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A rede municipal de ensino de Cascavel ultrapassou a meta e o Ideb (Índice do Desenvolvi-
mento da Educação Básica) de 2017 somou 6,5, valor projetado para 2019. Em compen-

sação, a rede estadual não conseguiu atingir a meta de 5,4, registrando Ideb de 4,9.
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Sob escombros
Um trabalhador ficou bastante ferido ontem ao

ser atingido pela vida de um muro que caiu sobre

suas costas. Conforme populares, um caminhão

saía do estacionamento e atingiu um muro.
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A presidente do Iphan (Instituto
do Patrimônio Histórico e

Artístico Nacional), Kátia Bogéa,
sobre o incêndio que consumiu o

Museu Nacional, no Rio de
Janeiro, domingo à noite. “É

preciso acontecer uma tragédia
dessas para o Brasil ficar exposto

a toda a comunidade
internacional (...) A gente não vai

ter mais Luzia. Luzia morreu no
incêndio”, disse, referindo-se ao

esqueleto mais antigo já
encontrado nas Américas, com

cerca de 12 mil anos de idade.

 “Uma morte
anunciada.

Patrimônio não tem
como reconstruir.
Acabou, acabou.” A LITERATURA E A CONTAÇÃO DE

HISTÓRIAS: A ARTE DE SER PROFESSOR

Megasena
Concurso: 2074

08 18 23 37 42 58

Dupla sena
Concurso: 1834

03 08 12 22 33 501º sorteio

02 16 21 23 24 372º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1707

02 05 09 10 11 12 13 16
17 18 19 21 22 23 25

Quina
Concurso:  4766

16 18 41 43 59

Timemania
Concurso: 1226

06 19 43 69 70 74 80
TIME DO NACIONAL/AM

Lotomania
Concurso: 1897

00 04 07 11 19 21 37
38 54 56 59 63 68 69

72 73 76 79 81 99

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 05315

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

30.105
64.943
20.527
22.476
66.773

Dia da Sorte
Concurso: 045

02 05 07 12 15 29 30
SETEMBROMÊS DA SORTE:

PREVISÃO DO TEMPO
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Poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvensPoucas nuvens

20

CHEIA

24/09 - 23h54
MINGUANTE

02/09 - 23h39

NOVA

09/09 - 15h02
CRESCENTE

16/09 - 20h16

DIVULGAÇÃO

Opinião

A arte de contar histórias necessita se permitir entrar
na fantasia e no imaginário do mundo infantil e também
juvenil. Mas como fazer isso, se somos adultos, profes-
sores, enquanto contadores de histórias?

O fato de sermos adultos, muitas vezes, nos impede
de mergulhar no imaginário das crianças e ainda mais
dos jovens, já que, em muitas situações, precisamos
racionalizar as questões do dia a dia. Contudo, para ser
professor e contador de histórias, são necessárias habi-
lidades que vão além da racionalização.

Instigar a criança e o jovem a adentrar no mundo da
literatura é compreender que emoções, imagens, sensa-
ções serão formadas e experimentadas ao longo do per-
curso da contação de histórias. É perceber que esse é o
objetivo daquele que conta a história, permitir que novas
emoções sejam experimentadas pelo ouvinte, e que ele
saiba que tudo aquilo que está vivenciando advém da lite-
ratura. Assim, que ele reconheça que esse universo está
disponível a qualquer momento, basta o ato de ler.

Ler para uma criança requer algumas práticas essenci-
ais como: expressão corporal, fantasias, estimular todos
os sentidos dos alunos, entonação da voz, ambiente etc.

Ser professor e contador de histórias é compreender
que crianças e jovens podem transitar entre o mundo das
fadas e dos heróis; vivenciar a eterna luta do bem contra
o mal através da literatura, distanciando-se do mundo
real e possibilitando entrar em contato com diferentes
conflitos vivenciados pelos personagens das histórias.

Ser professor e adulto requer conversar com o mundo
da fantasia, voltar a ser criança e jovem com o ato de ler e
contar histórias, estimulando o gosto pela literatura e pelo
envolvimento com as histórias que estão “presas” nos li-
vros, mas que nos permitem viajar sem sair do lugar.

Renata Burgo Fedato é professora e tutora
do Centro Universitário Internacional Uninter

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens
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“Não somos inimigos”
O vereador Carlinhos Oliveira (PSC) bem que levantou a

bandeira branca à Cettrans (Companhia de Engenharia de

Transporte e Trânsito) para que seja ouvido em relação às

cobranças da zona norte sobre o funcionamento conturbado

do transporte público com a alteração das linhas de ônibus.

“Que ouça os vereadores! Não somos inimigos”, pede

Carlinhos à Cettrans. A dificuldade é compartilhada por

outros vereadores - inclusive da base governista -, mas que

têm a resistência da empresa. Sidnei Mazzuti (PSL) e Valdecir

Alcântara (PSL) falaram sobre a dificuldade enfrentada pelos

moradores: sem ônibus nos fins de semana, linhas só até as

20h e distância de um ponto a outro.

Tempo máximo
O vereador Paulo Porto
(PCdoB) já mobiliza os
parlamentares para corrigir
uma falha do projeto de
concessões por meio de
emenda: incluir um prazo
para o fim da concessão e
que toda vez que houver
renovação do contrato ela
tenha de ser submetida à
Casa de Leis.

Salários
Em contrate aos salários do

funcionalismo público,

ontem Damasceno Júnior

(PSDC) lembrou que a

valorização dos garis não

deve ser apenas com

homenagens. “A empresa

ganha tanto dinheiro e

poderia pagar um salário

melhor e plano de saúde”,

defendeu o vereador.

Cara nova
A página na internet da

Prefeitura de Cascavel está

de cara nova. O endereço é

automaticamente

redirecionado para outro

com a extensão

“atende.net”.

