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Que venha o México!
O Calçadão da Avenida Brasil e a Travessa Padre Champagnat

foram palco de festa para torcedores na tarde de ontem após a
vitória da seleção brasileira contra a Sérvia. Com gols de Paulinho

e Thiago Silva, o Brasil venceu por 2 a 0 e agora enfrenta o
México, na próxima segunda-feira, nas oitavas de final.

Projeto garante mais
autonomia à Fundação
A Fundação Municipal de Esportes e Cultura (FMEC) ganhará mais força com a proposta de altera-

ção de suas atribuições encaminhada pelo prefeito Leonaldo Paranhos para ser apreciada pelo
Legislativo. Na prática, a Fundação terá mais autonomia administrativa, técnica e financeira. Boa

parte das atribuições da atual Secretaria Municipal de Cultura e Esportes passará a ser da FMEC.
 Pág. 03
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Cascavel receberá o melhor do
handebol paranaense neste fim de
semana, com as disputas da 2ª
etapa da Chave Ouro do Estadual
da categoria adulta. Os jogos serão
sábado e domingo nos ginásios da
Neva e do São Cristóvão.

A 2ª etapa classificatória da
competição deveria ter sido rea-
lizada em Saudade do Iguaçu nos
dias 26 e 27 de maio, mas foi
cancelada devido à paralisação
dos caminhoneiros.

Com isso, os 16 times partici-
pantes tiveram mais tempo para
treinar. Anfitriões desta vez, os re-
presentantes de Cascavel, co-
mandados pelo técnico Neudi Ze-

Um trio familiar formado por três “adversários” chamou a
atenção nos Jeps em Medianeira, no fim de semana:
dentro das quadras, a aluna-atleta Alexia Parizotto
Cocco, de 16 anos e representante do time de vôlei do
Colégio Evangélico Martin Luther, de Marechal Cândido
Rondon; por trás do apito, sua irmã Ivana Parizotto
Cocco, de 21 anos e árbitra de vôlei desde 2013; e
como coordenador da delegação do Núcleo Regional de
Cascavel, o pai de Alexia e Ivana, o ex-técnico e ex-
árbitro de voleibol, professor Rui Cocco. Pela competição,
os três voltarão a se encontrar na fase final dos Jeps, em
agosto em Campo Mourão.

O melhor do Handebol
natti, tentam se manter invictos
no Paranaense.

Na 1ª etapa, realizada em
abril em Toledo, o FAG/Cascavel/
O2 Saúde venceu os times de
São José dos Pinhais (39 a 9) e
Astorga (47 a 9), e divide a lide-
rança do naipe feminino com

MASCULINO
No naipe masculino, o ACH/Lanalli/O2 Saúde/Cascavel venceu duas fortes
equipes na 1ª etapa, Jussara (33 a 22) e Maringá (26 a 21), e agora divide a
liderança com os times de Londrina, Saudade do Iguaçu e Toledo. Neste fim de
semana, terá um deles como adversário direto: Saudade do Iguaçu, domingo, às
10h30, na Neva. Antes, no sábado, abrirá as disputas no Ginásio da Neva, às
15h30, contra Assis Chateaubriand.

Maringá e Matelândia, que tam-
bém acumularam duas vitórias
em dois jogos e que serão seus
adversários nesta 2ª etapa.

O desafio contra Matelândia
será sábado, às 16h50, e o duelo
com Maringá domingo, às 13h30,
ambos no Ginásio da Neva.

Os representantes do judô cascavelense se destacaram em meio aos
119 participantes do Campeonato Paranaense Sub-15, realizado no
fim de semana em Curitiba. Com apenas quatro integrantes, a equipe de
Cascavel, comandada pelo Sensei Washington Donomai conquistou dois
títulos e um vice-campeonato. Leonardo Costa Brancalhão foi campeão
foi campeão na categoria Ligeiro até 40 kg e Gabriela Paixão Militão
da Silva foi campeã na categoria Meio Médio até 53 kg. Com isso, os
dois garantiram vaga para competir no Campeonato Brasileiro de Judô,
que será em Blumenau (SC) nos dias 1º e 2 de setembro. Já Emilly
Kauani da Rosa dos Santos foi vice-campeã no Médio até 58 kg e
ajudou a equipe cascavelense (Juventus) a conquistar o troféu de
terceiro lugar na classificação geral do naipe feminino no Paranaense.
Competidor na categoria Meio Médio até 53 kg, Murilo Tavares da
Rosa foi o outro integrante da equipe.

DIVULGAÇÃO

JEPS
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OUruguai 9 3 3 0 0 5 0 5

Rússia 6 3 2 0 1 8 4 4
A. Saudita 3 3 1 0 2 2 7 -5
Egito 0 3 0 0 3 2 6 -4

Time P J V E D GP GC SG
Espanha 5 3 1 2 0 6 5 1
Portugal 5 3 1 2 0 5 4 1
Irã 4 3 1 1 1 2 2 0
Marrocos 1 3 0 1 2 2 4 -2

Time P J V E D GP GC SG
França 7 3 2 1 0 3 1 2
Dinamarca 5 3 1 2 0 2 1 1
Peru 3 3 1 0 2 2 2 0
Austrália 1 3 0 1 2 2 5 -3

Time P J V E D GP GC SG
Croácia 9 3 3 0 0 7 1 6
Argentina 4 3 1 1 1 3 5 -2
Nigéria 3 3 1 0 2 3 4 -1
Islândia 1 3 0 1 2 2 5 -3

Time P J V E D GP GC SG
Brasil 7 3 2 1 0 5 1 4
Suíça 5 3 1 2 0 5 4 1
Sérvia 3 3 1 0 2 2 4 -2
Costa Rica 1 3 0 1 2 2 5 -3

Time P J V E D GP GC SG
Suécia 6 3 2 0 1 5 2 3
México 6 3 2 0 1 3 4 -1
C. do Sul 3 3 1 0 2 3 3 0
Alemanha 3 3 1 0 2 2 4 -2

Time P J V E D GP GC SG
Inglaterra 6 2 2 0 0 8 2 6
Bélgica 6 2 2 0 0 8 2 6
Tunísia 0 2 0 0 2 3 7 -4
Panamá 0 2 0 0 2 1 9 -8

Time P J V E D GP GC SG
 Japão 4 2 1 1 0 4 3 1
Senegal 4 2 1 1 0 4 3 1
Colômbia 3 2 1 0 1 4 2 2
Polônia 0 2 0 0 2 1 5 -4

Já classificadas para as oitavas
de final, Inglaterra e Bélgica se en-
frentam nesta quinta-feira em Kali-
ningrado, às 15h (de Brasília), para
definir qual equipe terminará na li-
derança do Grupo G da Copa do
Mundo da Rússia 2018.

As duas seleções têm empolga-
do seus torcedores. Ambas vence-
ram duas vezes com oito gols mar-
cados e dois sofridos. Os belgas
aplicaram 3 a 0 no Panamá e 5 a 2
na Tunísia, enquanto os ingleses
venceram o Panamá por 6 a 1 e a
Tunísia por 2 a 1.

Com o empate em pontos e sal-
do de gols, os ingleses lideram o
grupo no critério dos cartões, pois
receberam um amarelo a menos
que os belgas (2 a 3). O vencedor
da partida será o líder da chave,
mas um empate pode fazer com que

 O Japão entra em campo nes-
ta quinta-feira, às 11h (de Brasí-
lia) na Volgogrado Arena, para con-
firmar a classificação para as oi-
tavas de final da Copa do Mundo,
ao enfrentar a já eliminada Polô-
nia e podendo garantir vaga mes-
mo em caso de derrota.

Os japoneses estão na lideran-
ça do Grupo H com os mesmos qua-
tro pontos de Senegal, superando

A atual campeã mundial e tão temida
Alemanha está fora da Copa do Mundo
Rússia 2018. Com a derrota por 2 a 0 para a
Coreia do Sul, ontem, em Kazan, a seleção
comandada por Joachim Löw acabou na
última colocação do Grupo F, consolidando
o maior vexame de sua história em Mundiais.
Kim Young-Gwon e Son Heung-Min fizeram
os gols já nos acréscimos do segundo tempo.

Nunca os alemães haviam caído na
fase de grupos da Copa. A pior campanha
até então tinha ocorrido em 1938,
quando a competição era disputada em
formato de mata-mata desde o começo
e eles foram eliminados pela Suíça no

A Polônia tenta se despedir da Rússia com uma vitória para amenizar a
decepcionante campanha, que conta com derrotas para Senegal (2 a 1)
e Colômbia (3 a 0). O peso da eliminação recai sobre o artilheiro Robert

Lewandowski, que assim como na Eurocopa 2016, na França, chegou
com grandes expectativas, mas não balançou as redes na primeira fase,

e sobre o técnico Adam Nawalka, que hoje não conta com o sagueiro
Michal Pazdan, por lesão. Jan Bednarek deve assumir a vaga.

o primeiro lugar seja definido pelo
critério das advertências.

Este será o terceiro confronto
entre os dois países na história das
Copas, mas como as equipes já
estão garantidas na próxima fase,
a partida não promete muita ten-

 Senegal e Colômbia
se enfrentam com
a expectativa de

jogo aberto
Na única chave da Copa 2018 que não

possui um campeão mundial, Senegal e
Colômbia desbancaram a cabeça de
chave Polônia e se enfrentarão nesta
quinta-feira em Samara, às 11h (de
Brasília), na luta por uma vaga nas
oitavas de final. A seleção africana
soma quatro pontos e aparece em
segundo lugar no Grupo H por ter
recebido mais cartões que o líder
Japão, que também tem quatro

pontos. Os colombianos aparecem
logo atrás, com três, enquanto os
poloneses ainda não pontuaram

e já estão eliminados.
Dessa forma, Senegal está a um

empate de garantir vaga na próxima
fase. Caso perca, terá que torcer por

uma derrota do Japão na outra
partida, também às 11h, mas em

Volgogrado, e ainda superá-los nos
critérios de desempate.

