
 A Prefeitura de Cascavel negocia com o Ministério das Cidades um novo empréstimo milioná-
rio: são R$ 35 milhões do Programa Avançar Cidades. “Estamos atuando em quatro linhas:

abrigos de ônibus, lombadas elevadas, pavimentação e revitalização de avenidas. A participa-
ção do deputado Alfredo Kaefer foi fundamental para o enquadramento do Município no pro-

grama. Agora vamos apresentar os projetos”, disse o prefeito Leonaldo Paranhos.
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Mais R$ 35 mi para
revitalização urbana
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DIVULGAÇÃO

Cascavel conectada:
em dois anos, acesso
à internet quadruplica
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Macas retidas
A semana anda difícil para
o sistema de urgência em

Cascavel. Sem leitos, as
UPAs voltaram a reter ma-

cas do Consamu ontem. O
problema seria a lotação
do HU, mas a direção do

hospital impediu que a
reportagem tivesse acesso

ao local. Um paciente en-
viou foto do corredor, com
maca em frente ao pronto-
socorro, mas sem o caos

de outros tempos.
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Terminais “velhos”
vão virar estações
de serviços
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Cascavel fatura
novos pódios nos
Jojups em Toledo
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Candidato à Presidência da
República pelo PDT, Ciro
Gomes disse em sabatina

promovida pelos jornais O
Globo e Valor Econômico e
pela revista Época que, se

Jair Bolsonaro (PSL)
ganhar as eleições, ele

chora e deixa a política.

 “Vou desejar
boa sorte a ele
[Bolsonaro],

cumprimentá-lo
pelo privilégio e

depois vou chorar.
Eu saio da política”

EAD É MAIS FÁCIL?

Megasena
Concurso: 2076

05 06 12 15 22 43

Dupla sena
Concurso: 1838

14 19 22 28 34 441º sorteio

03 18 32 36 41 442º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1709

01 03 04 05 11 12 13 15
18 19 20 21 22 23 24

Quina
Concurso:  47713

50 51 62 70 76

Timemania
Concurso: 1230

07 21 27 34 64 68 76
TIME DO BOTAFOGO/RJ

Lotomania
Concurso: 1900

03 15 21 24 25 38 43
44 50 52 56 57 58 75

82 83 88 91 97 99

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 05318

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

79.030
49.451
86.891
82.987
67.146

Dia da Sorte
Concurso: 049

07 21 27 34 64 68 76
JANEIROMÊS DA SORTE:

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

29
Quinta

Curitiba
Sexta

23
Quinta

19
Sexta

141116
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16 21

CHEIA

24/09 - 23h54
MINGUANTE

02/10 - 06h47
NOVA

09/09 - 15h02
CRESCENTE

16/09 - 20h16

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Nublado com

pancadas de chuva

Nublado com

pancadas de chuva

Nublado com

pancadas de chuva

Renata Burgo Fedato é professora e tutora dos cursos

de Segunda Licenciatura e Formação Pedagógica do

Centro Universitário Internacional Uninter

Opinião

 Por diversas vezes ouvimos comentários afirmando que a for-
mação no Ensino a Distância (EAD) é muito fácil de ser conseguida.
Os argumentos que ouvimos são comuns, e geralmente se referem
ao seguinte comentário: “O aluno nem vai à faculdade e sai de lá
formado”. Precisamos refletir sobre isso.

O fato de afirmarmos que o aluno “nem vai à faculdade” é
muito mais referente ao deslocamento físico do que à sua for-
mação em nível intelectual.

Ser aluno de EAD requer autonomia enquanto estudante, disci-
plina e rigorosidade no processo de ensino e aprendizagem.

Estudar artigos indicados, realizar a leitura dos livros das discipli-
nas, atingir os objetivos dos trabalhos que relacionam a prática e a
teoria como “cases”, dissertar sobre os conhecimentos adquiridos
ao longo da disciplina nas provas dissertativas, acessar bibliotecas
virtuais, interagir e explorar os ambientes virtuais, realizar simulados
on-line, fazer os estágios, escrever o trabalho de conclusão do cur-
so, participar de fóruns, chats, são necessários ao estudante no
processo de aprendizagem da modalidade EAD.

No ensino EAD o aluno deve se atentar aos calendários, aos
prazos, às atividades, pois, por exemplo, caso existam trabalhos e
provas para realizar em determinado período, se a data finalizar e o
horário se encerrar às 23h59 no sistema, o processo simplesmente
é finalizado e o estudante não tem mais possibilidades de entregá-lo.

Esses são exemplos de atividades e dedicações necessárias
ao aluno imerso no processo de ensino e aprendizagem EAD.

Portanto, não cabe a afirmação de que “o EAD é mais fácil”.
Diplomas conquistados no modelo EAD são extremamente va-
lorizados, cientes de que a dedicação é ainda maior para a
conclusão do curso.

MÁRCIA FOLETTO



POLÍTICA 03
CASCAVEL, 13 DE SETEMBRO DE 2018

Continência ao general!
Que o voto é secreto todos sabem, e que as entidades - na
maioria das vezes - são apartidárias, também. Mas a visita
do vice-candidato à Presidência General Mourão parece ter
mexido com as estruturas dos representantes em Cascavel.
Não passaram despercebidos ontem na recepção do general
seis grupos diferentes: Sociedade Rural do Oeste, Sindicato

Rural de Cascavel, Sindicato da Indústria da Construção
Civil, Federação das Associações Comerciais, Associação

Comercial e Industrial de Cascavel e até Uopeccan. Edson
Vasconcelos disse que “nos canteiros de obras os eleitores
pró-Lula agora são agora pró-Bolsonaro” e que o general é

um homem que carrega com ele “muitas pessoas” -
atribuindo a aceitação dos eleitores.

