
R$ 38 mi às estradas rurais
Um constante problema para os produtores rurais pode estar perto do fim. A Secretaria da
Agricultura negocia uma verba de R$ 38 milhões para adequar e pavimentar boa parte das

estradas rurais de Cascavel. E tem pressa. Isso porque, no ritmo em que anda a manutenção,
seriam necessários ao menos 35 meses para passar pelos 3,4 mil quilômetros.

 Págs.  10 e 11

 , 18/09/2017
Edição 7851 - Ano XLI

Dia de peixe
Mais de 10 mil pessoas participaram
ontem de mais uma edição da Pesca
do Lago de Cascavel. Foi um dia de

muita descontração entre as famílias
e, claro, um emaranhado de linhas de

quem tentava fisgar seu peixe.
 Págs.  08 e 09
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Família de
campeões

O reinício no esporte atraiu a filha de Abílio ao lançamento do
martelo. “Ela quis aprender e em sua primeira competição ficou
em último lugar, ano passado, na categoria Sub-14. Neste ano, na
Sub-16, bateu recorde paranaense e na mesma prova teve a marca
quebrada por uma menina de Foz do Iguaçu. Ainda assim, terminou
com a medalha de prata. O resultado a coloca na terceira posição
do ranking nacional da modalidade na categoria”, orgulha-se Abílio,
ao falar de Camila Irene Abílio Barbosa, de apenas 13 anos.

A jovem é uma de suas maiores incentivadores, além do restan-
te da família, é claro!

“Meu filho de 11 anos está começando agora no martelo e mi-
nha esposa [Eliane Miranda Gomes] já é veterana”.

A família é essencial na vida do atleta, que às vezes se desanima,
não consegue repetir na competição as marcas alcançadas nos trei-
nos. “A família faz a diferença estando junto nessas horas”, diz Abílio,
que é técnico em enfermagem no Hospital Universitário e treina quase
todas as noites. “Cada centímetro é uma conquista”, acrescenta.

Paranaense nascido em Ubira-
tã, mas que já virou cascavelense
de coração, Abílio José Barbosa
(Unioeste/Pró-Cardíaco) acaba de
retornar de Porto Alegre com o títu-
lo de campeão do lançamento do
martelo na categoria M40 do 14º
Troféu Brasil de Atletismo Master,
realizado há uma semana.

Agora veterano, Abílio já represen-
tou a cidade de Cascavel e o Exérci-
to Brasileiro em provas de atletis-
mo da categoria adulta. Já partici-
pou da Maratona de São Silvestre,
mas sua especialidade eram os
800m e os 1500m. Na distância
maior já foi medalha de bronze nas
Olimpíadas da Fronteira, do Exérci-
to, e quarto colocado no Paranaen-
se, pela equipe cascavelense. “De-
pois fiquei parado [sem treinar nem
competir] e comecei há pouco mais
de um ano a treinar o lançamento
do martelo, a convite do Israel [Melo,
outro veterano das pistas de atle-

tismo]. Competi no Rio Grande do
Sul, fui ouro GP Mercosul deste ano,
em Assunção [no Paraguai], ouro
agora no Troféu Brasil e bronze no

Brasileiro do ano passado”, lista
Abílio, que também trouxe para casa
uma medalha de bronze no lança-
mento do dardo.

A diferença

 ABÍLIO não esconde
o sorriso ao mostrar
suas conquistas
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Em uma largada debaixo de mui-
ta chuva, Kimi Raikkonen saiu melhor
e colocou por dentro da RBR do ho-
landês, que, escapando de Sebastian
Vettel, tocou na Ferrari. O finlandês
perdeu o controle do carro e atin-
giu a lateral esquerda do companhei-
ro de equipe. De quebra, Kimi ainda
levou junto a McLaren de Fernando
Alonso, que em uma temporada
cheia de problemas, tinha a possibi-
lidade de fazer boa corrida.

Lewis Hamilton, quinto no grid,
tomou a liderança para si, com Daniel
Ricciardo em segundo e Nico Hulken-
berg da Renault em terceiro. Daí em

FC CASCAVEL
Os times Sub-15 e Sub-17 do FC
Cascavel não conseguiram vencer
nos seus respectivos compromissos
de sábado (16) pelo Campeonato
Paranaense da categoria. Os garotos
do Sub-15 empataram sem gols
contra o Paraná Clube, jogando em
casa, e o Sub-17 perdeu para o
Atlético Paranaense por 2x0, em
partida realizada em Curitiba. Os
jogos abriram a segunda fase da
competição. Em partida bastante
disputada, o FC Cascavel mereceu a
vitória contra o Paraná Clube, que
também fez uma boa partida. No
entanto, o placar não foi
inaugurado. “Fizemos um bom jogo.
Os meninos se dedicaram e foram
bem. Eu disse para eles que em casa
nós temos que nos impor e eles
fizeram isso. Pena que não saiu o
gol, mas o empate está de bom
tamanho”, disse o treinador do Sub-
15, Jean Pereira. Já em Curitiba, a
serpente, com desfalques, não
conseguiu segurar a forte equipe da
capital e perdeu por 2x0. O próximo
jogo é em casa, contra o Maringá,
também no dia 23.

Hamilton se
isola na ponta

diante foi um passeio para o inglês da
Mercedes. Mesmo com o fim da chu-
va e a pista seca, o carro germânico
mostrou sua superioridade sobre a
RBR, e o tricampeão seguiu solitário
para vencer pela sétima vez na tem-
porada, a 60ª na carreira. Com o re-
sultado, Lewis amplia a liderança na
tabela para 28 pontos contra o rival
alemão da Ferrari (263 contra 235).

O pódio foi completado por Ric-
ciardo em segundo e Valtteri Bot-
tas em terceiro.

Foi mais sofrido que o esperado, mas
Luke Rockhold conseguiu a recuperação
no octógono. Ex-campeão dos médios e
considerado por muitos como o melhor
atleta da categoria, o lutador sofreu no
primeiro round, mas conseguiu espantar
a zebra e derrotar David Branch após
uma série de socos no solo. O combate
foi a atração principal do UFC Fight
Night Pittsburgh, evento realizado na
madrugada de ontem, nos Estados
Unidos. Após o triunfo, Rockhold se
prontificou a enfrentar o canadense
Georges St. Pierre, ex-campeão dos
meio-médios que retorna a organização,
em novembro, contra Michael Bisping
pelo título da divisão de médios. “St.
Pierre saia daqui. Essa luta é minha. Vou
estar lá [disputando o cinturão] antes
do que vocês esperam”.

 UFC BRASIL
Rockhold espanta zebra e desafia St. Pierre
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Às vésperas da importante de-
cisão da Copa do Brasil - dia 27 -,
o Flamengo espanta a ameaça de
crise. Após uma semana de trope-
ços em campo e problemas fora
dele, o Rubro-Negro venceu o Sport
por 2 a 0 ontem, na Ilha do Urubu,
e voltou a frequentar o G-4 do Cam-
peonato Brasileiro. Destaque em
campo, Everton Ribeiro marcou o
segundo gol; Guerrero marcou o
tento que abriu a vitória e garantiu
aos cariocas “dormir” nas primei-
ras colocações.

Agora com 38 pontos, o time da
Gávea tem um ponto a mais que o
Palmeiras, quinto colocado, que
encara o Coritiba nesta segunda-

O São Paulo viveu uma sema-
na tensa, com direito à reunião
entre jogadores, diretoria e tor-
cedores. Mas a pressão surtiu o
efeito esperado e o Tricolor que-
brou o jejum de três partidas sem
ganhar, ao derrotar o Vitória por
2 a 1. Um dos principais nomes

Pacto pela vitória
do time, Hernanes citou a impor-
tância de um pacto para o time
voltar a somar os três pontos:
“Foi um resultado impor tante,
porque vem coroar um trabalho.
Fizemos um pacto de não pensar
no resultado, mas na atuação e
na per formance individual de

feira. Já o Sport ficou estacionado
nos 29 pontos, na 12ª colocação

O Rubro-Negro contou com a aju-
da da dupla de peruanos para trans-
formar a superioridade em vanta-
gem no placar. Trauco chegou bem
à linha de fundo e cruzou; o goleiro

Magrão rebateu para o meio da área
e Paolo Guerrero aproveitou o rebo-
te para fazer 1 a 0. domínio do Fla-
mengo se estendeu na volta do in-
tervalo: Everton Ribeiro apareceu
livre na área e, no último minuto,
definiu a parada: 2 a 0.

cada um, que o resultado seria
consequência”.

O meio campista é referência
na equipe do Morumbi. Nos últi-
mos oito jogos do São Paulo, ele
marcou sete gols. Mas ontem pas-
sou em branco - Militão e  Cueva
balançaram as redes.

 Fla “dorme” no G-4

 PAOLO GUERRERO abriu o marcador ainda no primeiro tempo

REPRODUÇÃO VÍDEO
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Megasena
Concurso: 1968

35 36 39 44 48 52

Dupla sena
Concurso: 1694

01 09 10 20 41 441º sorteio

08 12 15 20 31 322º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1560

01 02 03 04 05 07 08 09
11 14 17 18 20 24 25

Quina
Concurso: 4483

21 31 33 72 77

Timemania
Concurso: 1083

03 39 40 47 62 75 80
TIME DO PAYSANDU/PA

Lotomania
Concurso: 1797

08 09 10 13 20 24 25
36 38 40 46 50 64 66

68 85 88 89 91 98
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5215

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

62637
14971
42176
88888
47348

O Corinthians voltou a vencer em
Itaquera e disparou na liderança do Bra-
sileiro. Com direito a gol de mão de Jô,
a equipe paulista bateu o Vasco por 1 a
0 ontem e abriu dez pontos à frente do
Grêmio, o segundo colocado

O resultado encerra uma série ne-
gativa dos corintianos dentro de casa:
nos últimos três jogos, a equipe havia
perdido duas pelo Brasileirão, contra
Vitória e Atlético-GO, e empatado com
o Racing, na Copa Sul-Americana.

