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O impasse sobre a terceirização de zeladores continua a assombrar a educação infantil e
a partir desta quarta-feira a Secretaria de Educação inicia um levantamento para identifi-
car quais as turmas terão atendimento interrompido até que a situação se normalize.

Educação escolhe
turmas que param
até ter zeladores
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 Sincronia
A Cettrans deu início

ontem à substituição de
placas danificadas nos

últimos temporais para dar
efetividade à tão esperada

sincronia dos semáforos
da Avenida Brasil.
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 General Augusto Heleno Ribeiro
Pereira, confirmado como

ministro da Defesa do governo

eleito de Jair Bolsonaro (PSL),
negou ontem que a nomeação de
integrantes das Forças Armadas

para a equipe de transição indique uma
postura autoritária do governo eleito.

“Ninguém tá pensando em
intervenção militar, ninguém

tá pensando em
autoritarismo, é uma

aproveitamento de gente que
o País não estava

acostumado a aproveitar.
Pouca gente conhece o Brasil

como nós”.
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Na semana passada a revista Exame divul-
gou estudo produzido pela Urban Systems no
qual Cascavel aparece muito bem pontuada. É
a 23ª melhor do Brasil “para fazer negócios” en-
tre os municípios com mais de 100 mil habitan-
tes. No Paraná, Cascavel ficou em terceiro lu-
gar, atrás apenas de Curitiba e Maringá. Resul-
tado incrível, considerando que subiu 17 posi-
ções em apenas um ano: no ranking de 2017,
ocupava a 40ª posição.

Posicionada de maneira estratégica, cortada
por importantes rodovias federais e com empre-
sas sólidas, Cascavel avançou muito em infra-
estrutura interna. Praticamente toda pavimenta-
da, com água encanada por todo canto, assim
como rede de energia elétrica, além de um efici-
ente sistema de transporte público, a cidade é
um convite a novas empresas. Longe do caos e
do alto custo das metrópoles, mas com boa ofer-
ta de serviços e estrutura.

Toledo e Foz do Iguaçu também aparecem en-
tre as nove do Estado listadas no estudo, eviden-
ciando o alto potencial que a (talvez) futura região
metropolitana tem a oferecer. Um desafio, mas
que a região já provou ter condições de vencer.

CASCAVEL ENTRE AS
MELHORES DO BRASIL

DIVULGAÇÃO

Ao leitor
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Transporte escolar continua
Por orientação da Procuradoria-Geral, a prefeitura decidiu

manter os contratos emergenciais do transporte escolar até o
fim do ano. Com o aval do TJ (Tribunal de Justiça), houve
licitação e as novas empresas já poderiam iniciar o serviço

imediatamente. Porém, se interrompesse o contrato
emergencial, havia ameaça de multa estimada em R$ 500 mil.
Pelo serviço até dezembro, a RF de Oliveira Transportes Ltda

receberá R$ 3.654.614,02 e a Transtusa Transporte Santa Teresa
Ltda outros R$ 3.279.268,94. A partir do ano que vem, a Colibri
Transportes e Turismo Eireli assume os lotes 1 (R$ 2.399.120), 3
(R$ 2.712.752), 4 (R$ 1.649.956) e 6 (R$ 1.241.424), a V.C. de

Paula & Cia Ltda fará o lote 2 (R$ 5.144.028) e a MLC
Transportes Eireli - ME, o lote 5 (R$ 6.696.692).

Reunião estratégica
Secretários, diretores e
gerentes foram convocados
às pressas na tarde de ontem
para uma “reunião
estratégica” com Jeferson
Lobo nesta terça-feira, às 7h.
Será no Auditório do Centro
de Eventos. Lobo foi recém
nomeado, a princípio para
auxiliar nas atividades
internas e garantir
uma imagem positiva
da prefeitura.

Liderança
Após quatro meses fora,
Romulo Quintino (PSL) volta
hoje para o Legislativo
municipal. Romulo é tratado
como liderança do Governo
na Câmara. É que no
domingo Quintino participou
de reunião com o Sismuvel

MISTÉRIOMISTÉRIOMISTÉRIOMISTÉRIOMISTÉRIO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 A análise das contas de Edgar Bueno (PDT) da gestão 2015
ficou para a próxima segunda-feira, às 14h30.

 O parecer do Tribunal de Contas seria avaliado hoje pelos
parlamentares, mas o ex-prefeito não foi notificado a tempo.

Em votação importante sobre a LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) de Cascavel, duas ausências em plenário:
Pedro Sampaio (PSDB) e Fernando Hallberg (PPL). Ambos
justificaram que motivos particulares a ausência na sessão de
ontem. Oposicionistas e que gostam de fuçar por tudo, a
falta dos dois rendeu boas especulações.

sobre a extinção do cargo
de zeladora.

De lado
Não pegou bem ter deixado o
futuro presidente da Câmara,
Alécio Espínola, de escanteio
na negociação. Mesmo assim,
Alécio defendeu a proposta da
prefeitura e chegou a receber
vaias das servidoras.

Fim de mandato
A volta de Rômulo tira
Jefferson Cordeiro (PSL) da
cadeira, que em se mostrou
um grande defensor do
Executivo. Outro que retorna à
Câmara é Jaime Vazzata
(Podemos), que estava de
licença médica. Quem limpa
as gavetas nesta semana
é o advogado Rafael
Brugnerotto (PSB).