Alto escalão
Poderia ser Escola de
Governo de Paranhos, mas
não: era do vice de
Bolsonaro. Estiveram atentos
ao que falava o General
Mourão o secretário-chefe
da prefeitura, Cletírio
Feistler, o secretário de
Agricultura, Agassiz
Linhares, e o secretário de
Desenvolvimento
Econômico, João Andrade.
Da Câmara, Alécio Espínola -
eleito presidente biênio
2019/2020.

Valorização
Os servidores da educação
cobram reajuste referente
aos cursos do Pró-
Funcionário. O presidente

da Comissão de Educação,
Paulo Porto (PCdoB), quer
informações atendendo a
uma reivindicação do
Sismuvel. O benefício seria
aos funcionários que não
são professores.

Que critérios?
Diante da utilização de
sobra de verbas da Câmara
repassada à prefeitura para
a reforma de salões
comunitários, a cobrança
de quem ficou de fora é
sobre o “critério” adotado
para selecionar os
beneficiados. Os dez
privilegiados terão direito a
um cheque de R$ 15 mil
para reformas, mas alguns
em situação bem pior
ficaram sem nada.

CASO HALLBERGCASO HALLBERGCASO HALLBERGCASO HALLBERGCASO HALLBERG

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O prefeito Leonaldo Paranhos cumpre agenda hoje em

Curitiba e Ponta Grossa em reunião com o DER.

 Ele busca recursos para a revitalização da Avenida

Rocha Pombo e da Avenida Brasil perto do Trevo Cataratas
que ficou fora do PDI.

O parecer da Comissão Processante que avaliou a suposta
infração político-administrativa do vereador Fernando
Hallbeg (PPL) será votado segunda-feira, em sessão
ordinária. A conclusão foi de arquivamento de Serginho
Ribeiro (PPL) e Sidnei Mazutti (PSL) - Josué de Souza
(PTC) foi voto vencido na Comissão. Agora, o plenário
decide se a investigação para ou não.

Para mobilidade urba-
na, a Prefeitura de Casca-
vel requisitou ao Ministé-
rio das Cidades um novo
empréstimo. Desta vez o
montante estimado é de
R$ 35 milhões, que têm
como origem o Programa
Avançar Cidades. O IPC
(Instituto de Planejamen-
to de Cascavel) esteve
concentrado esta semana
na definição das obras
prioritárias. “Estamos atu-
ando em quatro linhas di-
ferentes: abrigos de ôni-
bus, lombadas elevadas,
pavimentação e revitaliza-
ção de avenidas. A partici-
pação do deputado Alfredo
Kaefer [PP] foi fundamental
para o enquadramento do
Município no Programa
Avançar Cidades. Agora
vamos apresentar os pro-
jetos e as demandas”, afir-
ma o prefeito Leonaldo Pa-
ranhos (PSC).

Agora, além do centro
reurbanizado, o Município
estima revitalizar aveni-
das dos bairros. A inter-
venção urbana seria de
alargamento e acessibili-
dade em vias como Gra-
lha Azul, Papagaios, Inter-
lagos, Itália e Xavantes.
Algumas poderão ser ex-
cluídas da proposta, de-
pendendo do montante
aprovado. O recurso tam-
bém seria utilizado para
aquisição de 870 abrigos

Novo empréstimo
milionário

para os passageiros do
transpor te público -
substituindo os antigos e
instalando novos onde só
existe indicativo de pon-
to em postes. “Já fize-
mos o levantamento pelo
GeoPortal da prefeitura
de cada ponto e repassa-
mos ao IPC”, afirma Alsir
Pelissaro, presidente da
Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transpor-
te e Trânsito).

O dinheiro deve ser
empregado ainda em fai-
xas elevadas e em aces-
sibilidade nas calçadas
onde há pontos de ônibus
e pavimentação de vias -
priorizando onde há tráfe-
go de ônibus.

Cascavel foi contem-
plada para modernização
do transporte coletivo e
para o Plano de Mobilida-
de Urbana, que está pre-
visto no PPA (Plano Pluri-
anual), e vai unificar todo
o sistema - ônibus, táxi,
ciclofaixas. No Paraná
também foram contem-
plados Curitiba e São
José dos Pinhais.

O termo de referência
já está assinado e agora
serão feitas as propostas
que serão avaliadas - só
depois o Município sabe-
rá que etapas foram con-
templadas.

BID X Avançar Cidades
Esse é o segundo grande empréstimo feito pela prefeitura

em menos de cinco anos. Em dezembro de 2013, Edgar
Bueno (PDT) assinou contrato com o BID (Banco

Interamericano de Desenvolvimento) no valor de US$
28,75 milhões. O empréstimo do Ministério das Cidades

tem taxa de 6% ao ano, com quatro anos de carência e 20
anos para pagamento. A origem do recurso é do FGTS.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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Faltando menos de um mês para
as eleições de 7 de outubro, a Jus-
tiça Eleitoral treina os mesários que
irão trabalhar neste ano. Nessa
quarta-feira (12) foi encerrado o trei-
namento para os mesários da
Zona Eleitoral 68 e na sexta-feira
(14) terá início a capacitação aos
convocados da Zona Eleitoral 143.

Aproximadamente 3 mil pesso-
as foram convocadas para trabalhar
nas eleições deste ano nas duas
seções eleitorais de Cascavel, en-
tre mesários, secretários, suplen-
tes e presidente de mesa recepto-
ra de votos. Em média, são treina-
das 240 pessoas diariamente.

De acordo com Andreia Schmi-
dt, chefe do Cartório da 143ª Zona
Eleitoral, os mesários assistem
a um vídeo institucional sobre os
procedimentos eleitorais, são ori-
entados sobre os principais pon-
tos dos trabalhos e depois par-
tem para a parte prática com as
urnas eletrônicas.

