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Sem monitoramento
A Central de videomonitoramento, implantada em 2014 em Cascavel, tinha como promessa
auxiliar a polícia a identificar marginais e elucidar crimes, mas poucas imagens atualmente

flagram criminosos em ação. É que das 23 câmeras instaladas, apenas 17 estão funcionan-
do e distante de locais de grandes aglomerações. As demais estão inoperantes por falta de
manutenção. As câmeras da Avenida Brasil foram retiradas, por causa das obras do PDI, e

colocadas no ônibus do “Programa Crack, é possível vencer”.
 Págs. 24 e 25

Hora de
vacinar

Começou ontem a segunda
etapa da campanha de

vacinação contra a febre
aftosa no Paraná. Em Cascavel

a meta é vacinar 90 mil
animais. O Paraná tenta
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Com as contas em dia
O consumidor cascavelense

está de olho nas compras do fim
do ano. O que comprova isso são
os dados divulgados ontem pela
ACP (Associação Comercial do Pa-
raná) com base numa pesquisa da
Boa Vista SCPC (Serviço Central de
Proteção ao Crédito).

Em setembro, a inadimplência
do consumidor em Cascavel caiu
1,2% na comparação mensal de se-
tembro contra o mês anterior. Já no
valor acumulado, a inadimplência
diminuiu 2,0%, enquanto na varia-
ção interanual (mesmo mês do ano
anterior) o indicador cedeu 0,6%.

A recuperação de crédito do
consumidor, por sua vez, recuou
2,6% na comparação mensal de
setembro contra o mês anterior.
No resultado acumulado, a recu-
peração diminuiu 13,6% enquan-
to na variação interanual o indi-
cador diminuiu 17,7%.

Os índices positivos, segundo o
empresário e vice-presidente do
Sindilojas (Sindicato dos Lojistas e
do Comércio Varejista de Cascavel
e Região Oeste do Paraná), Leopol-
do Furlan, ocorre principalmente
pela injeção de dinheiro no bolso
do consumidor nesta época do ano.

“É normal, a partir de agosto, que
as pessoas procurem liquidar seus
débitos, usando o 13º salário, o
abono de férias, entre outros refor-
çadores que somam e reforçam a
economia pessoal. A tendência é
colocar as contas em dia e elimi-
nar dívidas, até porque esses con-
sumidores querem fazer suas com-
pras de Natal e Ano Novo, e este é
o momento em que se organizam
para isso”, explica Furlan.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Porém, se entre agosto e dezembro a inadimplência cai, a partir de
janeiro o caminho é inverso. “A falta de planejamento e de dinheiro no
início do ano faz com que o consumidor que conseguiu eliminar suas
dívidas lá em agosto e setembro, retorne aos serviços de proteção ao
crédito. É um período de pagamento de impostos, de volta às aulas, e a
maioria não se programa para isso”, diz o presidente do Sindilojas.

Entra e sai
CONSUMIDORES ORGANIZAM as contas para poder gastar no fim do ano

Esperando o
Natal

A menos de dois meses para o
Natal, o comércio cascavelense já
se prepara para faturar. Enfeites

chamam a atenção logo nas
vitrines das lojas, cartazes com
promoções e as mais diversas

condições de pagamento visam a
facilitação da compra ao

consumidor. As festividades de 25
de dezembro, conforme Furlan,

representam a melhor data para
o setor, que “faz tudo que for

possível para vender nesse
período”, afirma.
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Lei será aperfeiçoada
O vereador Mauro Seibert (PP)

promoveu na manhã de ontem uma
reunião para discutir a destinação
de resíduos em Cascavel e propor
mudanças na legislação municipal
sobre o assunto. A conversa reuniu
representantes das cooperativas,

Secretaria de Meio Ambiente, Eco-
lixo, engenheiros sanitaristas e
Secovi, sindicato que representa o
ramo imobiliário e condomínios.

Apenas 26% do lixo encaminha-
do para o aterro sanitário realmente
não é reciclável. São mais de 80 to-
neladas por dia que poderiam virar
renda para as cooperativas e dimi-
nuir drasticamente a ocupação do
aterro. A informação, repassada pela
Secretaria de Meio Ambiente, mos-
tra que apesar da coleta seletiva es-
tar presente em praticamente todo
o município, o percentual de recicla-
gem é bastante baixo em Cascavel.

