Por “vampiros”,
Paranhos recua na
compra do Liderança
O prefeito Leonaldo Paranhos determinou a retirada do projeto que pedia autorização da
Câmara para a compra do Atacado Liderança. Ele classificou como “nojenta” a articulação de pessoas com “interesse pessoal”, dizendo que “vampiros” criaram dificuldades
para o Município consolidar um “importante projeto de negócios e turismo”.
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Formas e arte
Estudantes da rede municipal
de Cascavel transformaram
em arte um projeto da
disciplina de Geometria.
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“Tudo é coitadismo.
Coitado do negro,
coitado da mulher,
coitado do gay, coitado
do nordestino, coitado
do piauiense. Vamos
acabar com isso”.

Opinião
DESAPRENDER TAMBÉM É FUNDAMENTAL
Dois corpos não conseguem ocupar o mesmo lugar no
espaço ao mesmo tempo. Em se tratando de ideias, duas diferentes em relação ao mesmo assunto também não podem
ocupar o mesmo lugar em nossa mente. Primeiro temos que
“desaprender” uma delas para que a outra tenha “espaço”.
Deixamos de aprender coisas novas pela resistência
em nos livrar do que sabemos. Não que tenhamos que
colocar fora tudo o que aprendemos, mas os cenários, a
tecnologia, os processos e até as pessoas mudam muito
rápido e precisamos abrir espaço para o novo.
Quando teimamos em permanecer com as mesmas ideias, somos como água parada que apodrece e se torna impotável. Muitas vezes nossa mente é como aquele HD lotado
com informações ultrapassadas que não servem mais, mas
temos medo de perdê-las e ficamos sem espaço para outras.
Desaprender também pode ser sinônimo de desapegar, largar, deixar de lado o que já foi muito bom mas que
precisa ser reciclado.
Por isso, procure em sua mente conhecimentos e experiências que estão lá só para ocupar espaço. Pergunte-se: onde
posso usar esse conhecimento, de que forma pode me ajudar?
Aquela experiência de vida ainda vale para os tempos atuais?
Desaprender é um ato de bravura. Para isso temos
que admitir o novo, quebrar paradigmas, mudar. Ah, como
mudar às vezes dói, machuca, mas não mudar, em longo
prazo, não só machuca como mata - nossa profissão, nossa
empresa, nosso emprego e nossa vida.
Desaprender também é uma arte. É como repintar nosso quadro da vida, substituindo as cores escuras e sombrias por outras mais coloridas e alegres.
Por isso mude, recicle suas ideias, desaprenda e aprenda
coisas novas. Assim, aquela água parada que estava impotável
e fétida, tornar-se-á límpida e corrente como a de uma fonte
pura e cristalina de onde todos podem beber, inclusive você.

Jair Bolsonaro,
candidato à
Presidência pelo PSL,
prometeu acabar com o
que julga como
“coitadismo” de
alguns grupos
da sociedade.
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Paranhos retira
projeto de compra
O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos,
determinou a retirada do
projeto do Legislativo municipal que pedia autorização para o empréstimo de
R$ 28 milhões para a compra do Atacado Liderança.
Em nota, ele lamentou
a polêmica e classificou
como “nojenta” a articulação de pessoas com “interesse pessoal”, inclusive alguns empresários de
fora da cidade agindo
como verdadeiros “vampiros”, criando dificuldades
para o Município consolidar um importante projeto
de negócios e turismo que
o novo Centro de Eventos
traria para Cascavel.
Paranhos não disse
quem seriam esses empresários que estariam

assediando vereadores.
Esta semana, o Hoje
News divulgou que um
consórcio privado teria
interesse em comprar o
prédio do Liderança e o
próprio prefeito disse que
o proprietário do local lhe
teria dito isso também.
Contudo, o prefeito
estuda agora decretar o
imóvel como de interesse público, o que não
obriga a compra, mas garante o espaço para discussão no futuro.
Paranhos deve conversar com o juiz que cuida
do processo de recuperação judicial do Liderança
para tratar do assunto.
Ele não quis adiantar
quando faria o decreto.
 Reportagem: Josimar Bagatoli

Bolsa Creche
Diante da fila de espera por vagas em Cmeis (Centros
Municipais de Educação Infantil), a Câmara de Cascavel em
breve discutirá projeto que institui auxílio para cada criança
que ficar fora de uma instituição pública de ensino por meio
do Programa Bolsa Creche. A proposta é do vereador
Damasceno Júnior (PSDC), que encaminhou o projeto para
análise nas comissões permanentes que poderão aplicar
pareceres contrários, visto que a medida impacta no
orçamento anual - por determinação legal, essas iniciativas
só poderiam partir do próximo Executivo municipal.
O parlamentar quer que o Município pague meio salário
mínimo (que hoje daria R$ 477) aos pais que não conseguirem
matricular os filhos em Cmeis - com interrupção do repasse a
partir do momento em que for oferecida a vaga na rede
pública. Só seriam beneficiadas crianças com até três anos de
idade. Damasceno aponta que a proposta atende à
prerrogativa da Constituição Federal que assegura a crianças
atendimento em creches e pré-escolas. “O projeto é uma
excelente solução emergencial, uma vez que em Cascavel a
demanda é de aproximadamente 3 mil crianças sem vagas”.
O vereador aponta que a demora de a prefeitura oferecer as
vagas prejudica mães que precisam trabalhar para
contribuir na renda familiar. No argumento de Damasceno, “o
programa se constitui em uma política que dá destino
adequado ao dinheiro dos impostos”.
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Amic do futuro
Definida a sucessão da presidência da Amic (Associação de
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Oeste do
Paraná). Na chapa única está o microempresário Sandro
Luis Viapiana, formado em Administração e especializado
em Marketing, que tem como vice-presidente Sonia
Stengler Xavier. A eleição será em novembro. Sandro
pretende fortalecer os vínculos associativos da instituição
com a sociedade. A participação da mulher aparece entre
os princípios da entidade. “Ampliamos a participação de
mulheres na diretoria e desenvolveremos ações em favor do
empreendedorismo da mulher”, diz o futuro presidente, que
também institui em seus planos promover um trabalho com
os jovens. “Em escolas públicas e privadas vamos fomentar
o empreendedorismo e envolver a sociedade com a Amic:
queremos modernizar a instituição”.