Mesários treinados

Uma declaração é fornecida pela
Justiça Eleitoral para que o mesá-
rio que trabalha com carteira assi-
nada justifique ao empregador as
horas em que ficou em treinamen-
to. A empresa não pode descontar
do salário dos trabalhadores as
horas de capacitação.

Uma das últimas etapas do tra-
balho do Fórum Eleitoral antes do
pleito será a lacração das urnas
nos dias 27 e 28 de setembro.

Aplicativo
Andréia Schmidt destaca que é

importante os eleitores baixarem o
aplicativo E-título, que reúne uma série
de informações, inclusive as mudanças
de locais de votação que aconteceram
neste ano. A Justiça Eleitoral vai lançar

a campanha Vote Cedo para evitar
longas filas já que, desta vez, o eleitor

terá de escolher seis candidatos.

MESÁRIOS que atuarão na 68ª Zona Eleitoral durante treinamento ontem

O número de ações judiciais movidas
por professores estaduais,
universitários e da educação especial
contratados em regime PSS (Processo
Simples Simplificado) pelo governo do
Estado tem se avolumado e todas as
decisões são favoráveis aos educadores
que, pelo contrato, não têm o
recolhimento do FGTS (Fundo de
Garantia por Tempo de Serviços).
Muitos PSSs não sabem do direito, mas
o Tribunal de Justiça do Paraná
pacificou o entendimento de que os
educadores têm direito ao FGTS.
Somente um escritório de advocacia de
Cascavel moveu cerca de 300 ações,
metade delas já com sentença e ao
menos 10% com trânsito em julgado -
decisão definitiva.
Os contratos em regime PSS são feitos
por um ano, mas geralmente o Estado
renova. Há professores atuando há dez

Pagamento de FGTS
anos como temporários. “É uma forma de,
digamos, burlar o pagamento desse FGTS
com esses contratos anuais”, diz o
advogado Igor Ferlin.
Ele explica que o Estado terá de
integralizar aos salários dos professores
o valor correspondente a 8% e ainda devolver
o que deixou de ser recolhido nos últimos
cinco anos.  Segundo Ferlin, esse tipo de
contrato é utilizado em todo o Brasil, mas o
Paraná é um dos poucos estados que não
recolhem o FGTS dos professores. A decisão
judicial em primeira instância tem sido rápida

em todos os casos - menos de seis meses -,
mas o Estado é obrigado a recorrer, o que
demora um pouco mais para a decisão final.
Nos primeiros dias de setembro foram
proferidas várias sentenças em favor dos
professores. A ação deve ser ajuizada
individualmente. O período de prescrição
é de cinco anos, o que significa dizer que
professores que estão há dez anos no
regime, por exemplo, só poderão
reivindicar os últimos cinco anos.

ESTADO
Segundo a Secretaria da Educação do Paraná, ainda não houve pagamento de
FGTS por meio de ações judiciais. A secretaria informou ainda que as
contratações “seguem normas estabelecidas em edital, conforme a Lei
Complementar 108 de 18/05/2005 e a Lei Complementar 179/2014, que
não preveem o recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço”.

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz

   Foto: Aílton Santos

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
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 Com a construção de dois refei-
tórios, a prefeitura de Cascavel pre-
tende ampliar o número de refei-
ções que hoje são servidas no Res-
taurante Popular e atender a cerca
de 1.400 pessoas por dia. Hoje, a
média é de 800 refeições por dia.

A construção depende ainda de
recursos. “Seguimos à espera da
liberação de recursos por parte do
Estado, já que a origem é estadual
e, por isso, não há previsão de
quando os restaurantes serão en-
tregues”, informa a Secretaria de
Assistência Social.

Todas as adequações solicita-
das aos projetos foram enviadas
pelo Município ao Estado em
abril e desde então o processo
segue em tramitação.

Um dos restaurantes ficará no
Bairro Santa Cruz e o outro no Cas-

1,4 mil pratos de
comida por dia

 Sem acessibilidade
Sem previsão de verbas para uma

reforma completa neste ano, a Ceasa

(Central de Abastecimento) de Cascavel

espera receber mais prazo para se
adequar às normas de acessibilidade

impostas por um TAC (Termo de

Ajustamento de Conduta). Um aperto

nas fiscalizações do Ministério Público

fez com que o prédio tivesse o mínimo

necessário para o funcionamento,
como iluminação e letreiros de

emergência, pois nem isso há na

construção da Seab (Secretaria de

Estado da Agricultura e

Abastecimento).

As irregularidades foram constatadas
por meio de vistoria do Corpo de

Bombeiros e, sem as devidas correções,

a entrada e a saída de caminhões

poderão ser interrompidas.

Com o projeto de revitalização na

gaveta há três anos, trabalhadores e
consumidores convivem com boxes

construídos em 1979 e pouco mudou

nesses 39 anos no pátio de 30 mil

metros quadrados. Apesar das

rachaduras nas paredes, paredes sujas
e grades enferrujadas, o maior

problema existente é a falta de

acessibilidade: as rampas são elevadas

e não obedecem às normas atuais.

Por enquanto, “está em andamento a

licitação para compra dos
equipamentos para primeira etapa de

adequação. A acessibilidade ficará para

outra etapa, contemplada por meio de

um TAC”, explica a gerente da Ceasa,

Luiza Satomi Maeda.

Cascavel é considerada destaque quando o assunto é internet. Segundo a Anatel, em dois anos e meio mais que
quadruplicou o total de acessos realizados por provedores de internet na cidade: de 2.656 acessos em janeiro de 2015

para 11.510 em julho de 2018.

O crescimento dos provedores é ainda mais notável quando o assunto são instalações de fibra óptica: em janeiro de

2017, dos 463 pontos de acesso de fibra declarados na cidade, pouco mais de 10% eram provenientes de provedores.

