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Casal é preso acusado
de tráfico de criança

Um homem de 52 anos e uma mulher de 25 foram presos em flagrante ontem
em Cascavel sob a suspeita de tráfico de criança. A denúncia era de que eles

iriam vender um bebê de nove meses em São Paulo. Os dois negam a denúncia,
mas não conseguiram apresentar nenhum documento da menina e deram uma

série de informações desencontradas sobre o nascimento dela. O caso será
investigado pela Polícia Federal, já que a criança teria nascido no Paraguai.
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AÍLTON SANTOS

 Precisa-se
de sangue!

A grande quantidade de
acidentes com vítimas feri-

das neste mês em Cascavel
lotou as unidades de saúde
e esvaziou os estoques de

sangue na cidade. Por isso, o
Banco de Sangue pede aju-

da de doadores urgente.
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Tropical: recanto
de escolas que são
destaque nacional
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Vereador Alécio Espínola
sobre a conclusão das obras

para a nova UPS (Unidade
Paraná Seguro) no Bairro
Santa Cruz, em Cascavel,
sem a designação dos 20

policiais prometidos para
atuarem no local. Após

atrasos, a previsão é de que
a unidade seja inaugurada

nos próximos dias.

 “Sem a garantia de
policiais por parte do

governo do Estado, não
vamos permitir a

inauguração da UPS Oeste,
porque, senão, isso nunca

vai acontecer”
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Opinião

EM TEMPOS QUE NADA PARA
DE MUDAR, MUDE

A gestão de marcas está cada vez mais intrincada. A
agenda do marketing está tão diversa, integrada e multile-
vel que se a sua velocidade executiva na condução das
marcas não acelerar, o mercado passa e você fica.

A invasão tecnológica é mais que irreversível - é incon-
trolável. Administrar as ações pela repetição de rotinas
tradicionais é tão arriscado quanto tentar inventar algo sem
saber o que ou como fazer isso.

Também está difícil saber onde apostar, já que a influ-
ência das mídias tradicionais está difícil de ser analisada,
principalmente na nova geração de consumidores.

Na minha vida de consultor e empresário do marketing
e do design, nunca deixei de centrar meu raciocínio e apos-
tar as minhas fichas na construção de ativos mais pere-
nes, como ao tratar a estrutura de comunicação das mar-
cas de uma forma mais rígida e disciplinada. Apesar do
cenário de mudanças imprevisíveis, está aí algo que não
mudou muito, ainda que os targets hoje sejam tão diver-
sos, mutantes e absurdamente infiéis.

Obter relevância é hoje o caminho para se ter reconhe-
cimento e, portanto, reputação. Big data, marketing de
experiência e eventos, influenciadores, buzz marketing…
As marcas que têm personalidade falam, respondem, opi-
nam, ensinam e são verdadeiras em todas as suas ex-
pressões - e isso precisa estar na agenda diária para quem
quiser construir marcas de valor.

É óbvio que, antes de tudo, um consistente trabalho
de Branding, com a estratégia e a proposta de valor das
marcas fundamentadas. Depois de um bom DNA, o de-
sign. Isso estabelecerá um forte embasamento e blinda-
gem para a então expressão da marca. E esta surfará em
todos os meios de forma consistente... até que se mude.
E mudar faz parte da evolução. Cruzar o tempo e as gera-
ções de consumidores é um enorme desafio.

“Nada existe de permanente, a não ser a mudança”,
Heráclito.

Roger Rieger é sócio-diretor da Komm Design Solutions

ARQUIVO
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Impactos financeiros
Apesar de estar arrecadando menos que o previsto, o
secretário de Finanças, Renato Segalla, aposta em um

aumento de 7% no recebimento de tributos na Prefeitura de
Cascavel neste ano. O otimismo se deve às ações de

contenção implantadas pelo chefe do Executivo, Leonaldo
Paranhos. Negando eventual crise no caixa, o Executivo

garante que a situação é saudável e suficiente para
manutenção do serviço público - sem ações diretas à

população. Um dos grandes impactos na arrecadação tributária
está atrelado mesmo à situação econômica.

AUDIÊNCIA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O Ministério Público denunciou ontem o ex-governador Beto
Richa por corrupção passiva e fraude à licitação.

 A denúncia faz parte da Operação Radiopatrulha, que levou
o candidato ao Senado pelo PSDB preso dia 11 de setembro.

O vereador Fernando Hallberg (PPL) realiza hoje, às 8h30,
audiência pública para debater com especialistas, juízes,
promotores e entidades de classe a criação do Fundo
Penitenciário Municipal e o Conselho Penitenciário Municipal.
A proposta é que recursos sejam transferidos diretamente
para aprimorar o sistema prisional - por isso a discussão é
necessária para definir prioridades.

Contas da Câmara
A Câmara de Vereadores
também prestará contas hoje
do segundo quadrimestre - com
montante liberado de R$ 8,9
milhões no orçamento, pagou
R$ 6,4 milhões em despesas,
outros R$ 147 mil de despesas
de gestões anteriores. O total
disponibilizado este ano para o
Legislativo é de R$ 26,8
milhões, conforme o site
da Câmara.

Autódromo para neto
Ontem em uma rádio da
cidade, o prefeito Leonaldo
Paranhos (PSC) soltou o
verbo após receber críticas
do ex-prefeito Edgar Bueno
(PDT) sobre a proposta de
concessão de espaços
públicos do esporte - em
avaliação na Câmara. Deixou
“no ar” que o antecessor fez
as melhorias para o neto -
que é corredor automotivo -
e afirmou que a população
mais pobre precisa mesmo é

de investimentos nos bairros.

Bebidas livres?
Com a permissão para
atacadistas do setor
hortifrutigranjeiros para atuar
em 14 de novembro,
aniversário de Cascavel, um
grupo de parlamentares tentou
também atender a cobrança de
revendedores de bebidas:
permitir que eles atuem no
feriado municipal. A emenda
era de Sebastião Madril,
Serginho Ribeiro, Santello,
Fernando Hallberg, Damasceno
Junior e Mauro Seirbert.