Nada de férias
O presidente da Cettrans
(Companhia de Engenharia
de Transporte e Trânsito),
Alsir Pelissaro, está
trabalhando em dobro:
tudo para ver em
funcionamento as faixas
exclusivas do transporte
público na Avenida Brasil.
Está difícil para o setor de
recursos humanos fazê-lo
ficar de férias com tantas
obrigações na Cettrans.

Deixar a presidência, nem
por pouco tempo e muito
menos em breve.

Mudança na Brasil
Em 6 de novembro o Conselho
Municipal da Cidade realiza
audiência pública para
discutir a implantação de
parklets - áreas para bancos e
paisagismo nos
estacionamentos da Avenida
Brasil. Será às 19h, no
auditório da prefeitura.

OBRAS DO AEROPORTO
No seu retorno a Cascavel, o prefeito Leonaldo Paranhos
(PSC) deve trazer novidades em relação às obras da Estação
de Embarque do Aeroporto de Cascavel: a licitação está
autorizada por parte da Secretaria de Aviação Civil. O
projeto foi encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento
Urbano. A obra deve ficar em R$ 17,6 milhões - com
R$ 2,3 milhões da União - e outros R$ 8 milhões estariam
empenhados para pátio e obras complementares.

Agricultura
Tramita na Câmara de Vereadores o projeto que cria o
Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar.
A iniciativa do Executivo municipal acompanha uma
bandeira do vereador Paulo Porto (PCdoB), que ainda
batalha por outra medida que pode ser cumprida pela
administração: que Cascavel decrete a obrigatoriedade do
uso de 100% dos recursos do Pnae (Programa Nacional de
Alimentação Escolar) na compra de alimentos da agricultura
familiar - a obrigação é 30%, mas Cascavel destina 80%.
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Eleição na OAB
terá bate-chapa

Depois de seis anos de consenso nas eleições internas, agora
haverá bate-chapa na disputa pela
presidência da subseção de Cascavel da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). As eleições estão
marcadas para 22 de novembro. Em
Cascavel, são quase 2,8 mil advogados atuantes e que devem votar.
A chapa situacionista é a 11 de
Agosto, encabeçada pelo advogado
André Beck Lima. Com uma trajetória de nove anos na OAB, André é o
atual vice-presidente da subseção
local. Ele pretende dar sequência
aos trabalhos que vêm sendo reali-

zados pelo grupo nos últimos dez
anos.
Já o advogado Jurandir Parzianello lidera o grupo de oposição e
defende a alternância de poder
para o fortalecimento da entidade.
Segundo ele, há um clamor por
mudança dentro da OAB: “O espírito da democracia está na alternância e na renovação constante”. Ele
observa que hoje o comando da
OAB está restrito a um escritório
de advocacia apenas.
 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
Foto: Divulgação

ANDRÉ BECK LIMA E JURANDIR Parzianello disputam a Subseção da OAB

Momento
político
Os dois postulantes ao cargo
observam com preocupação o atual
momento político brasileiro.
Beck Lima diz que o momento é de
“extrema preocupação” devido à
polarização radical dos dois lados. “É
uma campanha atípica em relação
aos anos anteriores. Parece que o
País foi dividido”, afirma.
Para ele, o momento é delicado e
conturbado. “Salvo melhor juízo, eu
acho que vêm anos bem complicados
pela frente, independente de quem
vença a eleição”.
Jurandir Parzianello diz que o que
está acontecendo agora só será
compreendido daqui a alguns anos.
Ele chama a fase de “gargalo” e a
classifica como “crítica” em função do
que aconteceu nos últimos “governos
inconsequentes”, o que criou o
fenômeno de um opositor que
também traz em seu discurso
conteúdos que geram insegurança
em vários campos devido à dose
excessiva e até desnecessária de
autoritarismo. “Se precisamos dessa
dose maior de firmeza e de certo
grau de radicalismo, oposto ao
radicalismo petista, para gerar a
necessária profilaxia e o
restabelecimento da ordem
no País, é o povo quem vai
decidir”, ressalta.

Segundo turno
Para a Justiça Eleitoral, cada
turno de votação é considerado
uma nova eleição e, por isso, o
eleitor que não votou no
primeiro turno deverá votar no
segundo turno, neste domingo
(28), desde que esteja em
situação regular com a Justiça
Eleitoral. Mesmo não tendo
justificado a ausência no
primeiro turno, ele não está
impedido de votar no segundo,
porque têm até 60 dias para

fazê-lo. No Paraná, o eleitor vai
votar apenas para presidente.
Assim como no primeiro turno,
quem não comparecer para votar
é obrigado a justificar a

ausência. O horário de
votação é das 8h às 17h. Quem
não tiver o título, basta
apresentar um documento
com foto.

PROPAGANDA
Hoje (25) é o último dia para atos políticos e amanhã (26) é o último para a
veiculação de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Até sábado
(27), véspera das eleições, a legislação permite propaganda “mediante
alto-falantes ou amplificadores de som”, distribuição de material gráfico
e a promoção de caminhada, carreata, passeata e carro de som.
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Alunos dão forma
ao conhecimento
Engana-se quem pensa que
Geometria é conteúdo apenas da
disciplina de Matemática. Na Escola Municipal Maria Montessori, em Cascavel, a Geometria é trabalhada amplamente e nas mais
diversas disciplinas. O resultado
desse trabalho é exposto anualmente para a comunidade escolar durante a Mostra da Geometria, que ocorreu nesta semana.

