a prefeitura
conseguiu se incluir no Programa
Avançar Cidades, com a liberação de
R$ 35 milhões do governo federal.
Agora, além do centro reurbanizado, o
Município vai revitalizar avenidas dos
bairros. “É uma verba para melhorar a
mobilidade urbana. Já está garantida a
verba e vamos encaminhar os trâmites
pelo setor de captação de recursos.
Serão revitalizadas avenidas como
Gralha Azul, Papagaios, Interlagos,
Itália e Xavantes”, detalha o prefeito
Leonaldo Paranhos.
Além disso, o Município receberá
dinheiro para abrigos para passageiros do transporte público. Hoje, dos
cerca de 1,2 mil pontos de ônibus,
90% não têm abrigos.

PRINCIPAIS AÇÕES

Dentre sua atuação no Congresso Nacional, Alfredo Kaefer destaca duas ações
que considera de maior impacto na vida
das pessoas. A aprovação do Refis do
Simples (também conhecido como Refis
das MPEs - Micros e Pequenas Empresas), porque estavam em risco mais de
1,5 milhão de empregos de cerca de 500
mil em empresas de pequeno porte que
estavam inadimplentes com a União e
precisavam de ajuda para parcelar seus
débitos e se regularizarem no Simples
Nacional. “Outra ação que considero
especial foi a atuação pela manutenção
das Apaes. Como eu era membro da
comissão especial da PNE (Plano Nacional de Educação), trabalhamos para não
fecharem as Apaes, porque a proposta
era que os alunos das Apaes fossem
levados para o ensino regular.”

O HU (Hospital Universitário) de Cascavel já conta com o novo Centro de Endoscopia Disgestiva que realiza exames de
endoscopia e colonoscopia para pacientes de Cascavel e região via SUS (Sistema Único de Saúde). A compra do
equipamento foi garantida por emenda do deputado federal Alfredo Kaefer (PP). Ainda no ano passado foram
disponibilizados R$ 500 mil para a aquisição do aparelho, mas o valor precisou ser revisto e a diferença necessária foi
complementada. Além da rapidez em atender os pacientes direto no hospital, o Centro de Endoscopia Digestiva
garante uma economia de R$ 45 mil por mês que eram gastos com uma empresa terceirizada que presta o serviço.
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Serviços de saúde podem parar
Acadêmicos da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do
Paraná) protestaram ontem de manhã em frente à Catedral Nossa
Senhora Aparecida, na Avenida
Brasil, em Cascavel, em defesa
do aumento dos repasses de custeio à universidade.
Aluno do segundo ano do curso
de Ciências Econômicas, Leonardo

Nascimento diz que, além da falta
de itens básicos como papel higiênico, os acadêmicos estão na iminência de ficarem sem acesso ao
RU (Restaurante Universitário), já
que até os recursos para mantê-lo
estão escassos. “Como vários gastos tiveram de ser remanejados,
não há garantia de que o RU siga
até o fim do ano”, diz. No RU, a reMarina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado
Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil Brasileiro, os contraentes:

01- VALDOMIRO LIPINHARSKI E MAGDA AUDISSÉIA NOGUEIRA
02- RODOLFO CARVALHO FONTOURA E MAGALI CATARINA DE LIMA
03- ALEX ALVES CORDEIRO E ANA PAULA NEPOMOCENO
04- ANGELO NAZARI E MARIELLI REINO ROSSAFA
05- JULIO CESAR PALHIANA E FABIANA DOMINGUES LEITE
06- PAULO ALTEVIR DA COSTA E MARIA NEUSA PEREIRA
07- ANDREI WESSALOWSKI E CLAUDIA REGINA GOMES DE OLIVEIRA
08- ANDRE VINICIUS MALMANN IOP E ISIS BARCELOS DE OLIVEIRA
09- ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA E ROSELI DA SILVA
10- IAGO FELIPE CONSTANTINO LOUTÉRIO E MARIZETE DE LIMA WECKER
11- ANTONIO ALEXANDRE MANFRIN E ROSENEIA VEMESKOSKI
12- ROQUE BEIRA FRANCO E DANIELLE VILLALBAS MALIKOSKI
13- EMERSON VILÇO KERBER JUNIOR E SABRINA FONTOURA RIBEIRO
14- LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA E PRISCILA YUMI KIARA
15- CLAUDEMIR GUIMARÃES E ELIANE APARECIDA PEREIRA
16- NELSON DE AMBROSIO E MARLI SIQUEIRA DE SOUZA
17- JHONATAN DE JESUS E ANDRESSA BORGES LUCIO DA LUZ
18- EDUARDO VICENTE ROCHA E DAIANE JAQUELINE SCHERER
19- VALCIR DA SILVA LOPES E LUCIMARA RIMOLDI RIBEIRO
20- DIEVER WILLIAM ANDRETTA E JULIANE MALAGGI
21- RODRIGO MENDES VASQUES MARANEZI BRANDÃO E SANDY KARINA MILAN LEMOS
22- MARCOS MARCIO MARTINS E FRANCIELLI MATOZO DETONI
23- JONAS FALCAVE E GISELE DA ROSA GNOATO
24- DEIVIDY WELLER POLLES E JOYCE GERKE DOS SANTOS
25- FABIO ALEXSANDRO CORDEIRO E MARISTELA GOTARDO
26- JOÃO PAULO COLLING E MARIA CLARA MACEDO
27- NEURO DOS SANTOS E ANA MARIA ALVES
28- RODOLFO CARVALHO FONTOURA E MAGALI CATARINA DE LIMA