Já a Colômbia confirmará presença
entre os 16 melhores pela segunda

Copa seguida em caso de triunfo. Há
também a possibilidade de passar de
fase com um empate, mas para isso

seria necessário torcer pela Polônia no
confronto com os japoneses.

segundo jogo, após empate no primeiro.
A derrota de ontem deixou a Alemanha

com apenas três pontos. Suécia e México
terminaram a primeira fase com seis e se
classificaram. Já a Coreia do Sul, também
com três pontos, ficou em terceiro,
vencendo os alemães no saldo de gols.

A queda precoce também aumenta
a “maldição” recente dos campeões: nas
últimas cinco Copas, quatro vezes o
detentor do título caiu na primeira fase
(França em 2002, Itália em 2010,
Espanha em 2014 e agora Alemanha em
2018). A exceção foi o Brasil em 2006,
quando chegou às quartas de final.

os africanos no critério de desem-
pate disciplinar (cartões). Na tercei-
ra colocação, está a Colômbia, com
três pontos, enquanto os polone-
ses são lanternas, sem nenhum.

Um empate é suficiente para a
equipe de Akira Nishino passar de
fase, ao passo que uma derrota
para a Polônia teria que vir acom-
panhada de uma vitória de Senegal
diante da Colômbia.

Inglaterra x Bélgica:
 duelo de artilheiros

A Suécia assegurou vaga nas oitavas de final da Copa 2018 ao vencer o México
por 3 a 0, ontem, em Ecaterimburgo. O triunfo, com gols de Augustinsson,
Granquvist e Álvarez (contra), garantiu os suecos na liderança do Grupo F. Já o
México, com o revés e a derrota da Alemanha para a Coreia do Sul, avançou às
oitavas como segundo do grupo. No jogo de ontem, o lateral-esquerdo Gallardo,
do México, recebeu o cartão amarelo mais rápido da história das Copas ao fazer
uma falta no atacante Toivonen, da Suécia, com apenas 13 segundos de jogo.

são. Isso porque as duas seleções
deverão poupar seus principais
atletas para as oitavas de final. O
artilheiro Harry Kane (5 gols) e o
vice-artilheiro Lukaku (4 gols) po-
dem ser preservados para as oita-
vas de final.

OITAVAS DE FINAL
30/6 às 11h 30/6 às 15h

França x Argentina Uruguai x Portugal
1º/7 às 11h 1º/7 às 15h

Espanha x Rússia Croácia x Dinamarca

2/7 às 11h 3/7 às 11h

Brasil x México Suécia x Suíça

FIFA

FIFA

Japão atua em situação confortável
contra Polônia, que joga pela honra

 Artilheiro sem gols
COPA DO MUNDO

11h Japão x Polônia
11h Senegal x Colômbia
15h Inglaterra x Bélgica
15h Panamá x Tunísia

COPA DO NORDESTE
21h45 ABC x S. Correa

JOGAM HOJE

COPA DO MUNDO
C. do Sul 2x0 Alemanha

México 0x3 Suécia
Sérvia 0x2 Brasil
Suíça 2x2 Costa Rica

PLACAR DE ONTEM

 A vez da
Alemanha

passar
vexame
histórico

 A vez da
Alemanha

passar
vexame

histórico



ESPORTE22 HOJE NEWS, 28 DE JUNHO DE 2018 ESPORTE 23CASCAVEL, 28 DE JUNHO DE 2018

EEEEE

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

FFFFF

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

GGGGG

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

HHHHH

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

AAAAA

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

BBBBB

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

CCCCC

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

DDDDD

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

G
R
U
P
O

G
R
U
P
OUruguai 9 3 3 0 0 5 0 5

Rússia 6 3 2 0 1 8 4 4
A. Saudita 3 3 1 0 2 2 7 -5
Egito 0 3 0 0 3 2 6 -4

Time P J V E D GP GC SG
Espanha 5 3 1 2 0 6 5 1
Portugal 5 3 1 2 0 5 4 1
Irã 4 3 1 1 1 2 2 0
Marrocos 1 3 0 1 2 2 4 -2

Time P J V E D GP GC SG
França 7 3 2 1 0 3 1 2
Dinamarca 5 3 1 2 0 2 1 1
Peru 3 3 1 0 2 2 2 0
Austrália 1 3 0 1 2 2 5 -3

Time P J V E D GP GC SG
Croácia 9 3 3 0 0 7 1 6
Argentina 4 3 1 1 1 3 5 -2
Nigéria 3 3 1 0 2 3 4 -1
Islândia 1 3 0 1 2 2 5 -3

Time P J V E D GP GC SG
Brasil 7 3 2 1 0 5 1 4
Suíça 5 3 1 2 0 5 4 1
Sérvia 3 3 1 0 2 2 4 -2
Costa Rica 1 3 0 1 2 2 5 -3

Time P J V E D GP GC SG
Suécia 6 3 2 0 1 5 2 3
México 6 3 2 0 1 3 4 -1
C. do Sul 3 3 1 0 2 3 3 0
Alemanha 3 3 1 0 2 2 4 -2

Time P J V E D GP GC SG
Inglaterra 6 2 2 0 0 8 2 6
Bélgica 6 2 2 0 0 8 2 6
Tunísia 0 2 0 0 2 3 7 -4
Panamá 0 2 0 0 2 1 9 -8

Time P J V E D GP GC SG
 Japão 4 2 1 1 0 4 3 1
Senegal 4 2 1 1 0 4 3 1
Colômbia 3 2 1 0 1 4 2 2
Polônia 0 2 0 0 2 1 5 -4

Já classificadas para as oitavas
de final, Inglaterra e Bélgica se en-
frentam nesta quinta-feira em Kali-
ningrado, às 15h (de Brasília), para
definir qual equipe terminará na li-
derança do Grupo G da Copa do
Mundo da Rússia 2018.

As duas seleções têm empolga-
do seus torcedores. Ambas vence-
ram duas vezes com oito gols mar-
cados e dois sofridos. Os belgas
aplicaram 3 a 0 no Panamá e 5 a 2
na Tunísia, enquanto os ingleses
venceram o Panamá por 6 a 1 e a
Tunísia por 2 a 1.

Com o empate em pontos e sal-
do de gols, os ingleses lideram o
grupo no critério dos cartões, pois
receberam um amarelo a menos
que os belgas (2 a 3). O vencedor
da partida será o líder da chave,
mas um empate pode fazer com que

 O Japão entra em campo nes-
ta quinta-feira, às 11h (de Brasí-
lia) na Volgogrado Arena, para con-
firmar a classificação para as oi-
tavas de final da Copa do Mundo,
ao enfrentar a já eliminada Polô-
nia e podendo garantir vaga mes-
mo em caso de derrota.

Os japoneses estão na lideran-
ça do Grupo H com os mesmos qua-
tro pontos de Senegal, superando

A atual campeã mundial e tão temida
Alemanha está fora da Copa do Mundo
Rússia 2018. Com a derrota por 2 a 0 para a
Coreia do Sul, ontem, em Kazan, a seleção
comandada por Joachim Löw acabou na
última colocação do Grupo F, consolidando
o maior vexame de sua história em Mundiais.
Kim Young-Gwon e Son Heung-Min fizeram
os gols já nos acréscimos do segundo tempo.

Nunca os alemães haviam caído na
fase de grupos da Copa. A pior campanha
até então tinha ocorrido em 1938,
quando a competição era disputada em
formato de mata-mata desde o começo
e eles foram eliminados pela Suíça no

A Polônia tenta se despedir da Rússia com uma vitória para amenizar a
decepcionante campanha, que conta com derrotas para Senegal (2 a 1)
e Colômbia (3 a 0). O peso da eliminação recai sobre o artilheiro Robert

Lewandowski, que assim como na Eurocopa 2016, na França, chegou
com grandes expectativas, mas não balançou as redes na primeira fase,

e sobre o técnico Adam Nawalka, que hoje não conta com o sagueiro
Michal Pazdan, por lesão. Jan Bednarek deve assumir a vaga.

o primeiro lugar seja definido pelo
critério das advertências.

Este será o terceiro confronto
entre os dois países na história das
Copas, mas como as equipes já
estão garantidas na próxima fase,
a partida não promete muita ten-

 Senegal e Colômbia
se enfrentam com
a expectativa de

jogo aberto
Na única chave da Copa 2018 que não

possui um campeão mundial, Senegal e
Colômbia desbancaram a cabeça de
chave Polônia e se enfrentarão nesta
quinta-feira em Samara, às 11h (de
Brasília), na luta por uma vaga nas
oitavas de final. A seleção africana
soma quatro pontos e aparece em
segundo lugar no Grupo H por ter
recebido mais cartões que o líder
Japão, que também tem quatro

pontos. Os colombianos aparecem
logo atrás, com três, enquanto os
poloneses ainda não pontuaram

e já estão eliminados.
Dessa forma, Senegal está a um

empate de garantir vaga na próxima
fase. Caso perca, terá que torcer por

uma derrota do Japão na outra
partida, também às 11h, mas em

Volgogrado, e ainda superá-los nos
critérios de desempate.