Em julho último, de 8.242 pontos, 7.312 são responsabilidade dos provedores (ou seja, quase 89%).

Nos próximos dias 17 e 18 de setembro, Cascavel receberá um dos mais importantes eventos do mercado de internet
na atualidade: o Abrint na Estrada. Será na Churrascaria Portal, a partir das 8h.

Organizada pela Abrint (Associação Brasileira dos Provedores de Internet e Telecomunicações), a iniciativa ocorre de

quatro a cinco vezes por ano em diferentes regiões do País para capacitar os provedores de internet locais - ou seja,

pequenas e médias empresas que oferecem serviços de banda larga no mercado regional.

Esses pequenos e médios provedores têm sido os maiores responsáveis por expandir o acesso de internet aos lares

brasileiros, ampliando seus serviços em ritmo muito mais acelerado que o das grandes operadoras.

cavel Velho. A produção dos ali-
mentos continuará no Restauran-
te Popular, mas a previsão é de
que os novos espaços possam
servir 300 refeições cada um.

PRATO MAIS LEVE
A Secretaria de Assistência Social planeja uma nova forma de

atendimento e preços diferenciados de acordo com perfil socioeco-
nômico de quem usa o serviço. Mas isso só vai acontecer após a

construção dos dois novos refeitórios.
Hoje o custo de cada refeição no Restaurante Popular é de R$ 3.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

ALIMENTOS preparados no restaurante serão

levados a dois refeitórios

Cascavel conectada

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo



LOCAL 07CASCAVEL, 13 DE SETEMBRO DE 2018

O “agora antigo” Terminal Leste
em Cascavel deverá ser transforma-
do em uma Estação de Cidadania,
incluindo espaços para informa-
ções e lazer da população, e o “da-
qui a pouco antigo” Terminal Oeste
também será reaproveitado.

A Prefeitura de Cascavel optou
por manter as estruturas já que o
custo para derrubá-las fica em tor-
no de R$ 700 mil, assim, esses
recursos podem ter melhor utilida-
de. No entanto, as mudanças pla-
nejadas serão apresentadas so-
mente no próximo ano.

Em relação ao Terminal Leste,
antes mesmo de iniciar a Estação de
Cidadania, o Município segue com
tramitação da licitação para demolir
parte da estrutura e pavimentar um
trecho da Rua Jacarezinho.

O valor previsto para esse inves-
timento é de R$ 1,75 milhão prove-
niente do BID (Banco Interamericano
de Desenvolvimento). O projeto tam-
bém inclui fechamento de retornos,
implantação de estações de ônibus,
urbanização do canteiro central e re-
vitalização de quadra sintética entre
as Ruas Lins e Capanema.

Na tarde de ontem, o prefeito
Leonaldo Paranhos esteve no an-
tigo Terminal Leste para verificar
a estrutura desativada e comen-
tou sobre as mudanças que pro-
jeta para o espaço: “É uma estru-
tura boa e será reaproveitada. Na
parte em que ficará a cobertura
teremos pontos de informações e
de serviços do Município, como
Vale Sim e Economia Solidária,
além do dispositivo de seguran-
ça, vestiários e café”, lista.

Entre as novidades está ainda

No período de 18 a 25 de setembro
ocorre em todo o País, por
determinação do Contran (Conselho
Nacional de Trânsito), a Semana
Nacional do Trânsito.
Em Cascavel, a Divisão de Educação
de Trânsito da Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e
Trânsito) elaborou um cronograma
de atividades a serem realizadas
nesse período.
As atividades contemplam

abordagens educativas nas vias
públicas, ações em escolas, cursos, café
na passarela, passeio ciclístico.
A agenda começa dia 18 de setembro,
às 19h, com abertura da Semana e logo
depois tem o 2º Ciclo Debate e o 1º
Seminário “Caminhos para a
Mobilidade Segura”, no
Anfiteatro Emir Sfair.
Todos os órgãos de trânsito (Policia
Militar, Policia Rodoviária Estadual e
Federal, Departamento Estadual de

Trânsito, Exército Brasileiro,
Departamento de Estradas e
Rodagens e Corpo de Bombeiros) e
sociedade civil organizada estarão
coordenando e apoiando as ações
com Cotrans/PVT (Comitê
Intersetorial de Prevenção e Controle
de Acidentes de Trânsito/Projeto Vida
no Trânsito) e Cettrans.
A programação completa está
disponível no portal da prefeitura
(www.cascavel.pr.gov.br).

 Semana do Trânsito

Novidades para
o próximo ano PREFEITO vistoria Terminal Leste para

projetar nova ocupação do espaço

uma estação para locação de bicicle-
tas. Inclusive pelas pistas por onde
passavam os ônibus, ciclovia e pista
de caminhada terão continuidade.

Com a inauguração do novo Ter-
minal Oeste, ainda sem data con-
firmada, o antigo espaço ficará
vago, mas, segundo o prefeito, já há
planos de como será reutilizado: “A
nossa intenção é de que seja trans-
formado em um minimercado mu-
nicipal, onde, inclusive, feirantes
poderão trabalhar durante toda a
semana”, destaca Paranhos.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos
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Felicidades!

Anjos do Bem
A nova edição do livro Anjos do Bem,

escrito pelas crianças e pelos
adolescentes em tratamento contra o
câncer no Hospital Uopeccan, será
lançado na próxima quarta-feira, às

19h, no Teatro Municipal.

oOo

A entrada é franca e no local os livros
estarão à disposição para venda por

R$30 cada. Todo valor arrecadado será
revertido para o Hospital Uopeccan.

O livro Anjos do Bem já é uma tradição da
Uopeccan quando o assunto é Setembro

Dourado, mês de conscientização do
câncer infanto-juvenil.

