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FECHAMENTOFECHAMENTO

TEMPO NO ESTADOTEMPO NO ESTADO

ESTÁVELESTÁVEL

21h40

8º JAGUARIAÍVA
25º FOZ DO IGUAÇU

Frio começa a perder força
e temperaturas ficam mais
altas que nas últimas tardes

ASSINATURA 0800-4007011

CLASSIFONE (43)3374-2000
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LUIZ GERALDOMAZZA
Uma ameaça constante
ao nosso processo político
é o falangismo, pouco
importando sua tonalidade
PÁG.4

AVENIDA PARANÁ
Àsvezes, adoradoresdo
Estado laico tornam-se,
subitamente, cristãose
católicospraticantes
CIDADES

FIORI LUIZ
A ordem no Londrina é
esquecer o vexame de
Ponta Grossa e concentrar
as atenções no Figueirense
PÁG.9

COZINHA& SABORCOZINHA& SABOR

Delícias do café
O ‘Fest Café’, segunda etapa do Festival Cozinha & Sabor, realizado pelo Grupo Folha de Comunicação em parceria com a Abrasel, segue

com mais três participantes. Nesta edição você confere as receitas do Brot, Café du Centre e Armazém Café (da esq. para dir.)
FOLHA2

Fotos: Samara Garcia/Divulgação

AprovaçãodogovernoMarcelo
Belinati crescede30%para43%

Levantamento do InstitutoMulticultural, emparceria coma FOLHA e a rádio Paiquerê 91,7,mostra que a aprovação
do governoMarcelo Belinati aumentou de 30%, no ano passado, para 43,5%. Apesar damelhora, o número de pessoas
que não aprovama administração émaior: 48,5%. Amostragem tambémaferiu as primeiras opiniões dos londrinenses
sobre os governos estadual e federal. Jair Bolsonaro tem aceitação de 60%dos entrevistados e Ratinho Junior de 56%

PÁG.3

PESQUISA

TUBARÃO
Vindo de duas derrotas,
o Londrina busca vitória
fora de casa, hoje, contra
o Figueirense, para evitar
primeira crise na Série B.
Partida começa às 19h15

PÁG.10

FURTONOHU
Superintendência do

Hospital busca
alternativas para manter
agenda após furto de oito
aparelhos, na noite de

quarta-feira (17). Polícia
Civil investiga o caso

CIDADES

TABELADE FRETE
Com queda do piso
mínimo, nova tabela

de frete beneficia
setores do agronegócio

e gera revolta entre
caminhoneiros que
transportam grãos

ECONOMIA&NEGÓCIOS

GREVEMANTIDA
Professores da UEL

decidem em assembleia
pela manutenção da
greve. Proposta do

governo que trata do
reajuste foi rejeitada por

ampla maioria
PÁG.7

Estudantes
do Festival
deMúsica se
apresentam
emhospitais

CIDADES

DESRESPEITO
A CMTU já aplicou
625 multas neste
ano pelo uso
irregular das vagas
de estacionamento
reservadas a idosos
e deficientes
em Londrina.
O diretor de
Trânsito, Sérgio
Dalbem, acredita
que o número de
notificações seria
ainda maior se
o quadro de
agentes estivesse
todo dedicado
à fiscalização.
FOLHA traz
depoimentos de
quem sofre com o
problema

CIDADES

Ricardo Chicarelli
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