Já a Colômbia confirmará presença
entre os 16 melhores pela segunda

Copa seguida em caso de triunfo. Há
também a possibilidade de passar de
fase com um empate, mas para isso

seria necessário torcer pela Polônia no
confronto com os japoneses.

segundo jogo, após empate no primeiro.
A derrota de ontem deixou a Alemanha

com apenas três pontos. Suécia e México
terminaram a primeira fase com seis e se
classificaram. Já a Coreia do Sul, também
com três pontos, ficou em terceiro,
vencendo os alemães no saldo de gols.

A queda precoce também aumenta
a “maldição” recente dos campeões: nas
últimas cinco Copas, quatro vezes o
detentor do título caiu na primeira fase
(França em 2002, Itália em 2010,
Espanha em 2014 e agora Alemanha em
2018). A exceção foi o Brasil em 2006,
quando chegou às quartas de final.

os africanos no critério de desem-
pate disciplinar (cartões). Na tercei-
ra colocação, está a Colômbia, com
três pontos, enquanto os polone-
ses são lanternas, sem nenhum.

Um empate é suficiente para a
equipe de Akira Nishino passar de
fase, ao passo que uma derrota
para a Polônia teria que vir acom-
panhada de uma vitória de Senegal
diante da Colômbia.

Inglaterra x Bélgica:
 duelo de artilheiros

A Suécia assegurou vaga nas oitavas de final da Copa 2018 ao vencer o México
por 3 a 0, ontem, em Ecaterimburgo. O triunfo, com gols de Augustinsson,
Granquvist e Álvarez (contra), garantiu os suecos na liderança do Grupo F. Já o
México, com o revés e a derrota da Alemanha para a Coreia do Sul, avançou às
oitavas como segundo do grupo. No jogo de ontem, o lateral-esquerdo Gallardo,
do México, recebeu o cartão amarelo mais rápido da história das Copas ao fazer
uma falta no atacante Toivonen, da Suécia, com apenas 13 segundos de jogo.

são. Isso porque as duas seleções
deverão poupar seus principais
atletas para as oitavas de final. O
artilheiro Harry Kane (5 gols) e o
vice-artilheiro Lukaku (4 gols) po-
dem ser preservados para as oita-
vas de final.

OITAVAS DE FINAL
30/6 às 11h 30/6 às 15h

França x Argentina Uruguai x Portugal
1º/7 às 11h 1º/7 às 15h

Espanha x Rússia Croácia x Dinamarca

2/7 às 11h 3/7 às 11h

Brasil x México Suécia x Suíça

FIFA

FIFA

Japão atua em situação confortável
contra Polônia, que joga pela honra

 Artilheiro sem gols
COPA DO MUNDO

11h Japão x Polônia
11h Senegal x Colômbia
15h Inglaterra x Bélgica
15h Panamá x Tunísia

COPA DO NORDESTE
21h45 ABC x S. Correa

JOGAM HOJE

COPA DO MUNDO
C. do Sul 2x0 Alemanha

México 0x3 Suécia
Sérvia 0x2 Brasil
Suíça 2x2 Costa Rica

PLACAR DE ONTEM

 A vez da
Alemanha

passar
vexame
histórico

 A vez da
Alemanha

passar
vexame

histórico
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 O Colégio Estadual Ieda Baggio
Mayer realizou, na terça-feira, um
círculo de debates sobre as formas de
prevenção às drogas. Os professores,
com auxílio da equipe pedagógica e
sob a coordenação da direção,
realizaram debates nos três períodos de
aulas, guiados por material que ajudou
a pensar a questão das drogas na
sociedade e sobre seus efeitos danosos
à vida e à saúde da população.

Festa da Padroeira na Neva
A tradicional festa italiana em

homenagem a Padroeira Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, da
paróquia do Bairro Neva, em Cas-
cavel, chega neste ano a 13ª edi-
ção. Com cardápio típico italiano,
barracas servindo diversos pra-
tos, os organizadores do evento
esperam receber de 11 a 15 de
julho mais de 2,3 mil pessoas.

Segundo o coordenador do con-
selho econômico da paróquia,

DIVULGAÇÃO

Antecedendo a festa, na sexta-feira, dia 6 de julho, começa a novena na
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, todas as noites até o dia 14,

as orações começam as 19h30. A partir da quarta-feira, dia 11, haverá após
a novena barracas montadas no estacionamento da igreja vendendo
quentão, minipizza, cachorro quente, Pão de Nossa Senhora, além de

diversas bebidas a preços variados.
No domingo, dia 15, último dia das comemorações, será servido o almoço

italiano, ao custo de R$ 30 por pessoa a partir de oito anos de idade.

Daltro Vieira, a festa é em prol da
continuidade da reforma da igreja.
“A reforma está quase completa.
Precisamos agora nos adequar às
exigências do Corpo de Bombeiros
e melhorar a acessibilidade dos pré-
dios da igreja, como instalar um ele-
vador no centro catequético”, diz.

Programação da festa

 TRADICIONAL festa italiana
será na paróquia do Bairro Neva
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 CARDÁPIO
O cardápio é composto de frango
grelhado, carne de porco assada,
panqueca, macarrão ao molho

branco e a bolonhesa, risoto, polenta
frita, maionese, almeirão com bacon
e tomate com cebola. Junto à festa,

uma moto está sendo rifada a R$ 10 o
número, o sorteio também será no
domingo. O coordenador, Daltro

Vieira, recomenda a compra
antecipada dos ingressos para o

almoço. Os interessados devem se
dirigir até a secretária paroquial da
igreja, que fica na Rua Pio XII, 1161,
Bairro Neva. A paróquia disponibiliza,
para mais informações, o telefone

(45) 3225-3836.
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 A Prefeitura de Cascavel desti-
nará recursos para garantir a aces-
sibilidade em pelo menos 15 esco-
las e Cmeis (Centros Municipais de
Educação Infantil). Em alguns bair-
ros, as obras também contempla-
rão outros espaços públicos.

Conforme homologação de con-
corrência nº 11/2018, empresa foi
contratada para execução da aces-
sibilidade de calçadas. Os serviços
serão executados pela Interlagos
Materiais de Construção ao custo
de R$ 1,4 milhão.

“Não é possível passar uma data
para início das obras, pois depende
de todos os trâmites da licitação
serem realizados”, afirma o Institu-
to de Planejamento.

Após essa etapa ser cumprida,
a previsão é de que os trabalhos
sejam concluídos no prazo de cin-
co meses. “O prazo total para exe-
cução dos serviços será de 150
dias, a partir da emissão da ordem

Acessibilidade em calçadas

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

 ITA SAMPAIO
A empresa contratada é respon-
sável pelas obras da Escola Ita
Sampaio, no Parque Verde em
Cascavel, que tem conclusão
prevista para o próximo ano,
incluindo as adequações de

acessibilidade.

ESCOLA Ita Sampaio em construção
contará com obras de acessibilidade

de serviço pela Sesop (Secre-
taria de Serviços e Obras Públi-
cas)”, acrescenta o Instituto de
Planejamento.

LOCAIS DAS OBRAS DE ACESSIBILIDADE:
 Escola Municipal José Baldo/Cmei Pedro Dam-

bros – Bairro Alto Alegre
 Escola Municipal Reverendo Darci M. Gonçal-

ves – Brasília
 Escola Municipal Dulce P. P. Tavares/Cmei Leo-

nardo Chevinski/Salão comunitário – Brasília II
 Escola Municipal Almirante Barroso – Centro

Cmei Profª Silvia G. Vieira Fabro - Coqueiral
 Escola Municipal Maria Montessori/Cmei Sonho

Meu – Coqueiral
 Escola Municipal Edson Pietrobelli/Cmei Espaço

e Vida - Esmeralda
 Escola Municipal Maria Fanny Q. de Araújo/

UBS Pacaembu/Associação de Moradores/Cmei
Profª Alzira Pires Stocker – Pacaembu

 Escola Municipal Ita Sampaio - Parque Verde
 Escola Municipal Divanete A. B. Silva/Salão co-

munitário/Cras Periolo – Periolo
 Escola Municipal Maria Tereza Abreu de Figueire-

do - Santa Cruz
 Cmei Valério Baratter – Nova Cidade
 Escola Municipal Artur Carlos Sartori/Cmei Ma-

ria Dulce Pizani Boareto – Santa Felicidade
 Cmei Peter Pan/UBS São Cristovão/Cmei Anita

Coginot – São Cristóvão

 DIVULGAÇÃO

Festa bienal que estará de volta nos dias 10 e 11 de novembro com a quarta edição, a
Nipofest de 2018 foi detalhada na manhã de ontem ao prefeito Leonaldo Paranhos - autor
da Lei 18.819/2016, que inseriu o Festival da Cultura Japonesa - Nipofest - no
calendário oficial de eventos do Estado do Paraná, que também faz parte desde 2014 do
calendário oficial de eventos do Município. O  vice-prefeito, Jorge Lange, também
participou do encontro. Os preparativos foram apresentados pelo presidente da Acec
(Associação Cultural e Esportiva de Cascavel), Masayuki Inomata, junto com o
coordenador geral do evento, Adriano Tomio Hoshi, e demais integrantes da Acec.
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Projeto de História contempla alunos do Ceebja

Grupo de estagiários do curso
de História da Universidade Para-
naense - Unipar leva projeto de
ensino aos alunos do EJA (Ensino
de Jovens e Adultos) do Ceebja
Professora Joaquina Mattos Bran-
co, de Cascavel. O estágio foi rea-
lizado pela turma do 3º ano do
curso, abordando o tema Direitos
Humanos e Cidadania. 

