
Novo sistema de transporte
público começa no dia 16

Agora parece ser definitivo: o novo sistema de transporte público de Cascavel começa a rodar no

sábado que vem, dia 16. A partir de segunda-feira a Cettrans reforça a campanha de orientação

sobre as mudanças, que incluem a interligação dos cinco terminais, sistema temporal de

passagem e os corredores exclusivos nas Avenidas Brasil, Barão do Rio Branco e Tancredo Neves.
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Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

O PECADO QUE FRANCISCO NÃO PODE COMETER

Jacó Carlos Diel é licenciado em Filosofia e bacharel em Direito
jacocarlosdiel@gmail.com

 “As pessoas se

aposentarem com 50

anos no século 21 não
faz o menor sentido”.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Chuva

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

 Secretário do Tesouro,
Mansueto Almeida, um dos
principais nomes da equipe

econômica de Paulo Guedes,
disse que o ambiente

político atual é mais
favorável para a aprovação

de uma reforma de maior
impacto sobre a

Previdência. “Se a gente não
resolver esse problema,

vamos continuar com saúde
[financeira] precária”.

 Quando dizem que até as pedras se encontram, cada vez mais isso
faz sentido. Uma prova clara e evidente são os últimos acontecimentos
que testemunhamos, numa época em que a ordem dos valores da vida
está totalmente subvertida. Tem valor quem é corrupto, ladrão, engana-
dor, charlatão, dissimulado, tirano, ditador.

Para provar que é possível o reencontro das pedras, viu-se na
mídia mundial o pedido desesperado ao Papa de Nicolas Maduro, que
se autointitula preposto de Jesus Cristo: “Peço ao Papa que se empenhe
e esteja disposto a ajudar-nos nessa via de diálogo com a oposição”. É
assim que a “comunidade dos que comungam dos mesmos projetos”,
que não consegue viver dissociada dos seus ideais, se comporta e age
até que consegue o desfecho.

Aqui temos o criminoso Lula, a alma mais santa debaixo do sol; o
igualmente criminoso João de Deus e agora o filho do João de Deus,
graças ao tênue fio de esperança de justiça que ainda temos, ardendo no
fundo do cárcere, pelo menos por ora.

Se, ao contrário de santos e de Deus, fossem do capeta, dá para
imaginar o que seria de nós, pobres mortais? E Maduro, que é da
mesma trupe, como que inconformado por estar longe dos seus pares,
quer trilhar e está caprichosamente agindo de forma a se juntar aos
meliantes encarcerados.

Resta saber de que lado o Pontífice se posicionará, se do lado dos
valores éticos e morais, ou se do lado do “preposto de Jesus Cristo”,
impostor, tirano, assassino e causador de milhares de famintos e fugitivos.

Imperativo se faz que a resposta de Francisco seja no sentido de
atender os pequeninos, os menos favorecidos, os pobres, os que nada
mais têm na Venezuela. O sistema comunista lhes roubou até a esperança.

Agora, se a posição de Francisco for de atender ao pedido de
desespero do criminoso ditador, a exemplo do que vem acontecendo
nos últimos tempos, onde a Igreja, de várias confissões, inclusive a minha
e a do Papa se mistura aos criminosos, aí seria um golpe irreparável.
Seria um pecado difícil de ser perdoado, talvez nem tivesse perdão. O
pecado que Francisco não pode cometer!

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Sem acordo

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Com prática?
Após criticar muito
assuntos relacionados a
gêneros sexuais, educação
sexual nas escolas e abolir
o tema do Plano Municipal
de Ensino, a Câmara de
Vereadores receberá em
breve a coordenadora do
Cedip (Centro Especializado
de Doenças Infecto-
Parasitárias), Josana
Dranka. A “aula” sobre
prevenção de doenças está
marcada para o dia 26, às
14h30, em plenário, a
pedido do vereador
Serginho Ribeiro (PPL). No
ano passado, o tema ficou
quente após os vereadores
delatarem uma professora
da Escola Anibal Lopes que
ousou orientar os alunos

Barulho
Apesar de mal ter ocupado a cadeira de governador,

Ratinho Junior receberá uma avalanche de cobranças do
interior do Estado nesta quinta e sexta-feira, com direito a
uma agenda sem descanso. Ainda bem que ele traz consigo
seu secretariado, para compartilhar as orelhas, que sairão

ardendo de Cascavel. O próprio prefeito de Cascavel,
Leonaldo Paranhos, vinha dizendo que a cidade tende “a

cobrar e muito”. A começar pela situação vergonhosa da BR-
277, onde, inclusive, um grupo articula manifestação para

“lembrar” as décadas de promessas vazias.

 O jornalista Ivan Zuchi - que deixou a Secretaria de
Comunicação de Leonaldo Paranhos ainda ano passado - já
assina como assessor de Evandro Roman, que assumiu novo
mandado de deputado federal, com o pedido de licença de
Nei Leprevost para assumir a Secretaria de Justiça do Paraná.

 Militante reconhecida no PT, a servidora da Câmara
Danielle Braz acaba de receber 30% de gratificação. Ela era
do Setor de Compras e agora passa para o Sistema de
Apoio ao Processo Legislativo.

Independente de quem ganhar a licitação, será difícil
entregar a obra do Terminal de Passageiros do Aeroporto
de Cascavel ainda neste ano. O prazo previsto de
conclusão no certame é de 12 meses. A expectativa da
gestão atual era ter a estrutura pronta ainda nas
comemorações do aniversário da cidade, em novembro.
Mas a disputa entre as empresas parece não ter fim e já
frustrou o sonho de Paranhos: ficará para 2020.

sobre prevenção de doenças
sexualmente transmissíveis.
Diga-se de passagem, ela
continua dando aulas, até
porque nada havia feito de
errado, a não ser escandalizar
alguns vereadores.