REPROVADO!

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Para que seja autorizada a concessão do Kartódromo, do

Autódromo e do Estádio Olímpico, a Comissão de Esportes

terá de fazer uma audiência com os maiores interessados.

 A proposta voltará ao plenário em um mês.

O ex-prefeito Edgar Bueno (PDT) tem uma verdadeira

saia-justa para enfrentar esta semana: ele será ouvido, a

convite, pela Comissão de Finanças da Câmara para

explicar as contas aprovadas com ressalvas pelo TCE e

reprovadas pelo Ministério Público do TCE. As obras

inacabadas e os pagamentos atrasados em 2015 estão

pesando na avaliação dos parlamentares que poderão

tornar o ex-prefeito inelegível.

Explicações
no plenário
Depois de ter negado

os pedidos de adiamen-
to e vistas, o plenário
aprovou revisão da refor-
ma administrativa da Pre-
feitura de Cascavel, que
reorganiza funções/atri-
buições e cria novos car-
gos. A alteração provocou
um debate acirrado por
parte de oposicionistas à
gestão que cobraram ex-
plicações do Executivo:
ainda ontem o vereador
Alécio Espínola havia con-
firmado que o secretário
de Planejamento e Ges-
tão, Edson Zorek, estaria
reunido hoje no plenari-
nho, às 13h30, para es-
clarecer todas as dúvidas
antes da última votação

da proposta.
Com a aprovação total

do projeto, ficam autoriza-
dos novos cargos: chefe
de gabinete, com impac-
to de R$ 54.606 ano, co-
ordenador de Proteção a
Desastres (R$ 69.163
ano), sete gerentes de divi-
são (R$ 107.091 cada/
ano), dois assessores de
imprensa (R$ 86.504
cada/ano), um diretor de
departamento de Planeja-
mento (R$ 145.020 ano).
O impacto financeiro total
neste ano será de R$ 302
mil, para 2019 será de
R$ 763 mil e em 2020
R$ 802 mil.

“MELANCIAS”
Para o vereador Jorge Bocasanta (Pros), a prefeitu-

ra precisa “organizar melhor as melancias” - pois essa
não é a primeira alteração da reforma administrativa
encaminhada ao Legislativo. “Não organizaram as
melancias ainda? O ideal seria o adiamento do proje-
to para que a prefeitura fizesse todas as adequações
para que não tenhamos que analisar novamente”.

No início da gestão, Leonaldo Paranhos (PSC) con-
tratou a Fundação Cabral para fazer uma análise dos
setores essenciais ao Executivo. “Pregava-se uma
coisa na campanha e hoje é outra. Não é justificável
uma Fundação fazer um estudo para inglês ver e criar
11 cargos”, diz Pedro Sampaio (PSDB), que lembrou
ainda a criação de 37 cargos no início da gestão.

O projeto precisa passar hoje para que entre
em vigor. Embora a maioria apoie a proposta, os
parlamentares não cessam as críticas de reajus-
te nesses cargos: 50% ao chefe de gabinete (R$ 8
mil para R$ 12 mil) e 100% para Defesa Civil (de
R$ 4 mil para R$ 8 mil).

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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Ideb: contraste
no ensino público

O MEC (Ministério da Educação)
divulgou ontem o resultado do Ideb
(Índice do Desenvolvimento da Edu-
cação Básica) de 2017 que mos-
tra o contraste entre o ensino pú-
blico municipal e estadual em Cas-
cavel. Enquanto na rede municipal
as escolas atingiram na média a
meta projetada para 2019, nos co-
légios estaduais o índice ficou abai-
xo do índice projetado para 2017.

Cada ente federado e unida-

Destaques
Na rede municipal, o destaque ficou

para as Escolas Hercoles Boschirolle
(Região do Lago) e Maria

Montessori, no Bairro Coqueiral, que

atingiram 7.6. Já o pior desempenho

ficou por conta da Escola Atílio

Destro, no Bairro Cascavel Velho,

que ficou com nota 5.6. Outras dez
escolas não alcançaram o número

suficiente de participantes no Saeb

(Sistema de Avaliação da Educação

Básica) para pontuar.

Na rede estadual a meta deixou de

ser atingida pela maioria dos 46
colégios existentes na cidade e nos

distritos. Apenas seis conseguiram

alcançar a meta e outros 16 não

apresentaram número de

participantes suficientes.

O destaque estadual ficou por conta
do Colégio São Salvador, no distrito

do mesmo nome, que atingiu nota

6.2. O pior índice ficou com o Colégio

Juvinópolis, com 4.0.

de escolar tem uma meta para
ser alcançada. O índice é divul-
gado a cada dois anos. A última
divulgação havia sido referente
do ano de 2015.

Em Cascavel, a meta para as es-
colas municipais (4º e 5º anos) era
6.2, mas atingiu 6.5, o que está pro-
jetado para ser alcançado em 2019.
Já nos colégios estaduais a meta
projetada era de 5.4, mas só con-
seguiu alcançar 4.9.

A avaliação
IDEB
O Ideb é composto pela taxa
de rendimento escolar
(aprovação) e as médias de
desempenho nos exames
aplicados pelo Inep (Instituto
Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira).

A Secretaria de Educação informou que quando se avalia o Ideb de uma escola,
mede-se a proficiência dos alunos de 5º ano em Língua Portuguesa e Matemática,
além do fluxo, que representa o percentual de aprovação dos alunos do 1º ao 5º
ano. “Considerando que todos os alunos têm acesso aos mesmos conteúdos que se
pautam no Currículo para a Rede Pública Municipal de Ensino, todos deveriam ter a
mesma aprendizagem. Contudo, existem fatores externos não mensuráveis que podem
interferir tanto na aprendizagem quanto nos índices”, informou.
Em relação à média geral, o Município apresentou um crescimento significativo.
“Atribuímos esse resultado aos investimentos que o Município vem fazendo ao longo
dos anos, às formações ofertadas aos professores e profissionais da educação, além
do comprometimento diário de cada professor”, diz a secretaria em nota.