Cascavel, 05 de outubro de 2018
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.
Marina Esteves Santos
Titular
www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

feição para acadêmicos de graduação da Unioeste é subsidiada cabendo ao aluno o valor de R$ 2,50.
O estoque de materiais da Clínica de Odontologia já não é mais
abastecido, assim como a Farmácia Escola, que não consegue repor
alguns medicamentos fornecidos a
um custo bem mais acessível que
o de mercado à população. Sem
estoque, os serviços que dependem desses materiais devem ir
parando aos poucos.
Os serviços de limpeza também
vão passar por ajustes. De acordo
com o diretor do campus de Cascavel, Alexandre Weber, o contrato de
13 zeladoras se encerra no próximo dia 15 e todas serão desligadas. O serviço até o momento é
terceirizado, mas a partir da segunda quinzena de outubro será via
teste seletivo, que prevê contratação por um ano, prorrogável pelo
mesmo período.

Falta dinheiro
O motivo de todas essas medidas
são os cortes nos recursos de custeio
repassados pelo governo do Paraná,
diz Alexandre Weber. Para este ano,
o orçamento destinado aos cinco
campus da Unioeste foi de R$ 9
milhões. Desses, R$ 1,5 milhão veio
para Cascavel. “É insustentável essa
situação. Dependemos de um
esforço coletivo por conta dessas
migalhas”, diz.
Ele lembra que desde abril a
universidade aguarda a liberação de
uma emenda de R$ 3 milhões, valor
que ainda assim não acaba com os
problemas enfrentados na Unioeste.
Na semana passada, um fôlego. A
Seti autorizou liberação de R$ 150
mil para a manutenção do Biotério
Central, que não possuía recursos
nem para comprar ração aos
animais utilizados como cobaias em
pesquisas acadêmicas.
 Reportagem: Marina Kessler
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Horário de verão
com 35 dias a menos
Odiado por muitos e amado por
outros, o horário de verão 2018/
2019 será menor. Por conta das
eleições e do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), a mudança
do horário ficou para a madrugada
de 17 para 18 de novembro, quando parte dos brasileiros - incluindo
os cascavelenses - vai adiantar os
relógios em uma hora. O horário
sempre começava no terceiro domingo de outubro.
Ainda no ano passado, a pedido
do TSE (Tribunal Superior Eleitoral),
o governo já havia adiado o início
do horário para 4 de novembro.
Isso porque no segundo turno das
eleições a diferença de fuso horário chegava a três horas no País.
Nesta semana, foi a vez do MEC
(Ministério da Educação) de pedir
alteração da data devido às provas
do Enem, que neste ano serão dias
4 e 11 de novembro. A preocupação era que os estudantes se atrasassem no dia da prova se coinci-

disse com a mudança naquele fim
de semana.
Batido o martelo, neste ano teremos 35 dias a menos de dias
longos. À meia-noite do sábado dia
17 o relógio pula para a 1h do dia
18. E o dia 19 de fevereiro de 2019
terá 25 horas, pois à meia-noite os
relógios são atrasados e voltam
para as 23h.
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 Reportagem: Silvio Matos
Foto: Aílton Santos

Redução incomoda
Vera Lúcia de Souza sempre
caminha no Lago Municipal de
Cascavel e não gostou da alteração.
“Vai diminuir demais. Eu gosto
muito do horário de verão. É bom
para caminhar de tardezinha...
Não gostei da mudança, tinha que
começar em outubro mesmo”.
Para Ronaldo Justino a mudança
não fará diferença, pois não gosta
do horário de verão. Já Marcelo
Morais até gosta do horário de
verão, mas que as alterações não
causam impactos.