Renúncia
O vereador Serginho Ribeiro
(PPL) apresentou pedido de
renúncia. Mas calma... não
é do mandato, é do cargo
na Comissão Permanente de
Economia. Embora tenha
ficado dois anos como
presidente da comissão, ele
decidiu que não vale
continuar por mais dois
anos. Ele quer se dedicar à
Comissão de Cultura, a qual
passou a existir no mandato
da Mesa Diretora passada.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Disputa acirrada
pelo Terminal

 Passados três meses
exatos do protocolo de pro-
postas para a retomada da
construção do Terminal de
Passageiros do Aeroporto de
Cascavel, o certame segue in-
definido e a disputa entre as
concorrentes tem atrasado o
início da obra, para desespe-
ro do Paço Municipal. Duas
empresas travam uma bata-
lha de recursos e contrarrecur-
sos que tem estendido a as-
sinatura do contrato.

Logo após a abertura dos
envelopes, em 9 de janeiro,
a segunda colocada - Consór-
cio B4 Construções Civis Ltda
e Pauletto, Pauletto & Cia Ltda
- questionou por meio de re-
curso a decisão de manter a
curitibana OTT Construções e
Incorporações como a vence-
dora da licitação, que havia
apresentado a menor propos-
ta entre as 11 participantes,
no valor de R$ 16.388.084.
O valor máximo estava fixado
em R$ 18.574.150,06.

Como o Consórcio B4 está
constituído como EPP (Empre-
sa de Pequeno Porte), propôs
R$ 16.742.910,90, ou seja,
a diferença é inferior a 10% da
ganhadora, recorreu há duas
semanas a um benefício legal
que possibilita a vantagem de
assumir a empreita caso apre-
sentasse novo lance menor
que da OTT - deu um desconto
de R$ 0,03. Mas a novela
estava longe do fim.

Em nova análise - após
recursos das demais concor-
rentes -, a prefeitura consta-
tou que o Consórcio B4 não
se enquadrava como EPP,
pois perdeu essa vantagem
ao integrar o capital de outra

empresa. Nessa condição,
devolvia então à OTT a vitória
do certame.

Só que o Consórcio B4
não aceitou a derrota e en-
trou com novo recurso na úl-
tima segunda-feira, que ago-
ra segue em análise.

O prazo para contrarrecur-
sos só se encerra na próxi-
ma segunda-feira. Até lá, to-
das as concorrentes podem
ainda argumentar contra o
recurso do Consórcio B4.

Na próxima semana o
setor volta a analisar os ar-
gumentos, com apoio da Pro-
curadoria Jurídica do Municí-
pio, para então despachar o
resultado. Ufa! Mas pode não
ser o fim. É que a curitibana
OTT já adiantou que apresen-
tará contrarrecursos, rebaten-
do qualquer possibilidade de
a B4 assumir a construção.

ABANDONO
A obra do terminal de

passageiros está parada

desde 2016, quando a

Onça Construções

abandonou o projeto.

Estão previstas salas de
embarque, de espera e

VIP, lanchonete,

quiosque, praça de

alimentação no piso

superior com

restaurante, lanchonete,
sanitários, mirante, área

técnica coberta para

recebimento e despacho

das bagagens e pátio

para até três aeronaves

modelo boeing 737-800,
que tem capacidade

para 215 passageiros.

QUEM É
O Consórcio B4 é o mesmo que constrói um prédio particular de 16
andares no Bairro Neva, onde três trabalhadores morreram soterrados em
fevereiro do ano passado após um desmoronamento no canteiro de
obras. O Consórcio B4 não atendeu a reportagem de HojeNews.
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 A Prefeitura de Cascavel definiu
o vencimento do IPTU (Imposto Pre-
dial Territorial Urbano), da Taxa de
Coleta de Lixo e da Taxa de Prote-
ção a Desastres.

Para pagamento em cota única ou
parcelamento em até ate nove vezes,
o vencimento dos tributos municipais
para contribuintes com iniciais de A
até K ficou para 10 de abril. Já para
contribuintes com iniciais de L a Z o
vencimento será em 12 de abril.

Só em IPTU o Município espera
arrecadar neste ano R$ 54 mi-
lhões, valor 12% maior que o pre-
visto para 2018, quando a meta era
arrecadar R$ 48 milhões.

Quem optar pelo pagamento à
vista terá desconto de 10% no va-
lor total do IPTU.

Pelo menos 5,8 mil contribuintes

IPTU: Contribuintes
terão desconto de 10%

já estão cadastrados como isentos
de tributos. Quem é inscrito no Ca-
dastro Único da Assistência Social
conta com o benefício automático,
incluindo quem foi recentemente con-
templado pelas moradias do Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida.

A emissão dos carnês deve ocor-
rer apenas na metade de março.
São mais de 155 mil unidades en-
tregues pelos Correios.

O serviço de entrega custará R$
500.550 aos cofres públicos. Quem
não receber em casa os carnês até
o dia do pagamento deverá reque-
rer na prefeitura ou pelo site

www.cascavel.pr.gov.br.

Neste ano a prefeitura já anteci-
pou que não cobrará a Taxa de Ex-
pediente. Por ano, o Município che-
gava a recolher R$ 1 milhão refe-

rente à emissão dos boletos. No
ano passado, o TCE (Tribunal de
Contas do Estado) “recomendou”
a devolução dos recursos aos con-
tribuintes com acréscimo de corre-
ção dos juros por considerar que a
cobrança é inconstitucional.

Desde a vitória nas urnas, em
outubro do ano passado, esta
será a primeira visita oficial

do governador Ratinho Júnior
(PSD) a Cascavel, cidade que

passa a ser a Capital do
Estado hoje e amanhã,
devido a decreto que

transferiu os atos públicos
paranaenses do Palácio do
Iguaçu para o Show Rural.