Tudo limpo
Neste domingo tem o World
Clean Up Day. O movimento
promete agitar Cascavel em

prol de um mundo mais limpo
e bonito. Será em frente à

Catedral Nossa Senhora
Aparecida, a partir das 8h.

Cuidados
O Projeto Gesta Cascavel tem mais um encontro amanhã,
às 19h30, na Igreja Catedral Nossa Senhora Aparecida.

O tema  será “Primeiros Cuidados com o Recém-Nascido”,
com a enfermeira Carolline Berté. A entrada é franca.

“Não importa que você vá
devagar, contanto que você

não pare.”
Confucio

Flavia Anselmo &
Thiago Sales,
by Louys Tillit

Franciele Rodrigues e
Muh Arruda

LOUYS TILLIT

Clique
Dia 19 de setembro serão
abertas duas exposições
fotográficas no Museu de

Arte de Cascavel. O público
poderá visitar até 31 de

outubro, das 8h às 17h, de
segunda a sexta.

Agendamentos pelo telefone
(45) 3902-1370.

Franciele Lira, Jocilene
Sbardelotto, Mabel

Regina Negrão,
Mariana Tobias Ferraz,

Manoela Portes Godoy e
Paulo César Moraes.
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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  �  O TEMPO NÃO PARA

 � SBT

 � BAND

MALHAÇÃO
Dandara acusa Hugo de assédio e

Fabiana se envolve na discussão dos
dois. Alex e Maria Alice têm sua primei-
ra noite de amor. Márcio prepara uma
surpresa para Pérola. Maria Alice per-
doa Rei, e Alex se emociona com a
namorada. Maria Alice, Flora e Pérola
explicam a Alex, Tito e Márcio o posici-
onamento de Dandara.

ORGULHO E PAIXÃO
Cecília pensa em descobrir os res-

ponsáveis pelo bebê, e Rômulo acredi-
ta que foi um presente do destino para
o casal. Jorge e Brandão se preparam
para o julgamento, e o coronel se emo-
ciona ao receber o apoio de seus solda-
dos. Jane e Camilo se instalam na casa

Marocas avisa a Bento que é comprometida e Samuca oferece abrigo em
sua casa. Bento fica admirado com a beleza de Carmen e, sem querer, acaba
tirando uma das fotos do álbum de Samuca. Samuca leva Bento para conhe-
cer a Samvita. Monalisa sugere a Marino que pegue a metade das joias de

Cesária e divida com ela. Vanda demite Paulina. Bento tenta se desculpar com
Samuca ao ser descoberto com a foto de Carmen no bolso.  Paulina conta a

Dom Sabino que a Samvita foi construída sobre suas terras.

de Julieta. Ludmila revela que as cole-
ções desenhadas por Ema são um su-
cesso e lhe oferece mais trabalhos.
Durante o julgamento de Brandão, Eli-
sabeta acusa Xavier e Virgílio pelo aten-
tado contra sua vida.

SEGUNDO SOL
Cacau desconfia das intenções de

Roberval ao ajudar Luzia. Laureta con-
vence Ícaro a permanecer em sua casa.
Rosa e Ícaro trocam provocações. Ka-
rola e Laureta desconfiam de que Luzia
esteja recebendo ajuda. Zefa repreen-
de Severo. Rochelle estranha uma liga-
ção misteriosa de Roberval. Dominick
ameaça Roberval. Selma prepara uma
surpresa para Maura, que se sente cul-
pada. Valentim conforta Beto e o incen-
tiva a visitar Karola. Ícaro deixa o estú-
dio de Beto. Gorete pede para ver Cló-

vis, mas Dodô a impede. Karola ajuda
a família de Dodô. Roberval e Luzia ex-
plicam seu plano contra Laureta para
Groa e Cacau. Laureta envia Galdino
para um posto de saúde, e Katiandrea
fica estarrecida com o comportamento
da mulher. Groa aborda Katiandrea e
descobre sobre o estado de Galdino.
Luzia vai ao encontro de Galdino.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Dona Branca faz várias perguntas

para Guilherme durante o jantar. Raquel
conversa com a mãe, Fernanda, pela
internet. Ela conta que está ficando com
Guilherme. Mirela recebe uma mensa-
gem misteriosa dizendo que Raquel não
está lhe contando toda a verdade. Dona
Branca diz para a neta aceitar a realida-
de, pois Guilherme gosta dela só como
amiga. Jeferson acha uma bolsa de Ciro
cheia de dinheiro e fica desconfiado.

ASAS DO AMOR
Berna pede para Onur deixá-la em

paz. Alper explica para Canan a ligação
de Hasmet com as drogas e diz que
para salvar Leyla, precisa se livrar dele.
Onur vai até a escola de Çiçek para
buscá-la sem a permissão de Alper e
Berna. Alper discute com Engin sobre
ele ter entrado na vida do crime com
Hasmet.

JESUS
Petronius diz que Judas Tadeu se

meteu com a pessoa errada. Malco
se recusa a prender Jesus. Caifás
marca nova reunião no sinédrio. Pe-
tronius ameaça Judas Tadeu e é sur-
preendido com a chegada de Helena.
Joana nota a ausência da menina.
Sara passa mal novamente. Gabriela
pede a ajuda de Goy. Helena implora
para Petronius não matar seu amado.
Goy tenta cuidar de Sara. Lázaro se
mostra preocupado com Jesus. Bar-
rabás diz não acreditar no Messias e
discute com Simão Zelote.

 � RECORD

Carmen beija Marino para
que Dom Sabino veja
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo

Á
ri

es

Nesta terça, o astral estará mais favorá-
vel para negociar um aumento ou en-
contrar uma nova fonte de renda. Mas o
dinheiro não cai do céu e você terá que
dar duro se quiser encher o bolso.