ALTERNATIVAS
Desde o início do mandato, o
vereador Mauro Seibert (PP) tem
estudado alternativas para melhorar
o acondicionamento, separação e
destinação de resíduos sólidos em
Cascavel. “Além de impactar
diretamente no meio ambiente, o
aperfeiçoamento deste processo
melhora a vida das pessoas que
dependem diretamente da
reciclagem para sobreviver”, afirma
o vereador.

Dentre as medidas discutidas ontem, merece destaque a mudança
da lei no que diz respeito aos condomínios, que devem identificar as
unidades infratoras; a diminuição da multa de cinco para três UFMs (Uni-
dade Fiscal do Município) e a adequação da lei municipal às leis e nor-
mais vigentes em âmbito nacional. “Vale ressaltar a urgência da aprova-
ção de uma legislação unificada, tendo em vista que o próprio Ministério
Público tem notificado a prefeitura para que tome providências quanto
ao descumprimento das políticas nacionais de resíduo sólido”, afirmou
o vereador. O novo Projeto de Lei, com as modificações propostas na
reunião, foi protocolado nesta quarta na secretaria da Casa.

M udança

Encontro discutiu
destinação de resíduos

em Cascavel

DIVULGAÇÃO
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O melhor do vôlei
ARQUIVO

F avoritismo

A cidade de Cascavel será pal-
co neste fim de semana para a
apresentação do melhor do volei-
bol feminino paranaense, com a
partida entre o time cascavelense
o de Maringá pela primeira divisão
do Campeonato Estadual.

As duas equipes decidiram a
última edição da competição e tam-
bém dos Jogos Abertos do Paraná,
com uma vitória para cada lado. As
maringaenses venceram o Estadu-
al no ano passado e as cascave-
lenses comemoraram nos Japs em
2015 - os Jogos não foram realiza-
dos no ano passado.

O superduelo de vôlei deste fim
de semana, entretanto, será uma
espécie de amistoso, pois não in-
terfere em nada na classificação.
Cascavel e Maringá já estão clas-
sificadas para decisão do título pa-
ranaense deste ano, sendo o time
do Norte com a melhor campanha
e o do Oeste com a segunda e sem
possibilidade de alcançar o adver-
sário mesmo se vencer as duas

partidas no Ginásio Sérgio Mauro
Festugatto nem de ser ultrapassa-
do em caso de duas derrotas.

Por conta disso, a equipe cas-
cavelense mandará à quadra jo-
gadoras que pouco par ticiparam
da campanha e também atletas
juvenis. O mais interessante
será o duelo par ticular entre os
treinadores Ladir Salvi e Dema,
dois multicampeões do vôlei pa-
ranaense. Os jogos serão às
16h deste sábado e às 10h de
domingo, ambos com entrada
gratuita ao público.

Apesar de atuar em casa, o favoritismo nas partidas deste fim
de semana está do lado do time de Maringá, que venceu os 14
jogos que disputou no Estadual sem perder um set sequer. Já o
time cascavelense teve um início arrasador, quando disputou

partidas em parceria com o Madero. Depois sofreu com desfalques
e caiu de rendimento, mas sem nunca deixar a segunda posição.
As comandas de Ladir Salvi vêm de vitórias em rodadas duplas

sobre São José dos Pinhais, Unibrasil/Curitiba e Colombo.
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Projetos
“iguais”?

A Prefeitura começa a executar,
neste domingo, um projeto para
que a população aproveite o domin-
go com atividades culturais e es-
portivas. O calçadão ficará fecha-
do no trecho da Rua Sete de Se-
tembro com a Rua Carlos Gomes.
Não haverá tráfego de veículos no
local para garantir a segurança de
quem se deslocar para aproveitar
as atividades. A interdição será a
partir das 13h.

O que ficou bem estranho é
que, nesta semana, foi à votação
um projeto parecido, igual na ver-
dade, de autoria dos vereadores
Misael Júnior e Pedro Sampaio. A
proposta rendeu mais de duas
horas de discussão na Câmara,
pra nada. Isso porque na terça-
feira Misael pediu o adiamento da
votação por oito sessões. Segun-
do ele, a pedido do prefeito Leo-
naldo Paranhos, porque o prefei-
to havia dito que tinha algumas
ideias com relação à proposta.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Várias secretarias estarão envolvidas nas atividades: Saúde, Cultu-
ra, Esportes e Lazer, Meio Ambiente, Cettrans e Guarda. Além de outras
secretarias, grupos organizados de ciclistas, skatistas, patinadores, que
vão estimular a prática do esporte e do lazer.  Também serão realizadas
diversas apresentações culturais.