Antes de conseguir o gol com a mão
de Jô, o Corinthians já tinha dado um

Gol de mão
show de gols perdidos e tinha visto
Martín Silva se candidatar ao posto de
melhor do jogo. Com os três pontos,
o Alvinegro agora chega aos 53, con-
tra 43 do Grêmio e 41 do Santos. Os
vascaínos, por sua vez, ficam na nona
colocação, com 31 pontos. Confira a
tabela completa na página 32.

BRASILEIRÃO
20h Palmeiras x Coritiba

SÉRIE C
20h45 Tombense x CSA

ESPANHOL
16h Espanyol x Celta

JOGAM HOJE

Poder de fogo
O Atlético Paranaense venceu
por 3 a 1 o Fluminense, ontem,
na Arena da Baixada, e ficou em
oitavo lugar, com 34 pontos -
três abaixo do G6. A equipe
carioca está na 11ª colocação,
com 31 pontos.
O desempenho do Furacão
confirmou a ascensão ofensiva
do time, que vem mostrando
grande poder de fogo nas
últimas partidas. No Atletiba,
empatou por 1 a 1, mas
dominou o jogo e colocou
quatro bolas na trave do
adversário. Contra o Flu,
novamente uma atuação de
destaque. Ao fim de 90
minutos, o Atlético somou 15
finalizações (8 certas), 54% de
posse de bola, 92% de
eficiência nos passes e 5
escanteios. O Flu teve 9
arremates (2 certos), 46% de
posse de bola, 90% de
eficiência nos passes e 3
escanteios.

 Everton foi sincero na análise da derrota por 1 a 0 contra Chapecoen-
se ontem. Segundo ele, o time rival conseguiu neutralizar o Grêmio em
Porto Alegre: “Uma partida difícil, sabíamos como a Chape viria jogar.
Eles conseguiram nos neutralizar e não conseguimos criar as chances
para concluir em gol”, analisou o jovem atacante.

Foi o que aconteceu. No primeiro tempo o Tricolor teve até uma ou
outra chance. Mas as principais foram de Wellington Paulista, defendi-
das por Marcelo Grohe. E tão logo começou a segunda etapa, o gol de
Arthur Caíke definiu o placar.

O Grêmio garante que não está abandonando o Brasileiro. Pelo con-
trário, segue vice-líder, embora dez pontos atrás do Corinthians.

 JÔ DISSE que não sabe
“exatamente” onde a bola tocou

 REPRODUÇÃO

N eutralizados
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Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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, 18 de setembro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

Mário Cézar Daumann
Roseli do Carmo Avila

Luciano de Sousa Alves
Eliana Domingos

Daniel Piga Vagetti
Bruna Teixeira de Souza

Gulherme Henrique Braga de Souza
Leticia Cristina Eleuterio

Eduardo Manoel Branco
Franciely Peratelli Vitor

Antonio Rubilar Vieira Arrosi
Jessica Silva Possera

Ricardo Parzianello
Nayara de Souza Radaelli

Campolim Rocha
Telma Francisco da Silva

Valdecir Nazario
Vanilde Martinello

Edson Jacob da Cruz
Valdirene Terezinha Bueno

Paulo Rogério Castilho
Janete Kinzler

Sidinei de Moraes
Vanessa Marcelino de Souza

Cisop reajusta 21,3%
as consultas médicas

Um reajuste linear de 21,3% no
pagamento de consultas aos 73
profissionais de Medicina que atu-
am no Cisop (Consórcio Intermuni-
cipal de Saúde do Oeste do Para-
ná) foi confirmado pelo presidente
do consórcio e prefeito de Boa Vis-
ta da Aparecida, Leonir dos Santos.

O reajuste é o primeiro após três
anos e beneficia todas as faixas de
preços da tabela praticada aos pro-
fissionais das 31 especialidades
atualmente alcançadas. A utiliza-
ção desse percentual foi aprovada
em assembleia de prefeitos reali-
zada em 18 de agosto, após ser
aprovado também reajuste das men-
salidades por parte dos 25 municí-
pios associados.

Outras duas ações serão desen-
cadeadas nos próximos dias pelo
Cisop: a instalação de uma linha
de ônibus especial para transpor-
te de pacientes a Curitiba e uma
iniciativa voltada especificamente
ao público infanto-juvenil.

Leonir dos Santos citou ainda os
esforços que estão sendo feitos,
em consonância com a Prefeitura
de Cascavel, para agilizar a retoma-
da das obras da nova sede do am-
bulatório do Cisop.

Reajuste foi
justificado
durante reunião
na última sexta

DIVULGAÇÃO
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O movimento foi tímido nas uni-
dades básicas de saúde de Casca-
vel sábado, no Dia D da campanha
de multivacinação realizada em
todo o País.

O objetivo da ação é analisar as
pendências nas carteirinhas de
vacinação de crianças, adolescen-
tes e adultos e estimular a imuni-
zação, uma vez que em 2016 o Bra-
sil registrou o menor índice de vaci-
nação da história recente.

Segundo o agente administrati-
vo da UBS do Bairro Claudete Rosi-
nei Lima, é comum as pessoas dei-
xarem para a última hora e isso
deverá ocorrer nesta semana, já
que o processo se encerra no dia
22 deste mês, sexta-feira.

Mas se por um lado o movimen-
to foi tímido em busca das doses
pendentes, por outro houve regis-
tro até elevado de pais preocupa-
dos com a saúde dos filhos.

Foi o que fez Natalino de Mello.
Ele procurou uma UBS com o filho
Arthur de Mello. Nas mãos, a car-
teirinha e, para a alegria do pai,
estava tudo certo. “Viemos saber
se estava tudo em ordem, prevenir
é fundamental”, afirmou.

Para a última hora

Pai atento levou o
pequeno Arthur à

unidade de saúde para
saber se havia pendências,

mas estava tudo OK

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: Aílton Santos

As vacinas disponíveis na campanha para crianças meno-
res de sete anos são:  BCG - ID, hepatite B, penta (DTP/Hib/Hep
B), VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VOP (vacina oral contra pólio),
VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano), vacina pneumocócica 10
valente, febre amarela, tríplice viral (sarampo, rubéola, caxumba),
DTP (tríplice bacteriana), vacina meningocócica conjugada tipo C,
tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba e varicela) e hepatite A.

Já as doses disponíveis para crianças e adolescentes de
7 a 15 anos são: hepatite B, febre amarela, tríplice viral, dT (dupla
tipo adulto), dTpa, vacina meningocócica conjugada tipo C e HPV.

V acinas
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Milhares em uma só voz

Milhares de pessoas disputa-
vam espaço em frente ao palco
montado especialmente para co-
memorar os 27 anos da Rádio Ca-
pital FM, em frente ao Paço Munici-
pal de Cascavel.

Em muitos momentos, o públi-
co acompanhou os cantores dando
um show à parte. Eles vibravam,
gritavam, tiravam fotos e dançavam,
embalados por ídolos como Luan
Santana, Fernando e Sorocaba e
Zezé di Camargo e Luciano.

Um esquema especial de segu-
rança e de atendimento à saúde foi
montado para evitar contratempos

e garantir o bom atendimento aos
expectadores, que começaram a se
acumular no estacionamento ao
lado da Prefeitura de Cascavel no
início da tarde, para ver as mais de
20 apresentações.

A abertura ficou por conta da Or-

questra de Viola Caipira às 13h30.
O público foi ao delírio com a apre-

sentação de Luan Santana. O fecha-
mento ficou com a apresentação de
Zezé Di Camargo e Luciano, já perto
das 23h, que subiu ao palco com
direito a dançarinos e banda.

O PÚBLICO
dançava e cantava

embalados
por seus ídolos
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Dez mil histórias
de pescadores

A 17ª edição da Pesca no Lago
foi um verdadeiro sucesso. Com 10
mil pescadores, ao menos 15 mil
pessoas passaram o domingo no
Lago Municipal, com muita diver-
são, descontração e, claro, anzóis.

Segundo o coordenador do even-
to e gestor ambiental da Secreta-
ria de Meio Ambiente, José Luiz
Ferreira, foram 14 espécies captu-
radas e catalogadas no inventário
e os três primeiros colocados, dos
maiores exemplares retirados do

10 mil pescadores

15 mil visitantes

11 mil quilos de alimentos
arrecadados

14 espécies capturadas

NOVIDADE
Uma novidade para a Pesca no Lago deste ano foi a área de lazer e recreação
montada para as crianças, além de banheiros químicos distribuídos por todo o parque.
“Isso contribuiu para que mais pessoas acompanhassem o evento que nem o friozinho
atrapalhou”, afirmou. Todos os exemplares capturados puderem ser levados para casa.
Os 11 mil quilos de alimentos arrecadados como taxa de inscrição serão destinados
ao Provopar.

lago, receberam premiações.
Segundo o coordenador, o su-

cesso foi tamanho que a edição
do ano que vem está garantida
com uma novidade. Cascavel de-
verá ganhar uma edição de pesca
noturna. “O prefeito Leonaldo Pa-
ranhos me pediu para organizar e
vamos pensar nela a par tir de
agora. Uma possibilidade é reali-
zá-la na Semana Santa, quando o
consumo de peixes aumenta con-
sideravelmente”, afirmou. A pesca em números

PREMIAÇÃO

1º lugar: Curimba de 3.780 kg - vara
de fibra de carbono com carretilha

2º lugar: Curimba de 3.690 kg -
cooler profissional de 45 litros

3º lugar: Curimba de 3.375 kg -
cadeira de pesca com mochila

SECOM

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: Aílton Santos
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R$ 38 milhões
para estradas

Perfil
 Agassiz Linhares Neto se formou engenheiro agrônomo pela Universidade

Federal do Paraná em 1987 e nesse mesmo ano veio a Cascavel.

 Casado, pai de duas filhas, teve o primeiro contato com o setor público na
gestão do ex-prefeito Salazar Barreiros quando assumiu o cargo de secretário da
Agricultura por pouco mais de dois anos.