A maior parte dos secretários de Estado se instala na cidade nesses dois dias.
E o governador vem com pauta cheia, que começa às 9h30 de hoje, na
Prefeitura de Cascavel, para “comemorar” a interiorização do governo,
em ato ao lado do prefeito Leonaldo Paranhos (PSC). Em seguida, segue

ao Parque Tecnológico Coopavel.
Às 14h, ele coordenará reunião do secretariado e, às 15h30, visitará os

estandes. Às 17h os prefeitos da Amop (Associação dos Municípios do Oeste
do Paraná) conversam com o governador, que encerra a agenda do dia com
a inauguração do novo auditório da Acic (Associação Comercial e Industrial

de Cascavel), que recebeu o nome de Cascavel.

Ano letivo
começa hoje

Os mais de 30 mil alunos da rede
municipal de Cascavel iniciam o ano

letivo nesta quinta-feira (7). O
prefeito Leonaldo Paranhos e a
secretaria de Educação, Márcia

Baldini, participarão de aula
inaugural às 8h, na Escola Municipal

Maria Montessori, no Bairro
Coqueiral. Hoje também começa a

entrega de uniforme escolar para os
alunos da escola.  Em seguida, às 9h,

outra aula inaugural ocorrerá no
Cmei (Centro Municipal de Educação
Infantil) Miguel Libra, no Santa Cruz,

também com a distribuição de
uniformes escolares. No período da
tarde, as aulas inaugurais serão no

Loteamento Riviera.

Início adiado

A Escola Municipal do Campo José
Bonifácio, do Distrito de Rio do Salto,
inicia as aulas somente no dia 14 de

fevereiro, com os alunos da rede
estadual. A decisão é por conta da

reforma que ainda está sendo
finalizada na estrutura física.

Para evitar transtorno e com o
objetivo de garantir a segurança dos
servidores e dos alunos, a opção foi

por iniciar as aulas no dia 14.
A secretária de Educação ressalta

que o calendário escolar será
reposto e que a comunidade escolar
será previamente informada sobre

as datas de reposição.

Cascavel: Capital do Estado
DIVULGAÇÃO
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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.

Cascavel, 07 DE FEVEREIRO DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

1- Juliano José Sehnem e Jocinéia Marques do Amaral
2- Domingos do Nascimento Santos e Daniela Chaves da Silva Silva
3-  Jeferson Lober da Costa e Rosymar Moreira
4- Vinicius Mattioli Pires de Souza e Pietra Luz Moleirinho Lima
5- Daladier Schembelem Wychocki e Vitoria Villalba Verri
6- Rogerio Moreira da Silva e Sabrina Magalhães
7- Jonas Pellegrini Samways Junior e Fernanda Cibelle Bones da Silva
8- William Lorenzon Baccas e Joana Kaczmarek

 Depois de algumas datas anun-
ciadas e adiadas, agora parece que
o martelo foi batido: a partir do dia
16 de fevereiro, sábado que vem, os
ônibus do transporte público come-
çam a circular nos corredores exclu-
sivos das Avenidas Brasil, Barão do
Rio Branco e Tancredo Neves.

A data do início das operações do
THQ (Transporte Humanizado de Qua-
lidade) foi adiantada ontem ao Hoje-
News pelo presidente da Cettrans
(Companhia de Engenharia de Trans-
porte e Tráfego), Alsir Pelissaro.

Segundo ele, o sábado foi es-
colhido por ser um dia bem mais
tranquilo do que uma segunda-
feira, por exemplo. “Fica inviável
começarmos numa segunda-fei-
ra, por exemplo, quando 55 mil
pessoas usam os ônibus. No sá-
bado há menos passageiros, as-
sim todos podem dar uma “roda-
da” pelas linhas e já se ir se ha-
bituando”, sugere. “Então, na se-
gunda [18], esperamos que os
usuários já consigam usar o sis-
tema sem muitos problemas”.

E quem usa o transporte públi-
co precisa mesmo prestar bastan-
te atenção. Além de não embarcar
e desembarcar mais nas Ruas Pa-
raná e Rio Grande do Sul, por exem-
plo, haverá alterações de rotas e
horários em todas as linhas.

“O Bairro Guarujá fica bem per-
to do Terminal Sudoeste, por isso
a frequência de ônibus vai aumen-
tar e o itinerário muda, pois a linha
não vai mais para o Terminal Oes-
te. O mesmo acontece com as li-
nhas Esmeralda e Santos Dumont.
Haverá muitas alterações, mas al-
terações que vão favorecer o pas-
sageiro”, adianta Pelissaro.

Batido martelo: novo sistema

A PRINCIPAL mudança são as faixas exclusivas nas avenidas Brasil, Barão e Tancredo

 Reportagem: Silvio Matos
   Fotos: Aílton Santos
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de transporte começa dia 16
Cinco terminais e
novos itinerários

NOVO Terminal Sudoeste

entrará em operação no dia 16

Uma das novidades do novo sis-
tema é a operação com cinco termi-
nais de transbordo. Apenas o Termi-
nal Sul não sofreu intervenção. Na
zona leste foi construída nova estru-
tura, agora no Bairro Pacaembu.

Na frente da Rodoviária, o Termi-
nal Oeste “andou” um pouquinho e
mudou para a outra esquina do terre-
no, todo novo. A região norte ganhou
o Terminal Nordeste, no Bairro Braz-
madeira, e o Bairro Santo Onofre ago-
ra tem o Terminal Sudoeste.

Com essas novas estruturas,
algumas linhas migram de um ter-
minal para o outro, com a intenção
de agilizar o transporte.

“Temos um fluxo muito grande
de passageiros que vão para a FAG
e a Univel, por isso o Terminal Su-
doeste também vai dar um supor-
te. Nos horários de pico, teremos
linhas saindo dessas universidades

e indo no sentido ao Detran e vice-
versa”, explica o presidente da Cet-
trans, Alsir Pelissaro.