Não passou!
A Comissão dos Direitos do
Consumidor apresentou parecer
contrário a tal emenda - Alécio
Espínola e Celso Dal Molin que
compõem a comissão foram
contra, apenas Pedro Sampaio
a favor, que foi voto vencido.
Parece que as restrições
religiosas deram o tom da
discussão no quesito economia.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

 O Executivo municipal
se vê diante de uma queda
na arrecadação de tributos e
enfrenta um aumento da des-
pesa para manter a máquina
pública em funcionamento. O
balanço do segundo quadri-
mestre - de maio a agosto -
será apresentado hoje em
audiência pública, às 14h, na
Câmara de Cascavel, pela
Secretaria de Finanças.

A arrecadada no quadri-
mestre ficou em
R$ 258.652.803,11, contra
R$ 249.066.525,67 no
mesmo período de 2017,
aumento de 3,8%. Já a des-
pesa paga foi de
R$ 249.315.878 contra
R$ 208.283.494 em 2017
- aumento de 19,7%. Em re-
lação à despesa empenhada
(que inclui contratos ainda
não pagos), o montante é de
R$ 257 milhões no quadri-
mestre deste ano, contra
R$ 219 milhões no mesmo
período de 2017.

Quando avaliados os
montantes totais do exercí-
cio - de janeiro a agosto -, o
acumulado empenhado do
Executivo subiu 32% - de
R$ 451,8 milhões para
R$ 596,7 milhões. Em con-
trapartida, a arrecadação su-
biu só 4,4%: de R$ 536,6
milhões em 2017 para
R$ 560,5 milhões em 2018.

A previsão orçamentária
é de R$ 1,1 bilhão para o
ano todo, contra R$ 905 mi-
lhões em 2017.

Em relação ao quadrimes-
tre, a receita tributária pas-
sou de R$ 77.242.375,77
(2017) para
R$ 81.323.653,99 (2018) e
de R$ 166.472.571,89 para
R$ 192.001.358,41 no acu-

Despesa além
da arrecadação

mulado dos dois anos.
Alguns tributos tiveram leve

aumento, como ISSQN, que
subiu de R$ 33.648.083,18
em 2017 para R$ 34,7 mi-
lhões em 2018. Já a Taxa
de Alvará teve queda brus-
ca: passou de
R$ 6.644.323,35 em 2017
para R$ 1.120.400 em
2018. O acumulado do ano
é de R$ 2,4 milhões, contra
R$ 6,8 milhões arrecadados
ano passado. O IPTU subiu:
de R$ 9.148.610,23 para
R$ 12,8 milhões, assim
como a taxa de lixo, de
R$ 6,5 milhões em 2017
para R$ 8,9 milhões em
2018. A elevação nos paga-
mentos de ITBI também é co-
memorada: R$ 9,2 milhões
em 2017; em 2018 foi de
R$ 11,4 milhões - com ar-
recadação de R$ 19,6 mi-
lhões neste ano.

No quadrimestre deste
ano o arrecadado em Impos-
to de Renda foi de R$ 10
milhões; iluminação pública
de R$ 7,5 milhões; FPM de
R$ 23,9 milhões. Os repas-
ses do governo federal es-
tiveram equivalentes ao ano
passado: Assistência
R$ 274 mil, FNDE R$ 5,1
milhões, SUS R$ 13,3 mi-
lhões e Fundeb R$ 81,2
milhões - em todos aumen-
to médio de 3%.

Do Estado, ICMS somou
R$ 47,6 milhões, IPVA R$ 6,9
milhões e transporte escolar,
R$ 622 mil. Porém, houve
aumento significativo de ver-
bas para saúde do governo
estadual, de R$ 2,7 milhões
(segundo quadrimestre 2017)
para R$ 4,3 milhões no mes-
mo período de 2018.



LOCAL04
HOJE NEWS, 26 DE SETEMBRO DE 2018

A professora Lucia Aparecida Cortez
Martins assumiu a Seed (Secretaria
Estadual de Educação) em abril deste
ano e provavelmente encerrará sua ges-
tão em dezembro. É um espaço curto
de tempo para vencer dois desafios her-
dados de gestões anteriores: as obras
paralisadas em colégios estaduais e o
baixo resultado no Ideb (Índice de De-
senvolvimento da Educação Básica), que
não atingiu a meta estabelecida.

Ontem, durante evento que discutiu
as demandas educacionais e pedagógi-
cas para a região de abrangência do NRE
(Núcleo Regional de Educação) de Cas-
cavel, Lucia disse que a Seed está tra-
balhando com intensidade para resolver
as questões das obras paralisadas. “É
um processo, não é fácil porque nós ti-
vemos obras que foram abandonadas
pelas construtoras, tivemos obras que
estavam sendo feitas com verba federal

Ideb e obras paradas
desafiam a educação

e nós deixamos de ter o repasse”, cita.
Em Cascavel, uma das obras parali-

sadas é a de ampliação do Colégio Es-
tadual Wilson Joffre, que deveria estar
pronta para abrigar os laboratórios da
instituição de ensino. Uma reunião da
APMF (Associação de Pais, Mestres e
Funcionários) na noite de hoje vai discu-
tir novamente a questão.

Sobre o Ideb, Lucia afirmou que é
preciso resgatar o ensino médio re-
duzindo a evasão escolar. “Quando a
gente fala do ensino médio é resga-
tar o aluno por conta da evasão gran-
de. Estamos trabalhando com profes-
sores, diretores e pedagogos montan-
do uma rede de proteção e resgatan-
do esses alunos, o resultado vai apa-
recer”, assegura.

ESTREITAR LAÇOS
A solenidade de ontem aconteceu no
Ceep (Centro Estadual de Educação
Profissional) Pedro Boaretto Neto.
De acordo com a secretária, desde
abril ela tem feito visita aos núcleos de
educação para conversar com
diretores, chefes de NREs com o
objetivo de conhecer a realidade e
estreitar laços. “Acho que é muito
importante, nós precisamos ter um
diálogo constante com os nossos
núcleos, com as nossas escolas.
Realmente vir e conhecer as
especificidades de cada região”,
destaca secretária Lucia Martins.