O prefeito Leonaldo Paranhos afirma que o espaço é de lazer para a
população. “Mesmo que os investimentos dos últimos anos tenham
trazido alguns transtornos e reclamações, a ideia é atrair a população
para ocupar esse espaço com opções de lazer para toda a família”, des-
taca o prefeito Paranhos.

P rogramação

DISCUSSÃO
A sugestão de Misael gerou
discussão e muitos vereadores viram
“defeito” na coisa toda. Como
impedir que os ônibus passem na
Brasil, se a Avenida foi reformada
para isso? Por que não fazer a
atividade no Lago, na Tancredo? E a
missa no domingo de manhã, na
Catedral? E o trânsito? Há
informação de que o autor do projeto
também participou das reuniões na
prefeitura sobre a ideia do Executivo,
e levou a proposta para a Câmara.
Não deu pra entender, e o vereador
também não atendeu aos nossos
telefonemas para explicar.

 Calçadão ficará fechado para atividades recreativas

Projetos
“iguais”?
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 A programação de pista da 31ª
Cascavel de Ouro só terá início ama-
nhã, com as primeiras sessões oficiais
de treinos livres. A movimentação no
Autódromo Internacional Zilmar Beux,
contudo, será intensa já a partir do
feriado desta quinta-feira, com os pi-
lotos e as equipes de 14 estados bra-
sileiros e do Distrito Federal iniciando a
preparação de seus carros para a
corrida de domingo, que celebra os
50 anos de história do evento.

A Cascavel de Ouro estabeleceu
recordes históricos em 2017. São 56
os carros inscritos, todos da cate-
goria Marcas & Pilotos 1.6. É o mai-
or grid com carros de uma única ca-
tegoria desde a final nacional da
Copa Corsa de 1995, que reuniu no

autódromo paulista de Interlagos os
dez primeiros colocados de cada um
dos oito campeonatos regionais – 60
carros selecionados na tomada de
tempos classificatória compuseram o
grid de 22 anos atrás.

A inédita premiação em dinheiro de
R$ 100 mil reservada à dupla ou ao
trio que vencer as três horas de dis-
puta no domingo é apontada como
um dos motivos para o número re-
corde de 121 pilotos confirmados. “É
o segundo maior prêmio do automo-
bilismo brasileiro na atualidade, atrás
apenas do que a Stock Car dá ao
vencedor da Corrida do Milhão”, lem-
bra o piloto e advogado Edson Mas-
saro, promotor da edição cinquente-
nária da Cascavel de Ouro.

Carros na pista

VANDERLEY SOARES/GRELAK COMUNICAÇÃO

INGRESSOS
Os ingressos para a área
externa do circuito são
vendidos a R$ 10. Para a área
interna, com acesso pelo túnel
sob a antiga reta dos boxes, o
valor é de R$ 30. As
credenciais para o Paddock,
acima da área de boxes, custam
R$ 50. Para a área vip,
montada também acima dos
boxes, os passes custam R$
200 e incluem alimentação e
bebidas durante todo o
domingo, além de dar acesso
aos boxes até uma hora antes da
largada da Cascavel de Ouro.
Não há venda de credenciais
de acesso aos boxes – elas são
exclusivas dos pilotos e dos
integrantes das equipes.
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Alimentação e transporte
O projeto que prevê a contratação de jovens e idosos,

protocolado pelo vereador Sidnei Mazzuti (ver matéria ao
lado), prevê ainda que a empresa que aderir ao programa

deve se responsabilizar por garantir a alimentação e o
transporte a adolescentes, jovens e idosos contratados,

bem como, em ação articulada com a Secretaria de
Assistência Social, pelo acompanhamento psicológico.

Sem abusos
Para garantir que não
ocorram abusos o
Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente deverá
supervisionar, de forma
complementar, as
atividades desenvolvidas
pela Secretaria de
Assistência Social na
execução desta lei. 
Mazutti justifica ainda
que a adolescência é uma
fase da vida em que a
oportunidade é uma
condição chave para um
futuro seguro.

Novo vereador
Dorival Lino assume, a
partir de hoje, uma cadeira
na Câmara de Vereadores
de Cascavel. Ele vai ficar
no lugar de Mauro Seibert.

O vereador pediu
afastamento por conta de
problemas de saúde e ficará
30 dias fora da Câmara por
conta de uma cirurgia. O
legislador acredita que não
será necessário pedido para
estender o prazo.