To
ur

o

Bom dia para resolver assuntos que
dependem apenas da sua iniciativa.
Você pode trabalhar bem em grupo,
mas o resultado será melhor se assu-
mir a liderança.

G
êm

os

Agir discretamente continua sendo a
melhor opção, até na área profissio-
nal. Aproveite para planejar algumas
mudanças em segredo, que podem ser
colocadas em prática mais tarde.

C
ân

ce
r O desejo de expandir seus horizontes

pode falar mais alto. Entre em contato
com os amigos e coloque a conversa
em dia. Se pensa em formar socieda-
de, essa ideia pode dar certo agora.

Le
ão

Seu lado ambicioso vem à tona e
você não vai poupar esforços para
conseguir o que deseja. Com traba-
lho duro e dedicação, pode alcan-
çar suas metas.

V
ir

ge
m Os estudos recebem boas energias. Se

anda pensando em fazer um curso, vá
em frente. Planos para uma viagem e
contato com gente de longe também
contam com a proteção das estrelas.

Li
br

a

As estrelas prometem algumas mudan-
ças. Seu sexto sentido fica mais forte e
pode apontar novos caminhos. É um
bom momento para mexer na decora-
ção da casa ou encarar uma reforma.

E
sc

or
pi

ão Tudo o que puder ser feito em grupo
promete um resultado melhor. Deixe a
individualidade e aproxime-se dos cole-
gas. Com o apoio dos amigos, vai do-
brar as chances de realizar um sonho.

S
ag

it
ár

io Se está precisando de dinheiro, não
deixe escapar a oportunidade de fa-
zer um serviço. Resolver assuntos do
dia a dia será mais fácil. Aproveite para
cuidar da saúde.

C
ap

ric
ór

ni
o Quem trabalha ou lida com jovens pode

ter um resultado melhor nesta terça.
Bom momento para fazer uma fezinha e
confiar na sorte! Planos para uma via-
gem correm às mil maravilhas agora.

A
qu

ár
io Hoje, produtos voltados para o lar vão

trazer um resultado satisfatório. É um
bom momento para aparar arestas
com um parente. Lembranças do pas-
sado podem despertar nostalgia.

 P
ei

xe
s Aposte no raciocínio e nas suas ideias para

conseguir o que deseja. Aproveite para
mostrar sua opinião e ouvir o que os outros
têm a dizer, especialmente se estiver traba-
lhando em equipe com um colega.



POLÍCIA12
HOJE NEWS, 13 DE SETEMBRO DE 2018

 Na tarde de ontem, um
homem trabalhava no Núcleo
Industrial às margens da BR-467,
saída para Toledo, em Cascavel,
quando uma tora de madeira
atingiu-lhe a cabeça. O jovem
ficou inconsciente e foi socorrido
pelo Corpo de Bombeiros.

Ele teve convulsão. O quadro
foi considerado de ferimentos
moderados pelos bombeiros. O
trabalhador foi levado a uma UPA
porque não havia vaga nos hospi-
tais conveniados ao SUS.

Por conta da superlotação do HU
(Hospital Universitário) de Casca-
vel, o sistema de urgência médica
da região segue com dificuldades.
Segundo o Consamu (Consórcio In-
termunicipal Samu Oeste), é alta a
demanda nas portas de urgência,
enquanto diversos acidentes com
vítimas em toda a região ocorren-
do a todo momento e ontem, nova-
mente, as UPAs (Unidades de Pron-
to-Atendimento) ficaram sem ma-
cas, e foram obrigadas a reter o
equipamento das viaturas.

De acordo com o Consamu, à
tarde oito pessoas estavam inter-
nadas na sala de emergência do
HU, onde cabem apenas cinco pes-
soas. O HU negou a informação e
disse que não atuava além da ca-
pacidade. Contudo, a direção não
autorizou a presença da reporta-
gem no local, mas um paciente en-
viou imagens mostrando pacientes
no corredor do hospital, na tarde de
ontem, em frente ao Pronto-Socor-
ro. “Há vários casos ortopédicos e
outros casos clínicos com neces-

sidade de UTI [Unidade de Terapia
Intensiva] nas UPAs aguardando
espaço nos hospitais. A situação é
reincidente e em alguns períodos
fica mais grave, como nos últimos
dias. É preciso uma solução defini-
tiva”, pede o diretor-técnico do Con-
samu Cascavel, Rodrigo Nicácio.

No início da semana, o HU dis-
se estar superlotado e houve pro-
blemas nas UPAs de Cascavel. O
cenário não mudou, de acordo com
o consórcio, responsável pela regu-
lação dos pacientes.

Tanto que na tarde de ontem um
paciente que precisava de encami-
nhamento ao hospital porque ficou
inconsciente após um acidente de
trabalho teve de ser levado para a
UPA por falta de vaga. “O Hospital
Universitário do Oeste do Paraná
está buscando soluções possíveis
para resolver e estabilizar os aten-
dimentos na ortopedia. Em reunião
com a 10ª Regional de Saúde foram
discutidas medidas que agilizem o
fluxo de atendimentos”, resumiu,
em nota, a assessoria do HU.

Macas retidas

NA tarde de ontem, pacientes aguardavam no

corredor do hospital

DIVULGAÇÃO

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Divulgação

 Acidente de trabalho
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 35

Latrocínios 00

Confrontos 04

Mortes no trânsito 33

 Dois acusados de um homicí-
dio ocorrido em 24 de agosto de
2016 serão julgados hoje no Fórum
Estadual de Cascavel, às 9h. Um
dos réus é Jessé Alves, acusado de
ser o autor dos disparos e que te-
ria premeditado a morte de Denis
Eduardo Pascoski por ciúmes, diz
a denúncia do Ministério Público.