Diante de um pedido de
vistas do projeto de extinção
do cargo de zeladores, o se-
cretário de Planejamento e
Gestão, Edson Zorek, admi-
te a possibilidade de retirar a
proposta da Câmara de Vere-
adores. Com isso, restaria à
prefeitura a abertura de con-
curso público para repor o
quadro atual, que está defici-
tário após a falência de ter-
ceirizada que empregava 200
trabalhadores que atuavam
nos Cmeis (Centros Munici-
pais de Educação Infantil).
“Com isso, teremos que reti-
rar os benefícios que acorda-
mos em repassar à categoria.
É importante salientar que
não é retaliação: se tivermos
que chamar por concurso, não
teremos caixa para pagar os
benefícios”, explica Zorek.

O problema é o tempo:
teria que ser publicado edital
de concurso, aplicação de
provas e prazos de convoca-

Extinção de cargo
terá novos rumos

ção. Por meio da terceirização,
a prefeitura mantém o quadro
com 1,2 mil servidores, repas-
saria abono salarial de R$
170 a partir da data-base (ain-
da em negociação) e o salá-
rio passaria de R$ 964,69
para R$ 1.030,10. Isso tudo
acordado em reunião no últi-
mo domingo. O Município ga-
rantiu que não irá transferir as
servidoras de unidades.

Contudo, diante da forte
pressão das zeladoras que
lotaram o plenário ontem, os
vereadores aprovaram pedi-
do de vistas do projeto pelo
vereador Paulo Porto (PCdoB).

A terceirização “estanca-
ria” impacto imediato na fo-
lha. “Vamos fazer novas ro-
dadas de negociação para
tomar uma decisão: com ve-
readores, sindicato e zelado-
ras”, diz Zorek.

SEM INTERESSE
Neste ano, a posse de novas zeladoras é extremamente
baixa: 74% das convocadas para assumir a vaga não
tiveram interesse. Foram chamadas 438 aprovadas e apenas
112 assumiram.  Ontem uma reunião emergencial foi
realizada entre os secretários Márcia Baldini (Educação) e
Edson Zorek. A preocupação é com os Cmeis, que desde
agosto estão com quadro insuficiente de zeladores. Como
medida paliativa, a Educação divulga hoje o chamamento de
mais 28 aprovadas - que assumirão em 22 de novembro.

Aulas interrompidas
GRAVEUm levantamento será feito a partir desta quarta-feira para verificar as
turmas que terão o atendimento interrompido até a normalização do
quadro. “Tentamos fazer o máximo possível para resolver os problemas
- desde agosto estamos avaliando todas as alternativas. Esse
chamamento de amanhã [hoje] será a última cartada. Estamos com
servidores doentes, uma teve até AVC [Acidente Vascular Cerebral],
sabemos da sobrecarga”, afirma a secretária.
Segundo ela, não tem como manter as crianças nos Cmeis sem equipe
de limpeza. Se houver consenso entre categoria e prefeitura, o projeto
será mantido em plenário e volta para a pauta de segunda-feira.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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Santa Felicidade
recebe nova UBS

Passe o leitor de QR Code do seu celular e confira a
programação completa da Mostra de Educação

Dentro da programação dos 67 anos de aniversário da cidade, à
tarde foi entregue à comunidade do Bairro Floresta, no Território V,

a reforma da Capela Mortuária, que fica na Rua Curió, esquina
com a Rua Cisne Branco. Também foram apresentados os projetos
das novas capelas do Loteamento Los Angeles (na Rua Vinícius de

Moraes, esquina a Rua Madalena Tagliaferro) e do Bairro
Morumbi, que será edificada na Rua Serra Negra. No fim da tarde
o prefeito Leonaldo Paranhos e o secretário de Agricultura, Ney
Haveroth, assinam a ordem de serviço para o início da obra de

6.837 metros de adequação e construção de calçamento
poliédrico da Estrada Rural Barater - Rio Saltinho (Gramadinho)
com a empresa Pontes e Silvestro Terraplanagem e Construções

Ltda - ME. O valor do contrato é de R$ 1.410.131,25, com prazo de
execução de 420 dias.

A obra será executada em parceria com a Itaipu Binacional e com
o Município de Cascavel, por meio do projeto Ações de Manejo

Conservacionistas de Água e de Solo.

Em comemoração aos 67
anos de Cascavel, o prefeito
Leonaldo Paranhos entregou
nessa segunda-feira (5) à comu-
nidade do Bairro Santa Felicida-
de, Território Cidadão VII, as
obras de revitalização da UBS
(Unidade Básica de Saúde).

Participaram da solenidade
o secretário de Saúde, Rubens
Griep, a chefe da 10ª Regional
de Saúde, Arlene Muzzolon, a
coordenadora da Unidade, Pau-
la Martins, e o padre Romeu Ull-
rich, além de servidores e de
moradores do bairro.

A unidade tem 313 metros
quadrados e recebeu investi-
mentos do Programa de Qua-
lificação Primária, o APSUS, do

governo do Estado, no valor de
R$ 31.974,95, e mais
R$ 34.292 investidos em mo-
biliário e equipamentos.