HORÁRIO de verão é preferido por quem gosta de fazer atividades físicas no fim da tarde

Armário Amigo, volta ou não volta?
O projeto idealizado para ajudar moradores de rua e famílias
de baixa renda intitulado Armário
Amigo em Cascavel foi interrompido após um motorista perder o
controle da direção e destruir
completamente o armário que ficava na Praça da Bíblia, em frente à Capitão Bebidas.
A iniciativa de acadêmicas do
1º ano do curso de Direito da Univel surgiu através de um estudo em
que a desigualdade social que atinge Cascavel era o foco principal. E
a população que já estava acostu-

mada a passar pelo local e deixar
suas doações está cheia de perguntas: “Toda semana eu saía de casa
com alguma coisa, uma roupa, um
par de calçado ou até alimentos não
perecíveis para deixar no armário. Já
estava acostumada a colaborar com
o projeto e fiquei triste quando não vi
mais o armário no local”, conta a
colunista social Tânia Moraes.
Uma das idealizadoras do projeto, a jornalista Ana Queli Moraes afirma que pretende pôr o projeto para
funcionar de novo: “Eu postei um vídeo na minha rede social para expli-

car o que aconteceu, porque as
pessoas vão lá e eu tenho que dar
uma explicação para os doadores”.
Segundo Ana Queli, o rapaz
que causou o acidente prometeu
que arcaria com os custos. “Nós
estamos dando um tempo para
que ele nos procure, mas não
será por isso que o projeto vai
acabar. O armário que foi atingido não tem conserto, precisará
fazer outro do zero, mas temos
muita gente que quer nos ajudar”.
 Reportagem: Bethania Davies
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Dia da Criança
Nesta terça-feira, às 19h, tem a Semana da Criança
no Sesc, com muita animação para a criançada
no Balaio de Histórias. O Grupo Tapetes Contadores de
Histórias do Rio de Janeiro, vai apresentar o Espetáculo
Na Floresta Tem História, com belos cenários de pano
costurados no Brasil e na França que narram aventuras que
acontecem na floresta. A entrada é gratuita.

gente@jhoje.com.br

oOo
E dia 11 pela manhã e à tarde, muita diversão no
Centro Esportivo Ciro Nardi com o Expresso Brincalhão.

YASMIN HANESN,
que completa 15
anos hoje.
Felicidades.
O registro é de
Vera e Grasi
Fotografias

Greice e Eliezer, que trocam alianças dia 13 de outubro. O
registro é do fotógrafo Rodrigo Dassie

Arte
Segue até o dia 26 de outubro a exposição “Pinturas
e Desenhos” da artista Jéssica Saggin.
O horário de visitas é das 8h às 19h, na Sala Verde
da Biblioteca Pública Sandálio dos Santos.

Pizza solidária

Felicidades!

Quem ainda não adquiriu
os ingressos para o Dia da
Pizza do CEI São Francisco
de Assis, que será realizado
dia 11 de outubro, tem até
o dia 8 para fazer o pedido.
Os sabores são calabresa,
mista e doce.
Mais informações pelo
telefone (45)3228-1402.

Solange Souza, Romilda
Ferreira, Elaine Wilges,
Jesiane Soares, Renata
Gomes de Paula, Francieli
Casagrande, Renata Gomes
de Paula, Mariana Segóia
Modal e Eliane Adada.

CASCAVEL, 05 DE OUTUBRO DE 2018
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N o velas
• REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Jade se surpreende com a proposta
de Mateus e despista os amigos. Dandara se irrita por Marcelo não combater
a atitude racista de um responsável por
um aluno do colégio. Garoto acredita
que perdeu sua chance com Mateus.
Kavaco sugere que Garoto divulgue o
trabalho da banda na internet.

RECORD • JESUS

Jesus fala para seus seguidores
DIVULGAÇÃO

Sara diz que Jesus pode ajudar
Goy. Adela reconhece os filhos.
Deborah flagra Caius dando em
cima da serva Diana. Efraim fica
desconfiado ao ver Jairo acompanhando Laila. Chuza avisa a
Pilatos que partirá para Tiberíades. Ele conta que Joana pedirá
pela liberdade de João Batista.
Petronius os alertam sobre
possíveis ataques de ladrões e
rebeldes no caminho. Longinus
se oferece para acompanha-los.
Claudia avisa à Diana que
conseguiu libertar Adela.
Salomé esconde de sua mãe as
cartas que recebeu misteriosamente. Madalena se abre com
Lázaro e diz que não lembra das
coisas que tem feito. Gestas
fica impactado depois do
encontro com Adela.