Os quatorze professores/esta-
giários foram acompanhados pelo
coordenador do curso, professor
Fausto Irschlinger, sendo o proje-
to desenvolvido em diversas tur-
mas do EJA, simultaneamente. O
grupo trabalhou com a história dos
direitos humanos e da cidadania,
envolvendo o contexto de guerras
e revoluções, apresentaram e dis-
cutiram os artigos da Declaração
Universal dos Direitos Humanos -
promovida pela ONU (Organização
das Nações Unidas), em 1948,
fazendo relações com a Constitui-
ção Cidadã Brasileira de 1988.

Para as salas de aula, também
levaram notícias, reportagens e víde-
os sobre a temática, analisando no
Brasil e no mundo situações que pro-
pagam e também desconsideram os
direitos humanos e a cidadania.

Conforme salienta o coordena-
dor, o projeto aconteceu em dois
momentos. Os professores/estagi-
ários conheceram a realidade, ob-
servaram as atividades das turmas
e, posteriormente, ministraram o
projeto e interagiram com os profes-
sores e estudantes do Ceebja.

“A importância do projeto é for-

Turma do 3º ano ministrou aulas sobre direitos humanos e cidadania ao
 ensino de jovens e adultos de Cascavel

mar cidadãos conscientes e coe-
rentes em relação aos direitos e
deveres do cidadão, conhecendo
a história e discutindo sobre a re-
alidade vivenciada no Brasil e no
mundo. Já para os professores/
estagiários, é um momento de

exercer na prática o conheci-
mento acadêmico adquirido na
Universidade, executando com
qualidade e conhecimento cien-
tífico o papel do profissional de
ensino em sala de aula”, frisa
Irschlinger.

Conteúdos atraem alunos do EJA de Cascavel

Formandos de História realizam projeto de ensino
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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, 28 DE JUNHO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Reginaldo Oliveira e Gracielle Marins de Oliveira
2- Clayton Binsfeld e Jaqueline Gomes da Silveira
3- Helio Vidal e Ana Paula Tavares

 O terreno entre a Asservel (As-
sociação dos Servidores Públicos
Municipais) e o CIE (Centro de Inici-
ação ao Esporte) será destinado à
construção da USF (Unidade de
Saúde de Família) Santa Cruz II.

Os recursos previstos para essa
obra estão garantidos por meio de

Nova USF ao Santa Cruz

 Reportagem:  Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

EMENDAS
As obras das cinco novas USFs
estão cadastradas no sistema de
informação do Ministério da
Saúde. As emendas
parlamentares do deputado
federal Alfredo Kaefer permitirão
o repasse de R$ 18 milhões para o
município investir na construção
das estruturas.
Atualmente o município conta
com 39 USF, e com esses e outros
recursos já anunciados pela
Prefeitura de Cascavel haverá
construção de outras 17 unidades.

UNIDADE será
construída entre a
Asservel e O CIE

emendas do deputado federal Alfre-
do Kaefer e contemplarão ainda
outras quatro unidades nos seguin-
tes bairros: Tarumã, Interlagos,
Universitário e 14 de Novembro.

A construção da USF Santa Cruz
II terá equipe ampliada e irá suprir
a demanda de atendimentos de

dois bairros da região oeste.
“A unidade contará com qua-

tro equipes USF e atenderá par-
te da população dos bairros San-
ta Cruz e Palmeiras”, afirma a Se-
cretaria de Saúde.

Por enquanto ainda não há pre-
visão de quando as obras serão ini-
ciadas, já que isso depende de trâ-
mites como abertura de licitação e
definição de empresa.

UNIDADE será
construída entre a
Asservel e O CIE
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Acidentes com
custo bilionário

César informou que as fraturas e as doenças psiquiátricas lideram entre as
principais causas de afastamento – apenas daquelas com mais de 15 dias. As
ortopédicas historicamente estão na dianteira, mas em pouco tempo os
problemas de ordem psiquiátrica vão ocupar a ponta. “E um dos desafios
dessa situação é que para as doenças psiquiátricas não há métodos
específicos e eficientes para detectá-los preventivamente”. O especialista diz
que apenas oito mil entre 350 mil registros de CAT (Comunicação de
Acidentes de Trabalho), em 2017, foram doenças. Mas o percentual sobe
para 32% quando ocorrem as perícias do INSS (Instituto Nacional de
Seguridade Social). E o quadro tende a ficar ainda mais agudo, conforme ele.

Doenças psiquiátricas

NO MUNDO
Do total de acidentes registrados em outros países, 84% estão ligados a
doenças. Entretanto, no Brasil elas sequer chegam a 2% do total
de ocorrências. “Algo está errado. Precisamos descobrir claramente o que é e
corrigir isso”, de acordo com César. Para chegar às causas dessa distorção é
fundamental questionar e entender por que os acidentes ocorrem, investigá-los e
então buscar medidas para inibi-los e preveni-los.
As causas dos acidentes são as mais diversas, como mau uso de máquinas e
equipamentos, de agentes químicos e biológicos, quedas, manuseio incorreto
de embalagens, transporte, não uso de equipamentos de proteção individual,
cansaço e condições inseguras de trabalho.

O Brasil está entre os países
do mundo onde os acidentes de
trabalho custam mais caro, na
ordem de 4% do PIB (Produto In-
terno Bruto) por ano. São 700
mil acidentes a cada 12 meses
que custam R$ 200 bilhões que
poderiam ser investidos em áre-
as produtivas, obras de infraes-
trutura, mais segurança e qua-
lidade de vida. E os motivos
para dados tão alarmantes são
inúmeros, disse na manhã de
ontem, na Acic (Associação Co-
mercial e Industrial de Casca-
vel), o especialista no tema
César Yohio Kawakami.

Durante encontro da Câma-
ra Técnica de Relações do Tra-
balho destinado a empresári-
os e a profissionais da área de
recursos humanos, César infor-
mou que o Brasil ocupa a quar-
ta posição do ranking mundial
em acidentes de trabalho.
Uma ocorrência é registrada a
cada 48 segundos, com a mor-
te de um trabalhador a cada
três horas e 38 minutos. Mais
de 90% das ocorrências estão
associadas à negligência e de-
satenção às normas e regula-
mentações. “Essa é uma luta
de todos, porque os resulta-
dos são, entre outros, a perda
de força de trabalho, de pes-
soas talentosas para o merca-
do e também prejuízos à eco-
nomia e ao erário”.

ASSESSORIA

César disse que é importante entender as causas de tantas ocorrências
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A compra do prédio do Atacado
Liderança pela Prefeitura de Casca-
vel para abrigar o Centro de Even-
tos é vista de forma positiva pelo
Cascavel Convention & Visitors Bu-
reau (CCVB). “É um investimento
necessário quando se fala em de-
senvolvimento”, explica o presiden-
te do CCVB, Felipe Casagrande.

O investimento de R$ 28 mi-
lhões, segundo ele, se justifica pelo
valor agregado. “Hoje, um dos prin-

CCVB defende compra
cipais entraves para captação de
eventos em Cascavel é a estrutura
inadequada”, frisa. “Defendo o
amplo debate e respeito as opini-
ões contrárias, mas chega de pen-
sar pequeno. Com esta aquisição,
Cascavel se antecipa em termos de
futuro”, continua.

A compra, porém, deve estar ali-
nhada também uma nova postura
da cadeia produtiva do turismo. “O
CCVB não trabalha sozinho. Preci-

samos deste engajamento para
captação de novos eventos, conse-
quente fomento da economia, ge-
ração de emprego e renda”.

Casagrande ressalta ainda que
a estrutura do Atacado Liderança,
por si só, será um grande atrativo
para a cidade. “Como não temos
belezas naturais, é urgente inves-
tir em boas estruturas. O empre-
endedorismo se faz de oportuni-
dades e não podemos perder o ti-
ming”, conclui

CCVB
O Cascavel Convention &
Visitors Bureau é um
organismo de captação,
organização,
operacionalização e
fomento do turismo de
eventos, lazer e negócios na
cidade, sem fins lucrativos,
apartidário, mantido pela
iniciativa privada. São
empresas do ramo
hoteleiro, gastronômico,
eventos, comércio varejista
e turismo em geral.FELIPE Casagrande diz que é urgente investir em boas estruturas
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 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

 À época do edital, a prestadora de
serviços Cotema garantiu outorga
mensal no valor de R$ 18.101.50 e

outorga inicial no valor de R$ 212,1
mil. O valor total do contrato é de

R$ 1.086.330, para um prazo de
60 meses (cinco anos).

Responsabilidades
 A partir de 2014, a Cotema ficou
responsável pela administração e
cobrança de aluguel c condomínio
do todo o pavimento térreo da
rodoviária, dos espaços comerciais
e dos guichês das empresas de
ônibus. Uma das vantagens desta
mudança, conforme entrevista
recente do presidente da Cettrans,
Alsir Pelissaro, era evitar casos de
inadimplência, comuns durante a
gestão municipal.
Além disso, a terceirizada explora
os serviços de guarda-volumes,
estacionamento, sanitários e
banho, assim como os espaços
internos da rodoviária utilizados
para publicidade.  Entre as
obrigações contratuais estão ainda
o zelo e manutenção do terminal,
com serviços de paisagismo interno
e externo e ações em combate a
roubos, furtos e vandalismo, com o
uso de vigilância monitorada.
A Cettrans, por sua vez, fica
responsável pela cobrança da taxa de
embarque e desembarque e pela
administração do pavimento superior.