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Foto: Aílton Santos

SECRETÁRIA
quer rede de

proteção para

evitar evasão

escolar
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Acidentes zeram
estoque de sangue

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Arquivo

IHEC, Banco de Sangue Cascavel precisa de doadores

Representantes de órgãos da

administração direta e indireta,

entidades e de serviços públicos

estadual e federal participaram

ontem (25), no auditório da

Prefeitura de Cascavel, da pré-
conferência governamental

referente à 3ª Conferência Municipal

dos Direitos da Pessoa com

Deficiência que acontecerá no

dia 4 de dezembro.

No encontro, foram discutidas
propostas em todas as áreas, com

representantes dos órgãos, que

apresentaram sugestões que serão

Pré-conferência da pessoa com deficiência
levadas para o evento em dezembro.

Os grupos de trabalho foram divididos

pelo auditório e saguão da prefeitura,

para que as discussões ocorressem.

Em pauta as propostas da 2ª

Conferência, o que foi feito, o que falta
fazer e o encaminhamento das

propostas em prol da melhoria da

qualidade de vida e inclusão da pessoa

com deficiência.

De acordo com a Comissão de

organização da 3ª Conferência
Municipal dos direitos da Pessoa com

deficiência, já foram realizadas as pré-

conferências dos segmentos de

usuários, nas áreas intelectual e

auditiva, além da pré-conferência das

entidades prestadoras de serviço. No

próximo dia 29 será realizada a da

área visual e no dia 10 de outubro

acontecerá a pré-conferência do
segmento de usuários da área

de deficiência física.

Após as discussões dos eixos, as

propostas apresentadas foram

debatidas, selecionadas e aprovadas.

Na próxima quinta feira (27) acontece
a pré-conferência dos trabalhadores

que atuam nos serviços para

pessoas com deficiência.

 A grande quantidade de aciden-
tes de trânsito com vítimas feridas
especialmente em Cascavel sobre-
carrega todo o sistema de urgên-
cia e emergência. E uma das peças
dessa rede afetadas são os ban-
cos de sangue. Tanto que ontem o
IHEC - Banco de Sangue Cascavel
pediu ajuda para que os doadores
corram até o local para ajudar na
recomposição dos estoques, de

todos os tipos sanguíneos.
O Banco de Sangue fica na

Rua Santa Catarina, 1.268, Cen-
tro de Cascavel.

Conforme a administração do
Banco, a procura dos hospitais au-
mentou devido a tantos acidentes
em Cascavel e eles estão precisan-
do muito de doadores.

 QUEM PODE
Para doar a pessoa precisa levar
um documento oficial com foto.

Chegando ao IHEC, vai fazer um

cadastro, onde passa por

triagem para ver se está apto

para doar. O indivíduo deve estar

bem alimentado, descansado,
não fazer uso de drogas nem ter

consumido álcool.

Podem doar pessoas entre 16 e

69 anos. Os menores de 18

devem ter o cosentimento dos

pais e os maiores de 60 precisam
já ter doado alguma vez na vida.

O Banco de Sangue Cascavel

funciona de segunda a sexta-

feira, das 8h às 11h e das 14h às

17h30, e no sábado das 8h às

11h. O telefone para contato é
(45) 3225-2120.  Ajude! Converse

com seus amigos, familiares e

colegas de trabalho. O seu gesto

pode ajudar a salvar vidas.
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Marina Esteves Santos – Titular

Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

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

1- MATHEUS FELIPE BOARETTO E TAINÁ PRESTES GALVAN

Cascavel, 26 de setembro de 2018

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

Marina Esteves Santos
Titular

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

Unioeste lança
Vestibular 2019

Foi lançada ontem a campanha
do concurso Vestibular de 2019 da
Unioeste (Universidade Estadual do
Oeste do Paraná). As inscrições
para o processo já estão abertas e
seguem até 31 de outubro.

O diretor de concurso vestibular,
Paulo Renan Effgen, conta que uma
das novidades é a inclusão de Ma-
ringá para a realização das provas,
o que deve aumentar a procura es-
pecialmente na modalidade EaD,
por disponibilizar 1.130 novas va-
gas, além das 1.226 convencionais
para os 65 cursos.

Desde 2000 a universidade re-
cebe alunos surdos em programas
de educação especial e neste ano
60% das vagas do curso de Letras/
Libras (bacharelado e licenciatura)
são reservadas a esse público.

O reitor da Unioeste, Paulo Sér-
gio Wolff, salientou que “não só
na área de formação dos nossos
alunos, mas também em todos
programas de pós e de pesquisas
têm sido orientados e feitos a fim
do desenvolvimento regional. Nos-
sa região tem abrangência de 84

municípios e precisamos agregar
valor aos produtos, apoiando pes-
quisas e auxiliando a sociedade,
até mesmo por meio do Hospital
Universitário”.

O reitor explicou que a universi-
dade procura passar um ensino su-
perior de qualidade aos jovens para
poderem ter oportunidades assim
como os que nascem nas cidades
com grandes universidades. “Temos

um quadro de professores com mais
de 640 doutores, 70 pós-doutores
e 250 mestres. E as avaliações do
MEC (Ministério da Educação) mos-
tram que a Unioeste sempre está
entre as melhores”.

 PROVAS
As provas do vestibular

serão aplicadas no dia 2 de
dezembro nas cidades dos
campus da Unioeste e tam-

bém em Curitiba e Maringá. A
taxa de inscrição é de R$ 150

e podem ser realizadas no
site, onde também estão

todas as informações: http://

unioeste.br/vestibular.

 LANÇAMENTO do concurso ocorreu na manhã de ontem
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O Bairro Recanto Tropical, na re-
gião oeste de Cascavel, além de tran-
quilo, estruturado e bom para se vi-
ver, possui duas instituições muito
importantes para a cidade: o Ceep
(Centro Estadual de Educação Pro-
fissional) Pedro Boaretto Neto e a
Apae (Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais). E você sabia que
esses dois locais de educação e
socialização foram premiados com
uma iniciativa muito interessante?