A diretora Nara Maria da Silva Foss Guarda explica que
praticamente todas as disciplinas são aproveitadas para realizar atividades para a Mostra. “Desde uma história que
fale das formas geométricas,
ar tes... há interdisciplinaridade na aplicação do conteúdo e
a realização das atividades
para a mostra”, explica.

Envolvimento
Para a diretora Nara Maria da Silva
Foss Guarda, o que chama a
atenção é o interesse dos alunos
pelas atividades manuais. “São
crianças que estão muito
acostumadas com o computador e o
videogame e que, quando são
estimuladas a fazer o trabalho
manual, ficam envolvidas, sem
contar que une também a família, já
que alguns trabalhos foram
feitos em casa”.
Elisete Bittencout é mãe do Pedro,
aluno do 4º ano, e participou do
processo de duas atividades que o
filho apresentou na Mostra. “Eles
ficam muito empolgados e é muito
bom poder ajudar”, diz.
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FeliCidade do Idoso
A Secretaria de Assistência Social de Cascavel realiza nesta quinta-feira (25),
no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, a última edição do Programa
FeliCidade do Idoso deste ano. Esse é será o quarto encontro do ano realizado
com o objetivo de oferecer aos mais de 32 mil idosos da cidade momentos de
lazer, confraternização, descontração e muita conversa. Segundo a
coordenadora do Programa FeliCidade do Idoso, Clebia Mendes, são
esperadas hoje 2 mil pessoas.
ARQUIVO

Técnicos do HU têm
contratação irregular
O HU (Hospital Universitário) de
Cascavel precisa regularizar a modalidade de contrato dos técnicos
de enfermagem (número não informado) que atuam na Ala G2 do HU
(Hospital Universitário). Os profissionais estão sendo notificados
pelo Coren (Conselho Regional de
Enfermagem do Paraná), porque
teriam sido contratados como pessoas jurídicas (por meio de empresa própria), o que, de acordo com o
Conselho, é ilegal, já que o profissional de nível médio deve estar
sob a coordenação de um enfermeiro, que tem formação acadêmica.
Esses técnicos foram contratados emergencialmente pelo HU
para abertura da Ala, que ficou fechada meses por falta de pessoal.
A ação, segundo o Coren, visa

preservar a qualidade do atendimento à população e evitar rejuízo
aos profissionais e à instituição.
Ainda não foi divulgado prazo
para a regularização, já que o Coren precisa fazer a notificação de
cada técnico, visto que cada um
deles abriu uma empresa para que
o contrato fosse firmado. Sem a
regularização, os profissionais podem estar sujeitos a processo ético e disciplinar no Conselho.

Sem posição

Programação
Os portões da Expovel serão
abertos às 8h30. Em seguida
começam o credenciamento
dos participantes e as
atividades culturais,
recreativas e esportivas. Às
12h30 será servido almoço aos
participantes. Os convites
precisam ser retirados até as
10h e os idosos precisam
levar talhares e uma
garrafinha de água.
Logo após o almoço
recomeçam as atividades e
seguem até as 17h.
Durante o dia serão oferecidos
serviços de saúde como
exames de visão e de glicemia,
aferição de pressão, jogo de
raciocínio e exposições, música
e dança, mateada, corte de
cabelo, cadastro único e
economia solidária.

SALÁRIOS
ATRASADOS
Os técnicos de enfermagem têm
ainda outro problema: atraso do
pagamento dos salários. O
depósito, que normalmente é feito
no dia 15 de cada mês, só deve
ocorrer nesta sexta-feira (26). A
instituição afirma que o atraso
ocorreu pela demora na liberação
de orçamento por parte do
Estado. Já a Seti garante que o
repasse de R$ 372 mil para esse
pagamento foi feito ainda no dia
18 de outubro. O valor que
deve ser pago aos profissionais
não foi informado pelo HU.
 Reportagem: Cláudia Neis

O HU informou que ainda não foi procurado pelos profissionais e que por isso
mantém o regime de contrato. Já a Unioeste informou que todas as
providências estão sendo tomadas no sentido de regularizar a questão.
Já a Seti (Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) informou que a
contratação e a regularização da situação cabem à Unioeste, por conta da
autonomia de gestão que possui e que só pode auxiliar caso seja procurada.
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Vendas em baixa e
“camelôs” às moscas
Eles já foram muito disputados e
considerados minipolos de vendas.
Com produtos dos mais diversos estilos, formas e preços, eram chamados de “paraguaizinho” e “camelôs”
especialmente porque boa parte dos
produtos era made in Paraguay. Hoje,
os centros de compra estão organizados, bem localizados, limpinhos e em
nada lembram a balbúrdia dos áureos tempos de Cidade do Leste. Nada
mesmo. Inclusive, o movimento.
A diminuição no número de pessoas
que vai às compras é observada desde
o ano passado e quem depende das
vendas passa por dificuldades. “A situa-

ção está horrível! As pessoas não vêm
nem olhar, porque estão sem dinheiro
para comprar. Em relação ao mesmo
período do ano passado, acredito que a
queda nas vendas já chegue a 70%”,
conta Solange Giuriatti, proprietária de
uma loja há dez anos na Rua Carlos
Gomes, Centro de Cascavel.
Hoje Solange opta por brinquedos, itens domésticos e diferentes
modelos de rádio adquiridos de atacados brasileiros. “Vou ao Paraguai
apenas uma vez por mês. Prefiro
comprar aqui e tenho nota de todos
os produtos”, assegura.
Com as prateleiras cheias, Solange confessa que não tem como repor estoque para o Natal: “Vamos rezar para aumentar o movimento e
tentar vender o que tem aqui”.
Na loja ao lado fica a vendedora Marizete Canova. Os produtos expostos
são diferentes, mas as dificuldades são
as mesmas. As prateleiras estão lotadas
de bebidas e perfumes que ela trouxe
do Paraguai. Otimista, ela se prepara
para nova incursão do lado de lá da pon-

te, para aproveitar o recuo do câmbio.
“O dólar estava muito alto, então agora
que começou a baixar é o momento
certo para compras”, explica.
A expectativa dela é de que nos
próximos meses a situação melhore
para os trabalhadores. “Acredito que
depois das eleições as coisas comecem a mudar e que as vendas aumentem também por conta do Natal”, afirma Marizete.