 A oito meses do fim do contrato
de terceirização da Rodoviária Dra.
Helenise Pereira Tolentino, adminis-
trada desde março de 2014 pela
Cotema (Construtora e Administra-
dora Mantiqueira Ltda), a Cettrans
(Companhia de Engenharia de Trans-
porte e Trânsito) deve decidir em
breve se prorroga a concessão dos
serviços por mais cinco anos. A ex-
tensão do prazo precisa ocorrer até
28 de fevereiro de 2019, porém, não
há detalhes sobre o posicionamen-
to atual da Companhia quanto a este
prolongamento.

De acordo com a Companhia, a
Cotema cumpriu com todas as espe-
cificações do contrato, baseado no

Rodoviária:
mais 5 anos

de concessão?
edital de concorrência pública da
época, entre eles o cercamento do
espaço do estacionamento do termi-
nal rodoviário, a instalação de nova
iluminação e de câmeras de monito-
ramento, a implantação de guarda-
volumes e a reforma de dois banhei-
ros.  “Todos os serviços terceirizados
ganharam com mais agilidade na sua
execução”, afirma a Cettrans.

Valores

Rodoviária:
mais 5 anos

de concessão?

CONTRATO de concessão dos serviços
da rodoviária com a Cotema pode ser
prorrogado em fevereiro

CONTRATO de concessão dos serviços
da rodoviária com a Cotema pode ser
prorrogado em fevereiro
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Atendendo à reivindicação da
Adefica (Associação dos Deficien-
tes Físicos de Cascavel), a Cettrans
(Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito) vai acompa-
nhar uma comissão organizada
pela própria associação para visi-
tar as obras dos terminais de
transbordo urbano Oeste e Sudo-
este, que devem ser concluídas em
setembro. O dia e horário da visto-
ria ainda não foram divulgados.

 A comissão será definida nes-
ta sexta-feira (29) e apresentada à
Cettrans na próxima semana. De
acordo com o presidente da Adefi-
ca, Nelson Cabral, a presença da
associação nesta etapa dos dois
empreendimentos garante que se-
jam cumpridas questões voltadas
à acessibilidade e à mobilidade das
pessoas com deficiência. Antes do
acordo com a Companhia, a asso-
ciação pediu apoio aos vereadores
no processo de fiscalização.

 Cabral comenta que uma das
abordagens da visita estará relaci-

Comissão
vai vistoriar
terminais

onada ao acesso aos ônibus. Se-
gundo ele, o ideal era de que os
veículos tivessem rampas rebaixa-
das e não o atual sistema de ele-
vadores, que obriga o motorista a
deixar a função para auxiliar um
cadeirante que vai embarcar ou
desembarcar do ônibus. “Como os
ônibus em Cascavel não têm mais
a figura do cobrador será o próprio
motorista que fará este trabalho,
que leva um determinado tempo.
Para que todo processo ocorra de
forma ágil e segura, a proposta é
de rampas rebaixadas, que facili-
tem a entrada e saída dos usuári-
os”, afirma.

Dentro do projeto de revitalização dos terminais de transbordo urbano,
dois deles já foram finalizados – o Leste e o Nordeste. Cabral garante
que, embora prontos, a Adefica vai vistoriá-los e qualquer sinalização de
descumprimento com a legislação que assegura o direito à acessibilidade,
o Ministério Público será acionado.

E nos prontos...

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

Representantes da Adefica vão conferir se são respeitadas questões
de acessibilidade nos novos terminais em Cascavel

GRANDE FLUXO
Além disso, Cabral atenta para
outro detalhe, que conforme ele,
pode se tornar um sério problema
se não for corrigido antes da
inauguração dos novos espaços.
“Os terminais são pontos em que
há um grande fluxo de pessoas e
este tumulto prejudica a
mobilidade dos cegos. A Adefica
vai propor também, após a visita,
que sejam criadas estratégias que
atendam este grupo de pessoas”,
diz. A associação ainda não tem
uma proposta definida quanto a
esta questão, porém, com o
projeto dos novos terminais em
mãos, que serão guias durante a
vistoria com a Cettrans, detalhes
como este serão ajustados.
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NOTAS
Anulação
O ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Edson Fachin
determinou ontem que o plenário
da Corte deve decidir sobre o
pedido da Procuradoria-Geral da
República (PGR) para homologar a
rescisão do acordo de colaboração
dos executivos do grupo J&F.
Ainda não há data marcada para o
julgamento, mas o colegiado deve
analisar o caso somente a partir
de agosto, após o período de
recesso de julho na Corte. Ainda
não há data marcada para o
julgamento, mas o colegiado deve
analisar o caso somente a partir
de agosto, após o período de
recesso de julho na Corte.

Indústria
O Paraná vem ganhando espaço na
renda industrial do País. Segundo a
Pesquisa Industrial Anual (PIA) do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), a indústria de
transformação do Estado é a
terceira maior do Brasil, ficando
atrás apenas de São Paulo e Minas
Gerais. Os dados, compilados pelo
Instituto Paranaense de
Desenvolvimento Econômico Social
(Ipardes), apontam que o Paraná
passou da quarta à terceira posição
no ranking nacional em um ano. As
informações têm como base o Valor
da Transformação Industrial (VTI),
que foi de R$ 78,9 bilhões em 2016
(último dado disponível).

Regularização
A governadora Cida Borghetti assinou
ontem o termo de Cooperação
Técnica com a Prefeitura de Piraquara
para a regularização de 100 pequenas
propriedades rurais no município. Elas
ocupam terras particulares e a
regularização se dará por ações de
usucapião. “Queremos um Paraná
cada vez melhor e isso será possível
com a melhoria de vida das pessoas.
A titularidade das terras traz
segurança às famílias e as incentivam
a seguir em frente”, afirmou a
governadora. Cida ressaltou que a
documentação permite também que
os proprietários tenham acesso às
políticas públicas do governo
estadual e federal.

Dirceu usará tornozeleira
 MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

A Justiça do Distrito Federal de-
terminou ontem que o ex-ministro
José Dirceu compareça à 13ª Vara
Federal em Curitiba, comanda pelo
juiz Sérgio Moro, para colocar tor-
nozeleira eletrônica. A medida foi
tomada após a decisão do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) que con-
cedeu liberdade a Dirceu.

Na decisão, a Vara de Execu-
ções Penais (VEP) entendeu que,
com a decisão do STF, o ex-minis-
tro volta a cumprir medidas cau-
telares diversas da prisão, como
o uso de tornozeleira eletrônica,
situação em que estava antes da
decisão que o beneficiou.

Na sessão de ontem, a Segun-
da Turma da Corte decidiu sus-
pender a execução da condena-
ção José Dirceu a 30 anos de
prisão na Operação Lava Jato.
Com a decisão, Dirceu foi solto
nesta madrugada e está em seu
apartamento, em Brasília.

A decisão foi tomada a partir
de um habeas corpus protocola-
do pela defesa de Dirceu. Vota-
ram pela soltura o relator, Dias
Toffoli, e os ministros Gilmar Men-
des e Ricardo Lewandowski.

PRISÃO
O ex-ministro havia sido preso no
mês passado após ter a condenação
confirmada pela segunda instância
da Justiça Federal, com base no
entendimento do STF, que
autorizou a execução provisória da
pena, após o fim dos recursos na
segunda instância.

 O EX-MINISTRO José Dirceu estava preso no
Presídio da Papuda, em Brasília
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Giro da
Violência

Surto de gripe?
Dois detentos foram encaminha-

dos para atendimento com suspei-
ta de H1N1 em Cascavel para uni-
dades de pronto-atendimento. A
Secretaria de Saúde investiga seis
casos de vírus respiratórios dentro
da cadeia pública da cidade.

Não está descartado um surto
dentro da unidade, mas a investiga-
ção está em andamento para confir-
mação de possíveis casos de gripe.

De acordo com a Secretaria de
Saúde de Cascavel foram atendidos
27 detentos e em 10 atendimen-
tos prescrito antiviral.

Como medida de investigação,
foram realizadas seis amostras
para pesquisa de vírus respiratóri-
os. O atendimento da equipe de
saúde aos detentos foi realizado
ainda na terça-feira.

Foi na segunda-feira que a Di-
visão de Vigilância Epidemiológi-
ca da Secretaria foi informada,
pela administração da carcera-
gem, de um provável surto de di-
arreia e vômito na carceragem da
15ª SDP. “Verificou-se que entre
os sintomas relatados, estavam
presentes sintomas característi-
cos de síndrome gripal”, afirmou,
a Secretaria, em nota.

As medidas tomadas pela Secre-
taria fazem parte do protocolo de
tratamento da influenza. O cadeião,
desativado no fim de 2016 durante
evento político, continua recebendo
presos e atualmente atende a cer-
ca de 100 detentos, com estrutura
precária e no Centro da cidade.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

 Doses de vacina
De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, neste ano,

foram aplicadas 32.974 doses de vacina dentro do sistema prisio-
nal do Paraná. Este número inclui pessoas privadas de liberdade e
também servidores e funcionários. Quanto ao número de casos de
gripe, a Secretaria não tem a segmentação no sistema de dados.