Paranhos destacou que men-
salmente Cascavel atende mais
de 100 mil pessoas nas unida-
des de saúde e que, em função
da melhora no atendimento,
muita gente está migrando do
sistema privado para o público.
“Temos um desafio grande pela
frente. Temos que aumentar e
melhorar o serviço para o aten-

dimento à população. Estamos
caminhando para isso e o reco-
nhecimento está vindo. Nós pre-
cisamos fortalecer o atendimen-
to preventivo e primário. Nós
queremos ter atendimento da
saúde mais próximo das pesso-
as”, disse o prefeito.

Paranhos disse ainda que “es-
tamos com 19 novas unidades
de saúde no nosso cronograma
de obras a serem entregues; são
23 unidades de saúde ao todo
no campo e na zona urbana”.

Outras obras

 MOSTRA DE EDUCAÇÃO
Começa nesta terça-feira (6), às 8h30, e segue até a noite de quarta-feira (7), no

Centro de Convenções e Eventos de Cascavel, a Mostra da Educação, evento
promovido pela Secretaria de Educação e que mostrará um pouco das inúmeras

atividades desenvolvidas todos os dias pelas 116 unidades educacionais da rede pública
municipal em atendimento aos mais de 30 mil alunos.  A Mostra integra a

programação alusiva ao aniversário de Cascavel. Nestes dois dias, manhã, tarde e
noite, o Centro de Convenções fica aberto para a comunidade prestigiar os 75

estandes de escolas e Cmeis. Haverá também diversas palestras.

 SECOM

PARANHOS: “Estamos fazendo a nossa parte”
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03 de setembro de 1997

01 de novembro de 2018

Gabriel Batista de Souza
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 Gabriel Batista de Souza nasceu
no dia 3 de setembro de 1997 em
Cascavel. Ele é o quarto dos seis
filhos de Márcia Batista, que hoje
também é avó de cinco netos e vive
no Bairro Periollo, em Cascavel.

O jovem de 21 anos cresceu na
cidade, fez amigos e foi em Criciú-
ma (SC) que buscou a profissionali-
zação do talento nato.

Ele foi viver em Santa Catari-
na com a família, mas a mãe não
se adaptou e voltou para o Para-
ná. Gabriel optou por permane-

Sonhador dos palcos

Conselheiro
Durante uma pausa nos estudos nas

últimas semanas, Gabriel voltou à

terra natal e para matar um pouco

da saudade da família. “O Gabriel era

muito divertido, animado, brincalhão

e muito organizado. Também

gostava muito de ler e até mesmo

ensaiava algumas peças

em casa”, diz a mãe.

Ela recorda de bons momentos de

carinho ao lado do filho e de todos os

conselhos recebidos: “Até antes de

dormir ele vinha me pedir a bênção.

Também olhava para mim e dizia:

você precisa pintar o seu cabelo de

vermelho e raspar do lado”, cita, de

forma bem humorada, a mãe.

Márcia conta ainda que o filho a

motivava a ser empreendedora:

“Como faço salgados, ele dizia que

queria preparar um pequeno espaço

para servir café. Ele também fazia

doces e cup cakes”.

 Embora a mãe pressentisse que o filho
tinha muito ainda a dizer, a última conversa
não aconteceu como ela esperava e a des-
pedida do jovem se deu de forma prematura.

Vítima de um esfaqueamento no cora-
ção, ele não resistiu ao ferimento e mor-
reu na madrugada do dia 1º de novembro,
em Cascavel.

Gabriel foi velado no salão comunitário do
Bairro Periollo e o enterro ocorreu no Cemité-
rio Jardim da Saudade, no Bairro Guarujá.

cer em solo catarinense, o qual
ele dizia que o acolheu. “Fomos
em busca de algo melhor, mas
decidimos voltar e ele seguiu em
frente”, conta a mãe.

Há um ano e meio o jovem cur-
sava Teatro - bacharelado na
Unesc (Universidade do Extremo
Sul Catarinense). “O que ele mais
queria era seguir a carreira de ar-
tista. Atuava, montava palcos e
fazia estágio. Era muito sonhador
e queria conhecer o mundo”,
acrescenta a mãe.
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Devido às chuvas dos últimos
dias, várias placas dos semáforos
foram queimadas e compromete-
ram a já precária sincronia na Ave-
nida Brasil e de outras vias de Cas-
cavel. Para a alegria dos motoris-
tas, a substituição dos equipamen-
tos começou ontem. “Estamos em
um trabalho duro de troca de pla-
cas para que o sistema de sincro-
nia funcione na Brasil. Parcialmen-
te já está funcionando em alguns
pontos que não foram comprometi-
dos. Os semáforos já estão sincro-
nizados, o que falta é a normaliza-
ção”, disse o presidente da Cettrans
(Companhia de Engenharia de Trans-
porte e Trânsito), Alsir Pelissaro.

As placas são impor tantes,
pois elas fazem a comunicação
com o software que gerencia o sis-
tema, sem elas os semáforos fun-
cionam de forma mecânica e sem
sincronia. Como a Cettrans depen-
de da empresa que instalou o sis-
tema, a Datapron, não há quanti-
dade suficiente para reposição
hoje na cidade. “Estamos trocan-
do conforme nós temos. 100%

Cettrans substitui
placas de semáforos

para agora não tem como, precisa-
mos das placas para ter essa co-
municação e assim o sistema in-
teligente gerir o trânsito e sincro-
nizar os semáforos conforme o flu-
xo das vias”, explicou Pelissaro.