Jácomo Lunardelli
A Vara da Fazenda Pública
concedeu liminar de imissão
de posse ao Município de
Cascavel, com relação à
estrutura do Hospital
Jácomo Lunardelli. A liminar
determina depósito de R$
8,3 milhões para garantir a
posse do imóvel. Porém, de
acordo com a Secretaria de
Assuntos Jurídicos, o valor
exigido está muito acima do
que foi proposto,
considerando que, em leilão,
a estrutura foi arrematada
por R$ 2,5 milhões.

DECRETO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 A Escola Municipal Luis Carlos Ruaro passará por
mudanças no atendimento.

 Segundo a Prefeitura o número de alunos é
insuficiente para a abertura de novas turmas do Ensino
Fundamental e a unidade passará a atender turmas de Pré
I e Pré II

A Prefeitura ofereceu R$ 4,3 milhões para decretar o
imóvel de utilidade pública, pelo valor de mercado.
Inclusive, ainda em setembro, o prefeito Leonaldo
Paranhos assinou um decreto declarando de utilidade
pública para fins de desapropriação do imóvel. A
intenção sempre foi usar a unidade para dar um aporte à
Saúde no Município.

Uma proposta que pre-
vê a contratação de jo-
vens e idosos pelas em-
presas que prestam ser-
viço à Prefeitura foi proto-
colada pelo vereador Sid-
nei Mazutti na Câmara de
Cascavel. Se aprovado, o
projeto torna obrigatória a
contratação de adoles-
centes, jovens e idosos
pelas empresas que pres-
tam serviço a órgãos da
administração pública.

Segundo o autor da pro-
posta, a justificativa para
a obrigatoriedade está na
própria Constituição Fe-
deral.  “A constituição es-
tabelece o princípio
da proteção inte-
gral à criança, ao
adolescente e

Contratação
de jovens
e idosos

ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida,
à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à pro-
fissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito,
a liberdade e à convivên-
cia familiar e à comunitá-
ria”, lembra o vereador.

Segundo Mazutti, se a
proposta passar pelo ple-
nário e for sancionada pelo
Executivo, o número de ado-
lescentes, de jovens e de
idosos a serem admitidos
pelas empresas vencedo-
ras das licitações contrata-
das deverá ser equivalen-
te a, no mínimo, um por

cento do pessoal alo-
cado para o cumpri-
mento de cada con-
trato.

CRITÉRIOS
O projeto determina que será garantida a contratação de,
pelo menos, um adolescente, jovem ou idoso por contrato.
De acordo com o projeto, será observado como critério
para a seleção desses contratados, a proximidade de casa
com o local de trabalho e, no caso de jovens e adolescentes,
a possibilidade de permanência escolar, fazendo com que o
contratado consiga conciliar os dois.

 Reportagem: Tatiane Bertolino

   Foto: Flavio Ulsenheimer

PROJETO
é de autoria
do vereador

Sidnei
Mazzuti
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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.
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ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Sandro Satio Suzuki e Deise Ferrari
2- Robson Woginski da Silva e Dayane Cristina Alcantara
3- Lucas de Oliveira Barbosa de Lima e Keila Vilas Boas da Silva
4- Wagner Willian da Silva Lima e Francieli Pelozi Alves
5- Eduardo Manoel Branco e Franciely Peratelli Vitor
6- Fernando Wodzik e Josiane Perrut
7- Vinicius Casais de Morais e Augustinho Fernando Pastre
8-Claudio Pereira da Silva e Francineide Negreiros de Sousa
9- Everton Barbosa da Silva e Kamilla Caroline Castro Andrade
10-Douglas da Silva Neves e Julyevelen Thays Balbino Sartori
11- Samuel Lucas Pereira e Aniely Ghisi Pucini
12- Leonardo Schultz e Pamela Graebin Correa
13- Kleber Rouglas de Mello e Marizete Laufer
14- Romildo de França e Leticia Moraes de Quadros
15- Peterson Lenos e Suzilaine da Silva Gonçalves
16- Gédervam Cardoso Dal'Sotto e Ana Paula Gemelli
17- Itamar Roanito Costa e Ana Patricia Sendeski
18-Marcelo Alves Doré e Larissa da Silva