REDE MUNICIPAL

de ensino atingiu meta

estipulada para 2019

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Foto: Arquivo Hoje News
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 Anita Schmitk veio ao mundo pelas mãos de uma parteira no fim dos anos

1940. Ela viu Cascavel se deixar de ser distrito de Foz do Iguaçu e São João

do Oeste sair do título de colônia - que se chamava São João Esperança - e

virar distrito. São 71 anos de vida e muitas histórias.

Dona Anita, como é conhecida, lembra ainda do caminho para a escola:

“A gente ia de pé descalço para a escola mesmo em dias de geada. Era

muito diferente”. O trabalho também chegou cedo: aos 11 anos já ia para

a roça ajudar os pais com a agricultura, setor que cresceu com as

cooperativas e hoje movimenta a economia do distrito. No passado,

lembra, faziam escambo: “Levávamos o que produzíamos e trocávamos

pelo que precisávamos com outras pessoas”.

E, no meio de galinhas, vacas e cavalos, está a propriedade de Dona

Anita, que mora na mesma casa há mais de 36 anos.

Transporte: demora
é a maior queixa

No primeiro dia útil com o novo
sistema de transporte nas regiões
norte e leste, as principais críticas
dos passageiros foram a demora
das linhas e a necessidade de pe-
gar mais de um ônibus para fazer o
mesmo trajeto. Isso porque são 27
novos itinerários para ajustar aos
novos terminais Noroeste e Leste.

A dona de casa Sirlene Delozo
disse que a estrutura ficou boa,
mas que as linhas ficaram mais
demoradas. Sheila Fagundes espe-
rou por mais de meia hora pelo ôni-
bus: “Antes eu pegava uma linha
só, agora tenho de pegar dois ôni-
bus. Olha a demora disso aí!”

As aposentadas Alcema Morei-
ra e Maria Alberton enalteceram a
estrutura: “Agora não tem vento, o
frio diminuiu, está bom. No come-
ço é confuso mesmo, mas depois

DONA Anita e Alcides estão casados há 54 anos

História viva

 Mais de mil partos
O casal teve quatro filhos e todos

nasceram pelas mãos da mãe de

Alcides Schmitk, já falecida. Segundo

Alcides, foram mais de mil partos

feitos pela sua mãe na comunidade.

 Amor que resite ao tempo
Há 54 anos Anita Schmitk se casava com Alcides Schmitk, que veio de

Santa Catarina. Na época, levava-se cerca de um mês de viagem sob o

lombo de um cavalo. O amor entre os dois continua forte. O segredo?

Ela conta: “Tem que trabalhar e trabalhar bastante para manter o

casamento, é uma construção conjunta dos dois”.

 Reportagens: Silvio Matos
    Fotos: Aílton Santos

NO primeiro dia útil do novo sistema, muitas dúvidas e queixas

todos se acostumam”.
Morador do Bairro Floresta,

Nelson Rossi Moreira apoia as
mudanças: “O pessoal reclama
demais das coisas. Já estava na
hora de uma mudança. Está bom,
mais moderno”.

 Esclareça
suas dúvidas

Para conferir horários e
itinerários, a Cettrans tem

distribuído informativos nos
terminais; a lista completa
nos sites cettrans.com.br e

cascavel.pr.gov.br, pelo
telefone (45) 3036-8088 e
ainda diretamente com os

fiscais nos terminais.



LOCAL 07CASCAVEL, 04 DE SETEMBRO DE 2018

Gratuito, voluntário, de apoio emo-
cional e preventivo. O CVV (Centro
de Valorização à Vida), que atende pela
linha 188 em Cascavel desde junho,
espera para até o fim da próxima
semana uma sede própria para abri-
gar os 68 voluntários que concluí-
ram o curso de capacitação obriga-
tório para atuar no Centro.

De acordo com o presidente do
Nanivel (Núcleo de Apoio à Vida de
Cascavel), Claudemir Desto, uma au-
torização da Secretaria Municipal de
Saúde via Conselho Municipal de Saú-
de garantiu a cessão de uma sala co-
mercial na rodoviária. Para entregá-la
ao CVV definitivamente, falta apenas
a Cettrans (Companhia de Transpor-
te e Trânsito de Cascavel) aprovar a
cessão do imóvel. “Tudo está bem en-
caminhado. Até o fim da primeira quin-
zena de setembro a sede será inau-

Centro aguarda
aval da Cettrans

gurada”, afirma Desto.
De acordo com o diretor de Trans-

porte e Fiscalização do Trânsito da
Cettrans, Pedro Soares Silvério, ain-
da falta discutir internamente alguns
detalhes, o que pode levar algum tem-
po. Ele não fala em prazos nem con-
firma a previsão de inauguração.

PESSOALMENTE
Com a nova sede, além dos
atendimentos por telefone e e-mail
já ofertados pelo CVV, será
possível fazer o acolhimento
pessoalmente, no novo endereço.
“O Centro disponibiliza o
atendimento presencial, que, assim
que inaugurada a sede, poderá ser
realizado”, diz Desto.

VOLUNTÁRIOS
Cada um dos voluntários presta o
serviço durante quatro horas
semanais, definidas por escala.
Conforme a psicóloga Kelly Pereira
Leite, toda pessoa que estiver
precisando de apoio emocional, com
ideação suicida ou precisando
conversar sobre qualquer assunto,
pode entrar em contato pelo
telefone 188 e ser atendida de
forma respeitosa, sem julgamentos e
em absoluto sigilo. “O suicídio é
considerado um problema de saúde
pública mundial. Os números são
assustadores. A cada 40 segundos
uma pessoa comente suicídio no
mundo, e a cada três segundos uma
pessoa tenta suicídio. Essa
problemática é considerada
totalmente passível de ser evitada e
tratável, o que nos garante a
importância do serviço de
prevenção. O voluntário do CVV
está à disposição da pessoa que
quer falar sobre suas angústias, e
falar evita com que ela precise
haja”, lembra Kelly.