Uma visita da Datapron está pro-
gramada para esta semana e o pre-
sidente da Cettrans espera conse-
guir os materiais. “O pessoal da

empresa vem para Cascavel e es-
peramos acertar todos esses de-
talhes para a reposição das placas
eletrônicas. Tem todo um proces-
so legal de licitação para isso, mas
estamos tentando melhorar o que
está ao nosso alcance”, disse.

A licitação para a sinalização dos
corredores exclusivos do transporte
público das Avenidas Brasil, Barão
do Rio Branco e Tancredo Neves foi
realizada ontem e a empresa
Sinales - Sinalização Espírito Santo
Ltda apresentou o menor valor. O
máximo estipulado pelo Município
era de R$ 698 mil e a Sinales
venceu com desconto de R$ 70,1
mil, com proposta de R$ 628 mil. A
outra participante, a empresa

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos

SINCRONIA dos semáforos funciona hoje de forma parcial

Licitação dos  10 mil tachões
Cinco Sinalização e Construções Ltda,
havia proposto R$ 675 mil.
Segundo o Setor de Licitações da
Prefeitura de Cascavel, a Sinales
agora vai passar por análises e em
cerca de dez dias sai o resultado se ela
está ou não apta para executar o
projeto. “São 10 mil tachões e a
sinalização horizontal dos corredores.
Depois de aprovada, espero que em
menos de 30 dias a sinalização esteja
concluída”, disse o presidente da

Cettrans, Alsir Pelissaro.
Campanhas de orientações vão
começar pela cidade e depois de
implantado o novo sistema de
transporte quem trafegar pela
terceira faixa das avenidas será
multado. “Em hipótese alguma
outros veículos que não sejam
autorizados vão poder circular
nessas faixas. Elas são exclusivas
para dar melhor fluxo ao transporte
coletivo”, explica Pelissaro.



LOCAL08
HOJE NEWS, 06 DE NOVEMBRO DE 2018

A governadora Cida Borghetti de-
terminou nessa segunda-feira o pa-
gamento do 13º salário do funciona-
lismo estadual no próximo dia 10 de
dezembro. O valor será depositado
integralmente na conta de aproxima-
damente 280 mil servidores ativos,
pensionistas e aposentados.

Cida manda pagar 13o

no dia 10 de dezembro
“O Estado tem uma situação fi-

nanceira equilibrada que nos per-
mite fazer esse anúncio”, afirmou
a governadora, ressaltando que a
decisão contribui para que os ser-
vidores possam programar suas
despesas de fim de ano.

O valor da folha mensal do fun-

cionalismo chega a R$ 1,7 bilhão
e, num período de 30 dias, entre o
fim dos meses de novembro e de
dezembro, o governo do Estado
será responsável pela injeção de
cerca de R$ 5,1 bilhões na econo-
mia do Paraná, somando os paga-
mentos de salários e o 13º.

Curso
ensina “Zap”

para a terceira
idade

Dificuldades para mexer no “Zap”?
Esse é um dos seis minicursos que

integram a programação da 1ª FIT
(Feira de Iniciação em Tecnologia), que
será realizada na próxima sexta-feira

(9) no câmpus de Cascavel da
Unioeste. O encontro é específico para
pessoas com mais de 60 anos, ocorre

das 13h30 às 17h. É gratuito! Mas
corra, porque as vagas são limitadas.

A feira foi dividida em minicursos, que
vão abordar desde curso básico para

aprender a mexer no celular, até
jogos digitais e segurança na internet.

Informações:
(45) 3392-6352 e 99978-0566.

Minicurso 1 - Curso básico:
smartphone Android - Vagas: 45
Minicurso 2 - Jogos Digitais e
Segurança na Internet - Vagas: 15
Minicurso 3 - DocSenior: catalogação
de histórias - Vagas: 15
Minicurso 4 - O bom sabor da idade -
Vagas: 15
Minicurso 5 - Musicalização e acesso a
tecnologia - Vagas: 12
Minicurso 6 - Internet e Comunicação
- Vagas: 15

Telefone temporário da
Agência do Trabalhador

A partir desta terça-feira o preço do botijão de cozinha fica 8,5% mais caro nas
refinarias. No ano, a alta acumulada é de 2,8%. Desde janeiro, a estatal reajusta
o botijão de gás trimestralmente. Em janeiro e abril, os valores foram reduzidos e
em julho, elevados. A expectativa é de que o reajuste seja todo repassado ao
consumidor final já a partir de hoje.

DIVULGAÇÃOGÁS MAIS CARO

Desde 18 de outubro a Agência do Trabalhador de Cascavel está sem central
telefônica e opera com um número provisório viabilizado pela Prefeitura de

Cascavel.  A central queimou durante um temporal, mas o conserto que precisa
ser feito pelo Estado ainda não ocorreu porque, segundo a coordenadora da

agência, Marlene Crivelari, o Estado deverá fazer uma licitação para mudança
na central. Ainda sem data prevista para conclusão do certame, a estrutura
permanecerá funcionando com o número provisório, o (45) 3321-2208, por

tempo indeterminado.
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Felicidades!

Teatro
Dia 11 de novembro, às

19h30, tem estreia da Peça
Doroteia, de Nelson

Rodrigues. Os ingressos
estão à venda pelo telefone

(45) 9 9933-7412.
O evento será realizado no
espaço cultural CoolHall,

Rua Paraguai, 885,
 Alto Alegre.