Paula Hang, aluna do quarto ano
do curso técnico em informática do
Ceep, idealizou um projeto que dá voz
a pessoas com paralisia cerebral e
outras síndromes e doenças. Essa
iniciativa conquistou o Prêmio Desta-
que na Área de Ciências Sociais Apli-
cadas na 2ª Feira Mineira de Inicia-
ção Científica no Município de Mateus
Leme, na Região Centro-Oeste do País.

Envolvida há pouco mais de um
ano com o: “Falando: Comunicação
Ampliada para Pessoas com Para-
lisia Cerebral”, a ideia que usa téc-
nicas existentes, atreladas a mo-
dernidade, bancos de dados, códi-
gos de barras e outros aparatos
técnicos, visa ao bem-estar do por-
tador e facilita a comunicação com
a família e cuidadores.

“A ideia surgiu através da fo-
noaudióloga Vanilza Braz, que tra-
balha com educação especial na
Apae. Ela observou as principais
dificuldades de seus pacientes e
nos propôs desenvolver algo que
ajudasse na comunicação e princi-
palmente na interação família/por-
tador da paralisia cerebral”, conta
Paula. “A paralisia cerebral gera
grandes limitações e não seria viá-
vel desenvolver algo totalmente
novo, e foi assim que decidi aper-
feiçoar o Pecs [uma forma alterna-
tiva de comunicação já usada nas
escolas especiais]”.

Paula explica que o Pecs funcio-

Tropical: Educação premiada

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: CEEP Pedro Boaretto Neto

na como um sistema de troca de
figuras em que a pessoa pega a
imagem que representa o que ela
deseja, coloca em uma ficha e en-
trega para o cuidador ou familiar.
Conforme a fonoaudióloga, a Apae
Cascavel foi pioneira no Brasil com
o Pecs e hoje novamente está no
topo, sendo a primeira a atualizar
a técnica com o Ceep. “Além de aju-
dar as pessoas com paralisia cere-
bral, a tecnologia se expande para
a Síndrome de Down e o autismo,
que em alguns casos não falam ou
não conseguem uma comunicação
nítida. A nossa Apae é pioneira
mais uma vez, aperfeiçoando uma
técnica que queremos levar para as
Apaes do Brasil”, enfatiza Vanilza.

Conforme a profissional, na
Apae, cerca de 60% dos alunos têm
dificuldades com a fala.

Quanto à adaptação, Paula expli-
ca: “Pegamos as figuras, colocamos
um código de barras e desenvolvemos
um banco de dados onde fica armaze-
nado o arquivo de áudio que será re-
produzido, dando voz à pessoa”.

TRABALHO de comunicação aplicada ganha

prêmio de iniciação cientifica

FUTURO
O professor Gelson Leandro Kaul,
que orientou e deu suporte a todo
o trabalho de Paula Hang, disse
que uma forma de baratear os
custos e facilitar o uso é substituir
o código de barras por um QR
Code, que deve reduzir o
investimento para R$ 300.
A fonoaudióloga Vanilza Braz
afirma que é de extrema
importância o barateamento da
tecnologia, já que, segundo ela,
80% dos alunos pacientes da Apae
têm dificuldades financeiras.
“Fizemos os testes somente aqui
na Apae, ainda ninguém levou
para casa. Mas garanto que foi um
sucesso, deu supercerto! E é uma
evolução mais que necessária,
estou bem feliz! Esperamos em
breve poder mandar isso para as
famílias, depois de todos os testes
e os aperfeiçoamentos”.

O projeto de comunicação aplicada da Paula Hang foi possível graças ao
Núcleo de Iniciação Cientifica do Ceep, que é o único colégio do Estado com
esse departamento. “Foi uma iniciativa dos professores, de colocar o aluno
para desenvolver e tentar viabilizar suas ideias. É um diferencial da nossa

instituição, que contribui para a construção dos nossos alunos. Somos únicos!”

 Único no Paraná
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Mais dispositivos
de segurança

Cascavel conta hoje com dois
dispositivos de segurança, uma
espécie de totem, que tem qua-
tro câmeras de segurança, uma
delas com giro de 360 graus, com
capacidade de captação de ima-
gens até três quilômetros de dis-
tância e botões para informação
e também para acionar a Guarda
Municipal em caso de emergên-
cia. E mesmo sem nunca terem
registrado chamado, nos cinco
meses de funcionamento já exis-
te uma licitação em tramitação
para a compra de mais 130 es-
truturas que devem ser instaladas
nas escolas municipais e outros
dez pontos da cidade.

De acordo com a prefeitura, o
objetivo é aumentar a segurança
no entorno das escolas e prevenir
o risco de acidentes e até crimes.

Ainda não há custo estimado
para a compra dos equipamentos.

 Reportagem: Cláudia Neis

REDUÇÃO DE
OCORRÊNCIAS
Mesmo os dispositivos não
tendo sido usados para os fins
iniciais, a prefeitura afirma que,
após a instalação, foi observada
a diminuição da velocidade dos
veículos que passam pelos locais
e consequentemente dos
acidentes, assim como casos de
vandalismo. A presença do
equipamento aumenta a
segurança nos locais com a
comunicação remota entre a
população e os guardas
municipais. 

MONITORAMENTO
Quem faz o monitoramento das
imagens e a manutenção das
estruturas é a Guarda Municipal,
que deve absorver também a
ampliação dos totens. Pois com a
turma nova de guardas municipais
(já existe um curso de formação
profissional tramitando na Polícia
Militar e o treinamento dos novos
guardas deve começar em breve),
o efetivo deve aumentar e a nova
central de monitoramento já é
projetada para receber todas as
novas câmeras, além de um número
extra, caso necessário.
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Felicidades!