Atenção: as linhas Sul/Oeste e
Leste/Sul serão extintas. A partir
da próxima semana, quem embar-
car no Terminal Sul terá que desem-
barcar na Estação de Transbordo
Central, perto da Catedral, e trocar
de ônibus. O local funcionará como
um terminal a céu aberto. “Nessa
estação o passageiro vai fazer a
integração com o cartão ValeSim.

Ele não precisa pagar outra passa-
gem”, explica Pelissaro, referindo-
se ao chamado sistema temporal.

Conforme ele, na próxima sema-
na será divulgado o tempo que o
passageiro terá para trocar de ôni-
bus sem pagar nova tarifa.

Passageiros só
querem resultados
A estudante Priscila Hlatki deixa claro
que quer que o sistema seja ágil: “Eu vou
passar pelas Avenidas Brasil e Barão do
Rio Branco todo dia. É uma grande
novidade, principalmente pela mudança
do lado das portas e a nova pintura.
Espero que todas essas mudanças
favoreçam os passageiros e que realmente
o sistema dê certo”.
A empregada doméstica Valdelice Paiva diz
que só passa raiva nos ônibus e que por
isso mesmo quer que o novo sistema traga
melhorias: “Hoje é um transtorno andar de
ônibus... é demorado, cheio... Eu ando
todo dia e espero que realmente melhore,
pois estamos precisando, e muito!”
Já a camareira Rozelei da Silva acredita
que colocar os ônibus na Avenida Brasil
é retrocesso: “Todas as cidades grandes
estão remanejando o transporte das ruas
principais para as ruas paralelas nas
regiões centrais e aqui estão colocando
de volta. Está tudo errado! Eu acho que
não vai funcionar, só trará ainda mais
problemas do que já temos. Já estou até
vendo a cofusão que vai virar”.

 Cettrans vai distribuir panfletos
Uma das preocupações com o novo sistema é justamente alcançar todos os

passageiros com as informações necessárias. Durante esta semana uma

campanha publicitária alerta para as principais mudanças e, a partir de

segunda-feira, devem ser distribuídos panfletos alertando sobre o início do

THQ. “Nossos fiscais também estarão com todas as informações necessárias

para ajudar os passageiros e haverá cartazes explicativos no interior dos

ônibus”, acrescenta o presidente da Cettrans, Alsir Pelissaro.

As empresas que operam o transporte prepararam um informativo sobre a

integração temporal do cartão ValeSim: “Talvez esse material comece a

circular um dia depois do nosso, pois estão finalizando a arte e vão mandar

para a gráfica. Porém, tudo será entregue ao usuário com tempo”, garante.

Campanhas em jornal, rádio, TV e internet já começaram e vão se intensificar.

Ainda há dois vídeos sendo finalizados: “Um dos vídeos vai ser explicativo do

ValeSim e o outro do sistema em si. Queremos deixar o nosso passageiro com o

máximo de informações possíveis para ninguém se perder”.

 ENCONTROU ALGUM PROBLEMA?
INFORME A CETTRANS: (45) 3036-8088
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 O terceiro dia do 31º Show Ru-
ral Coopavel registrou público de
68.318 pessoas. Somados, os vi-
sitantes dos três dias alcançam
181.365, isso sem contar os cer-
ca de 25 mil que passaram pelo
parque no domingo. No ano passa-
do, os três primeiros dias da feira
tiveram a visita de 165.464 pesso-
as. A diferença a mais para a edi-
ção atual é de 15.901.

Desde o início da semana o pú-
blico tem batido recordes: 36.112
(segunda) e 76.935 (terça).

Assim, a previsão inicial de pú-
blico para essa edição da terceira
maior feira de transmissão de co-
nhecimentos para o campo do mun-
do de 250 mil pessoas pode ser
batida ainda nesta quinta-feira, um
dia antes do fim do evento.

Mais de 181 mil visitantes
Mais de R$ 1 bilhão em comercia-

lização já foram registrados. Grande
parte das vendas, cerca de 95% de-
las, corresponde a máquinas, imple-
mentos, utilitários e veículos. A previ-
são de movimentação financeira para
a 31ª edição é de R$ 2 bilhões.

 CERTIFICADA
A empresa Alfama Alimentos, de transformação de carnes bovina e de aves, de

Cascavel, conquistou o certificado do Sisbi (Sistema Brasileiro de Inspeção
Sanitária), que lhe permite vender os produtos alimentícios em qualquer lugar do

País. O selo foi entregue pela Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná),
empresa vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, no

Show Rural 2019. A empresa investiu R$ 12 milhões numa planta nova, com 2,5 mil
metros quadrados e equipamentos de ponta importados da Alemanha para a

transformação de carnes de boi e de frango em produtos como hambúrgueres,
carne de boi pré-cozida, carne de frango pré-cozida.

A indústria já conta com uma planta industrial, também em Cascavel, que
produz para 18 estados brasileiros. De acordo com o diretor industrial, Bruno
Sonda André, o certificado vai permitir ampliar a produção de 110 toneladas
por mês para 560 toneladas mensais, praticamente 5 vezes mais, destacou.

AÍLTON SANTOS
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Mega Bazar
Solidário

Que tal fazer compras com
precinhos módicos e ainda

ajudar muitas famílias?
Gostou, né? Neste sábado

tem Bazar Solidário do
Hospital do Câncer da

Uopeccan. Todas as peças
em promoção com preços a
partir de R$ 1. São roupas
masculinas, femininas e
infantis, de inverno e de
verão, além de calçados e
acessórios. Tudo com até
30% de desconto. A Casa

Solidária fica na Rua Carijós,
esquina com a Rua

Potiguaras, 880, no Bairro
Santo Onofre, em Cascavel.

Atendimento das 8h às 17h.

Governo é aqui
Hoje e amanhã a sede do governo do Estado será em
Cascavel. O governador Ratinho Junior e todos os

secretários vão trabalhar durante esses dois dias no
parque onde acontece o Show Rural. Quer ver de perto

o governador? Dá uma passadinha por lá!