CADEIÃO desativado tem cerca de 100 detentos e estrutura precária

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 18
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 20

Acidente com carreta
Um acidente com uma carreta deixou
o trânsito parado na noite de quarta-
feira, perto de Capitão Leônidas
Marques. No local, havia resíduos de
detonações de rocha por conta da
duplicação da rodovia BR-163, e com
a queda da carreta, o trânsito ficou
ainda mais complicado. Ao realizar
uma manobra, o motorista acabou
fazendo um L sobre a pista e foram
necessários dois guinchos para
remover o veículo. A PRF precisou
fazer o controle do trânsito no local.

5,2 kg de cocaína
Policiais do BPFron e da Força
Nacional apreenderam, na noite
de quarta-feira, 5,2 kg de cocaína.
A ação ocorreu durante a
abordagem de um táxi paraguaio
que atravessava a Aduana. O
veículo era ocupado pelo
condutor, um paraguaio de 43
anos, e um passageiro, de 39
anos. Os policiais fizeram uma
fiscalização minuciosa no veículo
e encontraram a droga e 50
munições calibre 9 milímetros. A
ocorrência foi encaminhada para a
Delegacia de Polícia Federal.

Funcionário do Correios afastado
Um funcionário do Correios  foi
afastado da função ontem. Ele é
investigado por roubo de cheques
no Centro de Distribuição
Domiciliária de Araucária. Além da
suspensão do exercício da função,
mandados de busca e apreensão
foram feitos no armário do suspeito
e também na casa dele. As buscas
foram realizadas pela Polícia Federal.
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Uma jovem de 19 anos ficou fe-
rida ao ser queimada com óleo. O
acidente ocorreu ontem, por volta
do meio-dia, no Jardim Montreal,
em Cascavel.

Ela estava fazendo almoço no
momento em que se queimou
com óleo. Ela teve ferimentos no
rosto, na perna, e até nos olhos.
A vítima foi encaminhada com
queimaduras de primeiro grau
para o HU (Hospital Universitário)
em Cascavel.

Queimadura com óleo

Um carro ficou destruído ao ser consumido pelas chamas
na tarde de ontem, em Cascavel. Foi na Região do Lago,
na Rua Bom Jesus. O motorista seguia com uma Fiorino
pela via quando perdeu o controle da direção e bateu em
uma caçamba de entulhos.
A Fiorino bateu na caçamba e começou a pegar fogo. O
Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a
ocorrência e controlou o fogo.
A fumaça tomou conta do ambiente e podia ser vista de
longe. O veículo ficou com a parte da frente danificada
por conta das chamas.

Oitenta pessoas foram presas e aproximadamente
1,5 tonelada de drogas apreendidas pela Operação
Esforço Integrado. A ação abrange 139 municípios,
especialmente da fronteira com o Paraguai e a
Argentina. Na ação, a polícia apreendeu 128
veículos, além de armas, munições e mercadorias
contrabandeadas. O balanço parcial foi divulgado
pela Secretaria de Segurança do Estado.  O Paraná
tem 208 quilômetros de fronteira com o Paraguai e
230 quilômetros com a Argentina, abarcando em sua
faixa de fronteira uma população de 5,5 milhões de
habitantes. Estima-se que ao longo do Rio Paraná e do
Lago da Usina de Itaipu haja mais de 300 portos
clandestinos, facilitadores para a entrada de
produtos ilícitos no Brasil.

VÍTIMA foi encaminhada ao HU em Cascavel
 Reportagem: Tatiane Bertolino

   Fotos: Aílton Santos

 RECEITA FEDERAL

AÍLTON SANTOS
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Geraldo Alckmin em Cascavel
O ex-governador de São Paulo e virtual candidato à

Presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin,
estará hoje em Cascavel onde lança seu programa para a
agricultura, que será inserido no plano de governo do

pré-candidato. Alckmin estará na Amop, a partir das 10
horas, onde será recebido por autoridades regionais.

Autarquia
Os passos levam a indicar a
transformação da
Companhia de Engenharia
de Transporte e Trânsito
em autarquia: hoje ela é
uma empresa pública. Esse
seria o cheque-mate na
reforma administrativa
da Prefeitura.

Fecha
Já no ano passado
Leonaldo Paranhos (PSC)
havia dado o ultimato por
meio de estudo ao longo
de um ano para apurar os
cofres da Cettrans. Embora
o resultado não tenha sido
divulgado e exista recuo
em processos trabalhistas a
decisão seria pela
mudança. O problema é o
conflito com os servidores,
que não aceitam.

Saudável
Já a Cohavel, Companhia
de Habitação de Cascavel,
está com tudo: se tem
uma coisa que Paranhos
não cogita é mudança. A
empresa pública
municipal chegou a ser
ameaçada pelo ex-
prefeito Edgar Bueno
(PDT), que a via como um
peso aos cofres.

Só ajustes
Para melhorar a atuação da
Cohavel, Nei Haveroth
encaminhou projeto
incluindo atribuições:
reformas aos prédios
públicos, atuação como
braço do Minha Casa,
Minha Vida e regularização
fundiária. A alteração é
apreciada pela Comissão
de Justiça.

PROJETO PRÓPRIO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O ex-governador Beto Richa assistiu ao jogo do Brasil
e Sérvia em uma padaria de Cascavel na tarde de ontem.

 Ele estava acompanhado de Maurício Theodoro, que foi
vice-prefeito na gestão de Edgar Bueno.

Por mais duro que seja para muitos cascavelenses
relembrar, a última atuação da Cohavel como está no
estatuto ocorreu na gestão de Lísias de Araújo Tomé. O
projeto Casa do Professor beneficiou servidores em
condomínio no Bairro Neva. Começou em 2006 e só
terminou em 2011, por Bueno.

Autonomia
à Fundação

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Já está em análise na
Comissão de Justiça e Re-
dação da Câmara de Casca-
vel a proposta de alteração
das atribuições da FMEC
(Fundação Municipal de Es-
porte e Cultura), o que pos-
sibilita maior autonomia ad-
ministrativa, técnica e finan-
ceira. Ao todo foram supri-
midos quatro artigos, restan-
do 13, além de várias modi-
ficações. O Executivo alega
que a lei criada em dezem-
bro do ano passado precisa
passar por correções para
que além de planejar a Fun-
dação possa executar as
ações – atribuição até então
da Secretaria Municipal de
Cultura e Esporte.

No material encaminhado
agora pela Prefeitura, entre
as funções está estabeleci-
do que a FMEC deve plane-
jar, executar e direcionar a
política esportiva e cultural,
pelo Conselho Deliberativo da
Fundação, com apoio da Se-
cretaria Municipal de Cultura
e Esporte. Outra novidade é
que em um futuro próximo

será realizado um concurso
público para compor a equi-
pe da FMEC. Serão abertos
cargos em diferentes setores
– o número ainda não está
estabelecido. Enquanto não
sejam criados, eles serão pre-
enchidos por servidores ce-
didos pelo Executivo.

Ao contrário do texto origi-
nal que estabelecia dois con-
selhos: um Deliberativo e ou-
tro Fiscal, agora será apenas
um englobando todas as atri-
buições. O estatuto será ela-
borado em 180 dias – prazo
mantido na lei original.

ATRIBUIÇÕES DA FMEC
Elaborar e orçar projetos relacionadas as áreas de esportes e
cultura, elaborar plano de captação de recursos junto ao
Estado e União, além de entidades não governamentais,
internacionais e iniciativa privada. Será função realizar
atividades de promoção a saúde, executar ações de iniciação
esportiva e cultural para todas as idades, ações esportivas e
culturais comunitárias, explorar por meio de arrendamento
ou locação os próprios municipais: o que dá um
entendimento de uma substituição da Secretaria Municipal.

Justificativas
Conforme justificativa
apresentada por Leonaldo
Paranhos (PSC) houve a
necessidade de a
Fundação executar
atividades dos recursos
captados e não somente
planejar e direcionar
ações de esporte e cultura.
“Tendo em vista a
necessidade de a Fundação
possuir mais autonomia
administrativa, técnica e
financeira serão
otimizados fatores cruciais
para o bom desempenho
dos serviços públicos”.



POLÍTICA04 HOJE NEWS, 28 DE JUNHO DE 2018

A Justiça Federal no Paraná aco-
lheu uma denúncia apresentada pelo
Ministério Público Federal (MPF), em
2009, contra o ex-governador Beto
Richa (PSDB), que terá de responder
judicialmente à acusação de que,
quando prefeito de Curitiba, autorizou
que R$ 100 mil destinados pelo Fun-
do Nacional da Saúde para a cons-
trução de postos de saúde fossem
utilizados com outros fins.

A decisão é do juiz Nivaldo Bru-
noni, da 23ª Vara da Justiça Fede-
ral, em Curitiba. Sem apreciar a
procedência da denúncia de uso
indevido de recursos federais, o
magistrado apontou que ela con-
tém “indícios suficientes de ma-
terialidade e autoria delitivas” e
fixou o prazo de dez dias para que
o ex-governador e candidato ao
Senado apresente sua defesa, por
escrito. Parte do processo corre-
rá em segredo de Justiça.

TRIBUNAL REGIONAL
Apresentada originalmente ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4)
quando Richa ainda era prefeito de Curitiba, a denúncia foi encaminhada para a
Justiça Federal no Paraná em julho de 2010, quando o tucano deixou a
prefeitura para concorrer ao cargo de governador.
Como Richa foi eleito, os autos acabaram sendo remetidos ao Superior Tribunal
de Justiça (STJ), que chegou a pedir autorização da Assembleia Legislativa
estadual para processar o governador. Quase três anos se passaram até que os
deputados estaduais votassem e negassem o pedido.