 Trabalhou em multinacional, foi proprietário de empresas de defensivos agrícolas
e hoje atua na área de pesquisa de cultivares de milho, na agricultura e na
pecuária. Neto também esteve à frente da coordenação do curso de Agronomia do
Centro Universitário FAG e se diz realizado com a escolha profissional.

rurais

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Fábio Donegá

T razer soluções
definitivas para as
estradas rurais de
Cascavel está entre
as prioridades da

Secretaria de Agricultura. Por
mais de uma década, as
manutenções realizadas não
foram suficientes para as
melhorias do transporte rural.
O secretário de Agricultura de
Cascavel, Agassiz Linhares Neto,
diz que é preciso avançar e
buscar formas de garantir a
pavimentação. “A pavimentação
de pedras poliédricas nos parece
hoje a melhor saída, porque é
possível fazer um trecho maior
com os recursos”, afirma.
Recursos obtidos por meio de
emenda parlamentar somados a
convênio com a Itaipu farão com
que mudanças ocorram. “Serão
R$ 38 milhões para parte de
readequações de estradas, em
111 quilômetros, e 140 quilôme-
tros de calçamento com pedras
poliédricas, no interior do
Município”, destaca o secretário.

Soluções
“Estamos desde fevereiro trabalhando,
o prefeito tem trabalhado diuturnamen-
te para que a gente possa trazer algu-
mas soluções definitivas para estradas
rurais. Há 16 anos que só se faz manu-
tenção nas estradas rurais. Precisamos
avançar, para isso é necessária pavimen-
tação. Nos estudos que fizemos neste
início de ano, a pavimentação de pedras
poliédricas nos parece hoje a melhor
saída, porque é possível fazer um tre-
cho maior com os recursos”.

Recursos
“Dependemos de recursos dos governos
federal e estadual e já começamos a bus-
car apoio. Essa oportunidade nos surgiu
em fevereiro, em uma reunião para dis-
cutir convênio com a Itaipu. Isso já ocorre
desde 2015, só que são convênios peque-
nos que possibilitam em torno de R$ 1
milhão para readequações. Propomos
para a Itaipu ampliar esse convênio e in-
cluir o calçamento de pedras. Entregamos

o projeto no dia 31 de agosto, no valor
de R$ 38 milhões. Isso compreende par-
te de readequações de estradas rurais,
em 111 quilômetros, e 140 quilômetros
de calçamento com pedras poliédricas,
no interior do Município”.

Melhorias
“Teremos uma grande mudança nas
principais estradas rurais com pavi-
mentação. No futuro, a gente faz
uma estrada estreita, com cerca de
três metros de largura e uma cama-
da de asfalto. Assim teríamos uma
estrada de seis metros com calça-
mento e no meio da pista um asfal-
to. Tivemos exemplo nos últimos
dois anos em que choveu muito, de
dias intransitáveis nas estradas.
Mesmos com calçamentos antigos,
que tiveram problemas de com-
pactação, é possível sair de casa.
Entretanto, a ideia é de um novo
projeto de compactação bem feita
e de qualidade ao calçamento”.

Aquisições
“Vamos comprar quatro motonivela-
doras nesse primeiro momento, por
meio de emenda parlamentar, e a
ideia mais para frente é conseguir
outras quatro. Há pedidos para retro-
escavadeira, retro-hidráulica, rolo
compactador e um pedido ao depu-
tado Alfredo Kaefer que irá nos aten-
der para aquisição de mais maquiná-
rios. Com isso, conseguiríamos dar
uma atenção melhor ao produtor”.

Agilidade
“Temos em terno de 3,4 mil quilôme-
tros para se fazer manutenção: 2,4 mil
de estradas fora da porteira e o res-
tante dentro. Até agora, em oito me-
ses, fizemos pouco mais de 800 quilô-
metros de manutenção. Levaremos 35
meses para passarmos em todos os lu-
gares e a manutenção que já foi feita
não aguentará todo esse tempo. Terí-
amos que passar pelo menos duas ve-
zes ao ano. Então temos que trabalhar
em dois sentidos: para aumentar a fro-
ta e melhorar a condição de manuten-

ção onde for necessária e para que
haja a pavimentação definitiva”.

Aumento do VBP
“Com parceria do Conder (Conselho
de Desenvolvimento) e outras secre-
tarias, trabalhamos para que se pos-
sa aumentar o VBP (Valor Bruto da
Produção) Agropecuária de Cascavel.
Isso exige que os produtores passem
a produzir atividades mais rentáveis.
Na piscicultura demos um impulso.
Ajudamos produtores a fazer o licen-
ciamento para entrarem na ativida-
de e disponibilizamos uma retroes-
cavadeira hidráulica para fazer açu-
des e nos esforçamos dentro das 20
horas máquinas para ajudá-los. Esta-
mos também incentivando a produ-
ção leiteira e voltamos com o PIA
(Programa de Inseminação Artificial).
Compramos sêmen, distribuímos em
condomínios leiteiros e oferecemos
assistência técnica”.

Horticultura
“De modo geral, temos dado uma
atenção ao pequeno produtor na área
de horticultura. Técnicos da secreta-
ria e do Instituto Emater oferecem as-
sistência para atender as questões de
compras do PAA (Programa de Aqui-
sição de Alimentos) e do Pnae (Pro-
grama Nacional de Alimentação Es-
colar), que envolvem aquisições para
a Assistência Social e para as escolas,
mas também para que possam entrar
na comercialização por meio da Cea-

sa e o futuro mercado munici-
pal. Temos conversado com

a Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico e a

Fundetec para que
também possa ha-

ver um polo de co-
mercialização

para os produ-
tores ru-

rais”.

Maquinários
“Paralelo à questão dos con-
vênios para fazer as estradas,
fizemos pedidos aos deputa-
dos federais e com isso espe-
ramos aumentar a frota de
maquinários que atualmente
é pequena. Temos seis moto-
niveladoras muito velhas e
normalmente são duas ou três
trabalhando, devido à neces-
sidade de consertos. Há ainda
três retroescavadeiras hidráu-
licas, 12 caminhões e a neces-
sidade seria de pelo menos
dobrarmos isso”.
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R$ 38 milhões
para estradas

Perfil
 Agassiz Linhares Neto se formou engenheiro agrônomo pela Universidade

Federal do Paraná em 1987 e nesse mesmo ano veio a Cascavel.

 Casado, pai de duas filhas, teve o primeiro contato com o setor público na
gestão do ex-prefeito Salazar Barreiros quando assumiu o cargo de secretário da
Agricultura por pouco mais de dois anos.

 Trabalhou em multinacional, foi proprietário de empresas de defensivos agrícolas
e hoje atua na área de pesquisa de cultivares de milho, na agricultura e na
pecuária. Neto também esteve à frente da coordenação do curso de Agronomia do
Centro Universitário FAG e se diz realizado com a escolha profissional.

rurais

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Fábio Donegá
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Feijão, arroz, frango, peixe, mui-
ta verdura e frutas, leite na mama-
deira e açúcar na medida. O cardá-
pio dos Cmeis (Centros Municipais
de Educação Infantil) de Cascavel é
de dar água na boca e alvo de elogi-
os, especialmente dos pais.

Uma das características são os
produtos fresquinhos e na medida
certa para garantir alimentação de
qualidade aos pequenos de até
quatro anos. Segundo o diretor do
Cmei Dra. Zilda Arns Neumann, no
Bairro Santa Cruz, Maxsoel Schimi-
dt, há dois cardápios diferenciados,
um para as crianças do berçário de
até um ano de idade e outro para
as crianças de um a quatro anos.

“No primeiro caso, tem papinha
e mamadeira e no outro são servi-
das cinco refeições por dia, come-
çando pelo café da manhã, depois
uma fruta, almoço, lanche da tar-
de e janta”, relata. Aos bebês que
já ingerem alimentos sólidos são
servidos almoço e janta, porém,
toda comida é amassada para fa-
cilitar a ingestão. “Temos aqui
188 estudantes, 30 menores de
um ano e 158 acima dessa ida-
de”, ressalta o diretor.

O cardápio das crianças que fre-
quentam os Cmeis é preparado por
quatro nutricionistas do Setor de Nu-
trição Escolar. Por dia, entre as 61
escolas e os 52 Centros, são servi-
das 55,6 mil refeições para os mais
de 30 mil estudantes, com mais de
70 itens que compõem toda a ali-
mentação. Os cardápios são dife-
renciados para escolas e Cmeis.
Nas escolas são elaborados mês a
mês, quando os alunos recebem
uma refeição por dia. Já o cardápio
de Cmeis é elaborado anualmente,
respeitando a faixa etária.

No Cmei Dra. Zilda Arns Neumann há ainda um diferen-
cial importante quanto ao cuidado com a alimentação das
crianças. Por lá, um projeto iniciado neste ano ensina aos
pequenos a importância de comer bem e com saúde. Uma
horta com couve-folha, rúcula, beterraba, cenoura e outras
tantas variedades de verduras e legumes é cultivada pelos
próprios alunos com a ajuda das professoras, e é mais um
recurso utilizado na hora da aprendizagem.

Por enquanto, apenas uma colheita foi feita, já que
alguns alimentos ainda estão em fase de desenvolvimen-
to. Em breve, farão parte da alimentação das crianças.
“A gente recebe da prefeitura todos os alimentos, mas
nada impede que usemos os da nossa horta para incre-
mentar o cardápio”, acrescenta Schimidt.

De dar água na boca!

Alunos com diabetes, colesterol, intolerância à lactose, alergia
à proteína do leite, ao ovo, celíacos, entre outros, são atendidos
de forma diferenciada e recebem a merenda escolar conforme suas
necessidades. “A quem tem alguma restrição o Setor de Nutrição
Escolar encaminha uma merenda especial. Ela é muito semelhante
ao que os outros consomem, só que sem aquilo que faz mal para a
criança. Isso é feito desde o berçário”, garante Schimidt.