A coluna manda um abraço especial hoje para os leitores assíduos deste jornal

Luiz Carlos Polineto e Fábio Piloneto

FÁBIO DONEGÁ

Baile de Carnaval
Achou que ia passar mais

um Carnaval em branco, não
é? Pois o Jaydin do Édenn
está preparando o 1º Baile
de Carnaval do Jaydin para
você cair na folia. Será de 3

a 5 de março, sempre a
partir das 18h. O Jaydin fica

na Rua Antonio Alves
Massaneiro, 931, em

Cascavel. Ingressos a R$ 20.

Felicidades!

 Laís Laíny, Ana Paula
Will, Paulo Neumann, Sirlei

Dutra, Edlileuza Santos,
Sergio Ritter, Fabio Lima

Oliveira, Vânia Maria Souza
e Patricia Limas.

O Show Rural também é

um palco de beleza...

olhem só as belas Ana

Quidotti e Ana Luana

Simões que Arivonil

Policarpo encontrou no

parque e registrou

especialmente para vocês

Toda vez que eu não posso ir
correr   eu acrescento 30

minutos   de corrida   no dia
seguinte. Amanhã eu vou

correr até 2025.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Patrick e Lidiane ficam juntos
Em “Verão 90”, Janaína e João encontram a cadela de Tutano perdida na estrada
e resgatam o animal. Quinzinho desconfia do jeito de Jerônimo. Patrick reconhece

Lidiane dos filmes de pornochanchada, e os dois ficam juntos. Janaína e João
surpreendem Diego e sua família ao chegar à casa de Janice. João vai ao

encontro de Manu e estranha seu  visual novo. Gisela pede a Quinzinho para
contratar Herculano para a PopTV. Herculano dispensa sua equipe das gravações

do filme. Nicole convence Quinzinho a fazer um show de lambada na festa da
PopTV. Jerônimo rouba a moto de Catraca com as camisetas-convites para a

festa da emissora. Vanessa furta uma camiseta de Diego. Janaína descobre uma
pista sobre o paradeiro de Jerônimo. Candé acusa Catraca de estar dando golpe

inventando o roubo de sua moto. Janaína pede a Galdino que a leve até
Jerônimo. João leva Manu para conhecer seu apartamento, mas ambos se

surpreendem ao encontrar Moana na cama do radialista.

 � SBT

 Malhação
Bárbara e Luís se desesperam e tentam cha-

mar ajuda para Flora. Gabriela afirma a Paulo e
Alex que acredita que algo aconteceu com Flora.
Solange dorme com Tarcísio, mas lamenta sua
solidão. Hugo despista Osvaldo e convence o
pai a desistir de Solange. Érico e os amigos le-
vam Gutuber ao encontro de Rafael, e os dois se
emocionam. Gutuber anuncia que será o financi-
ador da ONG Percurso, e todos comemoram.
Dandara lamenta que Pérola não se lembre da
pessoa que explodiu uma bomba no banheiro
da escola. Gabriela fica transtornada ao desco-
brir o estado de Flora, e todos vão para o hospi-
tal. Os médicos anunciam que Flora precisa de
uma transfusão de sangue. Dandara confronta
Solange. Com o apoio de Paulo, Gabriela revela
a Rafael que ele é pai de Flora.

Espelho da vida
Sob efeito do remédio, Cris se exalta ao

ler a carta de Julia, e todos se alarmam. Sheila
guarda o pote do remédio como prova contra
Isabel. Cris descobre que Julia teve um filho
com Danilo. Cris acredita que é Julia, e Dalton
conclui que é preciso encaminhá-la aos cuida-
dos de um psiquiatra. Américo tenta se aproxi-
mar de Cris, que o vê como Eugênio e ofende
o pai. Américo se emociona quando Margot o
conforta. Dalton, Ana e Flávio levam Cris a um
hospital psiquiátrico. Gerson impede que Isa-
bel fale com Sheila. Alain fica arrasado com o
estado de Cris. Mariane sofre por não conse-
guir falar com Marcelo. Isabel garante a Lenita
que reatará com Alain. Jorge beija Marina, e
Dalva flagra os dois. Bola e Daniela se sur-
preendem ao ver Gigi. André visita Cris.

O sétimo guardião
Luz fica inconformada com a atitude de Sós-

tenes. Geandro revela a Gabriel que já tinha
visto Murilo na cidade. Sóstenes exige que Mu-
rilo explique o motivo de sua ausência durante
tantos anos. Eurico pede que Marilda pare de
ameaçar a Irmandade. Nicolau tenta conversar
com Afrodite, que é irredutível. Luz descobre a
ligação entre Murilo e Sóstenes. Gabriel decide
abrigar Murilo. Valentina manda Sampaio pegar
água na fonte. Lourdes Maria pede para traba-
lhar na loja de Geandro. Feijão sai com seu gru-
po para procurar tábuas e tijolos. Geandro exige
que Olavo se afaste de Lourdes Maria. Marilda
se desculpa com Feliciano. Afrodite pede para

trabalhar com Milu. Feijão cai em um buraco e
some, deixando todos preocupados. Murilo beija
Valentina à força.

Teresa
Oriana sugere a Luisa que viva com Fer-

nando, e assim descubram juntos se já estão
preparados para o casamento. Mayra e Rubens
tentam ver Esperança mas Renan não permite e
ameaça chamar a segurança se insistirem em
molestar sua mulher. Aída os observa. Luisa pro-
põe a Fernando que vivam juntos e ele gosta da
ideia. Aída, fora de si, diz a Aurora e Mariano que
torce para que o filho de Esperança morra, por-
que suspeita que esse filho é realmente de seu
pai. Mariano fica indignado com a reação de Aída
e decide terminar o relacionamento. Aída diz a
Aurora que Mariano lhe importa muito mais do
que ela queria. Mariano consola Esperança.