 A bela Larissa Rodrigues

YASMIN HANSEN, comemorando seus 15 anos.
 O registro é de Vera e Grasi Fotografias

Cadastro
Artistas que tiverem

interesse em constar no
banco de dados da

Secesp podem acessar o
link http://

secespcascavel.com/
cadastro-de-artistas. Mais
informações pelo telefone

(45) 3902-1370.

Mostra de Educaçao
Hoje e amanhã ocorre a
Mostra de Educação

de Cascavel.

oOo

Amanhã, às 14h tem
palestra com o escritor

César Obeid, além de
apresentações culturais
de escolas. O evento será
realizado no Centro de

Convenções de Cascavel e tem
início às 8h30.

Melhor Idade
Sob a batuta do

regente Geferson, toda
quarta-feira tem ensaio

do Coro da Melhor Idade
na escola Sagrada
Família, às 15h30.

Todos podem participar.
As aulas são gratuitas.
Mais informações pelo

telefone
(45) 9 9959-5537

Neiva Maria Amaral Rissi,

Josiane Fernandes,

Rosana Reiznaut e

Talita Vanessa Reis.

A chuva bate a pele de um
leopardo, mas não tira suas

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

GLOBO  �   ESPELHO DA VIDA

 � REDE GLOBO

 � SBT

MALHAÇÃO
Úrsula, Flora e Bárbara incentivam

Talíssia a conversar com Marcos. Mar-
celo e Leonor se beijam e Dandara não
gosta. Marcelo tenta conversar com
Dandara, e Leonor diz que a menina pre-
cisará de tempo para aceitar o roman-
ce dos dois. Rosália e Pérola admiram
a disposição de Márcio em aprender a
cozinhar. Marcos ameaça Talíssia.

O TEMPO NÃO PARA
Emílio ameaça Marocas. Betina con-

trata Igor. Elza confessa que estava
mancomunada com Emílio e aceita se
unir a Carmen e Vanda para descobrir
as armações do advogado. Cecílio res-
gata um dos colchões que Coronela in-
cendiou, sem saber que era de Teófilo.
Todos ficam consternados quando Ma-

Tonho ameaça Américo, que decide ficar em Rosa Branca. Isabel reclama
ao ver Edméia  Grace com Priscila. Isabel briga com Edméia Grace por ouvir

sua conversa ao telefone. Cris apresenta Américo para o elenco como seu pai
e Alain não gosta. Edméia Grace tenta aconselhar Alain, que se afasta rapida-
mente. Cris procura por André pela cidade. Isabel finge gostar da homenagem
que as costureiras lhe fazem. Emiliano chega ao casarão e se enfurece ao ver

Solange. Isabel é dissimulada com Mariane.

rocas comunica que deixará a Miude-
za. Barão se sensibiliza ao descobrir
que Paulina já sabe que é sua filha. Dom
Sabino comenta com Eliseu que des-
confia do noivado de Marocas com
Emílio. Com o resultado do exame de
DNA em mãos, Coronela constata que
o filho de Waleska é de Mateus.

JESUS
Jesus diz que os apóstolos partirão

para suas missões de dois em dois.
Longinus avisa que os rebeldes quei-
maram as madeiras do palácio. Petrô-
nius então avisa que a crucificação de
Ami será adiada. Edissa reencontra
Deborah e elas se abraçam, emociona-
das. Ami descobre que a crucificação
foi adiada. Petronius chama Goy para
um treino de espadas. Barrabás con-
versa com Adela e confessa ter sido o

responsável pela destruição das madei-
ras. Maria diz ter uma ótima notícia para
José de Arimatéia. Ele vai ao encontro
de Edissa. Laila diz que Efraim morreu
e é consolada por Jairo.

MINHA VIDA
Fulya mostra para Efsun os cur-

sos de estudo. Efsun pede mais tem-
po para escolher o curso certo. Hulya
diz para Fulya que Efsun não quer es-
tudar. Efsun quer encontrar Alp em
um hotel. Mehmet cobra de Ates no-
vidades sobre o caso do Yusuf. Os-
man conta a Ylias que perdeu o pro-
cesso contra Mehmet, mas que vai
se vingar. Ates envia mensagem se-
creta a Bahar, informando o encon-
tro de Alp e Efsun. Bahar vai até o
hotel, mas Efsun e Alp já foram em-
bora.

TERESA
Teresa, finge que está ofendida, e

pede a Mariano que não a entenda mal,
mas às vezes, a pobreza a desespera.
Paulo leva Teresa até sua casa para
fazer um trabalho da universidade e,
chegando lá, tenta beijá-la. Teresa o es-
bofeteia. Teresa lembra Paulo que ele
ainda é o namorado de Aída. Paulo, por
sua vez, diz que ela ainda sai com o
taxista. Teresa diz que entre ela e Mari-
ano não existe nada, e que só aceita
que ele a leve a universidade, pois ain-
da não tem carro para ir sozinha. Ru-
bens tenta convencer Esperança a vol-
tar com ele.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Ao ir até o quarto de Poliana, João

muda sua foto no mural de lugar. Filipa
conta para Ruth que Salvador está fa-
zendo o mapa nasal dos alunos. Débora
telefona para Marcelo e avisa que João
fugiu do Conselho Tutelar. Sophie ouve.
Afonso dá carona para Poliana até sua
casa. Luísa conta a Poliana que Marce-
lo já está perto de encontrar a mãe de
João. Ruth briga com Salvador por estar
fazendo o mapa nasal das alunas.