Regional Menores
O Campeonato Regional de Futebol
Menores teve a 3ª rodada aberta ontem,
com quatro jogos no campo da
Associação da Globoaves. Nesta quinta-
feira a competição será desenvolvida em
Guaraniaçu, no Estádio Municipal
Domingos Bramatti, onde o União
Guaraniaçu medirá forças com o Real do
Iguaçu pelas categorias sub-11, sub-13,
sub-15 e sub-17. Os jogos serão à tarde,
a partir das 14h.
Amanhã a disputa será novamente em
Cascavel e no campo da Globoaves. O
time da casa receberá as equipes do
Toledo FC pelas categorias sub-11,
sub-13 e sub-15. O time sub-13 da
Globoaves também medirá forças com
o time do Tuiuti pela categoria, às
17h. No domingo a cidade de Toledo
receberá jogos do Regional. O Cascavel
Sport World atuará às 10h no Estádio
14 de Dezembro contra o time local
pela sub-15.

Running Tour
Faltam poucos dias para Cascavel
receber a Running Tour 2017,
corrida itinerante que passa
pelos estados Paraná e Santa
Catarina. A competição será
domingo, às 7h, no Lago
Municipal, e é promovida pelo
Centro Universitário
Internacional Uninter. Os
trajetos de 3 km, 6 km ou 12 km
serão percorridos
individualmente, com separação
por faixa etária e categorias
masculina e feminina. Todos que
concluírem a prova receberão
medalhas e os primeiros
colocados ganharão troféu.

O FC Cascavel recebeu o Coritiba na
tarde de ontem e amargou sua primeira
derrota em casa no Paranaense de
Futebol Sub-19. Os donos da casa até
largaram em vantagem, com um gol
rápido de Bolt logo aos 2min, fazendo
jus ao apelido, mas os visitantes viram o
placar ainda no primeiro tempo. Na
segunda etapa, o FCC buscou o
empate, mas viu o Coxa ir às redes mais
duas vezes para fechar o jogo com vitória
por 4 a 2. O resultado, aliado a vitória
da Portuguesa Londrinense sobre o
Andraus, por 4 a 1, eliminou o time
cascavelense, que neste domingo recebe
a Portuguesa Londrinense pela última
rodada da 3ª fase do Estadual, às 15h na
Associação Atlética Coopavel.

FÁBIO DONEGÁ
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REAVALIAR É PRECISO

 Corrigindo
Na manchete de capa da
edição de ontem, que
trouxe o título “Prejuízo
no açude”, mais de 20
mil peixes morreram
nos três açudes de um
criador de tilápias e não
40 mil como informou o
Hoje News. O número
total de peixes nos açudes
era de 40 mil e, desse
total, metade morreu
devido a falta de oxigênio
causada pela lama que
invadiu os espaços após
os temporais.
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“Em média um serviço de
saúde é remunerado em
aproximadamente 500

reais, para pagar todos os
profissionais, o hospital, os

materiais e outras
despesas. São valores

absolutamente
insuficientes.”

Miroslau Bailak, chefe da
10ª Regional de Saúde.

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

As novas regras
do Contran que
suspende a CNH
por seis meses
de motoristas

que atingem 20
pontos.

A falta de
acessibilidade em

alguns prédios
públicos que

ainda persiste em
Cascavel, como

no INSS, por
exemplo.

 FLAVIO ULSENHEIMER

O prefeito Leonaldo Paranhos emitiu um de-
creto, ainda no mês de setembro, declarando
o antigo prédio do Hospital Santa Catarina
como de utilidade pública, primeiro passo para
a desapropriação da área e transformação do
imóvel em unidade de saúde para o atendi-
mento à população.

Bem localizada, a área contribuirá, caso seja
transformada em hospital público, para desafo-
gar o combalido sistema de saúde que ao longo
dos anos tem sido o calcanhar de Aquiles das
administrações.

O problema agora é o preço do imóvel que
em pouco tempo teve uma valorização astronô-
mica. A prefeitura está disposta a pagar R$ 4,3
milhões, que é o preço da última avaliação de
mercado. Se o proprietário aceitar a proposta,
estará faturando nada menos do que R$ 1,8 mi-
lhão já que ele adquiriu o imóvel, em leilão judici-
al, por R$ 2,5 milhões.

Ocorre que, a pedido do dono da área, a Jus-
tiça autorizou uma nova avaliação do imóvel que
agora passou a valer R$ 8,3 milhões., mais de
200% o valor pago pelo comprador.

Sábia foi a decisão do prefeito Paranhos em
fazer uma nova análise do valor antes de deposi-
tar o dinheiro e dar sequência ao trâmite judicial.
Afinal, a avaliação simplesmente dobrou o valor
do imóvel. Dinheiro público tem que ser tratado
com respeito. Nesse quesito, a prefeitura tem sido
cuidadosa.