As aventuras de Poliana
Bento diz a João que o perdoa por ter rido

dele, mas os dois acabam discutindo mais uma
vez. Nanci percebe uma presença em casa e
acha que é um besouro gigante. Poliana chega
magoada na escola e desabafa com Bento. Os
alunos riem de Mirela no corredor da escola por
conta do vídeo que ela postou dançando com
Branca. Sophie se irrita com as provocações de
Salvador e Marcelo e Iuri percebem. João fica
furioso por Bento estar fazendo parte da Chapa
Contente e sai furioso no meio da reunião. A en-
trevista que Otto deu é superbem repercutida na
imprensa e as ações da O11O sobem. Os funci-
onários comentam e comemoram entre si. Hugo
pede cola para João na prova e Éric o defende,
“assumindo a culpa”. Roger fica muito bravo por
não ter sido citado na reportagem. Waldisney
entra na sala de Roger e é pressionado para
dizer onde conseguiu o colar que o CEO com-
prou para sua esposa.
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo
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Seus pensamentos estão automaticamente se voltan-
do para os aspectos mais graves da vida. Dê a si mes-
mo uma folga! Você estará em sua melhor forma. Tudo
que você precisa é se preparar para as consequên-
cias de seus excessos e ter uma abordagem mais
equilibrada para a sua produção de energia.

To
ur

o

O excesso de confiança está impedindo o seu
avanço, seja discreto sobre seus planos antes de
falar sobre eles. Você está ganhando confiança,
mas se sente sob ataque e está gastando tempo
em trabalhos difíceis. Planeje a sua ação ao longo
do tempo.

G
êm

eo
s

Chegou a hora de tomar uma decisão importante.
Seu senso de liberdade interior o guiará no cami-
nho certo. Você faria bem em lutar contra o tédio.
Atualize suas ideias, faça uma pausa.

C
ân

ce
r Você estará em um estado de espírito alegre, mas

pronto para mover montanhas! Compense o tem-
po perdido. Seu sentimento de apatia está se es-
gotando, especialmente na parte física. Faça uma
pausa.

Le
ão

As estrelas estão lhe dando liberdade total para
tirar o máximo proveito dos prazeres ao seu al-
cance. Você precisa recarregar suas baterias
sozinho e fazer um balanço. Isso aumenta seus
níveis de energia.

V
ir

ge
m Você vai conseguir estabelecer um bom equilíbrio

entre o trabalho e a sua vida privada hoje. Algu-
mas pessoas exigem muito de você. Certifique-se
de que você é capaz de aguentar isso não esque-
ça de você mesmo no processo.

Li
br

a Uma lua cúmplice lhe promete momentos inesque-
cíveis com as pessoas próximas a você. A felicida-
de está ao seu alcance. Você vai se sentir assedi-
ado no final do dia e seria uma boa ideia ter um
descanso de verdade e tomar ar fresco.

E
sc

or
pi

ão Você vai receber uma notícia que vai lhe agradar.
Você estará em um estado de espírito combativo e
determinado a se aproximar de seus objetivos,
então siga adiante. Você se sentirá mais aliviado
de tensões nervosas se mantiver sua vida social
separada de seus sentimentos.

S
ag

it
ár

io Seu otimismo vai ganhar a admiração das pesso-
as ao seu redor e você vai ser rápido com a sua
réplica. Seja tolerante antes de mais nada, pois
nem todo mundo será capaz de acompanhar o
ritmo. Cuidado com o fígado e não coma demais.

C
ap

ric
ór

ni
o A vida se tornará mais calma depois de solucionar

um problema. Mais calma, talvez, do que você ja-
mais imaginou que fosse possível. Você não está
longe de ficar sobrecarregado. Pense em você e
faça o que puder para conseguir um pouco de
paz para se recuperar depois.

A
qu

ár
io O seu otimismo crescente está ajudando você a

ver o lado bom das coisas. Você deve se certificar
de que não é muito duro consigo mesmo. Você
geralmente cava muito profundamente em suas
reservas.

 P
ei

xe
s Suas alterações em seus padrões de trabalho

estão trazendo boa sorte. Não se segure! Você
vai usar menos energia se preservar momentos
de solidão e intimidade. Há muita coisa aconte-
cendo ao seu redor!
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Giro da
Violência
Queimaduras
Um homem de 34 anos sofreu
queimaduras em aproximadamente
22% do corpo na tarde dessa
quarta-feira (6), no Bairro Tropical,
em Cascavel. Marcos Antonio
Vendet teve lesões de primeiro e
segundo graus no peito, no rosto e
nos braços após ter sido atingido
pela água quente do reservatório
do carro. Ele foi atendido pelo
Siate e encaminhado para a UPA
(Unidade de Pronto-Atendimento)
Tancredo.

Acidente de trabalho
Um homem de 28 anos ficou ferido
ao sofrer uma queda de plano
elevado na Rua Manaus, na região
do Bairro Country, nessa quarta-
feira (6) pela manhã. O acidente foi
registrado em uma empresa quando
o homem fazia a descarga de um
caminhão. Flávio Evangelista caiu
de uma altura de aproximadamente
1,5 metro. Ele estava consciente e
foi encaminhado para a UPA
(Unidade de Pronto-Atendimento)
Tancredo Neves por apresentar
alguns cortes na cabeça e contusão
no pescoço.

Agrotóxicos
Quatro pessoas foram presas pelo
Pelotão de Choque da Polícia
Militar no fim da tarde de terça-
feira (5) por furto de agrotóxicos.
A polícia tinha a informação de que
um Vectra teria sido usado no furto
e abordou um motorista que
conduzia um veículo similar na BR-
467 perto do Trevo Ceasa. No
porta-malas foram encontrados 20
pacotes de defensivo Elatus e 32
frascos de Standak. O valor dos
produtos, de acordo com a polícia,
ultrapassa os R$ 100 mil. Os dois
homens e as duas mulheres que
estavam no carro foram detidos na
15ª Subdivisão Policial.