CAUTELA
O presidente da Associação dos
Vendedores Ambulantes, Cleiton
Mendes, diz que as dificuldades não se
limitam aos camelôs: “Acredito que o
comércio de uma maneira geral
sofreu uma diminuição nas vendas, já
que os consumidores estão com um
pouco de receio do futuro e
poupam dinheiro”.
Apesar disso, ele afirma que os
camelôs precisam se manter otimistas
para atrair os consumidores: “Não
adianta ficar com a loja aberta sem
produtos. É fundamental trazer
novidades para agradar os clientes”.

Kits para TV

EXPECTATIVA dos vendedores é de que
movimento melhore até o Natal
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

A Seja Digital percorre hoje o Bairro
Neva e amanhã o Bairro
Universitário para orientar as
famílias que têm direito aos kits
gratuitos a realizar o agendamento,
escolhendo o dia, horário e local
para a retirada dos equipamentos e
informar a população sobre o
desligamento do sinal analógico de
TV, o qual ocorre dia 28 de
novembro. Os kits têm antena
digital e conversor com controle

remoto, que permitem que
televisores antigos tenham acesso ao
sinal digital.
Para saber se você tem direito ao kit
basta ligar gratuitamente para o
telefone 147 e/ou acessar o site
sejadigital.com.br/kit, com o NIS
(Número de Identificação Social) em
mãos, para verificar e agendar a
retirada dos equipamentos em um
dos pontos disponibilizados pela
Seja Digital.
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Voluntários que
resgatam sorrisos
O Projeto Caminho Novo tem uma
missão muito bonita e em dois anos já
resgatou o sorriso de quase mil pessoas. O pequeno consultório odontológico está instalado na Rua Suécia, no
Bairro Cascavel Velho, em Cascavel. Os
atendimentos gratuitos são prestados
por três profissionais da área.
O dentista Clayton Kaminski de Lima
compartilha a satisfação de poder contribuir com o projeto: “Já atendi casos
de pacientes com problemas graves,
com poucos dentes, e ver a alegria deles quando um tratamento é finalizado
é algo que sempre me emociona”.
Uma das pacientes, Maria Aparecida dos Santos expressa no sorriso a gratidão por ter sido tão bem
atendida. “É um trabalho maravilhoso e com resultado perfeito. Meu
filho também conseguiu tratamento e só temos a agradecer, pois realmente não teríamos condições
para pagar”, conta.

PÚBLICO-ALVO
CLAYTON: “Ver a alegria deles é algo que
sempre me emociona”

COMO FUNCIONA?
As consultas são realizadas às segundas e às sextas-feiras e também aos
sábados, das 8h ao meio-dia. Por mês, são atendidos cerca de 50 pacientes. A
triagem é feita pelos próprios profissionais. Mais informações pelo telefone
(45) 99803-2379, Clayton de Lima.

DENTISTAS EM 85% DAS UNIDADES
Serviços odontológicos são ofertados pela Prefeitura de Cascavel em 36 das 42
UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e USFs (Unidades de Saúde da Família) do
Município. Para o atendimento à população, uma equipe é formada por 108
dentistas, 57 auxiliares e 28 técnicas em saúde bucal.
A prefeitura garante que, com essa estrutura, não há demanda reprimida de
pacientes para as consultas odontológicas. “Os atendimentos são agendados
conforme a demanda apresentada, respeitando os grupos prioritários. As
unidades que não oferecem o atendimento odontológico possuem unidade de
referência para acolhimento e atendimento dos pacientes”, informa, em nota.
A Divisão de Saúde Bucal está sempre em busca de melhorias e expansão dos
serviços nessa área: “Há constante articulação e organização para a inserção de
novos profissionais odontólogos no quadro de servidores, assim como a
renovação dos equipamentos que compõem o serviço para garantir uma
ampliação da estrutura e qualidade do serviço prestado à população”.

O projeto é realizado em parceria com
o Mevam (Ministério Evangelístico
Vinde Amados Meus), que tem
extensão no Bairro Cascavel Velho no
mesmo terreno onde o consultório
odontológico foi instalado. “O trabalho
é voltado principalmente para
moradores de rua e pessoas de baixa
renda, que não têm condições de
pagar pelo tratamento, ou aguardar
pelo serviço no SUS [Sistema Público de
Saúde]”, explica o dentista Clayton
Kaminski de Lima.
Segundo ele, após atender toda a
demanda do bairro, houve
possibilidade de que pacientes de
regiões vizinhas também pudessem
passar pelo tratamento de saúde
bucal. “Conseguimos realizar
atendimentos básicos, como limpeza e
restaurações, mas também fazemos
cirurgias do siso”, explica.
Com ajuda de alguns parceiros, os
dentistas conseguiram um aparelho de
raio-X, além de moldar dentaduras e
ponte móvel.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos
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Três em 1

Dança

Está agendado para o dia
24 de novembro o Especial
dos artistas Miguel e
Solange. O show vai reunir
cinema, música e poesia.
Será no Centro Cultural
Gilberto Mayer, às 20h. Os
ingressos custam R$ 20 e
podem ser adquiridos pelo
telefone (45) 9 9917-8620.

Dia 28 de outubro a Escola
Grazielle Viechnieski Ballet traz
mais uma vez para o público de
Cascavel e região um espetáculo
que une dança e arte. Mais
informações pelo telefone
(45) 99951-4344.