Denis teria frequentado o bair-
ro onde Jessé morava e o acusado
não aceitou sua presença porque
ele havia tido relacionamento com
a namorada de Jessé.

Segundo o processo, o as-
sassino invadiu a casa da víti-
ma no Bairro Brazmadeira dizen-

Crime premeditado
do ser policial e chamou Denis,
que foi executado.

O outro réu é Cleberson Luiz
França Ferreira, acusado de ter
ajudado Jessé a induzir um ado-
lescente a assumir o crime. Um
advogado também foi considera-
do cúmplice porque acompanhou
o adolescente à Delegacia de Ho-
micídios para assumir o crime. Ele
será julgado em outro dia.

Apesar da confissão do adoles-
cente, a Delegacia de Homicídios
manteve a investigação e concluiu
pela autoria de Jessé. Um mês
depois da morte, os dois foram
presos pelo crime.

 HISTÓRICO
Jessé Alves era estudante de

Jornalismo e trabalhava como

plantonista em um grupo de

comunicação local. Na época,

segundo a polícia, ele teria

aproveitado sua atuação na

imprensa para tentar se livrar da

acusação de homicídio, e é

suspeito ainda de cometer

outros crimes se prevalecendo

de conhecer o meio policial e por

ter atuado em diversos meios de

comunicação.

 Reportagem: Tatiane Bertolino

Um idoso ficou ferido em um
acidente envolvendo um carro e uma
bicicleta na tarde de ontem no Bairro
Santa Felicidade, em Cascavel. O
homem de 70 anos seguia de
bicicleta quando teria passado na
frente de um Fox. O motorista não
conseguiu frear a tempo e atingiu a
vítima, que caiu no asfalto e bateu a
cabeça. O idoso teve ferimentos
moderados, foi socorrido pelo
Corpo de Bombeiros e encaminhado
para atendimento hospitalar.

FÁBIO DONEGÁ
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Mais pódio
nos Jojups

A 2ª rodada da categoria Idade Livre do 2º Campeonato Interno de Futebol
Suíço AABB 2018 registrou a marca de 22 gols em seis jogos, na noite da
última terça-feira, média de 3,6 gols por partida, os placares dos jogos foram
os seguintes: Met. Mocelin (foto) 5x2 Upper, Cido Rec. 1x2 Barão AP,
AAADU 0x2 Versátil/Renegados, Retec 2x3 P. Pegoraro, Disk Paraná 0x3
Camargo/Rhede e MPO/Cotex 1x1 Cartório Esteves Santos. O evento conta
com a participação de 32 equipes, sendo 12 na Idade Livre, 12 na Sênior
(acima de 35 anos) e 8 na Master (acima de 48 anos), movimentando cerca
de 450 associados. Hoje serão três jogos pela categoria Master: Cebrac x
Peladeiros (19h15), F. Guarujá x Cleardet (20h30) e F. Cataratas x Massa
Pronta (21h20).

Basquete
Cada vez mais próxima do final e
com disputas mais acirradas, a 3ª
Liga de Basquete Unopar terá a
18ª rodada neste fim de semana.
Serão quatro jogos sábado e
quatro domingo, todos no Ginásio
da Faculdade Unopar, em Cascavel.
A programação ocorre das 14h às
18h20 nos dois dias. Esta é a
última rodada antes dos playoffs
das quartas de finais, que serão
disputados no dia 22.

Xadrez
O Circuito Regional de Xadrez terá a
4ª etapa neste sábado, em
Cascavel. As disputas serão no
Teatro Municipal Sefrin Filho, no
centro da cidade. As disputas
ocorrerão nas categorias sub-8,
sub-10, sub-12, sub-14, sub-16,
sub-18 e aberto, nos naipes
masculino e feminino. São
esperados mais de 100 enxadristas
de Boa Vista da Aparecida,
Cascavel, Corbélia, Lindoeste,
Marechal Cândido Rondon e Toledo.

DIVULGAÇÃO

O tênis de mesa colocou nova-
mente Cascavel no pódio da clas-
sificação geral entre municípios na
Divisão A da 31ª edição dos Jojups
(Jogos da Juventude do Paraná),
que está sendo realizada em Tole-
do. Ontem, a equipe cascavelense
feminina de mesatenistas faturou
o troféu de terceiro lugar na moda-
lidade, atrás de Maringá (prata) e
Toledo (ouro). Já a equipe masculi-
na terminou em sexto lugar.

Destaque individual para Bárba-
ra Marroque (foto, à direita), Lívia
Dalla Vechia e Fernanda Lima. Jun-
tas, as três foram medalha de
bronze por equipes. Sozinha, Bár-
bara foi terceira colocada no indi-
vidual. Em duplas, Bárbara e Lívia
também foram bronze, enquanto
Fernanda foi prata nas duplas mis-
tas com Igor Gavazoni.

Já a equipe masculina, além da
prata na dupla mista com Gavazoni,
teve Thomas Sakata como medalhis-
ta de bronze na disputa individual.

JOJUPS



ESPORTE 15
CASCAVEL, 13 DE SETEMBRO DE 2018

 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, 13 DE SETEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Odair Cambito  e Juraci de Souza Ramos

2- Valtair dos Santos e Marlene Xavier de Sousa

3- Adão Laureci Magalhães e Evanei de Freitas

4- Thiago Fernando Romão e Sandra Alves Cabral

5- Atanir da Silva e Vanir Pontes Carvalho

6- Maicon Felipe de Lima e Karoline da Silva de Oliveira

7- Leandro Navarro Brasilini e Laurizia Andrade dos Santos

8- Luiz Eduardo Dias e Letícia Lima da Silva

9- Edson Tiago Dutra e Larissa Jhenifer Henrique

10- Leandro Jorge Vieira da Maia e Queren Thaina Alves da Silva

 Sete caratecas de Cascavel, da
equipe da Associação Atlética Co-
mercial, elevaram o nome da cida-
de em Brasília (DF), no fim de se-
mana, durante o Campeonato Bra-
sileiro de Karatê Interestilos, do
qual participaram mais de 1.600
atletas. Representando o Paraná,
os cascavelenses subiram ao pó-
dio 40 vezes durante os três dias
de competição.