 Desvio na 277
A partir de segunda-
feira (06), os usuários
que trafegarem na BR-
277, perímetro urbano
de Cascavel, deverão
ficar atentos devido às
obras de manutenção no
pavimento que serão
realizadas na rodovia,
entre os trevos da
Carelli e o da Portal.
Durante o dia, o tráfego
de veículos da BR-277
sentido Foz do Iguaçu,
será canalizado para a
via marginal.
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Luan ficará no Grêmio por mais tempo. O atacante, sondado por
diversos clubes internacionais, renovou seu contrato com o time gaúcho
nessa quarta-feira. O novo vínculo é até 2020. O anúncio da renovação
foi feito pelo próprio Grêmio. Inicialmente o contrato com o jogador
terminava em dezembro de 2018. O jogador quase deixou o clube
gaúcho na janela de transferências internacional no meio de 2017,
quando recebeu proposta do Spartak Moscou para sair do Brasil.

        COPA SUL-AMERICANA
20h15 Independiente x Nacional
22h45 Jr Barranquilla x Sport

JOGAM HOJE

Sport na Colômbia
Flertando com a zona de rebaixa-

mento no Campeonato Brasileiro, o
Sport volta à Sul-Americana precisan-
do reverter a dura derrota para o Ju-
nior Barranquilla, por 2 a 0, em Reci-
fe, que culminou na demissão de Van-
derlei Luxemburgo, para se classificar
à semifinal da competição. O duelo
está marcado para as 22h45 (de Bra-
sília) desta quinta-feira no Estádio Ro-
berto Meléndez, na Colômbia.

Para seguir vivo na busca pelo iné-
dito título sul-americano, o Sport tem
que vencer o rival por três gols de di-
ferença. Caso faça 2 a 0, a decisão
vai para os pênaltis. O time pernam-

bucano vem com desfalques e sob o
comando do interino Daniel Paulista.

Já o Junior está numa situação
bem mais tranquila. O time colom-
biano nunca perdeu em casa para
um brasileiro. Empatou por 1 a 1
com o Internacional em 2004 e ven-
ceu a Chapecoense em 2016, por
1 a 0. No entanto, em ambas situa-
ções, acabou eliminado.

Outro jogo
No outro jogo que definirá um
semifinalista da Sul-Americana

nesta noite, o Racing receberá o
Libertad em busca de reverter a
derrota por 1 a 0 sofrida no jogo

de ida, no Paraguai. O duelo
está marcado para as 20h15

pelo horário brasileiro.

PSG quer mais
Depois da novela
envolvendo Barcelona e
Liverpool, agora é o PSG que
está decidido a tentar a
contratação de Philippe
Coutinho para 2018. Na
semana passada, dirigentes
do clube francês tiveram
reunião com o empresário
do jogador, Kia Joorabchian,
para discutir uma futura
proposta que deve ultrapassar
150 milhões de euros pelo
meia brasileiro. A ideia inicial
do PSG é contar com Coutinho
apenas no meio do ano que
vem, depois do fim da
temporada europeia.

GRÊMIO
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Especialistas debatem
sobre reforma política

Perspectivas jurídicas da reforma
política. Esse é o tema de evento
agendado para esta segunda-feira,

6, a partir das 19h, na Acic em
Cascavel. Em uma promoção do

Iprade, OAB-Cascavel e associação
comercial, o evento trará à cidade
alguns dos maiores especialistas
do Estado em questões ligadas à
lei eleitoral e reforma política.

As palestras serão conduzidas pelo
assessor-chefe do ministro Luiz
Fux, Carlos Eduardo Frazão do

Amaral, pela presidente da
Comissão de Direito Eleitoral da
OAB Paraná, Carla Karpstein, e

pelos advogados Gustavo Bonini
Guedes e Orlando Moisés Pessuti.

O evento desta segunda é
gratuito e aberto. Outras
informações podem ser

conseguidas com Ana Cláudia
Gofredo pelo telefone 3321-1431.