Muitas artes
De 7 de novembro a 21 de
dezembro ocorre o 2o Encontro
de Ateliês e Espaços de Arte de
Cascavel.
A abertura será às 19h30, no
Museu de Artes de Cascavel,
anexo à Biblioteca Pública.

gente@jhoje.com.br

Parabéns Cascavel
Dia 11 de novembro, às
20h, tem apresentação da
Orquestra Sinfônica de
Cascavel, em homenagem
ao aniversário da cidade.
Será no Teatro Municipal
Sefrin Filho.

Hoje o dia fica
mais feliz para
FABIOLA MOHR, que
apaga velinhas.
Felicidades!

DIVULGAÇÃO

oOo
Dia 14 de novembro tem o
tradicional Almoço dos
Pioneiros, que será realizado
no Tuiuti Esporte Clube.

Fotografada por
Arivonil Policarpo, a bela
IANAMARA SANTORUM

Joia
Cascavel será sede do evento esportivo universitário do
Oeste do Paraná, Joia Oeste 2018, que será realizado
de 15 a 18 de novembro.
oOo
Serão muitas disputas, festas com atrações imperdíveis e
a integração de 16 atléticas que participam desse evento.
A realização é da Liga das Atléticas do Oeste do Paraná.

Felicidades!
Quando as teias de aranha
se juntam, elas podem
amarrar um leão.
Provérbio Africano

Laiss Querobin, Maria
Carolina Pedro, Vivian
Karina Ferreira Vergani, Rita
Inocencio, Douglas Marafoni
Seixas, Manoela Poini e
Paulo Roberto Moida.
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N o velas
RECORD • JESUS

Lázaro é aplaudido
enquanto discursa
Lázaro admira a beleza de
Susana. Barrabás agradece a ajuda
da gladiadora. Satanás se diverte ao
ver a discussão entre os apóstolos.
Maria Madalena recebe os convidados
em seu banquete no palácio. Diana
conversa com Almáquio e diz ter
medo de Madalena. Pilatos recebe
Shabaka. Maria Madalena agradece a
presença de todos. Satanás se
aproxima de Petronius, que olha
enciumado para Lázaro. Na hospedaria, Barrabás oferece bebida a todos e
Nemestrino fica preocupado. Barrabás tenta defender Adela e acaba
brigando com Gestas.
Judas Iscariotes diz que Jesus os
livrará da tirania romana. Lázaro
paquera Susana. Petronius fica
encabulado com as palavras de
Marta. Pilatos diz que precisa logo
arrumar um pretendente para Helena.
Satanás fala ao ouvido de Maria
Madalena, que fica perturbada.
Pilatos trata Diana com grosseria.
Satanás perturba Diana. Madalena
pede a ajuda de Petronius. Herodíade
flagra Salomé beijando Longinus.
Shabaka retorna à hospedaria e fica
chocado com a desordem. Petronius
• REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Heitor deixa Garoto e Lia conversando a sós. Gabriela revela a Rafael a
conversa que teve com Tânia. Lia e
Garoto se beijam. Flora, Dandara e
Úrsula se espantam ao ver Amanda
chegar de andador à escola. Santiago percebe quando um jogador de
seu time o discrimina e comenta com
Michael. Paulo, Marli e Getúlio se ani-

DIVULGAÇÃO

que Cris faz de Danilo. Isabel acredita
que Alain ainda a ama, e fala para Lenita
que usará Mariane para afastar Cris. Josi
comenta com Mariane que percebeu o
interesse de Isabel por Alain. Mariane
arma para conseguir o papel de Julia.
O TEMPO NÃO PARA
Carmen afirma que é inocente. Emílio
leva uma pancada de Florêncio. Carmen
pede que Marocasassuma o seu lugar na
empresa enquanto ela estiver fora. Emílio
constata que os bandidos roubaram o
quadro de Marocas e deixaram o cofre
intocável. Marocas convence Agustina a
oferecer um jantar em solidariedade à
Carmen. Gabiru entrega a Carmen uma
carta escrita por Dom Sabino.
SEGUNDO SOL
Laureta aceita Rosa de volta em sua
casa. Nice pede o divórcio a Agenor.
Selma afirma que deseja reatar o namoro com Maura. Os bandidos flagram
Roberval tentando pegar o celular de
Zefa. Roberval e Severo se reconciliam.
Manu encontra Narciso na reunião dos
Narcóticos Anônimos. Laureta elogia o
empenho de Rosa com sua equipe.
• BAND

MINHA VIDA
Efsun chega na casa de Mehmet e
se impressiona com o tamanho da residência e o número de empregados. Os
familiares começam a se apresentar
para ela. Nuran liga para Efsun, mas
ela não atende. Bahar pergunta aos
seus pais sobre o avô da Efsun. Ylias
fica preocupado e acha que Bahar vai
acabar descobrindo tudo.
mam com as finanças do Le Kebek.
ESPELHO DA VIDA
Priscila conserta a foto de Felipe, e
Margot se compadece. Lenita conta a
Isabel sobre a briga de Ana, Flávio e
Américo na pensão. Priscila acredita ter
visto um vulto na cozinha. Mariane chega a Rosa Branca, e a cidade fica em
alvoroço. Flor diz a Gerson que Priscila
a confundiu com um fantasma. Gerson
esconde de Dalva a presença de Flor.
Alain se surpreende com um desenho

• SBT

AS AVENTURAS DE POLIANA
Ciro leva o computador de Verônica para Jeferson concertar. Raquel
avisa Guilherme, pois pode ter alguma foto no computador e descobrir
que ele é filho de Verônica. Antonio
comenta com Nancy que tem as cartas de Alice, que Luísa não leu. Poliana monta o mural do contente que
ganhou do Sr. Pendleton.