Quase perto
das 17h,
crianças

jantam antes
de ir para casa

 De olho nas regras
Não é qualquer tipo de comida que vai

à mesa dos refeitórios dos Cmeis de
Cascavel. Segundo Schmidt, há um

cuidado especial na hora do preparo
do cardápio e da refeição. “Não temos

liberdade para inventar o que quiser
para as crianças consumirem. Tudo é

bem regrado e repassado pelas
nutricionistas responsáveis. No

cardápio, só tem aquilo que é de valor
nutricional, de acordo com o que os

alunos precisam”.
A merendeira Eliete Vanessa Cavalheiro,

que há quatro anos trabalha no Cmei,
conta que sempre fica de olho na
qualidade da comida que ajuda a

preparar. “A comida é muito boa, com
bastante variedade”, garante.

Ela e suas colegas participam todos os
anos de cursos de aprimoramento,
oferecidos pelo Setor de Nutrição

Escolar.  Durante as aulas são ensinadas
as porções ideais dos alimentos, a

quantidade de temperos e quais devem
ser servidos, em quais horários as

crianças podem consumir alimentos que
contenham açúcar e qual o volume

necessário. Há ainda uma proibição: as
frituras. “Não pode ter nada frito na
alimentação dos alunos”, destaca o

diretor. Além disso, periodicamente as
nutricionistas visitam os Cmeis para

reforçar as orientações.

MERENDEIRAS passam por quatro cursos de capacitação durante o ano

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Aílton Santos

Quase perto
das 17h,
crianças

jantam antes
de ir para casa

R estrições

H orta

CARDÁPIO:

Arroz Feijão Saladas
variadas

Carnes
de boi,
frango,
peixe e
porco

Ovo
cozido

Omelete FrutasMamadeira
aos bebês
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Campanha de Natal
  A Acic (Associação Comercial e

Industrial de Cascavel) lançou ofici-
almente a quarta edição da maior
campanha de prêmios de Natal .
Neste ano, a promoção vem rechea-
da de novidades, informa a diretora
de Eventos Margarida Domingues
Carneiro. Em parceria com a Faciap
(Federação das Associações do
Paraná), a campanha vai sortear
mais de R$ 1 milhão em prêmios
entre consumidores de 71 cidades.

Em vez do cupom, que era reco-
lhido no fim da campanha para a
realização do sorteio, agora serão
disponibilizadas rasgadinhas. A
cada R$ 50 em compras, o consu-
midor ganha uma rasgadinha que é
cadastrada eletronicamente no site
natalsonhodourado.com.br. O cadas-
tro pode ser feito por computador
ou dispositivos móveis, como ta-
blets e celulares.

A associação comercial, para fa-
cilitar o acesso dos lojistas à pro-
moção, informa que contará com
pontos de cadastramento das ras-
gadinhas na Acic e outro na região
central de Cascavel.

Rasgadinhas Premiação local Sorteio
Nesta edição da campanha serão
distribuídas 17 milhões de
rasgadinhas, aumento de mais de
100% na comparação com 2016.
A estimativa é alcançar 500 mil
consumidores, 50% a mais do que
ano passado, e movimentar R$ 400
milhões no comércio do Paraná. “É
uma grande oportunidade aos
empresários que querem oferecer um
diferencial a mais aos seus clientes”,
diz o presidente da Acic, Edson
José de Vasconcelos.

As empresas de Cascavel que aderirem à
campanha da Acic, além dos oito carros,
sete motos e centenas de vales-compra,
ainda concorrerão a um Kwid Renault zero
quilômetro e a dezenas de vales de R$
300 cada um, diz o vice-presidente para
Assuntos de Serviços da entidade, Assis
Marcos Gurgacz. São três opções de kits,
com número diferente de rasgadinhas e de
materiais de divulgação e de apoio. “Tudo
para que empresas dos mais diversos portes e
ramos possam participar e oferecer esse
diferencial aos seus clientes”, diz o presidente
da associação comercial, o empresário e
engenheiro civil Edson José de Vasconcelos.

O sorteio será pela Loteria federal em
nove datas: 18 e 25 de novembro, 2, 9
e 16 de dezembro (um carro e uma
moto em cada um), 13 e 20 de
dezembro (sorteio de centenas de vales-
compra de R$ 300 cada), 23 de
dezembro (dois carros e duas motos) e
no dia 10 de janeiro ocorrerá o sorteio
de uma caminhonete. Nos dias dos
sorteios dos vales da etapa estadual
também serão sorteados os vales da fase
local. Já no dia 23 de dezembro, além
dos dois carros e motos da campanha da
Faciap, será sorteado o Kwid da
promoção com as empresas de Cascavel.

 A DIRETORA de Eventos da Acic, Margarida Domingues Carneiro, durante o lançamento oficial da
campanha de Natal

DIVULGAÇÃO
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Nova fase do PDI Terminais
O Terminal Oeste será construído
na Avenida Brasil, próximo à
Praça da Bíblia, no terreno logo
acima do atual terminal. Ele
integra o Componente Transporte
e Sistema Viário do PDI, com
mais três terminais. São eles:
Terminal Leste, cuja obra está
100% executada pela Costa
Oeste, na Rua Martin Afonso de
Souza esquina com a Rua
Maringá, no Bairro Pacaembu, no
valor de R$ 3,8 milhões; Terminal
Nordeste, em execução pela
Costa Oeste, no Bairro
Brazmadeira, região norte da
cidade, na Rua Gandhi, no valor
de R$ 5 milhões, e Terminal
Sudoeste, que será construído no
Bairro Santa Cruz. Neste caso, as
empresas interessadas no certame
devem entregar as propostas até
o próximo dia 29.

As obras do novo Terminal de
Transbordo Oeste devem começar
nos próximos 15 dias. A informa-
ção é do presidente da Costa Oes-
te Construções, Edson Schimitz,
responsável pela execução da obra.

Esta é mais uma etapa do PDI
(Plano de Desenvolvimento Integra-
do), maior empreendimento de
mobilidade urbana da história de
Cascavel, com recursos internacio-
nais do BID (Banco Interamericano
de Desenvolvimento).

Até o fim de 2018, todas as obras
deverão estar concluídas. “É nosso
prazo máximo, estamos na reta final”,
disse o vice-prefeito e secretário de
Obras Públicas, Jorge Lange.

No local onde será construído o
novo terminal, a empresa já colo-
cou tapumes e estruturou a parte
onde os funcionários ficarão. O va-
lor global da licitação é de R$ 6,4
milhões, mas, com o desconto dado
pela construtora, o valor baixou
para R$ 5,2 milhões.

Obras do novo Terminal
Oeste começam nos

PRÓXIMOS DIAS

AÍLTON SANTOS

Mais de R$ 20 milhões
Três terminais já licitados:

 R$ 14.323.304,67
24 estações da Avenida Brasil:

R$ 5.855.773,66
Oito estações da Avenida

Barão do Rio Branco:

R$ 584.322,14
Totalizando só com essas novas estruturas um valor de

R$ 20.763.400,47
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 60
Homicídios 47
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 908
Furtos 2.716
Veículos (furtos/roubos) 339
Outros 3.383

Acidentes 1.942
Colisões 1.798
Atropelamentos 158
Mortes 41

Uma casa ficou parcialmente
destruída em um incêndio ontem à
tarde na Avenida das Torres, no
Bairro 14 de Novembro.

As chamas chamaram a atenção
de um vizinho, uma vez que os mo-
radores não estavam em casa.

Pelo menos a cozinha e a sala
foram destruídas pelas chamas.
Os bombeiros foram acionados e
controlaram o avanço do fogo. Nin-
guém ficou ferido.

Um homem identificado como
Jonas da Mota Nunes, de 25 anos,
foi atingido na noite de ontem por
pelo menos quatro tiros. O fato foi
registrado no Jardim Melissa e o
rapaz teria sido alvejado na Rua Li-
moeiro e correu até um bar onde
pediu socorro na Rua Goiabeira.

Ele foi atendido pelo médico e
socorristas do Siate e encaminha-
do ao Hospital Universitário, cons-
ciente e a princípio sem risco de
morte, uma vez que todos os tiros
foram na região das nádegas.

O que se cogita é que o crime
tenha sido motivado por uma dis-
cussão durante uma partida de fu-
tebol na tarde de ontem.

A Delegacia de Homicídios in-
vestiga o caso, mas até o fechamen-
to desta edição o atirador não ha-
via sido preso ou identificado.

O bairro é o mesmo onde um
adolescente de 16 anos foi morto
há pouco mais de uma semana e
um jovem de 18 anos foi atingido
com um tiro na perna.

Tiro nas nádegas

Incêndio em residência
VIZINHO acionou os

bombeiros que controlaram
o avanço das chamas
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RAPAZ correu
até um bar onde

pediu socorro

AILTON SANTOS
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Mais uma tentativa de invasão
de terra virou caso de polícia em
Cascavel. A segunda em menos de
48 horas, só que envolvendo gru-
pos distintos. A situação de ontem
foi registrada na Fazenda Keli, no
Distrito de São João do Oeste, onde
parte das famílias que já havia in-
vadido o local e o deixado dois
meses atrás, resolveu voltar.

Segundo os organizadores do
movimento, desde sexta-feira pas-
sada havia no local em torno de
100 famílias, mas até esta segun-
da-feira chegariam outras 200.

O grupo, que se diz dissidente
do MST (Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem-Terra), afirma que
resolveu voltar porque o acordo fei-
to com os donos da área e a Justi-

ça não vinha sendo cumprido, como
a permissão para a colheita do tri-
go plantado ali.

Eles denunciam ainda que par-
te da reserva plantada por eles no
entorno das nascentes foi derruba-
da, incluindo exemplares de pau-
brasil. “As minas de água secaram,
eles acabaram com a mata na bei-
ra das nascentes e estamos to-
mando água de um açude de pei-
xe”, disse um dos invasores.