 � BAND

 � RECORD

Cris apresenta Américo para
o elenco como seu pai
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

Revisão dos caminhos profissionais e
do modo como assume as responsa-
bilidades diante do mundo. Aliás, muito
mais está se renovando a cada dia.

To
ur

o Sua filosofia de vida está em transfor-
mação, já há algum tempo. Mas agora
é preciso voltar atrás num caminho
equivocado que você tomou.

G
êm

os

Há situações a serem eliminadas ou
expurgadas em sua vida, o que sem-
pre é difícil, mas começa a ser impres-
cindível. Ou o preço a ser pago tende
a subir bastante.

C
ân

ce
r A transformação ocorre no âmbito das

uniões e alianças. É tempo de apren-
der mais um pouco sobre estar ao lado
das pessoas com quem divide sua
vida.

Le
ão

O aperfeiçoamento profissional e de
sua saúde está favorecido. Mudança
profunda no ambiente de trabalho e
nos cuidados com seus hábitos físicos.

V
ir

ge
m Mudanças lentas e profundas em seus

sentimentos. Deixe que, aos poucos,
se vão os velhos padrões já desgas-
tados, dando lugar a sentimentos no-
vos.

Li
br

a

Transformações necessárias no lar e
no ambiente familiar. Com paciência,
identifique os pontos que não podem
continuar mais os mesmos

E
sc

or
pi

ão As palavras e os pensamentos estão
em processo de transformação. Ne-
cessidade de mudar algo em seu modo
de interagir e de se comunicar.

S
ag

it
ár

io Momento de extrair a essência de tudo
o que compõe seu mundo. Começo
de uma fase de reconsiderar o modo
como lida com a materialidade.

C
ap

ric
ór

ni
o Momento que requer a transformação

de sua identidade básica. É tempo de
sentir o que está em desacordo com
sua motivação essencial, e trabalhar
para melhorar tal sintonia.

A
qu

ár
io Começa um período oportuno para se

livrar de antigos medos e receios, en-
frentando-os com coragem. Devagar
e com esforço poderá construir um
novo campo de liberdade.

 P
ei

xe
s Nova fase de transformação em seus

sonhos de vida e em relação aos ami-
gos. Algumas direções antes aponta-
das devem ser revistas.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 40

Latrocínios 00

Confrontos 06

Mortes no trânsito 40

 Foram momentos de terror vivi-
dos por uma família no fim da ma-
nhã de ontem na Rua Belo Horizon-
te, Bairro Neva, em Cascavel. Três
bandidos, dois homens e uma mu-
lher invadiram a loja que fica junto
à residência dos proprietários.

De cara limpa, eles entraram na
loja de produtos de cama, mesa e
banho, armados. “Eles anunciaram
o assalto, amarraram a mim e a um
cliente, e levaram a minha esposa
para dentro de casa. Ela ainda foi
agredida pelos ladrões”, conta o

Ladrões agridem
e assaltam família

empresário Claudinei Dias, que fi-
cou revoltado com a situação.

Depois da agressão, os ladrões
fugiram, aparentemente a pé, e le-
varam roupas, joias e dinheiro da
loja e da família. O empresário ain-
da contabiliza o prejuízo.

A Polícia Militar foi acionada
no local e registrou a ocorrência.
Fez buscas por suspeitos, mas
ninguém foi preso até o fecha-
mento desta edição. A Polícia
Civil investiga o caso para tentar
encontrar os assaltantes.

 A Polícia Civil de Casca-
vel descartou a possibilida-
de de a morte de Gabriel
Batista de Souza, de 21
anos, ter motivação homofó-
bica. Gabriel era homossexu-
al e a suspeita partiu de
amigos. A polícia disse que
nada confirma essa possibi-
lidade e ressalta que crimes
de ódio nunca foram carac-
terísticos em Cascavel.

Oitivas sobre o caso foram
feitas ontem, mas, segundo
a Polícia Civil, a linha de in-
vestigação seguida não será
divulgada por enquanto. O
depoimento do casal que pe-
diu socorro a Gabriel indica-
va que ele teria sido vítima
de um assalto.

Ainda abalada pela morte
do filho, Márcia Batista guar-
da a mala do rapaz e todos

os pertences dele. Gabriel veio
visitar a família em Cascavel no
feriado e voltaria para Santa Ca-
tarina, onde fazia faculdade de
Teatro na Unesc (Universidade
do Extremo Sul Catarinense).