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

Touro
Gêmos
Câncer
Leão

O medo de falhar pode dificultar o sucesso e o reconhecimento desejados,
simplesmente por não tentar. É tempo
de atentar para elementos que podem
produzir a autossabotagem.

Virgem

Crises e divergências precisam ser solucionadas para o andamento de algumas situações paralisadas. É tempo de
impulsionar o que estava estagnado
para dar continuidade ao fluxo de vida.
Expectativas tendem a gerar frustrações. Principalmente quando aconteceram decepções. Nada melhor do
que enxergar as coisas como são. É
tempo de deixar idealizações de lado.

Sagitário Escorpião

Ao se sentir atacado, você pode reagir criando conflitos nas suas relações.
Isso dificulta a realização dos seus
desejos. É tempo de distinguir o que é
insegurança e o que é ataque.

Você pode se sentir sozinho, mesmo
quando não está. As inseguranças podem fazer você se isolar e não se sentir
amado. É tempo de se nutrir emocionalmente e se fortalecer interiormente.

Capricórnio

A compreensão dos próprios limites pode
levar ao entendimento de que não se
pode ter tudo o que quer. Esse aprendizado ajuda a evitar maiores frustrações.
É tempo de reconhecer fragilidades.

É possível que a melhor forma de trilhar
o seu caminho seja se fortalecendo com
boas relações, velhos e novos amigos.
É tempo de compartilhar sonhos e contribuir para a construção deles. Cor

Aquário

Neste momento, os compromissos afetivos podem ser vividos com responsabilidade e sensualidade, sem que uma se
sobreponha à outra. É tempo de buscar
se sentir seguro através das parcerias.

Quando existem muitas possibilidades e
formas de se planejar uma mesma coisa,
é possível que haja confusão e nada
seja feito. É tempo de confiar no possível
e deixar espaço para o imprevisível.

Peixes

Ações tomadas por impulso podem não
ser vantajosas quando você não consegue medir as consequências. É tempo de tomar consciência do alcance que
pode ter sua atitude e medir a validade.

Libra

horóscopo

O abismo entre o “eu” idealizado e o “eu”
real pode gerar angústias. Principalmente quando existe uma carga excessiva de
responsabilidades e a ideia de perfeição.
É tempo de fazer o que é possível.

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

Quando o caminho a seguir pode ser
visualizado, nada melhor do que se abrir
para esse novo mundo de possibilidades. É tempo de acolher novas ideias e
intensificar as trocas de experiências.
SOLUÇÃO DO DIA
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Fuzis e drogas: de
Cascavel ao RJ
Uma apreensão da Polícia Federal do Rio de Janeiro tirou de
circulação 11 fuzis e dois tabletes de cocaína que iriam para
uma facção criminosa carioca.
Segundo a PF do Rio, a encomenda iria para o Complexo do Alemão. Um homem foi preso recebendo os materiais na noite de
terça-feira no Aeropor to Santos
Dumont. A ação foi realizada com
ajuda de cães farejadores. A carga foi despachada de Cascavel.
O armamento de uso restrito
estava desmontado e escondido
dentro de uma fritadeira.
Foram recolhidos um fuzil AK47
calibre 7.62 por 39, um fuzil 7.62
por 51 e nove fuzis 556.
Após a divulgação do fato em
rede nacional, o delegado de Cascavel Marco Smith convocou a imprensa para falar sobre o assunto.
Segundo ele, há indícios de que
pelo menos seis carregamentos

PASSE o
leitor de
QR Code e
assista à
entrevista
do delegado
Marco Smith
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

38
00
05
37

teriam sido entregues ao mesmo
destinatário. “Com certeza foram
enviadas outras cargas que não
conseguimos interceptar”, disse.
Em parceria com as delegacias de Cascavel e de Foz do Iguaçu da Receita Federal, agora a
Polícia Federal investiga o remetente da bagagem.
POLÍCIA FEDERAL

ARMAS desmontadas
estavam escondidas
dentro de fritadeira

E O RAIO-X DO
AEROPORTO?
O delegado da Polícia Federal
Marco Smith falou ontem sobre a
dificuldade na fiscalização no
Aeroporto de Cascavel. Um dos
desafios é o raio-X que, segundo
ele, é falho e que precisa de
manutenção.
Em nota, a Cettrans informou que
o equipamento de raio-X rastreia
apenas bagagens de mão por não
se tratar de um aeroporto
internacional. A Companhia disse
ainda que o serviço de raio-X está
operando normalmente e que o
despacho das demais bagagens e
encomendas é de
responsabilidade das empresas/
operadoras.

POLÍCIA
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Homem é ejetado
em acidente

13

Giro da
Violência
Julgado por homicídio
Será julgado hoje Adriano
Heidecke, de 32 anos. Ele está
preso acusado de um homicídio
registrado dia 29 de março do
ano passado no Jardim Clarito,
em Cascavel, que vitimou João
Jonathan Willian Grobe. A
vítima foi morta a tiros com
uma pistola calibre .380. O
julgamento será no Fórum de
Cascavel a partir das 13h.