Denarc desmantela
quadrilha de traficantes

Quatro pessoas foram presas pela
Denarc (Divisão Estadual de Narcóti-
cos) acusadas de associação para o
tráfico de drogas, em Cascavel, na
manhã dessa quarta-feira (6), quan-
do foram cumpridos quatro manda-
dos de prisão preventiva e três de
busca e apreensão.

Três prisões aconteceram nos
locais onde foram feitas as bus-
cas, nos Jardins Padovani e Vene-
za e no Bairro Cascavel Velho, pe-
riferia de Cascavel.

Já o quarto acusado está preso
em Umuarama devido a outra in-
vestigação, também pelo crime de
tráfico. Segundo a delegada da De-
narc, Ana Cristina Ferreira da Silva,
foi cumprido o mandado de prisão
contra ele, mas vai continuar pre-

so em Umuarama.
Nas buscas, foram encontrados

um revólver calibre 357 e 41 muni-
ções do mesmo calibre, um revólver
calibre 38 e nove munições, porções
de droga, cinco celulares e aproxima-
damente R$ 1,1 mil em dinheiro.

De acordo com a Denarc, um dos
suspeitos já possuía antecedentes cri-
minais por tráfico de drogas e confir-
mou para a polícia que comercializa-
va a R$ 30 cada bucha de cocaína
no Bairro Cascavel Velho.

Os presos foram recolhidos na car-
ceragem da Cadeia da 15ª Subdivi-
são Policial de Cascavel e permane-
cem à disposição da Justiça.

Três meses de investigação
Segundo a Denarc, a desarticulação da quadrilha ocorreu depois de três meses de
investigação que levou a identificar todos os integrantes do esquema. As
diligências tiveram início após uma apreensão no dia 11 de novembro de 2018 em
Umuarama. Policiais receberam a denúncia e abordaram um caminhão com placas de
Cascavel na PR-580, quando encontraram 211 quilos de crack escondidos na cabine
do veículo. Na ocasião, o caminhoneiro - que já tinha antecedentes criminais por
tráfico de drogas - contou que receberia R$ 15 mil para levar a droga de Ponta
Porã, no Mato Grosso do Sul, até Santos, em São Paulo.

FORAM APREENDIDAS armas, munições, drogas e dinheiro

 Reportagem: Bethania Davies

   Foto: Polícia Civil
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PRF aplica 100 multas/dia
Os congestionamentos soma-

dos à imprudência e à falta de pa-
ciência prometem engordar os co-
fres federais. Com a promessa de
garantir a ordem na BR-277 duran-
te o Show Rural, a PRF (Polícia Ro-
doviária Federal) não dá moleza.
São emitidas pelo menos 100 mul-
tas por dia apenas no trecho en-
tre o Trevo Cataratas e o Show
Rural, em Cascavel.

Nos dois primeiros dias do even-
to, segunda e terça-feira, foram apli-
cadas 200 multas. E se você acha-
va que a maioria era por engraçadi-
nhos que tentam driblar a fila está
enganado. O inspetor Ricardo Sal-
gueiro, da PRF, diz que mais da
metade das multas são por passa-
geiros sem cinto de segurança. “O
trecho é curto e como está sendo

feito em baixa velocidade, o pesso-
al acha que não precisa usar o cin-
to no banco traseiro”, comenta.

Segundo ele, essas autuações
são apenas das equipes envolvi-
das com o Show Rural e é possí-
vel que o número seja bem maior
se consideradas as multas apli-
cadas pelas equipes ordinárias
atuando no posto da PRF.

De acordo com o inspetor, as
demais autuações são por mudar
de faixa sem ligar a seta ou em lo-
cal proibido, estacionar em local
proibido, não diminuir a velocidade
em local sinalizado para tal, parar
sobre a pista, e trafegar ou parar
no acostamento sem autorização.

Na Operação Show Rural traba-
lham 40 policiais rodoviários fede-
rais divididos em escalas.

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Aílton Santos

EM MEIO às filas, é comum flagrar motoristas

mudando de faixa

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio 01

Homicídios 01

Latrocínios 00

Confrontos 00

Mortes no trânsito 00
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Líder da classificação geral do
Paranaense de Futebol 2019 e úni-
ca equipe já classificada à semifi-
nal da 1ª Taça, o FC Cascavel apro-
veita os dias atípicos, sem jogos
durante o meio de semana, para
recuperar os jogadores que em 15
dias realizaram cinco jogos pela
primeira fase do Estadual. Foi um
jogo a cada três dias, além de des-
gastantes viagens.

Tanto que os atacantes Ricar-
do Lobo e Tocantins sentiram do-
res musculares e desfalcaram o
time no último compromisso, na
vitória sobre o Foz do Iguaçu, no
último domingo.

Depois dessa partida, os joga-

 A 4ª rodada do 9º Campeonato
Chácara Fardoski de Futebol Suíço
terá os olhares direcionados a cin-
co das 24 equipes da competição,
neste sábado. É que VIP Sports,
pelo Grupo A, AGV/Tanato, pelo Gru-
po B, EC 7 de Setembro, pelo Gru-
po C, Fercaus e Barão AP, pelo Gru-
po D, têm três vitórias em três jo-
gos (9 pontos) e já chamam a aten-
ção dos demais times do certame.

Neste sábado, a VIP Sports due-
lará às 15h, no campo 2, com o time
do Hospital Gênesis, lanterninha da
chave com apenas 1 ponto. Já a AGV/
Tanato colocará a liderança em jogo
contra o vice-líder Maximus Pizzaria
(7 pontos) às 18h, no campo 1.

Pelo Grupo C, o 7 de Setembro
também tem um confronto direto na

dores que foram relacionados
para o confronto fizeram trabalho
regenerativo na segunda-feira e na
terça-feira par ticiparam normal-
mente das atividades. Ontem, o
treino foi apenas no período da
tarde e a novidade foi a presença
de Tocantins, que deu mostras de
que será opção na 6º última roda-
da, às 17h de domingo, contra o
Maringá, fora de casa.