Tributo à Cidadania quer arrecadar R$ 1 milhão
Arrecadar R$ 1 milhão em destinações
para apoiar os mais diversos projetos
na área social. Essa é a meta da
campanha Tributo à Cidadania 2017.
Mesmo muito maior do que a quantia
arrecadada em anos anteriores, o
valor é inferior ao real potencial de
destinações do município, hoje na
casa dos R$ 20 milhões. A realização

é do Instituto Décio Mertz, com
correalização do CMDCA, CMPI e
Prefeitura em parceria com Receita
Federal, Acic e Sicoob e apoio do
CRCPR, Sescap e Sincovel Oeste.
Pessoas físicas e jurídicas podem
contribuir com os fundos da Infância
e Adolescência e do Idoso e com as
leis de incentivo à cultura, esporte,

A Acic conta com dez espaços para
locações a empresas associadas e não
filiadas. Oito são destinados a cursos,
palestras, workshops e a treinamentos
em geral. Os tamanhos variam e
comportam entre 35 e 208 pessoas.
Todos os ambientes são dotados de
equipamentos e acessórios para que os
conteúdos possam ser adequadamente
repassados aos inscritos.
Há ainda um espaço para exposições e
o foyer, que recepciona
confraternizações e outros eventos de
caráter social. Para empresas filiadas à
associação comercial, os preços são
diferenciados. Na tabela abaixo, veja
quais são os ambientes para locação,

Acic conta com dez espaços para locações

suas metragens, capacidades e
respectivo valor de locação para
quatro horas – manhã, tarde ou
noite. E também fotografias de todos
os ambientes disponíveis para
locação.
Outras informações podem ser
conseguidas pelos telefones 3321-
1400 e 3321-1415, ou ainda pelo
endereço de e-mail
locacoes@acicvel.com.br . Outra
opção é conhecer os ambientes
pessoalmente fazendo-nos uma visita.
A Associação Comercial e Industrial
de Cascavel funciona na rua
Pernambuco, 1800, ao lado da
Câmara de Vereadores.

Algumas das salas que podem ser utilizadas por sócios e não filiados à Acic

atenção oncológica e atenção à
saúde de deficientes. Pessoas físicas
podem doar, no total, até 8% do
imposto devido e as empresas até
9% com base no lucro real. Para
saber mais basta entrar em contato
com o seu contador ou com os
técnicos do Instituto Décio Mertz
pelo telefone 3223-8115.
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Curso de Arquitetura realiza
Uma noite na América Latina

 Estudantes montam uma noite na América Latina

Turma faz apanhado histórico, cultural,
gastronômico e arquitetônico dos países

da América, colonizados por países latinos

Pesquisar, aprender, desenvolver. A
Universidade Paranaense – Unipar sem-
pre incentiva a participação dos alunos
em atividades práticas. Nesta semana, o
curso de Arquitetura e Urbanismo, da Uni-
dade de Cascavel, apresentou ‘Uma noite
na América Latina’ – falando de Brasil,
Argentina, México, Uruguai.

A atividade foi proposta à turma da
3ª série e organizada pelo professor
Emerson Santos, na disciplina de His-
tória da Arquitetura 3. A ideia foi confra-
ternizar com os pratos típicos e, ao mes-
mo tempo, de maneira pedagógica, in-
teragir com as culturas da américa lati-

na, bastante diversificadas e pluralizadas.
Conforme explica o mentor, a propos-

ta foi, principalmente, fazer uma estrutura-
ção, pesquisa, reconhecimento sobre a
arquitetura da América Latina, por meio
dos arquitetos latinos e imersão na cultu-
ra, entendendo sua gastronomia, música,
parte cultural, vestimenta e tradições.

“Foi uma noite surpreendente, onde os
alunos puderam, em sua forma de expres-
são, mostrar a seus colegas o que acontece
nos países da América. Foi uma forma des-
contraída de promover o aprendizado, que
foge dos padrões tradicionalistas, mas cria
uma marca dentro desse processo. Consi-

dero essa noite de imersão cultural im-
portante para a formação do arquiteto, para
que, em contato com o mundo, crie um
repertório projetual”, contextualiza.

Além de aprender e compartilhar os re-
sultados em seminários, os acadêmicos se
divertiram muito. “Eu nunca fui a outro país e
esta foi uma possibilidade de viajar por ou-
tros estilos arquitetônicos, interagir com as
diferentes culturas e ver o que se pode pro-
duzir com os materiais de cada localidade”,
elogia a acadêmica Tanielle Alberti. Segun-
do descreve, uma das curiosidades do país
estudado por seu grupo, o Chile, é que o
povo festeja todos os acontecimentos.
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Com as contas em dia
O consumidor cascavelense

está de olho nas compras do fim
do ano. O que comprova isso são
os dados divulgados ontem pela
ACP (Associação Comercial do Pa-
raná) com base numa pesquisa da
Boa Vista SCPC (Serviço Central de
Proteção ao Crédito).