Lesões corporais

MULHER foi atendida com
ferimentos leves
Um homem ficou gravemente
ferido em um acidente de trânsito
na tarde de ontem no Bairro Santos Dumont, em Cascavel.
Um Corsa seguia pela Rua Fernando Jankoski da Silva quando foi
atingido por um Renault Logan que
estava na Rua Jade, o qual teria
furado a preferencial.
Com a pancada, o para-brisas do
Corsa ficou totalmente destruído.
O motorista foi ejetado do veículo e teve traumatismo craniano en-

cefálico. Ele estava muito agitado e
chegou a quebrar uma maca da ambulância do Corpo de Bombeiros.
O homem foi levado para o HU
(Hospital Universitário) de Cascavel.
Outra ambulância foi acionada
para dar apoio e atender a uma
mulher que estava no carro e que
teve ferimentos leves.
No Logan ninguém ficou ferido.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Fábio Donegá

Pneus apreendidos
A Polícia Civil de Cascavel, por meio do Setor de Estelionato, em parceria com
a Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito), apreendeu
ontem 16 pneus contrabandeados do Paraguai em um veículo Corsa Sedan. O
carro foi abordado na Rua Jorge Lacerda, nas proximidades da saída para a
BR-467, em Cascavel, durante uma operação de fiscalização da polícia de
transporte de cargas para identificação de contrabando e outros crimes. No
total, foram abordados cerca de 70 veículos na ação policial.
“É uma ação para fazer a checagem da
documentação e também de motoristas
que possam estar trafegando com
material ilícito e averiguação de pessoas
que possam estar com mandados de
prisão em aberto”, explica o delegadochefe da 15ª SDP (Subdivisão Policial) de
Carro carregava 16
Cascavel, Nagib Nassif de Palma.
pneus contrabandeados

Foi realizada ontem a primeira
audiência de César Augusto
Spada, que foi preso acusado de
tentar matar a esposa em agosto
deste ano. O caso ganhou ampla
repercussão nas redes sociais. A
denúncia foi oferecida pelo
Ministério Público por meio da
17ª Promotoria. Ele ficou preso
20 dias e agora usa tornozeleira
eletrônica. Algumas testemunhas
foram ouvidas e houve
desclassificação da tentativa de
homicídio para lesões corporais
graves. O processo segue para o
juizado de violência doméstica.

Presos com maconha
Dois rapazes foram presos com
pequenas porções de maconha
na tarde de ontem na Rua São
Paulo, esquina com a Avenida
Barão do Cerro Azul, no Centro
de Cascavel. Os dois estavam em
um veículo Peugeot e foram
abordados pela Guarda
Municipal. Com eles foram
encontrados dois tabletes de
maconha. O motorista não tinha
carteira de habilitação. Os
rapazes, de 19 e de 24 anos,
foram levados para a 15ª SDP
(Subdivisão Policial).
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FARB

A equipe FARB/Colégio Estadual
Padre Carmelo Perrone, do Alceu
Rogério Bertaioli, conquistou o
bicampeonato no naipe feminino da
Copa Ubiratã de Voleibol, realizada no
fim de semana. O detalhe é que a
competição foi na categoria adulta e a
equipe cascavelense competiu com
apenas duas atletas adultas. A disputa
também foi realizada no naipe
masculino, no qual a FARB, com 80%
de juvenis no elenco, terminou em
terceiro lugar.
AA COMERCIAL

Os atletas da natação competitiva da Associação
Atlética Comercial novamente se destacaram no
esporte, desta vez no Campeonato Sul-Brasileiro,
realizado no fim de semana em Curitiba. Cinco
nadadores cascavelenses, das categorias mirim e petiz,
representaram a cidade dentre os cerca de 450
competidores de clubes de Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul, no Clube Curitibano. Comandados
pela professora Tatiane Lentz na competição, os jovens
atletas conquistaram cinco medalhas, sendo uma de
ouro e quatro de prata. A equipe foi formada pelos
nadadores Heloisa Garute, Felipe Mariotti, Willian
Matana, Milena Gamero e João Paulo Schimtt.

XADREZ
ESCOLAR
Cerca de 80 enxadristas de
Cascavel são esperados para
participar da 4ª e última etapa
do Circuito Municipal de Xadrez
Escolar, que será realizada sábado
na Escola Sagrada Família, no São
Cristóvão. As inscrições custam
R$ 2 e podem ser feitas até
amanhã pelo e-mail
circuitoxadrezcascavel@gmail.com.
A competição é realizada nas
categorias sub-8, sub-10, sub12, sub-14, sub-16 e aberto,
nos naipes feminino e masculino.
Os três primeiros colocados de
cada categoria serão premiados
com medalhas.

ASSEPAR

Novato no campeonato de Terrão do Jardim Colonial, a equipe Uefa (foto)
carimbou a faixa do Treme Terra no fim de semana, na rodada inaugural da nona
edição da Copa Região Norte, com uma vitória por 3 a 1. O Treme Terra havia
faturado o título da Copa Colméia no último fim de semana. Destaque também na
rodada inaugural do fim de semana para a goleada da Frutana/Alumínie sobre o
Real Interlagos, por 5 a 2. Já o Thau Brigado venceu o São Cristóvão por 3 a 1
e o Tornovel Sanga Funda venceu os Amigos do Jabá por 2 a 1, enquanto Força
Jovem e Bar Fortaleza/Delta Lanches Interlagos empataram por 1 a 1.
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Municipal de Basquete
FÁBIO DONEGÁ

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

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.

1- Gevair Marcelo de Souza e Rosineia Silva de Lima
2- Eder José Leão Pereira e Eliane Gonçalves Machado
3- José Henrique Rodrigues e Patricia Gomes Gouveia
4- Rafael Miranda Cardoso e Gisele Sonia Cardoso
5- Guilherme Luft de Cristo e Dabny Ghiggi
6- João Marcos Pereira Brandão da Silva e Keila Lima dos Santos
7- Leonardo Gehlen Globes e Aline Souza de Farias
8- Gelson Braga e Renata Aparecida Breansini
9- Paulo Henrique dos Santos e Maila da Costa Goes
10- Diego Rodrigo de Souza e Bruna do Nascimento
11- Kaio Fabiano de Freitas Borges e Carolina Chagas de Melo
12- José Vinicius Garniel e Mariana Dubay de Almeida
13-Felipe Pereira Medeiros e Karoline Calichio Medeiro
14- Tarcio Elias dos Santos e Michelle Dalazen
15- Angel Andrade Figueiredo e Ana Leticia Coutinho da Silva
16- Teles Santiago Ambrosio e Marcia Dolla
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 25 DE OUTUBRO DE 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