O QUE É
O CVV, fundado em São Paulo, em
1962, é uma associação civil sem
fins lucrativos, filantrópica e
reconhecida desde 1973 como de
utilidade pública federal. Por ano, o
Centro atende mais de dois milhões
de pessoas, com o apoio de 2,4 mil
voluntários distribuídos em 19
estados e o Distrito Federal. “É
importante ressaltar que o serviço
prestado pelo Centro de Valorização
à Vida não substitui o serviço
profissional do qual necessita uma
pessoa com ideação suicida. O
CVV age como uma porta de
entrada para o alívio dessa dor,
dando tempo e fazendo as
orientações necessárias para que essa
pessoa procure ajuda profissional, a
fim de obter o tratamento
necessário”, explica a psicóloga.

Salve-se! Ligue
188 e peça ajuda!

Não fique sem água!
 A Sanepar informa que será feita a limpeza e a manutenção no reservatório do

Bairro Floresta, em Cascavel, nesta quarta-feira (5). No mesmo local serão

substituídos um macromedidor e um registro de água. Os trabalhos começam

às 14h na Rua Flamingo e devem se estender até as 18h. Para realizar esses
serviços, ficará fechado o setor de distribuição de água para as regiões dos

Bairros Floresta, Sanga Funda e parte do Clarito. O abastecimento de água

deve voltar à normalidade a partir das 22h e será de forma gradativa.

Quem não tem caixa de água poderá ficar desabastecido nesse período. A

Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa de água de pelo menos 500

litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.
A orientação é evitar desperdícios. O Serviço de Atendimento ao Cliente

Sanepar é feito pelo telefone 0800 200-0115, que funciona 24 horas. Ao ligar,

tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

 Reportagem: Marina Kessler
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Felicidades!

Palco
De 7 a 14 de outubro Cascavel será palco do 32o Festival

de Teatro. Além do Teatro Municipal, diversos pontos da
cidade receberão mais de 40 apresentações.

oOo
As mostras terão as categorias de Mostra Paranaense de
Teatro, Mostra Infantil, Mostra Universitária, Mostra

Comunitária/Teatro de Rua, além de oficinas e workshops.
A Secesp sugere uma contribuição voluntária de 1 quilo

de alimento não perecível. Toda a arrecdação será destinada
às famílias previamente cadastradas

no Provopar de Cascavel.

Festa do Padroeiro
Dia 9 de setembro tem Festa do Padroeiro na Paróquia
Santo Agostinho, em comemoração aos 37 anos da

comunidade católica do Jardim Floresta. Os convites estão
à venda por R$ 25,00. O almoço começa às 12h e à tarde
tem muitas atividades recreativas. O evento será realizado

no salão de festas, da Paróquia, Rua João de Barro.

Divaldo Franco
Dia 11 Cascavel recebe o médium Divaldo Pereira Franco.
O embaixador da paz no mundo, professor, educador,

médium, conferencista espírita e cidadão honorário de
Cascavel vem falar sobre despertar da consciência nos dias
atuais. A entrada é franca e será no Centro de Convenções

de Cascavel, às 20h.

Quando você dá de si
mesmo, você recebe mais

do que dá.

Antoine de Saint-Exupéry

 A bela Fernanda Albertini, fotografada por Arivonil Policarpo
Feliz da vida, o casal AMANDA e ARI JUNIOR

VERA E GRASI

Adelar Valdameri, Juliana

Zanatta, Raquel Alves,

Sueli Rodrigues, Sérgio

Marcos Dolori,

Paulo José Bonifácio e

Maria Paula de Almeida.
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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

GLOBO  �  SEGUNDO SOL

MALHAÇÃO
Maria Alice marca um encontro com

Rei e os amigos a apoiam. Brigitte e
Getúlio tentam despistar Érico sobre seu
relacionamento. Talíssia conversa com
Dandara sobre seu namoro com Vinícius.
Érico ironiza o encontro mal sucedido de
Jade e Santiago. Maria Alice encontra
Rei. Todos admiram a postura de Maria
Alice. Amanda confessa a Kavaco que
a viagem a Barreirinhas a deixou cansa-
da. Santiago fica encantado com a voz
de Talíssia. Érico e Jade se beijam. Bár-
bara convida Leandro para sair. Rei im-
plora o perdão de Maria Alice.

ORGULHO E PAIXÃO
Elisabeta culpa Lady Margareth pela

falsa morte de Darcy. Ema e Ernesto
procuram Edmundo para pedir um em-

préstimo financeiro. Julieta se machu-
ca ao cair do cavalo. Tibúrcio pede para
que Rômulo volte para casa. Brandão
se afasta do quartel e promove Otávio
a major e Randolfo, a capitão. Lady
Margareth exige que Xavier dê fim à vida
de Susana. Baltazar questiona Lady
Margareth e Xavier sobre o atentado
contra Elisabeta. Lady Margareth des-
cobre que Darcy não morreu. Olegário
diz a Charlotte que contará para Darcy
sobre o relacionamento dos dois. Ernes-
to comunica a Ema que não vai morar
na Fazenda Ouro Verde. Rômulo rompe
com Josephine. Xavier oferece uma
bebida com sonífero para Susana.