Beto Richa vira réu

DENÚNCIA
Em sua denúncia, o MPF afirma
que os recursos foram
empregados em desacordo com o
propósito do convênio, firmado
entre o Ministério da Saúde e a
Secretaria Municipal de Saúde
entre novembro de 2006 e
dezembro de 2008, quando
Richa era prefeito. Ainda
segundo o MPF, os recursos
deveriam ser destinados à reforma
de três unidades municipais de
Saúde: Abaeté; Parque Industrial
e Vila Machado.
O dinheiro foi repassado à
prefeitura em novembro de 2006
e, ainda de acordo com o MPF,
resgatado em dezembro do
mesmo ano para ser aplicado em
investimentos em fevereiro de
2007.

PARECER
Um parecer de dezembro de 2008 apontou que, à época, os objetivos do
convênio tinham sido apenas parcialmente executados. Além disso, o valor das
licitações teria ficado além do pactuado com o governo federal.
Ao ser notificada da denúncia do MPF, a defesa de Richa alegou não ter havido
prejuízo aos cofres públicos, já que os valores questionados foram integralmente
devolvidos corrigidos.
Sustentando que o ex-prefeito não teve ciência da movimentação bancária dos
valores repassados por meio do convênio por não ser o ordenador de despesas,
a defesa de Richa apontou que a competência para julgar o assunto seria da
Justiça estadual. E pediu que fosse decretado segredo de Justiça no caso.

JUSTIÇA FEDERAL aceitou denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-governador Beto Richa

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL
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 A Comissão de Economia da
Câmara está analisando o docu-
mento encaminhado pelo TCE-PR
que recomenda a regularidade com
ressalvas das contas relativas ao
exercício financeiro de 2015, da
gestão do prefeito Edgar Bueno.
Ontem os vereadores Serginho Ri-
beiro (PPL), Mazutti (PSL) e Jaime
Vasatta (PTN) se reuniram para de-
finir como se dará o processo de
tramitação do parecer e a convoca-
ção do ex-prefeito para prestar es-
clarecimentos aos vereadores nos
próximos 60 dias.

Ao Poder Legislativo compete o
julgamento das contas do Chefe do
Executivo, considerados os três ní-
veis – federal, estadual e municipal.
O Tribunal de Contas atua como ór-
gão auxiliar, analisando as contas e
exarando um parecer opinativo. Após
emitir o parecer, cabe ao Legislativo
deliberar em plenário se aprova ou

não as contas dos gestores.
As contas da administração em

2015 foram consideradas regula-
res, porém, na instrução do pro-
cesso, o TCE-PR ressalvou os itens
“relatório do Controle Interno apre-
senta ocorrência de irregularidade
passível e desaprovação da ges-
tão” e “ausência de pagamento de
aportes para cobertura do déficit
atuarial do IPMC na forma apura-
da no laudo”. Apesar disso, o pa-
recer aponta que a prefeitura apre-
sentou todos os documentos e jus-
tificativas necessários para escla-
recer que não houve nenhum tipo
de prejuízo ao erário.

Além do parecer, os vereadores deram início à tramitação de outros 13
projetos na Comissão. Merecem destaque aqueles que tratam da

concessão de uso, oneroso, do Autódromo e do Kartódromo, do Estádio
Olímpico Municipal, dos quiosques nos canteiros centrais da Avenida

Brasil, praças, parques, Lago Municipal e Zoológico. A respeito do assunto
serão convidados os secretários de Cultura e Esporte, Ricardo Bulgarelli e

Renato Segalla, de Finanças, para prestar esclarecimentos na próxima
quarta-feira, 4 de julho, às 14h.

REFORMA
Os parlamentares avaliam ainda
as propostas do Executivo que
propõe alterações na reforma
administrativa, a contratação de
operação de crédito com o
Banco do Brasil de R$ 12 milhões
para investimentos na
reestruturação das estradas
rurais e a mudança no perímetro
urbano de Cascavel.

Análise de projetos
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INTEGRANTES da comissão analisam uma série de projetos

projetos estão
sendo
analisados pela
Comissão de
Economia da
Câmara

 Contas com ressalvas
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 “Essa estranha (e
preocupante) tentação

autoritária de interferir, de
influenciar e de cercear a

comunicação social,
especialmente quando ela

traduz crítica mordaz, dura e
implacável, não pode ser

tolerada nem admitida por
esta Suprema Corte”.

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

A alegria do
torcedor
cascavelense
que comemorou
no calçadão a
classificação do
Brasil para a
próxima fase da
Copa do Mundo

A seleção da
Alemanha, atual
campeã mundial,
que saiu
humilhada da
Copa do Mundo da
Rússia após perder
por 2 a 0 da Coréia
do Sul.

Ministro Celso de Mello, ao
votar a Ação Direta de

Inconstitucionalidade sobre
sátira a candidatos

nas eleições.

PREVISÃO DO TEMPO
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NOVA
12/07 - 23h49
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Nublado com
pancadas de chuva

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Nublado com
pancadas
de chuva

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Entre os mais de cinco mil municípios brasilei-
ros, Cascavel, por sua importância regional dentro
do contexto nacional, é parada obrigatória na agen-
da dos presidenciáveis. A campanha eleitoral ainda
nem começou, mas neste ano quatro pré-candi-
datos à Presidência da República já passaram por
aqui e o tucano Geraldo Alckmin será o quinto a
colocar os pés na “capital do oeste do Paraná”.

Neste primeiro semestre já passaram por Cas-
cavel Jair Bolsonaro (PSL), João Vicente Goulart
(PPL), Alvaro Dias (Podemos) e Flávio Rocha
(PRB). Todos apresentando as ideias que preten-
dem transformar em plano de governo.

O pré-candidato do PSDB anuncia na manhã
de hoje, no auditório da Amop, seu programa de
agricultura do plano de governo tucano para o Bra-
sil. Esta é a primeira grande ofensiva de Alckmin
que perdeu espaço dentro do próprio partido e não
é unanimidade. Ele estará acompanhado do ex-
governador Beto Richa, que nesta semana se tor-
nou réu em um processo por irregularidade na apli-
cação de recursos quando ainda era prefeito de
Curitiba, em 2009.

As entidades de classe de Cascavel são fortes e
devem colocar os interesses regionais na pauta de
todos os presidenciáveis. Essas oportunidades pre-
cisam ser aproveitadas para que as demandas da
região cheguem até as mãos daqueles que preten-
dem ocupar o cargo máximo que um servidor públi-
co pode alcançar e trabalhar em prol da Nação.

 Panorama tributário
O vice-presidente da
Associação Comercial do
Paraná e coordenador do
Conselho de Tributação
da ACP, o advogado
Leonardo Sperb de
Paola, estará em
Cascavel hoje. Ele vem à
cidade para participar à
noite, na Acic, de reunião
empresarial que tratará
sobre Panorama
tributário. Leonardo é
profundo conhecedor do
assunto e fará leitura
detalhada do tema.

 Semáforo piscante
A Cettrans (Companhia
de Engenharia de
Transporte e Trânsito)
informa que desde a
manhã de ontem o
semáforo instalado na
Avenida Tito Muffato
com a Rua Bororós
entrou em “alerta
piscante” para que os
condutores acostumem-
se com a nova
sinalização. Até a
próxima semana, o
equipamento irá operar
normalmente na região.

 ARQUIVO
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gente@jhoje.com.br

Silvia Prado e Giordana Galvan Lube,
 em evento recente

Férias e crianças
Não sabe o que fazer com

a garotada durante as
férias escolares? A dica é

a Colônia de Férias do
Clube Comercial, que será
realizada de 16 a 20 de

julho, das 13h30 às
17h30. Muitas

brincadeiras e animação
estão sendo programadas

para os pequenos.
Mais informações no

departamento de esportes
do clube.

Xadrez
Amanhã é dia de treinamento de xadrez. As aulas ocorrem

na Sala do Clube de Xadrez, no Centro Esportivo Ciro Nardi,
das 9h às 11h30 e das 14h às 17h30. Mais informações

pelos telefones (45) 3902-1348 e 3902-1346.

Cinema
Hoje tem cinema no

Sesc. O filme O Poder
de Diane, direção de
Fabien Gorgeart, faz

parte do Festival Varilux
de Cinema Francês de

2018, que será
realizado até este

sábado. Ao todo, são
15 longas-metragens
inéditos da nova safra

da cinematografia
francesa. As

apresentações serão
às 20h durante a

semana e às 14h no
sábado e no domingo.
A entrada é gratuita.

Felicidades!

Se um homem pudesse ter
metade dos seus desejos

realizados, teria mais
aflições do que prazeres.

Benjamin Franklin

O belo casal Amanda e Ari Junior, sob o olhar de Vera e Grasi

Paulo Mariano Soia,
Mariana Dias Neves,
Sandra Maria Godani,

Paulo Henrique dos San-
tos, Paulo César Maia,

Jeremias do Canto Neves
e Maria Aparecida Braga.

DIVULGAÇÃO
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A seleção brasileira não decepcio-
nou e venceu a Sérvia por 2 a 0,
ontem, em Moscou, pela última ro-
dada do Grupo E da Copa do Mun-
do Rússia 2018. Com isso, garantiu
a liderança da chave e agora irá en-
frentar o México nas oitavas de fi-
nal, em partida marcada para segun-
da-feira (2), às 11h (de Brasília).

Ao contrário da partida anterior,
quando venceu a Costa Rica também
por 2 a 0, mas com os tentos do tri-
unfo marcados apenas nos acrésci-
mos, o Brasil foi para o intervalo já ven-
cendo por 1 a 0, ontem, graças a um
gol de Paulinho, após belo lançamen-
to de Philippe Coutinho, aos 35min.