Os sem-terra alegaram ainda
que resolveram voltar para a fazen-
da porque, ao contrário do que foi
dito na desocupação, ela não ocor-
reu de forma pacifica e que o Esta-
do, a partir da Secretaria Especial
de Assuntos Fundiários, com o In-
cra (Instituto Nacional de Coloniza-

ção e Reforma Agrária), teria pedido
15 dias para conseguir uma nova
área e acomodar as famílias. “Já se
foram mais de dois meses e isso
não aconteceu. Ficamos todos sem
área, fomos expulsos do MST e es-
tamos tentando falar com o Hamil-
ton Serighelli [secretário de Assun-
tos Fundiários], mas ele não nos
atende”, reclamou outro sem-terra.

Eles dizem ainda que muitos
têm documento de posse e de ocu-
pação de pequenos lotes de cerca
de três alqueires cada um, que te-
riam sido emitidos com aval do In-
cra, lembrando que toda a fazenda
possui mais de 400 alqueires.

Nova invasão frustrada

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Fotos: Aílton Santos

Outro caso
O outro caso de invasão mal
sucedida foi registrado na
madrugada de sexta para
sábado, na localidade de
Gramadinho. Um grupo de pelo
menos 100 pessoas, com muitas
crianças e mulheres, tentou
montar barracos, mas a chegada
da polícia inibiu que
permanecessem ali. Neste caso,
os invasores também disseram
não ter ligação com o MST.

Grupo de sem-terra diz que acordo não foi cumprido e que pelo menos 300 FAMÍLIAS voltariam para a área

 Saída de invasores
foi acompanhada

por oficiais de
Justiça e pelo

Pelotão de Choque
da Polícia Militar

 Pra fora, já!
No momento em que a reporta-

gem do Hoje News conversava com
o grupo, quatro viaturas da Polícia
Militar com homens do Pelotão de
Choque, acompanhados por dois ofi-
ciais de Justiça, chegaram à área,
na tarde desse domingo. Eles de-
terminaram a saída imediata de to-
dos, sob alegação de terem sido
pegos em flagrante e com ameaça
de que todos seriam levados para a
delegacia se houvesse resistência.

O grupo até ameaçou resistir,
mas após conversa com a polícia
e com os oficiais de Justiça todos
resolveram deixar o local com a pro-
messa de que “essa história não
deverá acabar por aí”. A retirada dos
pertences que já haviam sido leva-
dos para a sede da fazenda foi fei-
ta na companhia dos policiais.

Hoje o grupo promete novas

ações. Vai procurar os meios legais
para pelo menos conseguir colher
o trigo do local.

Os oficiais de Justiça disseram
não reconhecer os tais documen-
tos de posse e que a área perten-
ce aos legítimos donos. “Acredita-
mos que todos vão deixar pacifica-
mente e esse retorno é descumpri-
mento da ordem judicial. A gente
veio para resolver a situação e acre-
ditamos que eles não voltar”, dis-
se o oficial de Justiça Airton Terra.

“Estão todos incorrendo em
dois crimes: um deles é o descum-
primento da ordem judicial e o ou-
tro é invasão de terra (...) Vamos
acompanhar tudo de perto até o fim
da colheita do trigo e, se descum-
prirem, vamos informar à Justiça,
que vai tomar as decisões cabí-
veis”, seguiu o oficial.
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Por pouco um tombamento não terminou em tragédia ontem pela manhã na Rua Souza Naves Sul, no Bairro 14 de
Novembro em Cascavel. O condutor de uma Blazer teria perdido o controle da direção, batido na viga de uma empresa,
provocando o acidente. Ocorre que, quando tombou sobre a calçada, o carro atingiu uma pedestre. Como bateu na viga,
isso reduziu a força do impacto e a mulher teve apenas ferimentos leves na cabeça e na coxa esquerda. Ela foi levada pelo
Siate para a UPA Veneza, sem risco de morte. O condutor e os ocupantes da Blazer não se feriram. O motorista foi
conduzido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a presença de álcool no sangue.

Os semáforos recém-acionados
na Avenida Barão do Rio Branco, em
Cascavel, onde estão sendo realiza-
das as obras de revitalização do PDI
(Plano de Aceleração do Crescimen-
to), podem ter contribuído para uma
colisão entre dois carros na tarde do
último sábado. A suspeita é que um
dos condutores não percebeu que os
sinalizadores estavam ligados.

A batida aconteceu perto do cru-
zamento da Rua Aparecida do Nor-
te com a Avenida Barão do Rio Bran-
co, no Bairro São Cristóvão. Com a
força do impacto, um dos carros
capotou e parou sobre o canteiro.

Quatro pessoas ficaram feridas
e três foram levadas para atendi-
mento médico. Uma das vítimas foi
Adriane Bonetti, 41, com ferimen-
tos na cabeça, luxação no ombro
direito e contusão no tórax. Uma

criança de dez anos tinha escoria-
ções nos braços e nas pernas. Nel-
son de Jesus Bonetti, 42 anos, es-
tava com contusões na região do
tórax e foi o único a não ser encami-
nhado ao hospital. Elisabete Morais,
45 anos, tinha escoriações em mem-

bros inferiores e superiores.
Houve vazamento de óleo na pis-

ta, exigindo uma limpeza especial para
não oferecer risco a outros veículos.

COM a força do impacto, veículo ficou com as rodas pra cima

De rodas pra cima

AÍLTON SANTOS
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Ordem do dia
Mais uma vez fraca, a pauta de hoje da Câmara de

Vereadores de Cascavel está com quatro projetos para
votação. O Projeto de Lei 26/2017 dispõe sobre a

gravação de áudio e vídeo dos processos licitatórios da
prefeitura. A atual gestão já faz isso, mas, com a

determinação por lei, as futuras administrações também
serão obrigadas a fazer.

Uso do solo
Talvez o único projeto de
grande importância do
dia... os vereadores vão
discutir a respeito das
regularizações de
edificações construídas em
desacordo com o Código
de Obras ou com a Lei de
Uso do Solo. O projeto vai
a votação já com parecer
contrário da Comissão de
Justiça e Redação.

Dia do Gaúcho
Seguindo a mania de
instituir um dia para cada
coisa no calendário oficial
do Município, o
Legislativo vota o Projeto
de Lei 121/2017, que

institui o Dia do Gaúcho
em Cascavel. Com tanto dia
pra tanta coisa, pelo jeito
vai faltar dia no ano para o
Legislativo rasgar seda.

Plaquinha
Finalmente, a “plaquinha”
que fica em frente à Câmara
de Vereadores, com dados
da prestação de contas, foi
trocada. Foi na sexta-feira.
De acordo com a Câmara, o
correto é trocar todo mês.
Diz que havia sido trocado,
mas a última que constava
em exposição era de
setembro de 2016.
Contudo, segundo a
assessoria, não há
legislação que obrigue essa
exposição.

XIQUINHO ZIMMERMANN

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O prefeito Leonaldo Paranhos tinha compromisso em Curitiba
na sexta-feira, mas os ventos impediram-no de pegar o voo.

 O vento também abortou voos no aeroporto de Foz do Iguaçu.

 Findado o prazo para emendas do PPA, segundo a
Câmara, foram protocoladas 37 propostas. O PPA é o
planejamento que define o futuro do Município e onde
será gasto o dinheiro nos próximos quatro anos.

Na semana passada, Alice Martelli recebeu homenagem
proposta pelos feitos na Secretaria de Esportes. E, dessa
vez, os vereadores propõe a mesma homenagem para o
professor Sérgio Bialecki. A proposta será discutida e
votada uma única vez.

À procura
de parcerias

A reportagem do Hoje
News trouxe, na edição de
sexta-feira (15), reporta-
gem sobre a necessidade
de uma legislação contra
a exploração animal, espe-
cificamente o uso de cava-
los para puxar carroça.

Naquela mesma sexta-
feira, em sua página na rede
social, o presidente da Câ-
mara, Gugu Bueno, postou
uma foto ao lado do diretor
administrativo da Itaipu,
Marcos Baumgartner.

É que o presidente da
Casa foi pedir apoio para
o projeto de lei de sua
autoria que proíbe no Mu-
nicípio o uso de veículos
movidos à tração animal.

A intenção, segundo
Gugu, é buscar parcerias
para fornecer aos carro-
ceiros carrinhos elétri-
cos, já que os veículos de
tração animal são, nor-
malmente, usados para
recolher recicláveis, no
programa Coleta Seletiva.

O projeto ressalta também a proibição da permanência desses
animais soltos em via pública, ou amarrados em cordas. A
fiscalização ficará a cargo da Secretaria de Meio Ambiente e
os animais encontrados nessas condições serão recolhidos,
inclusive com força policial, se necessário. Em breve, a
proposta deve ir para votação em plenário.

Legislativo
procura
parcerias
para colocar
projeto em
prática

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

 Reportagem: Tatiane

 BertolinoP roibição
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Refic ganha apoio da saúde
A adesão ao Refic (Refinanciamen-

to Fiscal) da Prefeitura de Cascavel
vem em ritmo prá lá de bom. Desde
que começou, em 1º de setembro, já
foram atendidos 4 mil contribuintes,
totalizando R$ 5 milhões renegocia-
dos, volume considerado “altamen-
te positivo” pelo secretário de Finan-
ças, Renato Segalla.

“Numa projeção até o fim do pra-
zo, caso esta movimentação conti-
nue, ultrapassaremos a estimativa
inicial de R$ 25 milhões recupera-
dos”, comemora.

O Refic segue até 1º de novem-
bro, com uma média de 500 pes-
soas por dia sendo atendidas por
uma força-tarefa montada em fren-
te ao auditório da prefeitura, pela
Secretaria de Finanças. Em dias de
maior movimentação, chega-se a
atender até 700 pessoas, a maio-
ria com pequenos débitos referen-
tes a IPTU e à tava de coleta de lixo.

Mais saúde
A novidade a partir de hoje é que,
quem ficar esperando pelo
atendimento da equipe de
Finanças, terá uma atenção
especial. De acordo com Segalla,
uma parceria com a Unipar
(Universidade Paranaense)
propiciará a realização de alguns
procedimentos de saúde por
formandos da área.
“Eles farão a verificação da
pressão arterial; exame de glicemia
e ainda prestarão esclarecimentos
e informações sobre demais
exames da área de saúde e
biomedicina”, detalha o secretário.