O TEMPO NÃO PARA
Elmo ajuda Betina, e Samuca se

preocupa com o estado da ex-noiva.
Eliseu aconselha Paulina. Dom Sabino
pede mais tempo a Coronela para pa-

Zefa confronta Severo
por colocar a mansão à
venda, e ele acaba passan-
do mal. Rochelle dá uma
festa na casa de Roberval.
Maura e Ionan tentam
resistir, mas se beijam
novamente. Dodô procura
Gorete para oferecer ajuda
financeira. Valentim se
enfurece ao ver Remy na
casa de Karola. Roberval
revela que é o comprador da
mansão de Severo. Naná vai
até a casa de Karola, e a
flagra na cama com Remy.
Roberval deixa que sua
família continue morando na
mansão, mas exige que
todos trabalhem para ele.
Karola fica indignada ao
descobrir que Remy marcou
uma festa em sua casa.

gar as diárias da pensão. Dom Sabino
tenta arrumar um emprego na padaria.
Coronela e Januza cochicham sobre
Marocas. Elmo e Samuca tentam des-
cobrir quem revelou o local do noivado
a Pedro Parede. Marocas começa a tra-
balhar na Samvita. Dom Sabino matri-
cula Nico e Kiki na escola de uma ami-
ga de Amadeu. Helen sugere que Ben-
to more em uma pensão. Betina não
aceita que Marocas trabalhe na Samvi-
ta e tenta agredi-la.

JESUS
Jesus diz para Pedro voltar com o

barco para o mar. Herodíade seduz An-
tipas. Batista se mostra satisfeito com
o início da missão de Jesus. Herodíade
pede para o marido prender Batista.
Simão diz que não confia em Jesus.
Mateus o questiona. Jairo pede para
entrar na casa de Laila. André vai até a
casa de Pedro e pede para hospedar
os amigos. Jairo dá em cima de Laila.
Asisa chega e estranha sua presença
na casa da irmã. Isacariotes percebe a
intenção de Herodídade. Pilatos e Clau-
dia chegam para a corrida de bigas.
Helena leva Judas Tadeu para assistir o
evento. Adela e Diana também chegam
ao local da corrida. Dimas e Gestas pro-
curam pesoas para roubarem. Almáquio
é apresentado à Adela.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Arlete e Verônica se estranham ao

se encontrarem na padaria. Começa a
reunião na O11O. João tenta ensinar
Poliana a ficar mais afinada no canto.
Éric vai escondido até a sala de dança
e veste seus alçados de sapateado para
dançar sem ser visto. João e Poliana
veem o menino ensaiar. Éric pede para
que os dois não contem nada para nin-
guém. Roger chega na diretoria, não
deixa Ruth falar e ofende Guilherme.
Luigi descobre que Éric e Hugo menti-
ram sobre Yasmin. Gleyce vai com Kes-
sya até a casa de Verônica para entre-
vista de emprego. Verônica manda a fi-
lha ir com Kessya para o quarto.

Beto conclui que Remy pode
estar chantageando Karola

 � SBT

 � RECORD

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo

Á
ri

es

Hoje, o astral é favorável para quem
pensa em trocar de emprego. Faça al-
guns ajustes na rotina e experimente
novas maneiras de organizar suas ta-
refas. Aproveite para mexer no visual.

To
ur

o

A companhia dos amigos será bem-
vinda e esses laços se tornarão ainda
mais fortes. Entre em contato com quem
está longe e drible a saudade.

G
êm

os

Bom momento para fazer algumas
mudanças no serviço e até conseguir
um novo posto. A família pode dar uma
ajuda, se está em busca de trabalho.

C
ân

ce
r Bom dia para fazer contatos e melho-

rar a comunicação com colegas. Quem
trabalha com serviço ligado a entrete-
nimento ou em contato com jovens tem
tudo para se destacar.

Le
ão

Hoje, o astral é favorável para comprar
algo para o lar ou dar um novo passo
atrás do sonho da casa própria. A famí-
lia pode desempenhar um papel impor-
tante na sua vida profissional.

V
ir

ge
m Você vai esbanjar agilidade e pode adi-

antar vários assuntos particulares. É um
bom momento para fazer contatos, mos-
trar o que pensa e usar seu encanto pes-
soal para convencer as pessoas.

Li
br

a

Você vai se sair bem ao lidar com di-
nheiro, inclusive na hora de negociar
um aumento ou fechar um negócio.
Mas mantenha as boas notícias finan-
ceiras em segredo, por enquanto.

E
sc

or
pi

ão Hoje, você conta com boas energias para
fazer visitar locais próximos, inclusive a
trabalho. Assuma o controle e vai se des-
tacar, ainda mais se apostar na diploma-
cia para se entender com colegas.

S
ag

it
ár

io Agir na surdina será a melhor tática
para atingir seus objetivos. Esconda
seus interesses e não comente sobre
as finanças, especialmente se tiver um
golpe de sorte.

C
ap

ric
ór

ni
o Você vai contar com o apoio dos amigos

para o que precisa hoje. Reforce os laços
e aproveite para reunir o pessoal. Otimis-
ta, você vai se envolver em projetos gran-
diosos, ainda que não sejam tão práticos.

A
qu

ár
io A profissão conta com boas energias e

você pode conseguir algo importante.
Vale a pena dar mais atenção à apa-
rência e até tentar um novo visual se
quiser causar uma boa impressão.

 P
ei

xe
s Bom dia para cuidar de um assunto que

envolve a Justiça. Planos para uma via-
gem contam com a proteção das estrelas.
Se tiver a oportunidade, visite um lugar
diferente na companhia dos amigos.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 35

Latrocínios 00

Confrontos 03

Mortes no trânsito 30

Os ladrões resolveram sair de casa
fim de semana e provocaram bastante
prejuízo em Cascavel. Foram pelo me-
nos quatro registros de arrombamento
na cidade, dois deles em prédios públi-
cos, um em uma farmácia e um em uma
loja, mas, neste último, a polícia agiu rá-
pido e conseguiu prender os bandidos.