ESPELHO DA VIDA
Cris desperta e deixa a casa de
Júlia. Américo tenta se explicar para
Alain, quando Cris chega. Desesperada, Cris relata a Margot o que lhe
aconteceu na casa de Júlia, e afirma
que não tem condições de enfrentar
Américo. Alain recomenda que Américo volte para o Rio de Janeiro. Bola
convence Mauro César a participar do
filme de Alain, que vibra. Américo se
instala na pensão de Gentil.
O TEMPO NÃO PARA
Samuca percebe o ciúme de Marocas. Emílio tenta seduzir Elza para obter informações de Carmen. Dom Sabino conta a Eliseu que Cecílio é seu filho. Eliseu oferece abrigo a Cecílio em
troca de trabalho. Marino leva Carmen
para ver as joias de Cesária.

diz que acha uma injustiça . Marcelo
conta para Débora que foi afastado da
escola. Rato continua a pressionar João.

• SBT

• BAND

AS AVENTURAS DE POLIANA
Marcelo é afastado da escola e Iuri

ASAS DO AMOR
Ciçek quer que os pais voltem a

ser amigos. Eylül recebe as fotos de
Simge com Burak. Alper pede a Burak que o informe sobre Hasmet. Burak está sendo seguido por investigadores. Burak vai visitar Eylül, que
lhe mostra a foto dele com Simge.
Leyla está dormindo e acorda com
Hasmet no quarto.

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Áries

Atenção com exageros e com um mau
julgamento das situações, nativo de Áries.
Na simplicidade é que se revela a grandiosidade de suas atitudes. Humildade é
essencial. Perceba e mude hábitos.

Touro

Cuidado com gastos e gestos excessivos, que gerem dificuldades materiais
e emocionais. Você está vivendo de
acordo com seus verdadeiros valores
e com o que é importante?

Gêmos

Dia de desafios em família, nos relacionamentos e afetivamente, nativo de
Gêmeos. Tendência a um julgamento
equivocado das situações. Cuidado
com excessos e negligências.

Câncer

Dia em que deve evitar todo tipo de
excessos e ter cuidado com se achar
o dono da razão. Possibilidade de conflitos envolvendo parentes próximos.
Possíveis erros de julgamento.

Leão

Hoje deve haver cuidado com excessos financeiros ou uma percepção
equivocada das situações. Procure
agir com moderação. O dia não favorece negócios ou aquisições, leonino.

Virgem

Desconforto em questões emocionais.
Atenção com a tendência a excessos
que possam prejudicar a vida profissional. Modere os gastos.

Libra

Incômodo em seguir princípios aos
quais você não acredita ou não se
enquadra. Momento em que deve
encarar uma verdade pessoal, que é
diferente da que lhe foi ensinado.

Sagitário Escorpião

Questões importantes envolvendo finanças, negócios e sexualidade, escorpiano. Dificuldades podem envolver amigos ou empresas com as quais
você tem um contato.
O seu planeta regente Júpiter, está em
contato desafiador com o planeta do
amor. Dia em que podem se manifestar dificuldades nos relacionamentos e
nas questões profissionais.

Capricórnio

Possível desentendimento com colegas de trabalho por divergência de
valores. Um momento importante para
estar receptivo a conceitos diferentes
dos seus. Não seja dogmático.

Aquário

Aceite as transformações como parte
de sua evolução e renascimento, aquariano. O dia desfavorece questões vinculadas à vida afetiva e também a filhos ou crianças.

Peixes

horóscopo

Dia em que pode haver conflitos e divergências em seus relacionamentos,
pisciano. Questões familiares também
estão em momento delicado. Aceite as
diferenças.