Em 15 dias já
foram renegociados

R$ 5 milhões

De acordo com a legislação aprovada pela Câmara de Vereadores, contribuintes
com taxas e tributos em atraso até dezembro de 2016 têm o benefício de
parcelar os débitos com descontos de até 95% nos juros e multas se o
pagamento for feito em cota única. Caso a opção seja pelo parcelamento em 12
vezes, o desconto é de 75%, e 50% de desconto se as parcelas forem de 13
a 24 vezes. “Em todas as situações o contribuinte é beneficiado, porque tem a
oportunidade de regularizar a situação fiscal com descontos significativos de juros
e multas e, ainda, poder parcelar a dívida”, orienta Segalla.

Quem pode aderir ao Refic

SECOM

 Força-tarefa atende no hall de
entrada da PREFEITURA

 Força-tarefa atende no hall de
entrada da PREFEITURA
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Nos últimos 30 dias, a Câmara de Vereadores
prestou ao menos cinco homenagens para pessoas
e entidades de Cascavel. É justo e imprescindível
prestar homenagens, reconhecer talentos, enaltecer
pessoas e cidades que de alguma forma contribuí-
ram para o desenvolvimento do Município. Essa prá-
tica, no entanto, tornou-se corriqueira no Legislativo.
Até parece que os nobres vereadores estão com di-
ficuldades de encontrar ideias para bons projetos.

O mais novo projeto de lei pretende homenagear o
belo estado do Rio Grande do Sul criando em Casca-
vel o “Dia do Gaúcho”. A proposta é dos vereadores
Fernando Hallberg (PPL) e Policial Madril (PMB).

Sim, o povo gaúcho foi o principal responsável pela
colonização da nossa cidade e, consequentemente,
pelo desenvolvimento regional, mas depois de tantas
décadas é bem provável que migrantes dos 26 esta-
dos brasileiros contribuíram de uma forma ou de outra
para o desenvolvimento local.

E o reconhecimento a todos os migrantes já ocor-
reu há exatamente 40 anos, quando foi inaugurada,
em 1977, a Praça do Migrante, que, além de enalte-
cer as pessoas que vieram de todas as regiões,
reforça o reconhecimento ao Rio Grande do Sul ao
nominar o monumento com o nome de Florêncio
Galafassi, pioneiro, nascido em Bento Gonçalves
(RS) e que migrou para Cascavel em 1948.

QUANDO FALTAM IDEIAS...

 Fórum
Empreender
Associação Comercial,
Programa Empreender,
Sebrae, Sicoob e Unimed já
trabalham na organização
da terceira edição do Fórum
Empreender da Acic. Ele
será realizado no dia 10 de
outubro, às 17h, no
auditório da entidade. O
evento é aberto a
coordenadores, vices e a
todos os nucleados que
trocarão experiências e
conhecerão ações que
poderão trazer resultados
em outros grupos.
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“É importante pensar
na cultura com a
participação da

comunidade tanto na
decisão a respeito das
políticas públicas que

serão implantadas
quanto na destinação

de orçamento para
a cultura”.

Da Editoria

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

A edição 2017 da
Pesca do Lago,
que reuniu
milhares de
famílias, em
um dia de
descontração
na tarde de
ontem

A operação caça
às bruxas
promovida por
Beto Richa contra
servidores da
Receita que
revelaram
esquemas de
corrupção no órgão.

PREVISÃO DO TEMPO
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MINGUANTE
13/09 - 03h24

CRESCENTE
27/09 - 23h53

NOVA
20/09 - 02h29

CHEIA
05/10 - 15h40

17

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

 Expovel
Já em clima de contagem
regressiva, a Sociedade
Rural do Oeste do Paraná
organiza os últimos
preparativos para o
lançamento oficial da 38ª
Expovel (Exposição Feira
Agropecuária, Industrial e
Comercial de Cascavel).
Com a presença de líderes
políticos, empresariais,
imprensa e demais
convidados, o lançamento
será realizado neste
sábado (23), no Círculo
Italiano, que fica dentro do
Parque de Exposições de
Cascavel.

 Serginho
Ribeiro, vereador

em Cascavel.

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens
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Mais literaturaMais literaturaMais literaturaMais literaturaMais literatura
Começa hoje a 36ª

Semana Literária & Feira do
Livro Sesc Paraná. A atração
para os pequenos fica por

conta da Palhaça
Fuinha, às 10h.

Às 20h, os escritores
Marcelino Freire e Sérgio Vaz

vão falar sobre Literatura,
Cidades e Comunidades.

Chimarrão com HistóriasChimarrão com HistóriasChimarrão com HistóriasChimarrão com HistóriasChimarrão com Histórias
Dia 22 ocorre o evento Chimarrão com Histórias. A

atividade faz parte da programação Primavera dos Museus e
vai reunir pioneiros para uma roda de conversa para
relembrar, compartilhar suas memórias e preservar a

identidade local. A exposição segue até dia 18 de outubro,
no Centro Cultural Gilberto Mayer.

Oficina teatralOficina teatralOficina teatralOficina teatralOficina teatral
Não perca o prazo. Dia 22

começa o curso de teatro
ministrado por Miguel das

Neves. As aulas serão dia 22
de setembro, sempre às

sextas-feiras.

oOo
As oficinas custam R$ 75

e as vagas são limitadas. O
horário é das 9h às 11h e

das 14h às 16h.
Idade mínima, nove anos.

Mais informações pelo
telefone (45) 99917-8620

AÍLTON SANTOS

 Franciele com o
filho Kauan, à

espera de
Lorenzo. O belo

registro é de
Vera e Grasi
Fotografias

A c e l e r aA c e l e r aA c e l e r aA c e l e r aA c e l e r a
Dia 5 de novembro será

realizada a corrida
cinquentenária do

Autódromo Zilmar Beux.
Entre os confirmados estão

pilotos de São Paulo, Rio de
Janeiro, Santa Catarina, Rio

Grande do Sul, Paraná,
Goiás, Pernambuco, Minas

Gerais e Ceará e até de
Portugal e do Paraguai.

Agende-se!

Conexão AcicConexão AcicConexão AcicConexão AcicConexão Acic
Criatividade dentro e fora

da caixa é a palestra que o
escritor Marcos Piangers

fará hoje, às 19h, no
Anfiteatro Emir Sfair, no
Centro de Convenções e
Eventos de Cascavel. O

evento faz parte da
Conexão Acic.

Há pessoas que choram por saber que as rosas têm
espinho. Há outras que sorriem por saber que os

espinhos têm rosas!
Machado de Assis

A primeira-dama
Fabiola Paranhos
mostrou trabalho e
disposição durante
a Pesca no Lago
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Palmeiras e Coritiba fecham
hoje a 24ª rodada do Brasileiro,
com partida às 20h, no Pacaem-
bu. E o confronto promete ser duro
dos dois lados. Isso porque este
é o início da série de seis jogos

Coxa tenta sair da zona cruel

SÁBADO
19h Flamengo x Avaí
21h Santos x Atlético-PR

DOMINGO
11h São Paulo x Corinthians
16h Fluminense x Palmeiras
16h Coritiba x Botafogo
16h Atlético-GO x Cruzeiro
16h Chapecoense x Ponte Preta
19h Atlético-MG x Vitória
19h Bahia x Grêmio

SEGUNDA-FEIRA
20h Sport x Vasco

25ª RODADA

Botafogo 2 x 0 Santos
Ponte Preta 1 x 3 Atlético-GO

Avaí 1 x 1 Atlético-MG
Flamengo 2 x 0 Sport

Corinthians 1 x 0 Vasco
Atlético-PR 3 x 1 Fluminense

Grêmio 0 x 1 Chapecoense
Vitória 1 x 2 São Paulo

Cruzeiro 1 x 0 Bahia
HOJE

20h Palmeiras x Coritiba

24ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1° Corinthians 53 24 16 5 3 34 13 21
2° Grêmio 43 24 13 4 7 40 21 19
3° Santos 41 24 11 8 5 25 16 9
4° Flamengo 38 24 10 8 6 33 23 10
5° Palmeiras 37 23 11 4 8 34 26 8
6° Cruzeiro 37 24 10 7 7 29 21 8
7° Botafogo 37 24 10 7 7 29 23 6
8° Atlético-PR 34 24 9 7 8 29 27 2
9° Vasco 31 24 9 4 11 24 35 -11
10° Atlético-MG 31 24 8 7 9 26 28 -2
11° Fluminense 31 24 7 10 7 34 34 0
12° Sport 29 24 8 5 11 30 36 -6
13° Avaí 29 24 7 8 9 15 27 -12
14° Chapecoense 28 24 8 4 12 28 37 -9
15° Ponte Preta 28 24 7 7 10 26 32 -6
16° Bahia 27 24 7 6 11 30 32 -2
17° São Paulo 27 24 7 6 11 32 36 -4
18° Coritiba 27 23 7 6 10 22 28 -6
19° Vitória 26 24 7 5 12 26 35 -9
20° Atlético-GO 22 24 6 4 14 22 38 -16

SÉRIE Aque, para Cuca, definirão qual a
briga do Verdão no campeonato. Já
para o Coxa significa voltar a res-
pirar. Isso porque o Coritiba não
vence há quatro rodadas e tenta
deixar a zona de rebaixamento.

Com direito a pênalti perdido nas mãos do goleiro, o Cruzeiro não foi
muito bom diante do Bahia, mas mesmo assim conseguiu pela cabeça
de Léo, a terceira vitória celeste em quatro rodadas, mantendo a
equipe treinada por Mano Menezes no G-6 do Campeonato Brasileiro.
Já o Bahia, com a derrota, segue próximo da zona do rebaixamento.
Apenas um ponto separa a equipe treinada por Preto Casagrande dos
últimos colocados, sendo que o Coritiba joga nesta segunda-feira e
pode deixar o Tricolor baiano apenas uma posição foram da degola.