Um dos crimes aconteceu na Esco-
la Municipal Dulce Perpétua Piorezan
Tavares, no Bairro Brasília, na madruga-
da de sábado para domingo, confor-
me a direção conseguiu perceber pelas
imagens da câmera de segurança.

Um ladrão arrombou a porta da
cozinha e a porta da lavanderia e le-
vou uma máquina de lavar roupas,
uma centrífuga, todos os materiais de
limpeza, vários quilos de carne de di-
versos tipos da merenda escolar, quei-
jo, leite e equipamentos de seguran-

Arrombamentos em alta

ça de funcionários da escola. O cri-
me foi percebido na noite de do-
mingo quando um guarda viu o
portão da escola aberto, fez uma
vistoria e viu os estragos. Essa é a
segunda vez que a escola é arrom-
bada em um intervalo de 15 dias:
“Ficou o prejuízo e a bagunça. Eles
quebraram tudo, assim como da
outra vez. Estou fazendo um ofício
porque muito do que foi levado foi
comprado pela própria escola e são
os alunos que sentirão falta disso.
Vamos comunicar à Secretaria de
Educação para saber o que o Mu-
nicípio consegue repor para nós. A
princípio, os estragos materiais es-
tamos consertando aos poucos”,
conta a diretora da escola, Sylvia Viei-
ra Barichello Botelho.

SEGURANÇA
A Escola Municipal Dulce Perpétua Piorezan Tavares não tem guarda patrimonial,
mas a direção da Guarda Municipal de Cascavel disse que, com a sequência de
crimes no local e o risco aos mais de 200 alunos, isso deve mudar em breve:
“Tínhamos, há algum tempo, um guarda fixo lá. Devemos pôr novamente, pelo
menos até que a escola consiga se reestabelecer dos estragos”, disse ontem o
coronel Avelino Novakoski, diretor da Guarda.

DUAS PORTAS da escola foram arrombadas pelos bandidos Furto no Estádio Olímpico
Na madrugada de ontem os ladrões
invadiram o Estádio Olímpico Regional
e furtaram três portas de ferro, a fiação
de luz, tomadas, torneiras e retiraram
um nobreak, o qual foi abandonado do
lado de fora, na chuva.
“Logo no início do ano fizemos uma
revitalização no Estádio, inclusive da
ação de vândalos. Mesmo assim, os
delinquentes insistem em estragar o que
é da população e agora vai ser
necessário dinheiro público para
consertar os estragos”, disse o
secretário de Cultura e Esportes de
Cascavel, Ricardo Bulgarelli.
No estádio há sinais de que a estrutura
é usada como abrigo. Panelas e até
garrafas vazias de cachaça foram
encontradas no local.

PANELAS e garrafas de

cachaça foram

encontradas no Estádio

TORNEIRAS

e tomadas

foram furtadas

da estrutura

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá
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Giro da
Violência

Um motociclista ficou ferido em um
acidente registrado no início da
manhã de ontem em Cascavel. A batida
aconteceu na Rua Afonso Pena, perto
da esquina com a Rua Paraná, quando
o piloto da moto e um carro tentaram
ultrapassar um terceiro veículo e se
chocaram. O piloto da moto teve
ferimentos leves, foi socorrido pelo
Corpo de Bombeiros e levado para
atendimento hospitalar.

Júri popular
Será julgado hoje, às 13h, Guilherme
Henrique dos Santos. Ele é acusado de
um homicídio registrado no dia 13 de
novembro de 2011. O crime aconteceu
na Rua Mato Grosso, esquina com a
Rua João Pessoa, no Centro de
Cascavel. O réu responde ao processo
em liberdade. De acordo com a 16ª
Promotoria Pública, a vítima,
identificada como Milton Machado,
sofreu uma emboscada antes de ser
morta com diversos disparos de arma
de fogo. O julgamento será realizado
no Fórum Estadual de Cascavel.

DM investiga agressão
A Delegacia da Mulher em Cascavel
investiga casos de agressões a jovens
ocorridos no fim de semana na saída
de uma casa noturna em Cascavel. Três
suspeitos de serem os autores já foram
identificados pela Polícia Civil. As três
vítimas são mulheres. Os suspeitos
teriam tentado agarrar as vítimas, que
reagiram e foram agredidas. Elas
conseguiram chamar a polícia.

FÁBIO DONEGÁ
Motociclista ferido

Um idoso ficou gravemente feri-
do ao ser atingido por um muro, na
tarde de ontem. Jorge Hamilton da
Silva, de 62 anos, foi atingido por
uma viga de concreto que caiu so-
bre suas costas. O acidente foi na
Rua Paranaguá, Bairro São Cris-
tóvão, em Cascavel.

Ele precisou ser resgatado de-
baixo dos escombros e teve feri-
mentos graves, diversas contusões
e machucados no rosto.

Populares que viram o aciden-
te contaram que uma carreta saía

Sob os escombros

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Fábio Donegá

Sob os escombros

do estacionamento e a parte de-
trás do veículo acabou atingindo
o portão da empresa, que ficou
todo retorcido. Com o impacto, o
muro caiu e atingiu o idoso que
estava do lado trabalhando.

Ele foi socorrido pelo Corpo de
Bombeiros, que também isolou a
área do muro porque havia risco de
queda. Jorge foi encaminhado ao HU
(Hospital Universitário) de Cascavel.