Com histórico de boa educa-
ção e destaque na universida-
de, Márcia considera o filho uma
pessoa sempre bem humorada
e sem rixas pessoais. “Eu que-
ro respostas. Porque ele não iria
sair naquele horário para se
encontrar com estranhos, co-
nheço meu filho. Disseram que
ele foi assaltado, mas eu não
acredito nisso”, diz a mãe.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

 Polícia descarta  crime homofóbico

Mãe lembra do filho e pede justiça

O CRIME
Gabriel Batista de Souza foi morto na madrugada da

última quinta-feira (1º), na Rua Europa, Bairro Periollo, com
uma única facada no coração. Um casal contou à polícia que
viu o rapaz pedindo socorro e dizendo que havia sido assalta-
do e foi até a UPA Brasília pedir uma ambulância. Quando o

Samu chegou, o rapaz estava caído e sem vida.
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Giro da
Violência

Motorista derruba portão
O motorista de um veículo Fiesta perdeu
o controle da direção e derrubou o portão
de uma casa ontem. O acidente aconteceu
na Rua Eucalipto, no Parque Verde, em
Cascavel. Além do portão, o motorista quase
acertou outros veículos que transitavam pela
via. O automóvel e o portão ficaram
destruídos. Ninguém se feriu.

 Um casal de irmãos é investi-
gado por aplicar golpes a empre-
sas da região oeste do Paraná
usando o CNPJ de um estabeleci-
mento de Cascavel e comprando
mercadorias com cheques com
assinaturas falsificadas.

O caso chegou ontem às mãos da
Polícia Civil, que, por meio do Setor
de Estelionato, identificou duas víti-
mas do golpe: uma de Capitão Leôni-
das Marques e uma de Quedas do
Iguaçu. Somadas as duas, o prejuízo
causado é de R$ 25 mil.

Segundo a polícia, os irmãos
usavam de forma fraudulenta o
CNPJ de uma empresa de Casca-
vel, para manter as aparências. “Os
acusados compravam as mercado-
rias, eletrônicos, roupas e outros
objetos, e davam, como pagamen-
to, cheques de terceiros. Só que
esses cheques estavam com assi-
natura falsificada. O golpe foi des-
coberto porque uma das vítimas foi
procurar a empresa de Cascavel que
tem esse CNPJ. E foi nesse momen-

Golpistas deixam prejuízo
de R$ 25 mil a empresas

to que as duas descobriram que es-
tavam sendo vítimas de um esteli-
onatário”, explica a delegada de Po-
lícia Civil, Anna Turbay Palodetto.

Os dois identificados como San-
dra Mara Macarini, 46 anos e Ro-
berto Carlos Macarini, 52 anos, au-
tores dos golpes foram reconheci-
dos pelas vítimas. Eles não ficaram
presos porque não foram autuados
em flagrante, mas responderão por
estelionato e a polícia trabalha para
identificar mais vítimas do crime e
de onde os cheques eram adquiri-
dos. A suspeita é de que tenham
sido roubados ou furtados.

Um acidente deixou dois homens feridos na tarde de ontem na Rua Terezina, esquina com a Rua Manoel
Ribas, Bairro Cancelli, em Cascavel. Os motociclistas estavam indo ao trabalho quando houve a batida. O sol
estava muito forte no horário do acidente e as vítimas foram colocadas na sombra por populares até a chegada
do Corpo de Bombeiros. Os homens tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para atendimento
hospitalar. Atenção: a orientação é nunca mexer em vítimas de trauma, pois pode agravar possíveis lesões.

ALGUMAS mercadorias foram recuperadas pela

Polícia Civil

P
O

L
ÍC

IA
 C

IV
IL

 Acidente na BR-163
Um acidente foi atendido na BR-163
nas proximidades do Distrito de Santa
Maria, em Santa Tereza do Oeste, na
noite de ontem. Uma camionete S10
capotou na rodovia e a motorista do
veículo ficou presa nas ferragens. Ela
teve ferimentos graves e foi
encaminhada para atendimento
hospitalar. Um homem e um menino
que estavam no veículo não se feriram.

Mortes em Céu Azul
Duas pessoas morreram e três ficaram
gravemente feridas na BR-277 em Céu
Azul. A colisão frontal envolveu um
veículo GM Classic e um Fiat Uno na
noite de domingo (4). Os automóveis
ficaram destruídos. O passageiro do
Classic, Valmir Resende Júnior, de 30
anos, e a passageira do Uno, Josiane
de Nazaré Pinheiro, de 34 anos,
morreram na hora. Os corpos foram
encaminhados para o IML (Instituto
Médico Legal) de Cascavel. Outras três
pessoas ficaram gravemente feridas e
foram encaminhadas para atendimento
hospitalar em Cascavel.

AÍLTON SANTOS

AÍLTON SANTOS

DIVULGAÇÃO
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           SÉRIE B
19h15 Brasil de Pelotas x Vila Nova-GO
19h15 Atlético-GO x Avaí
19h15 Londrina-PR x Criciúma
20h30 Ponte Preta x Boa Esporte Clube
20h30 São Bento x Coritiba
21h30 Figueirense x Guarani
21h30 Fortaleza x CSA
21h30 CRB x Juventude

             LIGA DOS CAMPEÕES
15h55 Monaco x Club Brugge
15h55 Estrela Vermelha x Liverpool
18h Atlético de Madri x Borussia Dortmund
18h Internazional x Barcelona
18h Tottenham x PSV
18h Napoli x PPSG
18h Schalke 04 x Galatasaray
18h Porto x Lokomotiv Moscou