Cruzeiro bate o Bahia

O segundo tempo do jogo entre Paris Saint-Germain
e Lyon foi quente, com dois desentendimentos entre
Neymar e Cavani. Primeiro o brasileiro venceu a
discussão para fazer uma cobrança de falta. Depois
ele ficou contrariado porque Cavani cobrou e
desperdiçou um pênalti.
Essa situação já tinha virado assunto no PSG, pois
Cavani estava cobrando todos pênaltis. O técnico
Unai Emery foi questionado sobre isso durante a
semana e disse que a situação estava resolvida. Não em
campo. Quando Neymar sofreu falta perto da área,
Daniel Alves pegou a bola e foi entregá-la para
Neymar. Cavani tentou se intrometer para cobrar a
falta, mas não conseguiu. O brasileiro bateu bem e
levou perigo, mas o goleiro Anthony Lopes defendeu.
Depois, Mbappé sofreu pênalti. Cavani pegou a bola
e, quando estava se preparando para cobrar, Neymar
pediu para bater e levou um “não”.
Cavani cobrou e o goleiro Anthony Lopes defendeu.
A bola bateu no travessão, na linha e saiu. O erro não
fez falta, pois o PSG conseguiu vencer por 2 a 0. AFP PHOTO / CHRISTOPHE SIMON

Neymar X Cavani
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Á
ri

es

Hoje, você vai querer estar em lugares
onde se sinta à vontade. Bons momen-
tos em casa e com a família. No traba-
lho, dedique-se às tarefas que já domi-
na bem e fuja de ambientes tumultua-
dos. Cor: azul.

horóscopo

To
ur

o

Bom momento para divulgar suas idei-
as e sugestões. Você terá facilidade
para se comunicar, cativar clientes,
conhecer gente nova e aumentar a cli-
entela. Cor: verde.

Li
br

a

Ótimo astral para se concentrar na car-
reira. É hora dar mais atenção à sua
imagem profissional e impressionar os
superiores. Defina metas ambiciosas,
pense a longo prazo. Cor: branco.

E
sc

or
pi

ão

Fique de olho nas oportunidades de apren-
der e progredir. Você contará com sorte e
criatividade, é só aproveitar. Boa fase para
provas, concursos e jogos. À noite, aceite
convite de amigos para sair. Cor: lilás.

G
êm

eo
s Seu signo será mais prático e realista.

Hora de dar atenção às finanças e cor-
rer atrás de tudo que possa ajudar
você a melhorar de vida. Pode faturar
uma grana com algo que faz em casa
nas horas de folga. Cor: amarelo.

C
ân

ce
r Invista energia em tudo que possa fa-

zer de você uma pessoa melhor. Tro-
que ideias, faça cursos, busque a ori-
entação de gente experiente e apren-
da tudo que puder. Cor: preto.

Sa
gi

tá
rio

Você pode acordar com pique para
arrumar a casa e se desfazer de coi-
sas entulhadas. No trabalho, mudan-
ças repentinas podem assustar. Man-
tenha a discrição e adapte-se às novi-
dades. Cor: verde.

C
ap

ric
ór

ni
o Trabalho em parceria ou sociedade

terá apoio total do céu, e pode trazer
ótimos resultados. A troca de ideias
pode render sugestões inspiradoras e
até mesmo bons lucros. Cor: marrom.

Le
ão

Ouça seu sexto sentido ao lidar com tra-
balho e dinheiro. A intuição pode livrar
você de armadilhas, ajudará a descobrir
em quem pode confiar e a fazer as esco-
lhas mais acertadas. Cor: marrom.

V
irg

em

Acredite em seus sonhos e corra atrás
dos seus projetos para o futuro. Pode
contar com a parceria de gente muito
especial, sobretudo dos amigos. Boa po-
pularidade com a turma. Cor: marrom.

A
qu

ár
io A Lua indica que vai concentrar sua

atenção no trabalho. Aproveite para
colocar as tarefas em dia e use a cria-
tividade para descobrir formas de au-
mentar seus ganhos. Cor: bege.

Pe
ix

es

Carisma e simpatia vão facilitar tudo
para você. No trabalho, use seu char-
me para se entender com colegas e
clientes. Conte com a sorte e confie no
seu taco para dar conta do recado.
Cor: pink.

ANJO ANIEL
Quem nasce sob esta influência será uma
celebridade que se distinguirá por seus
talentos e por suas mensagens de bom
astral - seu entusiasmo será transbor-
dante. Às vezes se tornará sátiro, com
idéias loucas e revolucionárias, mas tudo
que expuser ao público será dignifican-
te. Só aceitará uma oferta de trabalho ou
uma melhor condição social, se estes não
forem contrários às suas inspirações es-
pirituais. Seu firme autocontrole o impedi-
rá de ceder à tentação da acomo-
dação. Suas mentalizações para
um mundo melhor, através de ora-
ções ou meditações, favorecem a
todos que têm o anjo de guarda da
mesma categoria.

Parabéns!

Salmo do Dia Salmo 147:8- 10
 Ele é o que cobre o céu de nuvens, o
que prepara a chuva para a terra, e o
que faz produzir erva sobre os montes;
O que dá aos animais o seu sustento, e
aos filhos dos corvos, quando clamam.
Não se deleita na força do cavalo, nem
se compraz nas pernas do homem.
O Senhor se agrada dos que o temem e
dos que esperam na sua misericórdia.

Edson José de Vasconcelos, Divo Zago, Luiz
Druczkowski Adryan Gollub, Odila Vieira,
Luiza Alcantra, Mario Seibert, Rogério Ri-
cardo de Mendonça, Marines Vieira e Lua-
na Bourscheidt.

 Confira a programação
artística completa e

agende-se
Dia 18
9h45, 14h
Momento do Pequeno Leitor
10h
Projeto Volta ao Mundo em 8 Histórias com Palhaça
Fuinha Andreia Paris
14h15 e 15h30
Girolescas Narrativas com Cia. Girolê
19h
Tear: Pocket Show,  com Teko Lacovic
20h
Poesia Contemporânea com
Douglas Diegues

Dia 18 e 19
9h às 12h e 14h às 17h
Escrita Criativa
18h30
Ares de Minas: Aldravas & Aldravias
Livro de poesia de
Antonio de Jesus.
20h
Cancioneiro Latino-Americano com Tiago Rossato
Quarteto

Dia 18 e  20
9h45 e 14h
Momento do Pequeno Leitor
20h
Formação de Leitores e Multiletramento -
com Gloria Kirinus
10h, 14h15, 15h30
Porongal com Cia ContaCausos
18h30
Na ternura das horas com Tere Tavares

Dia 18 e 21
9h às 12h e 14h às 17h
Escrita Criativa
18h30
Delírios com Solivan Brugnara
20h
Guia de Leitura Rock com Gelson Bini

Dia 18 e  22
9h, 14h
Guia de Leitura Rock com Gelson Bini
20h
Literatura, Cidades e Comunidades com Marcelino
Freire e Sérgio Vaz

AGENDAMENTO:
Com Lysiane, pelo telefone (45) 3219-5465

O Menino do Tambor
Sinopse: Volta ao Mundo em 8 Histórias – primeira parada:
Índia apresenta O Menino do Tambor, primeiro espetáculo
do projeto, livremente inspirado no conto tradicional indiano
"O Tocador de Tambor", do estado de Guzerate, costa
ocidental da Índia, recontada por Shenaaz Nanji e
Christopher Corr. Nesta versão é escolhida a linguagem do
palhaço para introduzir ao público a comida, a música, a
dança, a vestimenta e o cheiros indianos. Dançando e
brincando, a palhaça Fuinha, a seu modo, faz todos viajarem
ao centro do grande coração de Gopal, herói desta história.

om o tema “Literatura e(m) Movimento:
travessias do tempo e do espaço”, a Semana
Literária Sesc-PR e Feira do Livro começa hoje.
Palestras, oficinas e encontros promoverão

reflexões sobre a literatura e a maneira como ela
transita no tempo e no espaço. Entre as várias atrações
de hoje estão os espetáulos voltados ao público
infantil. Confira algumas sinópses.

C

O dia começa
com muitas HISTÓRIAS

E LANÇAMENTO

Amanhã, às 18h30 tem o
lançamento do livro Ares de
Minas: Aldravas &
Aldravias, livro de poesia de
Antonio de Jesus.

E na quarta-feira, às 18h30,
a autora cascavelense Tere
Tavares fará o lançamento do
livro Na ternura das horas.

Projeto Volta ao
Mundo em

8 Histórias com a
Palhaça Fuinha

Volta ao Mundo em 8 Histórias é um
projeto que visa criar oito espetáculos,
cada um inspirado numa história oriunda
de uma região diferente do mundo. Para a
criação são explorados particularidades,
características e detalhes desses lugares,
destacando e valorizando a diversidade do
mundo em que vivemos. A atriz Andreia
Paris é a idealizadora do projeto. Atriz
desde 1998, doutora em Teatro pela
Universidade do Estado de Santa Catarina
e investiga a linguagem do palhaço desde
2011, unindo-o neste espetáculo à
narração de histórias.

Autores que integram
o Projeto Livrai-Nos,

de Cascavel

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO



VARIEDADES 17CASCAVEL, 18 DE SETEMBRO DE 2017VARIEDADES16 HOJE NEWS, 18 DE SETEMBRO DE 2017

Á
ri

es

Hoje, você vai querer estar em lugares
onde se sinta à vontade. Bons momen-
tos em casa e com a família. No traba-
lho, dedique-se às tarefas que já domi-
na bem e fuja de ambientes tumultua-
dos. Cor: azul.

horóscopo

To
ur

o

Bom momento para divulgar suas idei-
as e sugestões. Você terá facilidade
para se comunicar, cativar clientes,
conhecer gente nova e aumentar a cli-
entela. Cor: verde.

Li
br

a

Ótimo astral para se concentrar na car-
reira. É hora dar mais atenção à sua
imagem profissional e impressionar os
superiores. Defina metas ambiciosas,
pense a longo prazo. Cor: branco.