PARTE DE MURO

caiu sobre trabalhador

 LOCAL foi isolado pelo Corpo de Bombeiros
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Marina Esteves Santos – Titular

Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

01- JEREMIAS FRANCISCO DAS CHAGAS E TEREZINHA OLIVEIRA BAIRROS

Cascavel, 14 de agosto de 2018

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

Principal competição do calen-
dário nacional da modalidade, o
Campeonato Brasileiro de Canoa-
gem Velocidade reuniu 486 atletas
de 44 clubes do País, de quinta-fei-
ra a domingo, no Parque Náutico do
Iguaçu, em Curitiba. E o CRC (Clu-
be de Regatas Cascavel) voltou para
casa como o sétimo colocado na
classificação geral, com vários ca-
noístas campeões.

Atleta olímpico do clube, Vagner
Souta Jr venceu o K1-1000m, pro-
va olímpica, e confirmou o porquê
foi um dos representantes do País
no Campeonato Mundial, realizado
há dez dias em Portugal. Vagner
também venceu a prova do K2-
1000m em Curitiba, em parceria
com o companheiro de equipe Vi-
tor Hugo Voigt.

Também canoísta olímpica do
CRC, Ana Paula Vergutz, que foi top-
20 no Mundial em Portugal, tam-
bém faturou a medalha de ouro no
K-1000m e no K2-1000 no Brasi-

CRC é destaque no Brasileiro

leiro, esta em parceria com a irmã
Beatriz. As duas ainda mostraram
versatilidade no esporte ao vence-
rem também nas distâncias de
500m e 200m do K2. Ana Paula
ainda venceu as provas individuais
nessas distâncias, confirmando ser
o principal nome da canoagem fe-
minina do País.

Vale lembrar que o CRC já havia
faturado o troféu de terceiro colo-
cado geral na Copa Brasil de Cano-
agem, realizada no mês de abril
também na capital paranaense.

Ginástica rítmica
Comandada pela professora

Margarete Oliveira, a equipe
Projeto Atleta do Futuro/Sesi/

Cascavel/Tuiuti/Assoeste participou
com três ginastas do Campeonato
Paranaense de Ginástica Rítmica

Pré-Infantil e Juvenil, realizado no
fim de semana na cidade de

Pinhais, e viu suas jovens atletas se
destacarem em meio às mais de
100 que participaram do evento.

Com apenas 8 anos de idade,
Stefhany Beatriz Popoatzki foi

campeã geral da categoria pré-
infantil, além de vice-campeã nos

aparelhos bola e mãos livres. Já Júlia
de Souza Lara, de 9 anos, foi

medalhista de ouro nos aparelhos
bola e mãos livres, mas vice-

campeã geral pré-infantil. Na
Juvenil, Mariana Batista de Paula,

de 13 anos, foi campeão geral, ouro
no bola e prata nos mãos livres.

CRC

 Mais medalhas
Já a nova geração cascavelense mostrou
que está no caminho dos ídolos. Luana

Kamiya Marinho, de 15 anos, confirmou
a evolução no esporte com medalha de
ouro no K1-1000m e de prata no K1-
500m da categoria Cadete logo em sua
primeira participação na competição. Já
Marco Antonio Voigt foi medalha de

prata no naipe masculino do K1-1000m
Cadete, enquanto Felipe Folador foi vice-

campeão no K1-1000m Infantil.
Ademais, todos os novatos pontuaram em
suas provas. Já o veterano Márcio Artero
foi ouro no K1-500m e bronze no K1-

200m na categoria Master.
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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, 04 DE SETEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Adilson Bergamasco e Marilei França
2-  José Rodrigo Perico e Vanessa Grosseli Filgueira
3- Jealcimar Araujo da Silva e Itamelia do Rosário Oliveira
4- Adão Machado de Oliveira e Geralda de Fátima Nascimento
5- Juares Nelson Appel e Florinal  Amaro
6- Édson de Souza Soares  e Sonia Regina Almeida Ribas
7- Claucinei Krüguer Gomes e Valdirene Alves Martins
8- Elenilson Silva Bezerra e Zenilda Aparecida de Quadros
9- Valmir Viana de Jesus Irala e Iara Elaine Mariano dos Santos

Vice-campeã paranaense sub-15 na categoria médio (até 58 kg), Emilly
Kauani da Rosa dos Santos (foto) foi o destaque da equipe Juventus no
Campeonato Brasileiro de Judô Sub-15, realizado no fim de semana em
Blumenau (SC). Ela ficou com a medalha de bronze ao vencer as
representantes de Ceará, Pernambuco, Paraíba e a atual campeã paranaense da
categoria (Nathalia Parodi, de Curitiba), perdendo para a atleta do Mato
Grosso do Sul (Kanã Carvalho) que terminou vice-campeã nacional. Ao todo,
18 atletas participaram da categoria. Já Leonardo Costa Brancalhão,
campeão paranaense da categoria ligeiro (até 40 kg), foi sétimo colocado no
Brasileiro dentre 27 atletas, enquanto Gabriela Militão Paixão caiu na segunda
luta pela categoria meio médio (até 53 kg), que contou com 24 atletas.

Jogão de futsal na Neva
Equipes que nas últimas tempo-

radas elevaram a rivalidade regional
à condição de duelo estadual – e naci-
onal, a partir deste ano, pela Liga -,
Cascavel Futsal e Foz Cataratas ficam
frente a frente nesta terça-feira para
um confronto de gigantes no Ginásio
da Neva, às 19h30, pela 10ª rodada
do returno da fase classificatória do
Paranaense da Série Ouro.

A três rodadas para a definição
dos playoffs, os rivais buscam pon-
tos importantes para avançar em
melhores posições à próxima fase.
O time cascavelense tem 40 pon-
tos na quarta colocação, enquanto
a equipe iguaçuense está uma po-
sição abaixo, em quinto, com 34.