Gestação
A nutricionista funcional

e coach Bety Berbel é quem
vai comandar o próximo

encontro do Gesta Cascavel.
O tema será Orientações

Nutricionais para Gestantes!

oOo

Se você tem dúvidas sobre
o assunto ou quer saber

como se alimentar melhor
durante a gestação, é só
comparecer nesta quinta-

feira, às 19h30, na
Rua Riachuelo, 666.
A entrada é franca.

Joia
Cascavel será sede do evento esportivo universitário

do Oeste do Paraná Joia Oeste 2018, que será
realizado de 15 a 18 de novembro.

Serão muitas disputas, festas com atrações imperdíveis e
a integração de 16 atléticas que participam do evento.
A  realização é da Liga das Atléticas do Oeste do Paraná.

Queen In Concert
A Orquestra e Banda Queen Experience In Concert se apreseta em

Cascavel dia 6 de outubro, no Teatro Municipal, às 21h. Garanta
seu ingresso antecipado pelo endereço https://bit.ly/2w4ql6S ou

no Teatro Municipal de Cascavel.

Mais Saúde
A Unioeste, Câmpus de
Cascavel, realiza neste
sábado o evento “Mais

Saúde: Todos juntos contra
a obesidade”. Será a partir

das 14h no Centro Esportivo
Ciro Nardi.

oOo

O evento é aberto à
população em geral e vai

contar com atividades para
pessoas de todas as idades.

Terá ainda recreação,
realização do Programa Vida

Saudável, verificação da
pressão arterial e da

glicemia entre outros.
Mais informações pelos

telefones (45) 3321-5526,
3902-1384 e 3321-5166.

 Art & Rua
O Jaydin do Eden será

palco do 1º Art & Rua
Batalha de Rima e Hip Hop,

neste sábado, às 17h.
O evento quer promover a

Cultura Hip Hop de Cascavel
e região. As inscrições são

gratuitas e podem
ser feitas na hora.

O endereço é Rua Antonio
Alves Massaneiro, 931.

Jhony Aparecido Bueno,
Elizabete Ragnini Garbin,
Susana Meister, Viviane
Bueno Silipi, Lara Maria
Brasil, Luana Merchiore,

Fabio Tomasetto e
Crislaine Güetter.

A bela Jaqkue
Iglikowski, no

clique de Arivonil
Policarpo

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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

RECORD  �   JESUS

MALHAÇÃO
Jade e Pérola incentivam Michael a

se aproximar de Santiago. Rafael acon-
selha Márcio a confiar no amor de Péro-
la. Marcelo informa a Dandara, como
presidente do Grêmio Estudantil, que os
agressores de Michael serão punidos.
Beth procura Gabriela e pede ajuda. Dan-
dara comemora a decisão do Conselho
de aprovar os uniformes sugeridos por
ela. Érico explica a Jade o plano para os
serviços de entrega de comidas regio-
nais do pai de Amanda.   Santiago.

ESPELHO DA VIDA
Vicente pede que Alain perdoe Isa-

bel, e afirma que a morte de Felipe não
foi sua culpa. Cris comenta com Mar-

got sobre sua sensação de já ter vivido
em Rosa Branca. Vicente se despede
de Margot e Alain e pede que os dois
cuidem um do outro. Durante o enterro
de Vicente, Isabel tenta falar com Alain,
que a ignora. Cris sente-se mal no lu-
gar. Um senhor chama Cris de Júlia
Castelo no cemitério, e entrega para ela
um camafeu.

O TEMPO NÃO PARA
Vanda confirma a Carmen que Sa-

muca será destituído da presidência da
SamVita. Mariacarla afirma que o pla-
no de Amadeu contra Samuca deu cer-
to. Samuca comunica aos funcionári-
os o seu afastamento. Amadeu manda
Mariacarla organizar uma expedição à
Patagônia para resgatar a apólice de
seguros de Dom Sabino. Barão paga a
fiança de Zelda, e Teófilo promete pro-

tegê-la. Marino encontra uma pulseira
de Cesária. Betina beija Samuca e ten-
ta convencê-lo a se unir a ela para vol-
tarem à SamVita. Teófilo dá dinheiro
para Zelda fazer roupas para a família
de Dom Sabino.

SEGUNDO SOL
Luzia alerta Ícaro sobre Laureta, mas

o rapaz desconfia da mãe. Agenor furta
o documento de Nice, para impedir que
a esposa viaje para o Rio de Janeiro.
Todos se preparam para o show de
Beto. Selma e Doralice temem encon-
trar Maura e Ionan juntos. Naná se
emociona ao fazer um discurso no
show de Beto lembrando Remy.

ASAS DO AMOR
Berna e Onur conversam sobre o

sequestro da Çiçek. O homem diz que
a mulher brincou com seus sentimen-
tos. Alper entra na casa, pega Çiçek e
Onur ameaça a Berna com uma arma.
Onur conta toda a verdade para Alper
sobre o caso que teve com Berna an-
tes do acidente.

QUE POBRES TÃO RICOS
Nepomuceno não aceita que Miguel

Ângelo pague a dívida dos Mendonça.
E diz que já descobriu que ele está apai-
xonado por Lupita, ela se preocupa ao
ouvir o filho dizer que não gosta de
ser pobre, e obriga seu pai a dizer a
verdade. Adolfo vai ao encontro mar-
cado com Alex e se surpreende ao
ver Vilma. Ela oferece sua casa para
que ele se esconda e não seja en-
contrado pela polícia.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Gleyce dá para Kessya algumas

das roupas usadas que ganhou de Ve-
rônica. Kessya gosta da tiara e Gleyce
aconselha a filha ir para escola com
o objeto. Luísa descobre que Afonso
leva ela para o samba da padaria de
Durval. A mulher não gosta da notí-
cia, mas ao se deparar com as ami-
gas Joana e Claudia aceita ficar.