E
sc

or
pi

ão

Fique de olho nas oportunidades de apren-
der e progredir. Você contará com sorte e
criatividade, é só aproveitar. Boa fase para
provas, concursos e jogos. À noite, aceite
convite de amigos para sair. Cor: lilás.

G
êm

eo
s Seu signo será mais prático e realista.

Hora de dar atenção às finanças e cor-
rer atrás de tudo que possa ajudar
você a melhorar de vida. Pode faturar
uma grana com algo que faz em casa
nas horas de folga. Cor: amarelo.

C
ân

ce
r Invista energia em tudo que possa fa-

zer de você uma pessoa melhor. Tro-
que ideias, faça cursos, busque a ori-
entação de gente experiente e apren-
da tudo que puder. Cor: preto.

Sa
gi

tá
rio

Você pode acordar com pique para
arrumar a casa e se desfazer de coi-
sas entulhadas. No trabalho, mudan-
ças repentinas podem assustar. Man-
tenha a discrição e adapte-se às novi-
dades. Cor: verde.

C
ap

ric
ór

ni
o Trabalho em parceria ou sociedade

terá apoio total do céu, e pode trazer
ótimos resultados. A troca de ideias
pode render sugestões inspiradoras e
até mesmo bons lucros. Cor: marrom.

Le
ão

Ouça seu sexto sentido ao lidar com tra-
balho e dinheiro. A intuição pode livrar
você de armadilhas, ajudará a descobrir
em quem pode confiar e a fazer as esco-
lhas mais acertadas. Cor: marrom.

V
irg

em

Acredite em seus sonhos e corra atrás
dos seus projetos para o futuro. Pode
contar com a parceria de gente muito
especial, sobretudo dos amigos. Boa po-
pularidade com a turma. Cor: marrom.

A
qu

ár
io A Lua indica que vai concentrar sua

atenção no trabalho. Aproveite para
colocar as tarefas em dia e use a cria-
tividade para descobrir formas de au-
mentar seus ganhos. Cor: bege.

Pe
ix

es

Carisma e simpatia vão facilitar tudo
para você. No trabalho, use seu char-
me para se entender com colegas e
clientes. Conte com a sorte e confie no
seu taco para dar conta do recado.
Cor: pink.

ANJO ANIEL
Quem nasce sob esta influência será uma
celebridade que se distinguirá por seus
talentos e por suas mensagens de bom
astral - seu entusiasmo será transbor-
dante. Às vezes se tornará sátiro, com
idéias loucas e revolucionárias, mas tudo
que expuser ao público será dignifican-
te. Só aceitará uma oferta de trabalho ou
uma melhor condição social, se estes não
forem contrários às suas inspirações es-
pirituais. Seu firme autocontrole o impedi-
rá de ceder à tentação da acomo-
dação. Suas mentalizações para
um mundo melhor, através de ora-
ções ou meditações, favorecem a
todos que têm o anjo de guarda da
mesma categoria.

Parabéns!

Salmo do Dia Salmo 147:8- 10
 Ele é o que cobre o céu de nuvens, o
que prepara a chuva para a terra, e o
que faz produzir erva sobre os montes;
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E LANÇAMENTO

Amanhã, às 18h30 tem o
lançamento do livro Ares de
Minas: Aldravas &
Aldravias, livro de poesia de
Antonio de Jesus.

E na quarta-feira, às 18h30,
a autora cascavelense Tere
Tavares fará o lançamento do
livro Na ternura das horas.

Projeto Volta ao
Mundo em

8 Histórias com a
Palhaça Fuinha

Volta ao Mundo em 8 Histórias é um
projeto que visa criar oito espetáculos,
cada um inspirado numa história oriunda
de uma região diferente do mundo. Para a
criação são explorados particularidades,
características e detalhes desses lugares,
destacando e valorizando a diversidade do
mundo em que vivemos. A atriz Andreia
Paris é a idealizadora do projeto. Atriz
desde 1998, doutora em Teatro pela
Universidade do Estado de Santa Catarina
e investiga a linguagem do palhaço desde
2011, unindo-o neste espetáculo à
narração de histórias.

Autores que integram
o Projeto Livrai-Nos,

de Cascavel

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

 • SBT

RECORD • O RICO E LÁZARO

 Neusta entrega algumas joias para o guarda do calabouço e o príncipe de
Judá deixa o local. Evil-Merodaque decide visitar Joaquim. Rabe-Sáris se
desespera ao ver que o prisioneiro fugiu. Acompanhado de Edissa e Neusta,
Joaquim deixa o palácio. Ebede-Meleque se aproxima em uma carroça. O
príncipe e a serva se escondem em alguns cestos e se despedem de Neusta
e Ebede. Rabe-Sáris avisa a Nebuzaradã sobre a fuga. Aspenaz conversa,
amigavelmente, com Abednego. Zac se irrita com Fassur. O carroceiro pede
para Joaquim e Edissa permanecerem escondidos. O guarda revela a verdade
para Rabe-Sáris, que prende Neusta e Ebede. Nebuzaradã ordena que os
oficiais procurem Joaquim. Asher escuta tudo e sai para ajudar o príncipe de
Judá. Absalom tem um pesadelo com Dana e Chaim. Nebuzaradã para o
carroceiro e revista tudo. Ele encontra Edissa e Joaquim.

MALHACÃO
Ellen decide aceitar a bolsa para o

Colégio Grupo e Lica comemora. An-
derson teme que Tina se incomode com
o presente que ganhou de Samantha.
Clara revela a Lica que Edgar voltou a
ser o diretor da escola. Lica fica mago-
ada por Marta não ter lhe contado que
retirou a queixa contra Edgar. Ellen se
preocupa com o clima de competição
entre escolas na Balada Cultural. K1
não gosta de ser deixada de lado por
K2 por causa de Tato.

NOVO MUNDO
Bonifácio discute com Dom Pedro

para defender Leopoldina. Domitila acre-
dita que será escolhida por Dom Pe-
dro. Greta ouve uma conversa entre
Diara e Matias e conta para Sebasti-
ão. Chalaça afirma a Libério e Cecília
que irá ajudá-los a reabrir o jornal.
Greta acusa Diara de trair e tentar as-
sassinar Wolfgang. Bonifácio se en-
furece com o apoio de Dom Pedro aos
liberais. Domitila pede para Patrício

ser seu espião no palácio. Sebastião
arma contra Matias e Diara. Dom Pe-
dro cede às exigências dos liberais e
Bonifácio fica furioso. Thomas é cui-
dado por um Padre.

PEGA PEGA
Antônia desconfia que Canivete e

Mônica sejam os dois mascarados que
participaram do roubo. Maria Pia des-
cobre que Timóteo é pai de Malagueta.
Malagueta observa Arlete e a reconhe-
ce como sendo a dona do chapéu. An-
tônia diz a Domênico que é preciso di-
vulgar a foto de Mônica. Bebeth pede a
Eric para recontratar Wanderley. Mala-
gueta beija Maria Pia. Arlete desabafa
com Elza sobre seu passado.

A FORÇA DO QUERER
Silvana acredita que a gravidez de

Irene é falsa. Elvira diz que precisará
da ajuda de Yuri para enganar Solange/
Irene. Sabiá alerta Rubinho sobre o com-
portamento de Aurora. Nazaré e Abel
se incomodam com a presença de Jei-
za e Caio em sua venda. Irene come-
mora sua gravidez com Mira. Ivan pede

ajuda a Simone para se mudar para a
casa de Biga. Joyce discute com Eu-
gênio por causa de Ivan. Rubinho afir-
ma a Carine que deixará Bibi para ficar
com ela. Mere desconfia de que Zeca
ainda goste de Ritinha.

CARINHA DE ANJO
Segunda, 18 de setembro
Gustavo explica para Verônica

que ela é uma mulher muito atraente
e que já chegou em pensar como
seria ficar com ela, mas agora ape-
nas lhe admira como amiga e profis-
sional. O empresário diz ainda que
acredita que ela vai conhecer alguém
que valha a pena. Verônica insiste,
mas ao perceber que não vai aconte-
cer nada questiona se Gustavo está
apaixonado por outra mulher. Gusta-
vo revela que prefere não falar a res-
peito disso. Verônica diz estar enver-
gonhada e vai embora do restauran-
te. No dia seguinte, no escritório, Gus-
tavo tenta conversar com a secretária,
que mantém um distanciamento.

Asher sai para
ajudar Joaquim

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

 IT - a coisa
Sala 1: Qui a Qua  14h - 16h30 (dublado)
Sala 1: Qui a Qua  19h - 21h30 (legendado)

 O Que Será de Nozes 2
Sala 2: Qui a Qua 14h - 15h50 - 17h40

 Emoji: O Filme
Sala 2: Qui a Qua  19h30 - 21h30 (3D)

 Feito na América
Sala 3: Qui a Qua 14h40 - 16h50 (dublado)
Sala 3: Qui a Qua 19h - 21h10 (legendado)

 A Lei é Para Todos
Sala 4: Qui a Qua  17h - 19h10 - 21h20 (dublado)

 Lino
Sala 4: Qui a Qua  14h40 (dublado)

 It - A Coisa
Sala 1: Qui a Qua 16h20 - 19h05 - 21h40

 Emoji - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 14h30 (3D)
Sala 2: Qui a Qua 13h30 - 15h20

Feito na América
Sala 2: Qui a Qua 17h10 - 21h50 (dublada)
Sala 2: Qui a Qua 19h30 (legendado)

SHOPPING WEST SIDE
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Encontre os sete erros.

 A fofa Luiza Sobcak Rubert , 11 meses.
O registro é de Vera e Grasi Fotografia

VERA E GRASI FOTOGRAFIA

Um chamego só, Valentina com o vovô  Valdir e a vovó Vilce

 Os primeiros dias de Luisa Denig Orlandi

 A meiguice de ALICE, no clique de Leila Lang

Ligue os pontos e descubra a imagem.