VARIEDADES
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POLÍCIA

PIC e PEC
em alerta

AÍLTON SANTOS

ACESSO dos presos ao
solário foi suspenso
ontem na PIC e na PEC

HOJE NEWS, 05 DE OUTUBRO DE 2018
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Divulgação

Assim como as demais unidades
do Estado, a PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel) e a PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel) estão em
alerta a partir da rebelião iniciada na
manhã de ontem na PEM (Penitenciária Estadual de Maringá).
Nas unidades de Cascavel não foi
liberado acesso dos presos ao solário por motivo de precaução e há possibilidade de que as visitas deste fim
de semana sejam canceladas. A confirmação dessa medida pelo Depen
(Departamento Penitenciário do Paraná) deve ser anunciada hoje.
A medida de alerta foi orientação
do Sindarspen (Sindicato dos Agentes Penitenciários do Paraná) para que
em todas as penitenciárias os agentes redobrem a cautela nos postos de
trabalho. O Sindicato também solicitou ao Depen que as movimentações
sejam suspensas nas unidades penais de todo o Paraná.

A rebelião

Uma pessoa foi morta em um confronto com a Polícia Militar ontem à
noite na Rodoviária de Cascavel. Conforme os policiais, o rapaz estava
em um ônibus de Foz do Iguaçu com sentido a Florianópolis, mas sua
passagem era até Itajaí (SC). Durante a viagem, ele estaria intimidando
alguns passageiros dentro do ônibus e por isso chamaram a polícia para
que ele fosse abordado quando chegasse a Cascavel. Só que, quando
os policiais chegaram, ele já desceu correndo e atirando contra os
policiais, que revidaram e o acertaram.

Segundo nota encaminhada pelo
Depen, a movimentação na
penitenciária de Maringá
começou por volta das 9h30 de
ontem, quando os presos
tomaram uma das galerias. De
acordo com o levantamento,
apenas uma das galerias está
sob o controle dos presos e por
isso o departamento considera
um motim, e não uma rebelião.
Apesar de o Depen considerar a
situação controlada, um agente e
dois presos foram feitos reféns
pelos detentos que lideram o
“motim”. Equipes da Soe (Seção
de Operações Especiais) e do
Batalhão de Choque da Polícia
Militar realizam as negociações,
que continuaram noite adentro.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

37
00
04
36

POLÍCIA
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Cida decreta
a intervenção
nos pedágios
A governadora Cida Borghetti determinou ontem a intervenção militar no
chamado Anel de Integração, as rodovias pedagiadas do Paraná. Seis coronéis
aposentados da Polícia Militar atuarão um em cada concessionária - para garantir que documentos e informações repassadas aos órgãos de investigação
sejam as mais fidedignas possíveis. Eles
também terão a incumbência de fiscalizar o tráfego nas cancelas do pagamento do pedágio, além do controle de trafego. Os coronéis não receberão remuneração para esse serviço.
 Reportagem: Juliet Manfrin
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ABCR deixa o Paraná
Ontem, após o anúncio da intervenção, a ABCR
(Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias)
informou que encerrou as atividades no escritório regional do
Paraná. “Informamos que, por decisão da ABCR Nacional,
as atividades do escritório regional da ABCR [no Paraná]
foram encerradas”. “A ABCR é a Associação Brasileira de
Concessionárias de Rodovias e quem responde pelos
pedágios e pelas praças de pedágio, de forma específica, são
as concessionárias”, afirmou a associação em nota.

O pedágio no Paraná é alvo de investigações no âmbito da operação
Lava Jato, com a deflagração da primeira fase da operação em fevereiro e a
segunda na semana passada. As investigações apontam um forte esque-

ma de corrupção nas concessões passando por três governos estaduais,
desde 1999, que envolvia o pagamento de propinas para que obras fossem
retiradas dos contratos e as tarifas
aumentadas muito além do permitido.

FRAUDE NO PEDAGIÔMETRO
Os dados do Pedagiômetro, criado para que os paranaenses acompanhassem o
pagamento das tarifas com transparência no chamado Anel de Integração, pode
não refletir a verdade da arrecadação das seis concessionárias. Acompanhamentos
realizados desde a deflagração da operação Integração em fevereiro apontam
indícios de que esse mecanismo também tenha sido fraudado. Isso significa que os
mais de R$ 1,7 bilhão indicados no site como movimento deste ano podem ser bem
inferiores àquilo que realmente entrou no caixa das concessionárias.
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Ingressos a R$ 10 para
Cascavel Futsal x Pato
Derrotado por 6 a 3 pelo Marreco em Francisco Beltrão na última
quarta-feira, o Cascavel Futsal conta agora com o fator casa para se
reabilitar na Série Ouro do Campeonato Paranaense. A Serpente Tricolor receberá o Pato Branco neste
sábado e um duelo de gigantes do
salonismo estadual. A partida está
marcada para as 19h no Ginásio
da Neva, pelo encerramento da 12ª
e penúltima rodada.