Já Ricardo Lobo realizou traba-
lhos de academia e fortalecimento
muscular e segue como dúvida. O
técnico Paulo Foiani tem mais duas
sessões de treinos para avaliar a
condição do jogador. O elenco cas-
cavelense volta a campo para trei-

nos no CT na tarde desta quinta e
sexta-feira, e para uma atividade
recreativa na manhã de sábado,
quando a delegação partirá rumo à
Maringá, às 13h.

rodada, pois enfrenta o terceiro
colocado GD/Farmácia Saúde (6
pontos), às 17h, no campo 2. Pela
chave D, os líderes jogarão no cam-
po 3. O Fercaus contra o quarto
colocado União (3), às 18h, e o
Barão contra o terceiro colocado
Cascavel AP/Bonamigo (6), às 16h.

Os demais jogos da rodada são:
Pé de Cana x 27ª IEQ (15h), Vidra-
çaria EB x Bernardos (16h) e Airtec
x Real Cascavel (17h), no campo 1;
DRS Construtora x Bozo (16h) e Sta-
tus FC x Brunetto/Fardoski (18h),
no campo 2; e Lolla x Roberto Diesel
(15h) e Amigos do Guarujá x Sindvel
(17h), no campo 3.

Lobo é dúvida e Tocantins
está de volta ao FC Cascavel

Equipes “imbatíveis” chamam a
atenção na 4ª rodada da Fardoski

O técnico Allan Aal chegou ontem a
Cascavel e já comandou o primeiro
treino no Cascavel CR que se
prepara para o clássico com o Toledo
no domingo, às 17h, no Estádio
Olímpico, pela 6ª e última rodada
da 1ª Taça do Paranaense. O
treinador, que esteve à frente da
equipe cascavelense durante a pré-
temporada, mas trocou o projeto
paranaense pelo do Nacional, de
São Paulo, reuniu todo o elenco para
uma conversa antes da atividade e
depois procurou conversar com os
jogadores isoladamente, para
alinhavar sua metodologia.

CASCAVEL CR
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           COPA DO BRASIL
21h Ferroviário x Corinthians
21h30 Mixto x CSA

         COPA SUL-AMERICANA
19h15 Bahia x Liverpool
21h30 D. Santaní x Once Caldas

       LIBERTADORES
21h30 La Guaira x At. Nacional

           SUL-AMERICANO SUB-20
18h30 Argentina x Uruguai
20h50 Equador x Brasil
23h10 Venezuela x Colômbia

       COPA DA FRANÇA
18h Guingamp x Lyon

           COPA DO REI
18h Betis x Valencia

             ITALIANO
17h30 Lazio x Empoli

JOGAM HOJE

Assim como em 2018, Casca-
vel Futsal e Pato Futsal se encon-
trarão dentro de seus cronogramas
de pré-temporada. No ano passa-
do, esse clássico ocorreu duas ve-
zes durante a preparação antes do
início das competições, uma em
Pato Branco e outra em Cascavel.

A história se repetirá em 2019.
As diretorias de Pato e Cascavel
confirmaram os amistosos e defi-
niram a data para o primeiro jogo:
dia 13, próxima quarta-feira, às
20h05, no Ginásio Dolivar Lavarda,
casa do time do Sudoeste, atual
campeão da Liga Nacional e da Taça
Brasil. O jogo de volta em Casca-
vel, ainda terá a data definida.

Ambas as equipes passaram por
reformulações em seus elencos. O
Pato manteve a sua comissão téc-
nica e oito jogadores da tempora-
da 2018. Destaque para permanên-
cia do goleiro Djony e do ala Negui-
nho. Para suprir a saída de jogado-
res como Danilo Baron, Well e Ba-
talha, chegaram nomes como Vili-
an, Fumaça e Vassoura.

Já o Cascavel Futsal, apostou em

Cascavel Futsal
marca amistoso

uma nova comissão técnica. Cassi-
ano Klein, que estava no Joaçaba
ano passado, foi escolhido para ser
o comandante da Serpente em
2019. Ainda para comissão, chega-
ram Eliabe Figueiredo (analista de
desempenho e auxiliar técnico) e
Márcio Batuta (preparador físico).

A diretoria também renovou den-
tro de quadra. Apenas quatro jogado-
res adultos permaneceram na equi-
pe e ao todo foram 13 contratações.
O pivô Diego, ex-Jaraguá-SC e campeão
mundial pelo Sorocaba em 2016 e
com passagens na seleção brasileira,
foi o principal nome para 2019.

 Corinthians x Ferroviário em Londrina
O Estádio do Café, em Londrina, será palco da estreia do Corinthians na Copa do
Brasil 2019 nesta noite, às 21h. O mando de campo é do cearense Ferroviário,

mas as arquibancadas estarão “pintadas” das cores do alvinegro paulista, que se
sentirá em casa no Paraná. O Corinthians tem a vantagem do empate para

avançar à 2ª fase, enquanto só a vitória interessa ao Ferroviário, que é o atual
campeão da Série D e que busca surpreender o favorito adversário.

É que o Ferrão, como é conhecido, vem de uma sequência invicta de sete jogos
no Estadual (cinco vitórias e dois empates). A última derrota foi há um mês, por 3
a 2 contra o Atlético-CE, rival que goleou por 4 a 1 no fim de semana, na segunda
fase do Cearense. O atacante Edson Cariús fez dois gols nesse jogo e se isolou na
artilharia do Estadual, com oito gols. Ele também ocupa o topo da artilharia do

futebol brasileiro neste início de ano.
No Corinthians, que vem embalado pela vitória no clássico com o Palmeiras, a

novidade será a reestreia de Vagner Love, no lugar de Mateus Vidal. No ataque,
Gustavo foi confirmado como centroavante titular, com Boselli na reserva.

CASCAVEL FUTSAL
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