A Secesp (Secretaria Municipal
de Cultura e Esportes) e a FMEC
(Fundação Municipal de Esporte e
Cultura) de Cascavel darão início a
mais um campeonato municipal
neste fim de semana, o de basquete. Será a sexta modalidade das
nove programadas para este segundo semestre de 2018.
Por enquanto, foram conhecidos
apenas os campeões do voleibol, ao
passo que as disputas de futebol
menores, futsal, bocha e xadrez seguem com programação – o futebol
está na 2ª rodada, o futsal começou
no fim de setembro, a bocha teve a
primeira fase encerrada no último
fim de semana e o xadrez definirá
os campeões neste sábado.
No basquete, realizado na categoria adulta, o congresso técnico foi realizado nesta semana e
confirmou a participação de 17
equipes, sendo 12 no naipe masculino, o que reunirá 156 atletas,
e cinco no naipe feminino, o que
movimentará 65 jogadoras.
A primeira rodada será já neste
domingo, com jogos pelo naipe
masculino. As partidas serão no
Ginásio Eduardo Luvison, no Complexo Esportivo Ciro Nardi - a tabela de jogos será divulgada hoje. Assim como os demais campeonatos
municipais deste ano, a arbitragem
é custeada pelo Município.

Outros esportes
Com o início do Municipal de
Basquete, restarão apenas três
modalidades a iniciar seus
campeonatos: vôlei de praia, que será
nas categorias adulto livre nos naipes
feminino e masculino; street
basquete, nas categorias sub-15, sub17 e adulto (feminino e masculino); e
tênis de mesa, nas categorias
menores e adulto.
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PALMEIRAS

O Palmeiras não conseguiu passar pelo Boca Juniors no primeiro jogo da semifinal da Libertadores e
acabou derrotado por 2 a 0, ontem, na Argentina. O Verdão sofreu os gols no finalzinho do jogo: um
aos 38min e outro aos 42min. Ambos foram marcados pelo atacante Benedetto, que havia acabado de
deixar o banco de reservas. Ele fez um de cabeça e outro num golaço de fora da área. Palmeiras e Boca
decidirão a vaga na final na próxima quarta-feira, em São Paulo.

Luan tem nova lesão
Fora dos últimos jogos do Grêmio por conta de um problema na
sola do pé direito, o atacante Luan
deve continuar no departamento
médico. De acordo com o técnico
Renato Gaúcho, o camisa 7 teve um
problema muscular e dificilmente
enfrentará o River Plate no duelo da
volta pela semifinal da Libertadores.
Vale lembrar que o craque do
time estava praticamente descartado no jogo em Buenos Aires, mas
após a conversa com Renato Gaúcho, viajou com o elenco e a sua
JOGAM HOJE
21h45

entrada no jogo foi cogitada até
sentir uma nova lesão.
Além de Luan, o Grêmio também
não terá Kannemann. O zagueiro
levou o terceiro amarelo no jogo do
Monumental e desfalca o time.
Bressan deve ser o substituto.
Em contrapartida às ausências
do zagueiro e meia-atacante, Everton pode ser a novidade. O Cebolinha se recuperou bem do problema muscular e deve ficar à disposição para o jogo da próxima terçafeira, em Porto Alegre.

Falcão se aposenta
da seleção de futsal
Jogador de futsal que está na lista dos
melhores de todos os tempos na
modalidade, dentro de quadra, Falcão
revelou, ontem, que fará sua última
partida oficial pela seleção neste
domingo, diante do Paraguai, em
Jaraguá do Sul (SC).
O paulistano de 41 anos usou as redes
sociais para fazer o comunicado e se
declarou à seleção brasileira, a qual
defendeu por 20 anos, com 257 jogos
disputados e 399 gols marcados.
Falcão conquistou o bicampeonato
mundial em 2008 e 2012, além de 11
Grand Prix e cinco edições de Copa
América com a camisa verde e
amarela. “Acabou - agora por decisão
minha. Chegou a hora que eu não
queria que chegasse, a hora da
despedida. Cantarei o hino pela 258º
vez com a amarelinha e tentarei
chegar ao gol 400 com a seleção!
Termino com a certeza de que fiz o
meu melhor durante esses 20 anos”,
publicou Falcão.
O jogador ainda disse que sua vida
tomará “outros rumos” a partir
desta decisão, mas não revelou
quais são seus planos após se
aposentar da seleção brasileira.
Vale lembrar que ele é jogador do
Magnus, que está nas quartas de
final da Liga Nacional, fase na qual
enfrentará o Joinville, que eliminou
o Cascavel Futsal nas oitavas.
NRE

COPA SUL-AMERICANA
Jr Barranquilla x D. y Justicia

PLACAR DE ONTEM
LIBERTADORES
Boca Juniors 2x0
Palmeiras
COPA SUL-AMERICANA
Fluminense 1x1
Nacional (URU)
Bahia 0x1
Atlético-PR
BRASILEIRÃO
Cruzeiro 0x2
Ceará
LIGA DOS CAMPEÕES
Club Brugge 1x1 Mônaco
PSV 2x2 Tottenham
B. Dortmund 4x0 At. de Madri
Barcelona 2x0 Internazionale
Liverpool 4x0 E. Vermelha
PSG 2x2 Napoli
Galatasaray 0x0 Schalke 04
L. Moscou 1x3 Porto

Após passar pelas fases municipal, regional e macrorregional, a equipe de futebol feminino do Colégio
Estadual 14 de Novembro, de Cascavel, faturou o troféu de vice-campeão na categoria B (12 a 14 anos)
na fase final da 65ª edição dos Jogos Escolares Bom de Bola, ontem, em São Matheus do Sul. As
cascavelenses perderam para o time da Escola Estadual Nereu Ramos/Manoel Ribas na final, por 2 a 0.
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