MUNICIPAL

Os cascavelenses precisam da
vitória para não correr o risco de
ter de defender a quarta colocação
na última rodada, quando visitarão
o líder Marechal, no dia 26.
Além disso, vencer o atual campeão paranaense e que este ano
já conquistou a Taça Brasil e a Liga
Sul significará ânimo extra para o
Cascavel Futsal enfrentar os próximos desafios na temporada. O
Tricolor ainda terá pela frente nes-

te mês os jogos das oitavas de final da Liga Nacional contra o Joinville, em casa no dia 16 e em Santa Catarina no dia 21.
Para o jogo deste sábado com
o Pato, a diretoria cascavelense
colocou ingressos à venda com
preço promocional para aquisição
antecipada. As entradas podem
ser adquiridas ao valor único de
R$ 10, nos tradicionais postos de
comercialização.
FÁBIO DONEGÁ

A Secretaria de Cultura e Esporte
resolveu aproveitar melhor o
calendário datas disponíveis e
decidiu colocar mais quatro jogos
na programação desta semana do
Campeonato Municipal de Futsal.
Eles serão nesta sexta-feira, no
Ginásio São Cristóvão. A bola
rolará a partir das 18h30 e seguirá
até às 20h30 no local, com
embates pelas categorias sub-7,
sub-9, sub-11 e sub-15. Sem o
domingo, dia de eleições, a
secretaria programou 27 jogos
para amanhã, no São Cristóvão, na
AABB e na Coopavel.
JOGAM HOJE
19h
21h
21h30
19h
20h30
20h30
21h
16h
16h
15h45
15h30
15h30

BRASILEIRÃO
Sport x Internacional
Corinthians x Flamengo
Vitória x Santos
SÉRIE B
São Bento x Guarani
Brasil de Pelotas x Fortaleza
Avaí x Boa Esporte
Coritiba x Juventude
INGLÊS
Brighton x West Ham
ESPANHOL
At. Bilbao x Real Sociedad
FRANCÊS
Toulouse x Nice
ALEMÃO
W. Bremen x Wolfsburg
ITALIANO
Torino x Frosinone

O ginásio de esportes da Faculdade Unopar, Unidade do Lago, será palco neste
sábado da segunda etapa semifinal da 3ª Terceira Liga de Basquete Unopar. A
programação terá início às 15h, com FisioCenter/FastGourmet/Cascavel x Medianeira/
Matelândia. Em seguida, às 16h10, será a vez de Javalis/Toledo x ACB/Marechal
Cândido Rondon se reencontrarem na competição. O acesso ao ginásio é gratuito.
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Em busca da rodada perfeita
Após conseguir frear o quarto
colocado Avaí no último fim de semana, com uma vitória por 1 a 0
no Couto Pereira, o Coritiba volta
a contar com seu torcedor nesta
sexta-feira em busca de mais três
pontos na Série B do Campeonato
Brasileiro, às 21h, contra o Juventude, pela 30ª rodada.
Em contagem regressiva para o
fim do campeonato, com apenas

oito jogos restantes, o Coxa espera uma rodada ideal para diminuir
a diferença para as equipes mais
próximas à zona de acesso.
O alviverde paranaense inicia a
rodada na 10ª posição com 40 pontos, a quatro do sétimo colocado Vila
Nova, que amanhã fará clássico estadual e direto com o Atlético-GO. Ou
seja, mesmo que faça o dever de casa
contra o Juventude, o Coritiba pode

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

1- Cristiano de Vasconcelos e Ana Carolina Araújo de Oliveira
2- Mateus Nunes Barbosa e Ana Paula de Souza
3- Julio Cezar Pereira de Oliveira e Adriana Ribeiro Pinha
4- Jonathan Alexandro Estrela e Elizandra Pavan
5- Marcos Antonio Miolo e Jaqueline dos Santos
6- Michael Selvo do Nascimento e Gisele da Costa Dallabrida
7- Giovani Miranda e Taynah Francyni Tiem
8- Douglas Moreira de Andrade e Jéssica Simões
9-Fernando Henrique Marques e Viviane Correa Nepomuceno Marques
10- Eliel Naoto Grossklaus e Keleyani Lemes de Oliveira Magalhães
11- Andre Donizete de Oliveira Aparecido e Ana Cristina Ledur
12- Fernando Henrique Luvisa e Regina Tortato Rodrigues
13- Wellington Matheus Teles e Lindalva de Souza
14- Lucas Alexandre Oliveira Guths e Mariane Casola
15- Pedro Arantes Cecilio e Andrieli Aparecida de Almeida
16- Silvio Jose dos Santos e Michele Lazaretti
17- Michael Selvo do Nascimento e Gisele da Costa Dallabrida
18- Ananias Moreira de Souza e Roselei dos Santos Cordeiro
19-Angel Andrade Figueiredo e Ana Leticia Coutinho da Silva
20- Douglas Moreira de Andrade e Jéssica Simões
21- Jonathan Alexandro Estrela e Elizandra Pavan
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 05 DE OUTUBRO DE 2018