Além disso, o embate promete
ser acirrado pelo histórico recente
na temporada, pois o Cascavel ven-
ceu os dois duelos entre as equi-
pes neste ano: 2 a 0 em Foz pelo
primeiro turno da Ouro e 4 a 3 em
casa pela Liga (na qual o Cataratas

está melhor posicionado na tabela).
Em busca da revanche, Azulão da

Fronteira esbarra no fato de a Ser-
pente estar invicta na Neva há bas-
tante tempo, o que também lhe mo-
tiva mais a derrubar essa marca.
Mais precisamente, o Cascavel não
perde na Neva há nove jogos, com oito
vitórias e um empate, entre Estadu-

al e Nacional, no período. A última
derrota foi há quase três meses, no
dia 6 de junho, para o Marreco.

Para o jogo de hoje, o técnico Nei
Victor tem o retorno do goleiro Ra-
món e do pivô Guilherme em rela-
ção à equipe que venceu a Intelli
(MG) por 3 a 2 na manhã de domin-
go, no Ginásio da Neva.

JUVENTUS

 Ingressos a R$ 5
Devido ao bom número de torcedores que

comparecem ao ginásio na manhã de
domingo, a diretoria do Cascavel Futsal

mantém em R$ 5 o valor promocional do
ingresso antecipado para o jogo desta

noite, com o Foz Cataratas. As entradas
podem ser adquiridas por esse preço até as

12h desta terça-feira. Na bilheteria da
Neva os valores serão R$ 10 (meia-

entrada) e R$ 20 (inteira).
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JOGAM HOJE

    SÉRIE B
19h15 Guarani x Goiás
19h15 Avaí x CRB
19h15 Atlético-GO x Ponte Preta
19h15 Coritiba x Boa Esporte
20h30 São Bento x Paysandu
20h30 Juventude x Criciúma
20h30 CSA x Londrina
21h30 Fortaleza x Figueirense
21h30 S. Correa x B. de Pelotas

A brasileira Marta foi anunciada, ontem, entre as três finalistas e
tentará conquistar pela sexta vez o prêmio de melhor do mundo
oferecido pela Fifa. A vencedora será conhecida no dia 24 de
setembro, em Londres. Ela concorrerá com a norueguesa Ada
Hegerberg e a alemã Dzsenifer Marozsan, ambas do Lyon. A lista foi
definida por votação de especialistas escolhidos pela Fifa. O tempo
compreendido para análise da performance foi de 7 de agosto de
2017 até 24 de maio de 2018. Neste período, Marta se
destacou no Orlando Pride, marcando 13 gols e dando seis
assistências na campanha de seu time até os playoffs nos Estados
Unidos. Pela seleção brasileira, a jogadora foi a capitã na conquista
da Copa América. Marta ganhou por cinco vezes prêmios com a
chancela Fifa, de 2006 a 2010. Presença constante entre as
finalistas, a jogadora ficou fora da relação de 10 melhores de 2017,
assim como já havia ocorrido em 2015. Atual detentora do prêmio,
Lieke Martens não ficou nem entre as 10 melhores desta edição.

A Fifa anunciou nessa segunda-fei-
ra os três finalistas do prêmio de Me-
lhor Jogador do Mundo. Atual ven-
cedor, Cristiano Ronaldo disputará o
título com Mohamed Salah, do Liver-
pool, e Luka Modric, antigo compa-
nheiro de Real Madrid. O vencedor
será conhecido no dia 24 de setem-
bro, em Londres.

Modric, inclusive, é uma preocupa-
ção para o português. O croata ven-
ceu a disputa com Cristiano Ronaldo
pelo prêmio de melhor jogador da
Europa pela Uefa. E desde que foi cri-
ada, a premiação divergiu do vence-
dor da Fifa apenas duas vezes. O meia
também foi eleito o melhor jogador da
Copa do Mundo Rússia 2018.

Já Mohamed Salah foi um dos des-
taques da última Liga dos Campeões.
O egípcio foi responsável por condu-

CR7, Salah ou Modric?
zir o Liverpool à final do torneio, con-
tra o Real Madrid. Na decisão, acabou
deixando o campo logo no começo
do jogo por causa de uma lesão.

Por sua vez, Cristiano Ronaldo bri-
ga pelo seu sexto título de melhor jo-
gador do mundo, o terceiro conse-
cutivamente. O português é o único
do trio que já venceu a premiação. O
atacante da Juventus foi eleito em
2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.

MESSI FORA
A ausência mais sentida foi de Lionel

Messi. O argentino não fica fora da

lista dos três finalistas desde 2007,

quando foi nomeado pela primeira

vez. Naquela ocasião, o atacante do

Barcelona perdeu a disputa com Kaká

e viu Cristiano Ronaldo ficar na

terceira colocação.

TÉCNICOS E
GOLEIROS
A Fifa também anunciou os três
finalistas ao prêmio de melhor
técnico e melhor goleiro da
temporada. Campeão da Liga dos
Campeões comandando o Real
Madrid, Zinedine Zidane competirá
com os dois técnicos finalistas da
Copa do Mundo: Zlatko Dalic
(Croácia) e Didier Deschamps
(França). Zidane é o atual vencedor
do prêmio. Já a A disputa do
prêmio de melhor goleiro de 2018
se reservou a três jogadores que
brilharam na Copa do Mundo.
Campeão mundial com a França,
Hugo Lloris disputará com o belga
Thibaut Courtois e o dinamarquês
Kasper Schmeichel.

SELEÇÃO BRASILEIRA
Sem contar apenas com o zagueiro Dedé, do Cruzeiro, e zagueiro Felipe e o
lateral-direito Éder Militão, ambos do Porto, o técnico Tite comandou ontem o
primeiro treino da seleção brasileira depois da eliminação nas quartas de final da
Copa do Mundo na Rússia. A atividade já foi visando ao amistoso de sexta-feira
(7) contra a seleção dos Estados Unidos, marcado para as 21h05 (de Brasília),
no Estádio Metlife, em Nova Jersey.

CBF