Destaque individual para o atle-
ta Filipe Zanella Grapegia, que lu-
tou na categoria de Shobu Ippon no

Brasileiro de Caratê

COMERCIAL

Brasileiro e no Open WUKF Interna-
tional, pelo qual enfrentou o cam-
peão mundial Pavel Bombolewski,
da Polônia, e terminou com a se-
gunda colocação, comemorada
como título pela equipe do Comer-
cial, que contou com o Shihan Os-
mildo de Jesus no acompanhamen-
to dos atletas no Distrito Federal.

Outros atletas que se destaca-
ram foram Romildo Wandroski Juni-
or, Matheus de Souza Zanardini, Ro-
berto Lizzi Bomfim, Victor Hugo Rem-
pel e João Vitor Melgarejo.

A equipe de caratê que representou
Cascavel na Divisão A da 31ª edição
dos Jogos da Juventude do Paraná, em
Toledo, e que terminou em oitavo lugar
no feminino e em nono no masculino.
No kata (luta) por equipes, as caratecas
Jhennifer Paschoal França, Gabriella
Adur da Silva e Stephani Micoanski
Teodoro conquistaram o segundo lugar.
No kumite (apresentação de
movimentos) individual, Dione Alves de
Carvalho foi medalha de prata. Também
participaram da equipe comandada por
Valmir Penteado nos Jogos os atletas
Gustavo Raudzius, Fábio Gomes
Mendes, Artur Rafael Feltrin, Pedro
Inácio Andrade Souza, Bruno Henrique
de Oliveira, Samuel Grecco Gomes,
Cristian Beletini, Allan Christtyan Bortoli
Sebin e Paulo Henrique Castagnaro.

CURSO
Sensei 7º Dan por Confederação Brasileira e Federação Mundial de

Karatê Tradicional, além de árbitro internacional, o engenheiro civil José
Humberto de Souza estará em Cascavel neste fim de semana para um
curso de atualização técnica da modalidade. No sábado o evento será

no Ginásio do Colégio Marista e no domingo no Recanto Marista.

 JOJUPS
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Finalistas da Liga Mundial 2017
e rivais na fase final da última Liga
das Nações, Brasil e França fazem
um duelo de gigantes nesta quin-
ta-feira pela 2ª rodada do Campeo-
nato Mundial de Vôlei masculino,
na Bulgária. A partida vai ser às
14h30 (de Brasília) e terá transmis-
são ao vivo do SporTV 2.

No ano passado, os franceses
levaram a melhor e conquistaram
o título da Liga Mundial em cima
do Brasil, que os havia eliminado
nas quartas de final dos Jogos
Olímpicos Rio 2016. Neste ano,
o time europeu venceu no tie-bre-
ak o duelo de abertura da fase fi-
nal da Liga das Nações – a Fran-
ça terminou vice-campeã e o Bra-
sil em quarto lugar.

Para o confronto de hoje, ambas
as seleções chegam depois de vi-
tórias na estreia. Ontem, o Brasil
venceu o Egito por 3 sets a 0 (25/
17, 25/22 e 25/20), na primeira
partida da busca pelo quarto títu-
lo. A seleção brasileira venceu em
2002, 2006 e 2010 e, na última
edição, em 2014, foi vice-campeã.

Já a França, que nunca venceu o
Campeonato Mundial – o mais per-
to que chegou foi ao terceiro lugar,

Clássico mundial no vôlei

em 2002 -, e que na última edição
terminou em quarto lugar, estreou
nesta edição com vitória sobre a
China, também por 3 sets a 0 (5/
20, 25/21 e 25/17).

A sequência de jogos do Brasil
na Bulgária terá sequência no sá-
bado, contra a Holanda, na segun-
da-feira (17), contra o Canadá, e na
terça-feira (18), contra a China.

NOVELA
A “novela Sánchez” ganhou mais um capítulo na Libertadores.

Após longa espera pelos fundamentos da decisão da Conmebol,
que puniu o Santos pela escalação irregular do jogador uruguaio
contra o Independiente-ARG, o clube da Vila Belmiro finalmente

entrou com recurso perante à Câmara de Apelações da entidade
que rege o futebol sul-americano. O Santos agora aguarda pela data
de um novo julgamento, este na Corte Arbitral da Conmebol. Caso o

resultado seja novamente desfavorável, o clube irá apelar para o
Corte Arbitral do Esporte, instância máxima da justiça desportiva.

TALISCA
Apesar de estar atualmente no
Guangzhou Evergrande, da China,

o brasileiro Anderson Talisca

colheu, ontem, um dos frutos pelo

desempenho no Besiktas. Em

cerimônia que premiou os

destaques da Süper Lig na última
temporada, realizada em

Istambul, o ex-atleta da equipe

alvinegra foi escolhido como um

dos melhores meio-campistas.

 CBV

DESPEJADO?
Em decisão datada da última

terça-feira, o juiz Marcello

Alvarenga Leite, da 9ª Vara da

Fazenda Pública do Tribunal de

Justiça do Estado do Rio de Janeiro

(TJRJ) determinou o cancelamento
da concessão do Maracanã e

suspendeu o processo de licitação.

O TJRJ acolheu, com isto, ação civil

pública ajuizada em 2013 pelo

Ministério Público do Estado do

Rio de Janeiro, contra o Complexo
Maracanã Entretenimento S.A., o

Estado do Rio de Janeiro e o IMX

Holding S.A..