JOGAM HOJE

SÉRIE A
Time PG J V E D GP GC SG
Palmeiras 66 32 19 9 4 51 22 29
Internacional 61 32 17 10 5 44 24 20
Flamengo 60 32 17 9 6 51 25 26
São Paulo 57 32 15 12 5 43 29 14
Grêmio 55 32 15 10 7 42 23 19
Atlético-MG 46 32 13 7 12 48 38 10
Santos 46 32 12 10 10 40 31 9
Cruzeiro 46 32 12 10 10 30 29 1
Atlético-PR 43 32 12 7 13 44 32 12
Fluminense 40 32 11 7 14 31 39 -8
Bahia 40 32 10 10 12 33 36 -3
Corinthians 39 32 10 9 13 32 31 1
Vasco 38 32 9 11 12 37 43 -6
Botafogo 38 32 9 11 12 31 42 -11
Ceará 37 31 9 10 12 27 32 -5
Vitória 34 32 9 7 16 31 53 -22
América-MG 34 32 8 10 14 27 38 -11
Chapecoense 34 32 8 10 14 30 46 -16
Sport 33 31 9 6 16 31 53 -22
Paraná 18 32 3 9 20 14 51 -37

Atlético-MG 0x1 Grêmio
Fluminense 0x1 Vasco

Palmeiras 3x2 Santos
Paraná 1x1 Vitória

América-MG 1x2 Cruzeiro
Botafogo 1x0 Corinthians

São Paulo 2x2 Flamengo
Bahia 1x0 Chapecoense

Internacional 2x1 Atlético-PR
Ceará   0x1 Sport

SÁBADO (10/11)
17h Corinthians x Paulo
19h Atlético-PR x Cruzeiro
19h Botafogo x Flamengo
21h América-MG x Paraná

DOMINGO (11/11)
17h Atlético-MG x Palmeiras
17h Vitória x Bahia
17h Ceará x Internacional
17h Grêmio x Vasco
19h Fluminense x Sport

SEGUNDA-FEIRA (12/11)
20h Santos x Chapecoense

32ª RODADA

33ª RODADA

A equipe masculina Cascavel/
AC5/Ecocataratas comemorou o
título de vice-campeã na Copa Oes-
te de Handebol realizado fim de
semana em Foz do Iguaçu.

A competição trouxe mais experi-
ência aos adolescentes comandados
pelo professor Cezar Casagrande.

Os meninos que só daqui a dois
anos estarão enquadrados na cate-
goria de 18 anos já demonstram
muita habilidade em quadra. “Fica-
mos em segundo lugar da categoria

Vice no Handebol
DIVULGAÇÃO

2000 (18 anos) com um time base
de 16 anos”, lembra o professor.

Ele ressalta que o time é com-
posto por 100% de atletas casca-
velenses e agradece quem ajudou.
“Temos que agradecer o apoio da
Prefeitura de Cascavel que foi es-
sencial, em especial o Cleber, da
Secretaria de Cultura e Esportes”.

A trajetória da equipe foi a se-
guinte: Cascavel 17 x 16 Corbélia;
Cascavel 18 x 17 Toledo e Casca-
vel 20 x 26 Mercedes.

Após vencer o time de casa (Município de Mariluz), a equipe feminina Cascavel/
Santa Maria perdeu a grande final da Copa Oeste de Handebol para o Iporã e

também ficou com o título de vice-campeã da competição.
O placar da última partida foi de 20 para Iporã e 19 para Cascavel. O gol da

vitória foi em uma cobrança de falta ao fim do jogo.
Jogadoras do time cascavelense se destacaram como as melhores pivô,

armadora central e ponta direita da competição.

DIVULGAÇÃO Equipe feminina

VOCÊ QUER RECEBER O

LIGUE

3321-1000
E SAIBA COMO

TODOS OS DIAS?
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 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

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, 06 DE NOVEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Leonardo Couto Camargo e Carla Barbosa

2- Leonardo Antunes Sartor e Maylla Estefani Wesolowski

3- Mauricio Bard e Roseli Aparecida Silveira

4- Emanuel Biasi Anzorena e Eliza Maria Pauli

5- Moacir Eugenio Chiumento e Giselda Barbosa Pereira

6- Claudio Antonio da Silva Junior e Gabriela Batista Pereira

7- João Donato Lepka Camargo e Guiomar Sibert

8- Alex Pichsius Gomes e Andressa Paetzhold Barcelos

9- Tiago Martins da Cruz e Karen Cristina Brecher

10- Társis Ruan de Paula Silva e Andriele da Silva Palma

Cascavel é derrotado
pelo Marreco

O Cascavel Futsal entrou em qua-
dra pelas quartas de final na Série
Ouro de Futsal em partida contra o
Marreco no Ginásio da Neva na noi-
te dessa segunda-feira (5).

O time de Francisco Beltrão foi
quem abriu o placar com gol de Fabia-
no Assad logo no início do jogo e aos
cinco minutos ele marcou mais um.

O time cascavelense conseguiu
descontar aos dez minutos de jogo.
Canhoto marcou o primeiro da equipe.

Com gol contra de Issamu, o
placar dos visitantes foi amplia-
do para 3 a 1.

Rafael, aos 11 minutos, diminuiu
para o Cascavel Futsal.

Fabiano Assad fez o terceiro
dele e o quarto da equipe do su-
doeste. Luciano marcou mais um
para o Cascavel.

O último gol do Marreco foi mar-
cado por Emerson e o placar final
foi Cascavel 3 x 5 Marreco.

O próximo compromisso das
equipes está marcado para este
sábado (10), às 20h30, no Ginásio
Arrudão em Francisco Beltrão.
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