Judas Iscariotes e Mateus ca-
minham ao lado de Jesus e seus
seguidores. João Batista perma-
nece preso. Caius e Longinus se-
guem procurando Maria Madale-
na. Shabaka e Susana lamentam
a ausência da moça. Petronius se-
guem sem notícias de Madalena.
Na prisão, Barrabás fica revolta-
do. Bêbada, Adela é humilhada
nas ruas de Jerusalém. Malco ten-
ta ajudar Ami a se locomover. He-
lena pensa em Judas Tadeu. Em
uma cidade vizinha, Deborah, grá-
vida de sete meses, alisa a barri-
ga com tristeza. Tiago Justo se
encontra com Arimatéia. Deborah
entra em trabalho de parto e o
bebê é dado a um casal. Jesus
passa ensinamentos aos seus
seguidores. Maria recebe o apoio
de Miriam. Alguns meses se pas-
sam e Jesus retorna à Jerusalém.
Barrabás se irrita ao receber um
pão velho de um guarda.

 � SBT

 � BAND

Pilatos diz que Barrabás ficará preso
até Maria Madalena reaparecer

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

O astral é favorável para se concen-
trar no trabalho e cuidar de tarefas que
podem ser feitas a sós. Embora a vida
amorosa não reserve muitas surpre-
sas, o desejo está em alta!

To
ur

o

Se usar o seu charme para se enten-
der com os colegas, o trabalho vai
correr melhor. A criatividade e a sorte
estarão ao seu lado! Aproveite para
entrar em contato com os amigos.

G
êm

os

Os laços familiares estão em alta e você
pode até conseguir um emprego por meio
de um parente, se está procurando. Vale
a pena dar uma mãozinha a alguém de
casa, se pedirem a sua ajuda.

C
ân

ce
r Raciocínio rápido e boas ideias vão

movimentar esta quarta-feira. Mas,
no trabalho, redobre a atenção para
não perder papel ou informação im-
portante.

Le
ão

Sua atenção vai se voltar para as fi-
nanças e você estará em busca de se-
gurança. A família pode ajudar, se esti-
ver precisando de grana. Talvez não
se interesse por um lance passageiro.

V
ir

ge
m Hoje, vai sobrar confiança para mos-

trar o que pensa e até conhecer no-
vas pessoas. Em casa, porém, procu-
re ceder em algumas coisas se quiser
manter a harmonia com os familiares.

Li
br

a

Seu desafio será agir nos bastidores e
manter distância de quem não merece
confiança, especialmente no trabalho.
Se seguir a sua intuição, pode conse-
guir algum lucro.

E
sc

or
pi

ão Bom dia para se arriscar e se aventu-
rar em algo novo. Só não é o melhor
momento para misturar amizade e di-
nheiro. Se precisa de conselho, pro-
cure um amigo.

S
ag

it
ár

io As estrelas enviam boas energias para
a profissão. Se pensa em conquistar
uma promoção, melhor agir nos basti-
dores. Deixe as diferenças pessoais
de lado.

C
ap

ric
ór

ni
o Se anda pensando em viajar, seus pla-

nos têm tudo para correr bem, especi-
almente na companhia dos amigos.
Saia da rotina com quem ama!

A
qu

ár
io É hora de fazer algumas mudanças e

se livrar de tudo o que não usa mais.
Reveja os gastos e faça os ajustes
necessários. Nas amizades, há sinal
de tensão.

 P
ei

xe
s Você vai se sair melhor se juntar for-

ças com os colegas. Arrisque-se um
pouco mais, perseguindo suas metas!
Mas não baixe a guarda no trabalho
se anda de olho em uma promoção.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 36

Latrocínios 00

Confrontos 04

Mortes no trânsito 34

 Um homem de aproximadamen-
te 40 anos ficou inconsciente e
com risco de morte após um aci-
dente registrado na BR-467 no pe-
rímetro urbano de Sede Alvorada,
distrito de Cascavel.

Ele fazia trabalhos na rodovia
quando o rodado de um caminhão -
com dois pneus - soltou do veículo
e atingiu as costas e a cabeça do
homem, que caiu na pista.

O Corpo de Bombeiros de Tole-
do e o médico do Siate do Corpo de
Bombeiros de Cascavel foram acio-
nados para atender a vítima. O ho-
mem foi entubado e encaminhado
para o Hospital Bom Jesus, em To-
ledo, em estado grave.

HOMEM fazia trabalhos de reparo na rodovia

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Pneu solta e atinge trabalhador

 Acidente no Centro
Um ciclista ficou ferido em um acidente

registrado no Centro de Cascavel,
momentos antes da simulação. Ele seguia

perto da Praça do Migrante quando
bateu em um carro estacionado e teve
convulsão. O homem é encanador e

estava com uma caixa de ferramentas e
foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e

encaminhado para atendimento
hospitalar com ferimentos moderados.

Diante do grande número de acidentes de trânsito e de um sistema inchado

devido à grande quantidade de vítimas com fratura, uma cena chamou a

atenção ontem no Centro de Cascavel. Para encerrar a semana nacional do

trânsito, uma simulação de acidente envolvendo um carro e uma motocicleta,

na Avenida Brasil, esquina com a Rua Nereu Ramos. O veículo destruído usado

no cenário se envolveu em um acidente com um ônibus na Avenida Tancredo

Neves, no ano passado. A simulação foi para atendimento de três vítimas graves.

Duas ambulâncias foram deslocadas para o atendimento, além de um caminhão

de combate a incêndio e resgate e a viatura do oficial de área.

Conscientização no trânsito

 F
Á

B
IO

 D
O

N
E

G
Á

SIMULAÇÃO
envolveu

socorristas em

um atendimento

de acidente com

carro e moto

TRABALHADOR estava de bicicleta

AÍLTON SANTOS
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 Um casal foi preso na tarde de
ontem pela Polícia Militar de Cas-
cavel acusado de tráfico de crian-
ça. A polícia chegou até os dois a
partir de denúncia feita pelo telefo-
ne 190 de que o casal estaria com
uma criança sem registro de nasci-
mento. A denúncia dizia que eles
teriam trazido a menina de nove
meses do Paraguai e que a vende-
riam em São Paulo.

O casal foi encontrado na Rua
Jarama, Bairro Interlagos, zona nor-
te da cidade.