ao máximo subir duas posições e
chegar à oitava colocação.
Isso já seria importante, porque
do sétimo ao quarto colocado a diferença é de apenas um ponto (Vila
Nova e Atlético-GO têm 44 e Guarani
e Avaí têm 45), apesar de essas quatro equipes ainda terem compromissos a realizar nesta rodada. Com uma
“rodada ideal”, o Coxa pode iniciar a
semana a dois pontos do G4.

DESFALQUES
Para o jogo desta noite,
contra a primeira equipe fora
da zona da degola, o técnico
Argeu Fucks conta com os
retornos do zagueiro Thalisson Kelven e do volante
Uillian Correia, de volta de
suspensão.

SÉRIE B
Time
Fortaleza
Goiás
CSA
Avaí
Guarani
Atlético-GO
Vila Nova
Londrina
Figueirense
Coritiba
Criciúma
Oeste
Ponte Preta
São Bento
B. de Pelotas
Juventude
CRB
Paysandu
S. Corrêa
Boa Esporte

PG
53
50
50
45
45
44
44
41
40
40
40
40
37
36
34
32
31
31
29
26

J
29
30
30
29
29
29
29
30
30
29
30
30
29
29
29
29
29
30
30
29

V
16
15
14
12
12
12
11
11
10
10
10
9
9
8
8
6
7
7
7
6

E
5
5
8
9
9
8
11
8
10
10
10
13
10
12
10
14
10
10
8
8

D
8
10
8
8
8
9
7
11
10
9
10
8
10
9
11
9
12
13
15
15

GP
43
43
39
38
37
41
27
32
38
30
32
30
30
29
25
21
21
29
24
23

30ª RODADA
TERÇA-FEIRA
S. Corrêa 1x0 Figueirense
Criciúma 0x0 Oeste
Goiás 0x0 Londrina
CSA 1x0 Paysandu
19h
20h30
20h30
21h

HOJE
São Bento x Guarani
B. de Pelotas x Fortaleza
Avaí x Boa Esporte
Coritiba x Juventude

16h30
18h30

SÁBADO
Atlético-GO x Vila Nova
Ponte Preta x CRB

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

GC SG
28 15
37
6
30
9
26 12
30
7
40
1
21
6
32
0
37
1
30
0
34
-2
31
-1
26
4
30
-1
29
-4
28
-7
30
-9
40 -11
36 -12
37 -14
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Desfalcado

Boca na semifinal
O Cruzeiro bem que tentou, mas
não conseguiu superar o Boca Juniors e a famigerada “catimba” argentina, na noite de ontem, e foi eliminado
da Libertadores nas quartas de final,
com um empate por 1 a 1 no Mineirão, pelo jogo de volta do mata-mata.
Na partida de ida, o Boca havia vencido por 2 a 0, em casa.
Os dois de ontem saíram todos no
segundo tempo, com a Raposa abrindo o placar aos 13min com Sassá,
logo em seu primeiro toque na bola,
após sair do banco de reservas. O
Boca empatou nos acréscimos do
jogo, aos 48min, com Pavón, para
tristeza da maioria dos mais de 55 mil
torcedores que lotaram o Mineirão.
Vale destacar que o Cruzeiro

teve um gol anulado corretamente
no último lance do primeiro tempo,
bem como um pênalti corretamente
não marcado na segunda etapa,
apesar de o árbitro ter assinalado a
penalidade máxima - depois voltou
atrás e marcou impedimento na
origem do lance. Protagonista no
jogo de ida de uma expulsão que
depois foi retirada, o zagueiro Dedé
foi expulso ontem.
Com o empate, o Boca Juniors
avançou à semifinal da Libertadores e
agora enfrentará o Palmeiras. A primeira partida será na Argentina e a
segunda em São Paulo. Já o Cruzeiro
se concentra agora na final da Copa
do Brasil com o Corinthians, a partir
da semana que vem.