Que “venga” o México!

MELHOR EM CAMPO
Autor do primeiro gol na vitória por 2 a 0 contra a Sérvia, Paulinho foi eleito o
melhor jogador em campo pela Fifa, em Moscou. Ao falar sobre sua atuação,
lembrou de Coutinho, que foi quem deu um belo lançamento para que o volante
tocasse por cima do goleiro e abrisse o placar. “Todos sabem da minha
característica, eu procuro me movimentar fazer o grupo enxergar os espaços, o
Coutinho viu e fez uma linda assistência. Eu sempre falei que ele é um craque, e
ele mostrou isso com uma linda assistência”, afirmou.

Tite sobre próxima
fase: “margem
de erro diminui”
O técnico Tite ficou satisfeito com
o desempenho da seleção brasileira
na primeira fase da Copa do
Mundo Rússia 2018. Pelo menos,
os jogadores corresponderam com
sua expectativa.
A afirmação foi feita na entrevista
coletiva pós-vitória sobre a Sérvia,
ontem. “Não tem como tirar 100%
de um time porque é desumano.
Também não se pode quantificar
[em porcentagem o desempenho],
mas posso dizer que com a minha
expectativa ele correspondeu”.
Tite também falou sobre as
características de um jogo
eliminatório, que será a tônica da
Copa a partir de agora: “Durante a
minha carreira, fui tachado de tudo.
No Rio Grande do Sul, de
‘faceirinho’. Depois, em outro
momento, de retranqueiro. Mas
tenho ideia bem clara de equilíbrio.
Não posso ser eu o protagonista,
não posso ter essa vaidade. Temos
que ter sabedoria para ajustar
peças. Diziam que eu era bom de
mata-mata, mas não pontos
corridos. Mata-mata tem caráter
emocional muito forte. Se puder
resumir, a margem de erro diminui
muito. O nível de concentração é
altíssimo, não pode diminuir”.

Na segunda etapa, a Sérvia vol-
tou pressionando em busca do em-
pate e o Brasil criando as melhores
chances no contra-ataque. Ainda as-
sim, o segundo gol saiu em jogada
de bola parada, com Thiago Silva
aproveitando de cabeça o escanteio
cobrado por Neymar aos 22min.

Outros detalhes do jogo de on-
tem foram a lesão de Marcelo, que
precisou deixar o campo aos 9min
de jogo por conta de um “espasmo
na coluna”, e o fato de Casemiro,
Phillipe Coutinho e Neymar não te-
rem sido suspensos para as oitavas
– estavam pendurados com um car-
tão amarelo cada.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Um dia positivo para uma comunica-
ção sensível e afetuosa com os familia-
res. Momento que enfatiza a vida pri-
vada, doméstica, o amor e também as
questões financeiras. Cor cinza.

To
ur

o

É um momento importante para se ex-
pressar com mais carinho e criativida-
de de gestação de projetos. É estimula-
da a profundidade dos vínculos emoci-
onais nos relacionamentos. Cor verde

G
êm

os

É hora de perceber quais são seus
recursos e talentos mais importantes.
É um dia que enfatiza as finanças e as
questões que envolvem a família e as
emoções.  Cor pink.

C
ân

ce
r Momento de aproximar mais a razão

e a emoção buscando um equilíbrio
entre elas. Talentos criativos vêm à
tona para que você os expresse emo-
cionando as pessoas. Cor cinza.

Le
ão

Momento de reflexões sobre a família, es-
piritualidade e desenvolvimento interior. É
uma fase positiva para compreender as
características emocionais e psicológicas
do seu comportamento. Cor vermelho.

V
ir

ge
m

É um dia importante para obter apoio
de amigos e de grupos na realização
dos seus projetos. Poderá gestar algo
num trabalho em equipe ou junto a uma
empresa. Cor lilás.

Li
br

a

O dia enfatiza questões ligadas à car-
reira e a vida familiar dos librianos.
Esse é o momento de nutrir com cari-
nho tudo aquilo que você deseja rea-
lizar. Cor verde.

E
sc

or
pi

ão Momento em que você pode encon-
trar apoio na fé, nas crenças e num
ideal superior. É um dia em que você
deve prestar atenção aos sinais, aos
sonhos e a sincronicidades. Cor azul.

Sa
gi

tá
ri

o Dia em que pode haver resoluções
em questões financeiras envolvendo
os familiares. É um momento oportuno
para trabalhar em parceria visando um
objetivo comum. Cor verde.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Fase que prioriza uma comunicação

mais afetuosa com as pessoas e no
seu relacionamento. As relações fami-
liares estão enfatizadas hoje e é preci-
so ser compreensivo. Cor amarelo.

A
qu

ár
io

Momento de cuidar da saúde, de mu-
dar hábitos nocivos e de entender a
importância das emoções. É um dia
muito importante e positivo para as re-
alizações profissionais. Cor cinza.

 P
ei

xe
s Dia com energia bastante sensível,

romântica e afetuosa aos piscianos. É
um período em que questões que en-
volvem o amor e os filhos estão enfati-
zadas.  cor lilás.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

 • REDE GLOBO    DEUS SALVE O REI

 • SBT

MALHAÇÃO
Garoto faz uma proposta ao pai. Uma

menina flerta com Alex. Alex vê Maria
Alice e vai a seu encontro na balada.
Heitor e Tito comemoram a possibilida-
de de adotar Garoto. Flora sugere que
Heitor e os netos criem uma banda. Alex
chora e Maria Alice o conforta. Marli su-
gere que Paulo contrate Getúlio.

ORGULHO E PAIXÃO
Lady Margareth ofende Elisabeta e

Darcy a defende. Ernesto convence
Januário a trabalhar com ele na fábrica.
Ema rompe seu noivado com Edmun-
do. Josephine afirma a Rômulo que Ti-
búrcio não a socorreu no lago, quando
ela se afogou. Ernesto afirma a Mariko
que desistiu de Ema. Luccino desco-
bre que Fani sabia que Josephine esta-
va viva. Mariana revela seu disfarce para
Cecília. Edmundo enfrenta Tibúrcio.

SEGUNDO SOL
Djalminha aconselha Beto. Remy

deixa Karola sozinha em um motel.
Selma ajuda Nice a preparar suas quen-

Amália convida Selena para acompa-
nhá-la a Brúnis, a fim de investigar o real
envolvimento de Catarina com o inquisi-

dor a Montemor. Lucíola desconfia ao
observar Selena conversando com Amá-
lia e avisa para Catarina. Brice vai com

Agnes ao convento, e acaba conseguindo
o endereço do casal que adotou a crian-
ça. Lucíola ampara Catarina, que sente

uma leve tontura. O Patriarca da Fé
consagra Rodolfo rei de Alcaluz. Margô
deixa em seu testamento todas as suas

economias para Rodolfo.

tinhas. Ícaro provoca Rosa por causa de
Roberval. Luzia tenta descobrir o para-
deiro de Manuela com Edgar. Rochelle
organiza sua festa. Manuela afirma a
Narciso que irá à festa de sua irmã. Rosa
conta para Roberval o que descobriu
sobre Laureta, e Cacau flagra os dois
juntos. Manuela chega alterada à festa
e Rochelle se enfurece. Naná estranha
quando Badu fala com Dodô.

ONDE NASCEM OS FORTES
Simplício desarma Rosinete. Pedro

marca um encontro com Cássia. Ra-
miro manda Damião parar de seguir a
namorada. Maria ignora as provocações
de Angelines. Simplício se esconde na
casa de Tião das Cacimbas. Gilvânia
resgata Rosinete. Hermano e Valquíria
organizam o acervo para o museu. Plí-
nio tenta enfrentar Ramiro. Clécio e
Aurora se amam. Plínio sofre com a
ausência de Ivonete. Rosinete se acon-
selha com Ramiro sobre seu divórcio.
Tião das Cacimbas encontra Ramirinho
alterado na rua. Aurora revela a Gilvânia
que teve sua primeira noite de amor com
Clécio. Joana reclama do trabalho de
Samir com os fiéis.

AMOR PROIBIDO
Bihter diz para Firdevs que vai fugir

com Behlul. Adnan coloca Behlul con-
tra a parede. Bihter chora ao ver o ves-
tido de noiva de Nilay. Peyker se des-
pede de Firdevs e Bihter. Besir diz a
Nilay que deseja que ela seja muito fe-
liz. Adnan visita o tumulo de sua faleci-
da esposa e Deniz aparece para con-
versar com ele.

AMANHÃ É PARA SEMPRE
Eduardo, fora de si, tenta asfixiar

Rebeca. Santiago procura Aurora no
convento. A Madre Superiora pergunta o
que aconteceu e se surpreende quando
Santiago conta que segundo sua ma-
drasta, Aurora foi raptada por um homem
mais velho e que talvez seja seu pai.
“Franco” tenta convencer Fernanda de
que Bárbara não tem nada a ver com o
sequestro de Liliana. O homem prome-
te que fará de tudo para resgatar sua
irmã. Fernanda diz que não consegue
acreditar na inocência de Bárbara.

Catarina ouve
Afonso dizer que

ela nunca será
como Amália

 • BAND

DIVULGAÇÃO
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CI
NE
M
A

SALA1
Diariamente às 14h,
 16h30, 19h e 21h30

SALA 2
Diariamente às 13h30 e 16h

CINE ARCOPLEX