Segundo a Polícia Militar, a me-
nina não tem registro de nascimen-
to no Brasil e os pais apresenta-
ram um registro de nascimento
paraguaio falso. A PM confirmou
com a polícia paraguaia de que não
há registro de que a criança nas-
ceu no país vizinho.

O que mais chamou a atenção
da polícia foi a confusão feita pela
mulher com relação às datas.

Ela apresentou uma ecografia

Agenor Cordeiro tem 52 anos e Joana Letícia tem 25 anos. Ele é brasileiro. Ela é

paraguaia. Segundo o casal, a menina de nove meses não tem registro de

nascimento porque a mãe não tem documentos de identificação e eles não

conseguiram fazer a documentação da criança no Paraguai. O filho mais velho
de 11 anos tem registro porque nasceu no Brasil, em Ponta Porã (MS).

“Eu tenho o papel do hospital que ela nasceu no Paraguai. Viemos para Cascavel

porque a mãe do meu marido se envolveu em uma briga de família. Aí o irmão dele foi

nos buscar porque a menina não tinha registro para virmos para cá”, contou Joana.

Agenor acredita que a denúncia foi feita pelo próprio irmão: “Eu tenho certeza

que foi ele, porque ele tem o ‘rabo preso’, então me denunciou”, acusou,
referindo-se a supostos problemas com a Justiça.

Segundo a polícia, Agenor apresentou documentos que seriam dele e do irmão

dele, mas com a data de nascimento dos dois no mesmo dia e com pais

diferentes. Agenor disse ainda que os filhos são deles e que ele não tem

passagem pela polícia.

Casal é preso acusado
de tráfico de criança
Casal é preso acusado
de tráfico de criança

feita na gravidez datada de 2009,
sendo que a criança ainda nem com-
pletou um ano de vida. Depois, dis-
se que a menina nasceu em dezem-
bro de 2017. Logo depois, voltou a
se confundir com as informações
e, pelas contas, ela teria gestado
a menina por 18 meses.

Com os documentos falsos e
as informações desencontradas,
eles foram encaminhados para a
15ª SDP (Subdivisão Policial)
para registro de boletim de ocor-
rência e depois seriam encami-
nhados para a Polícia Federal,
que vai assumir o caso por se
tratar de crime internacional.

Um exame de DNA deve ser fei-
to na criança e no casal para confir-
mar ou não a filiação.

O casal tem ainda um menino
de 11 anos que, com o bebê, foram
atendidos pelo Conselho Tutelar,
que providenciaria abrigo para as
crianças em Casa Lar até que o
caso seja resolvido.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

 O casal foi preso
em flagrante e

ficará sob custódia
da Polícia Federal

 O que diz o casal



O Dia do Atleta Paraolímpico, comemorado no último sábado, reuniu os alunos
dos projetos Muay Thai Down Para Uma Vida Melhor e Muay Thai em Ação em
um treino de inclusão na Grace Barra, em Cascavel. Os dois projetos são
comandados por Douglas “Toddy” Soares: “A ideia é mostrar que a inclusão
social realmente pode ser feita, só depende da nossa vontade”, disse o professor.

 FÁBIO DONEGÁ
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O Curso de Atualização Técnica de Karatê ministrado pelo Sensei José
Humberto de Souza, faixa preta 7º Dan, reuniu 42 pessoas nas
dependências do Marista, na última semana. Participaram do evento
caratecas de Cascavel, Curitiba, Apucarana, Medianeira e Cuiabá (MT).
O curso foi importante para os cascavelenses Volmir Maziero e João Carlos
Chiocca Martelli, que no fim de outubro participarão do Campeonato
Mundial, no Canadá. Os dois representarão metade da delegação
paranaense na equipe do Brasil, que ainda terá um atleta de Curitiba e outro
de Apucarana pelo Estado. Para angariar fundos, os cascavelenses
promovem um jantar, no dia 5 de outubro no Buenão.

O Estádio Olímpico Regional será
palco neste domingo da grande final
da Taça Cascavel de Futebol
Amador Livre 2018, primeira
competição organizada pela Liga de
Futebol e Futsal Paranaense. Os
finalistas foram conhecidos no último
fim de semana, quando a Ponte Preta
venceu o Consolata por 3 a 2 e o
Resenha venceu a AE Santa Cruz nos
pênaltis, por 4 a 2, depois de
empate por 1 a 1 no tempo normal.
A decisão do título está marcada
para as 15h30.

DIVULGAÇÃO

 FÁBIO DONEGÁ
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

Cascavel, 26 DE SETEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Rafael de Oliveira Schmitt e Daniela Fernanda Vargas de Souza

2- Ícaro Bertechini Solér Lópes e Aluana  Moraes

3- Vinicius Marçal Sachetti da Silva e Talita Messias Müller

4- Lucas Crispim Bueno e Barbara Aparecida Schafer

5- Nelson Pereira dos Santos e Edna Aparecida de Oliveira

6- Samuel da Silva Machado e Elisaine Raquel Rocha

7- Lucas Francisco Dias e Taís Cardoso dos Santos

8- Rodrigo Machado do Nascimento e Jakeline Suelen Silva

9- Andderson Itamar do Rosario e Fernanda Marcante Trindade

10- Vanderley Donizeth Pereira e Catia Cristina dos Santos

Tradicional competição estu-
dantil que este ano ganha novo for-
mato, os Jogos Escolares da Ju-
ventude começam hoje para os pa-
ranaenses, em Joinville (SC). Cas-
cavel está representado na dele-
gação do Estado pelas equipes de
handebol feminino do Colégio San-
ta Maria, do professor Marcos Ga-
lhardo, e de basquete masculino
do Colégio Cristo Rei, do profes-
sor Pedro de Almeida, ambas na
categoria A (15 a 17 anos).

Pelo novo sistema de disputa
da competição, organizada pelo
Comitê Olímpico Brasileiro, os
par ticipantes precisam passar
por fases regionais em busca de
vagas para a fase final. Em Join-
ville ocorre a terceira etapa regio-
nal, na qual competem estudan-
tes de nove estados: Paraná, San-
ta Catarina, Rio Grande do Sul,
São Paulo, Rio de Janeiro, Espíri-
to Santo, Minas Gerais, Goiás e
Mato Grosso do Sul.