Em busca de fazer sua parte e
depois assistir de camarote ao
clássico de amanhã entre São
Paulo e Palmeiras, o
Internacional desafia o Sport
nesta sexta-feira, às 19h, na
abertura da 28ª rodada,
podendo assumir a liderança
isolada do Brasileirão. Para fazer
sua parte, entretanto, o Colorado
amarga a baixa de quatro
titulares: a dupla de zaga formada
por Victor Cuesta (suspenso) e
Moledo (lesionado), o volante
Edenílson (suspenso) e Leandro
Damião (lesionado). Além deles,
Danilo Fernandes e Rodrigo
Moledo ainda não estarão
disponíveis para a partida.

PLACAR DE ONTEM
LIBERTADORES
Cruzeiro 1x1 Boca Juniors*
SUL-AMERICANA
Fluminense* 2x0 Dep. Cuenca
* Na próxima fase

PARANÁ X FLA NÃO SERÁ EM CASCAVEL
Partida anunciada pelo Futebol Clube Cascavel para o Estádio Olímpico
pelo Brasileirão, Paraná Clube x Flamengo não será mais realizada no
estádio cascavelense. O time cascavelense citou empecilhos como o curto
prazo e dificuldades de homologação com a Confederação Brasileira de
Futebol para comunicar que não será possível a cidade de Cascavel receber
o duelo. Outro motivo é o laudo de condições sanitárias e de higiene do
estádio estar vencido. Assim, o jogo pela 30ª rodada da Série A, no dia
21, deverá ser confirmado para a Vila Capanema.

CORINTHIANS X FLAMENGO:
AGORA É PELO BRASILEIRÃO
Nove dias depois de terem decidido vaga para a decisão da Copa do Brasil,
Corinthians e Flamengo voltam a se confrontar em Itaquera nesta sexta-feira,
desta vez pelo Brasileirão, às 21h, pela 28ª rodada.
Esta nova reedição do Clássico das Multidões deverá novamente ter
arquibancadas cheias. Afinal, a diretoria corintiana anunciou ter vendido 30
mil ingressos antecipados para o jogo. No momento, o Flamengo ocupa a
quinta colocação do Brasileirão com 49 pontos, quatro a menos que o líder, o
Palmeiras. Já o Corinthians é o nono colocado, com 35 pontos.
O jogo marcará o início do trabalho do técnico Dorival Junior, no Fla. Ele fez
sua estreia no último sábado, mas sem ter comandado um treino sequer
antes do empate sem gols com o Bahia. Hoje, ele segue sem contar com o
goleiro Diego Alves e o meia Diego, em recuperação.
No Corinthians, o técnico Jair Ventura segue sem contar com o lateral-direito
Fagner o centroavante Jonathas, lesionados. Com isso, mantém Gabriel na lateral
e segue com a formação sem um camisa 9 de referência.

SÉRIE A
Pos. Time
1º Palmeiras
2º Internacional
3º São Paulo
4º Grêmio
5º Flamengo
6º Atlético-MG
7º Cruzeiro
8º Santos
9º Corinthians
10º Fluminense
11º Atlético-PR
12º Botafogo
13º América-MG
14º Bahia
15º Ceará
16º Vasco
17º Vitória
18º Chapecoense
19º Sport
20º Paraná

PG
53
53
52
50
49
45
37
36
35
34
33
33
32
30
30
30
29
28
24
17

J
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

V
15
15
14
14
14
13
9
9
9
9
9
8
8
7
7
7
8
6
6
3

E
8
8
10
8
7
6
10
9
8
7
6
9
8
9
9
9
5
10
6
8

D
4
4
3
5
6
8
8
9
10
11
12
10
11
11
11
11
14
11
15
16

GP
41
35
39
35
38
47
22
31
28
26
33
28
25
26
22
31
27
28
23
12

28ª RODADA
19h
21h
21h30
16h
16h
18h
21h
20h
21h

HOJE
Sport x Internacional
Corinthians x Flamengo
Vitória x Santos
AMANHÃ
Atlético-PR x América-MG
Chapecoense x Atlético-MG
São Paulo x Palmeiras
Grêmio x Bahia
SEGUNDA-FEIRA
Fluminense x Paraná
TERÇA-FEIRA
Botafogo x Vasco
A DEFINIR
Cruzeiro x Ceará

GC
18
17
22
14
22
33
23
26
23
32
29
38
30
32
29
39
48
41
44
37

SG
23
18
17
21
16
14
-1
5
5
-6
4
-10
-5
-6
-7
-8
-21
-13
-21
-25