A competição é classificatória
nas quatro modalidades coletivas
- basquete, futsal, handebol e vô-
lei, nos naipes feminino e mascu-
lino, em duas faixas etárias: 12 a
14 (categoria B) e 15 a 17 anos.

Esse é o primeiro ano em que
o COB utiliza esse formato com

As disputas na Divisão A da 61ª edição dos Japs
(Jogos Abertos do Paraná), em Londrina, começaram
ontem à noite para o Cascavel Futsal, que estreou
contra o time de Maringá, em Londrina. Hoje o
compromisso é contra o Matelândia, às 17h, e
amanhã será contra Foz do Iguaçu, às 21h. Na sexta-
feira serão disputadas as quartas de final, no sábado
a semifinal e no domingo a decisão da modalidade.
O técnico Nei Victor não conta com o pivô Banana e
os alas Madson e Luciano, que chegaram depois do
prazo de inscrição, nem com o goleiro Ramón e o ala
Adeirton, fora da competição por lesão.

Escolares da Juventude
três etapas classificatórias regi-
onais e uma etapa nacional. Na-
tal (RN) e Manaus (AM) já reali-
zaram as demais etapas classi-
ficatórias no início do mês. Os
campeões e vice-campeões de

cada torneio regional garantem
a classificação para a etapa na-
cional, que será de 12 a 25 de
novembro, em Natal (RN), com a
participação de todos os esta-
dos do País.

 AÍLTON SANTOS
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Duas semanas depois de empata-
ram sem gols no jogo de ida da semi-
final da Copa do Brasil, Corinthians e
Flamengo voltam a ficar frente a fren-
te nesta quarta-feira, às 21h45, mas
agora em Itaquera, para definir quem
disputará o título com Cruzeiro ou Pal-
meiras, que também fazem hoje o se-
gundo jogo da semi.

A igualdade por 0 a 0 no Maracanã
deixa a decisão da vaga em aberto no
Clássico das Multidões. Um novo empa-
te, independentemente do placar leva-
rá a disputa da vaga aos pênaltis, en-
quanto quem vencer seguirá adiante.

Corinthians x Flamengo:
só um vai comemorar

Líder de sua chave nas duas primeiras fases do Campeonato Mundial masculino
de vôlei, o Brasil estreia na etapa decisiva nesta quarta-feira em busca por mais
uma vitória. Com sete resultados positivos em oito jogos, a seleção brasileira terá
a forte Rússia como adversário na abertura da Fase Final. A partida será às 12h
(de Brasília) e terá transmissão ao vivo do canal SporTV 2.

RUBRO-NEGRO
No Flamengo, o técnico Maurício

Barbieri também amarga

desfalques para o setor ofensivo.

O atacante Uribe não vai para o

jogo para se recuperar de dores

no tornozelo. O volante Jean
Lucas também não viajou para

São Paulo. Ele sentiu um

desconforto na coxa e exames

apresentaram lesão muscular.

CBV

CRUZEIRO X PALMEIRAS
Vitorioso por 1 a 0 em pleno Allianz Parque no jogo de ida da semifinal da Copa do

Brasil, o Cruzeiro recebe o Palmeiras nesta noite, às 21h45, no Mineirão, com a

vantagem de poder empatar para chegar à decisão.

A mordomia é importante justamente porque o clube tem convivido com altos e

baixos do ataque. Nos últimos dez jogos, a Raposa só marcou sete gols, tendo vencido

apenas três confronto neste período. O ponto positivo é que os mineiros contam com
as voltas de Arrascaeta e Sassá, enquanto o negativo é a ausência de Edílson, expulso

no jogo de ida. Já o Palmeiras, que tenta manter vivo o sonho da tríplice coroa (Copa

do Brasil, Brasileirão e Libertadores), precisa vencer por pelo menos dois gols de

diferença. Para isso, o técnico Felipão tem o reforço do volante Felipe Melo e do

centroavante Deyverson, ambos desfalques no primeiro jogo por causa de suspensão.

Para o Corinthians, a missão de
buscar gols conflita com a ausência
dos três centroavantes do elenco. Jo-
nathas, Roger e Matheus Matias es-
tão fora do jogo desta noite. Dos três,
a esperança do técnico Jair Ventura
era contar apenas com Jonathas,
mas o ex-jogador do Hannover não
conseguiu se recuperar de uma le-
são muscular e foi vetado pelo de-
partamento médico. Já as ausências
de Roger e Matheus Matias eram es-
peradas, já que defenderam Inter-
nacional e ABC, respectivamente,
nessa edição do torneio.

         COPA DO BRASIL
21h45 Corinthians x Flamengo
21h45 Cruzeiro x Palmeiras

     SUL-AMERICANA
21h15 Jr Barranquilla x Colón

     COPA DA LIGA INGLESA
15h45 Arsenal x Brentford
15h45 Liverpool x Chelsea
15h45 N. Forest x Stoke City
15h45 West Ham x Macclesfield
16h Tottenham x Watford

      ALEMÃO
13h30 F. Düsseldorf x B. Leverkusen
15h30 B. Dortmund x Nuremberg
15h30 RB Leipzig x Stuttgart
15h30 B. M’gladbach x E. Frankfurt
15h30 Mainz 05 x Wolfsburg

       ESPANHOL
15h At. Bilbao x Villarreal
15h Leganés x Barcelona
17h Valencia x Celta
17h Sevilla x Real Madrid

       FRANCÊS
14h Amiens x Rennes
14h Bordeaux x Lille
14h Caen x Montpellier
14h Dijon x Lyon
14h Olympique x Strasbourg
14h Nîmes x Guingamp
16h PSG x Reims

     ITALIANO
14h Udinese x Lazio
16h Atalanta x Torino
16h Cagliari x Sampdoria
16h Genoa x Chievo
16h Juventus x Bologna
16h Napoli x Parma
16h Roma x Frosinone

JOGAM HOJE