Em setembro, a inadimplência
do consumidor em Cascavel caiu
1,2% na comparação mensal de se-
tembro contra o mês anterior. Já no
valor acumulado, a inadimplência
diminuiu 2,0%, enquanto na varia-
ção interanual (mesmo mês do ano
anterior) o indicador cedeu 0,6%.

A recuperação de crédito do
consumidor, por sua vez, recuou
2,6% na comparação mensal de
setembro contra o mês anterior.
No resultado acumulado, a recu-
peração diminuiu 13,6% enquan-
to na variação interanual o indi-
cador diminuiu 17,7%.

Os índices positivos, segundo o
empresário e vice-presidente do
Sindilojas (Sindicato dos Lojistas e
do Comércio Varejista de Cascavel
e Região Oeste do Paraná), Leopol-
do Furlan, ocorre principalmente
pela injeção de dinheiro no bolso
do consumidor nesta época do ano.

“É normal, a partir de agosto, que
as pessoas procurem liquidar seus
débitos, usando o 13º salário, o
abono de férias, entre outros refor-
çadores que somam e reforçam a
economia pessoal. A tendência é
colocar as contas em dia e elimi-
nar dívidas, até porque esses con-
sumidores querem fazer suas com-
pras de Natal e Ano Novo, e este é
o momento em que se organizam
para isso”, explica Furlan.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Porém, se entre agosto e dezembro a inadimplência cai, a partir de
janeiro o caminho é inverso. “A falta de planejamento e de dinheiro no
início do ano faz com que o consumidor que conseguiu eliminar suas
dívidas lá em agosto e setembro, retorne aos serviços de proteção ao
crédito. É um período de pagamento de impostos, de volta às aulas, e a
maioria não se programa para isso”, diz o presidente do Sindilojas.

Entra e sai
CONSUMIDORES ORGANIZAM as contas para poder gastar no fim do ano

Esperando o
Natal

A menos de dois meses para o
Natal, o comércio cascavelense já
se prepara para faturar. Enfeites

chamam a atenção logo nas
vitrines das lojas, cartazes com
promoções e as mais diversas

condições de pagamento visam a
facilitação da compra ao

consumidor. As festividades de 25
de dezembro, conforme Furlan,

representam a melhor data para
o setor, que “faz tudo que for

possível para vender nesse
período”, afirma.
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Giro da
Violência

Golpe de R$ 70 mil
A Polícia Civil de Cascavel investiga
um crime de estelionato via internet.
Segundo a Polícia, os sócios de uma
cooperativa sul-africana (pai e filho)
localizaram um site de Cascavel, onde
eram ofertados frangos congelados
por um preço abaixo do valor de
mercado. Eles entraram em contato,
fizeram o depósito da metade da
compra, cerca de R$ 70 mil.
Na terça-feira eles vieram a Cascavel
para conhecer a empresa e avaliar o
produto, mas ao chegar aqui,
descobriram que a empresa
não existia.

Tráfico de drogas
Um jovem de 19 anos foi preso na
madrugada de ontem por policiais
militares da UPS (Unidade Paraná
Seguro) pelo crime de tráfico de
drogas. Com o rapaz, que já possui
várias passagens pelo mesmo crime,
foram encontradas pedras de crack e
maconha prontas para
comercialização. No celular dele os
policiais encontraram um vídeo onde
ele fez um homem que teria furtado
algumas pedras de crack, cavar a
própria cova. A polícia ele nega que
tenha matado a vítima e disse que foi
“só para assustar”.

Mulher atropelada
Uma mulher de 48 anos, identificada
como Ana Maria Siqueira, foi
atropelada na tarde de ontem na
esquina das ruas General Osório com
São Paulo, no centro de Cascavel.
Segundo o motorista da Captiva, ele
não teria visto a pedestre. Ana teve
escoriações pelo corpo, com suspeita
de fratura, e foi atendida por
socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma
em Emergência). Ela foi levada à
UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Veneza.

Morte no
Nova Cidade

Dois meses. Este é o tempo pre-
visto para que a Justiça decida se
Oziel Teixeira de Brito vá ou não a júri
popular. O homem é acusado de
matar, no início da noite do dia 9 de
maio deste ano, Valdenilson Rinaldi.

Ontem, em uma audiência na 1ª
Vara Criminal do Fórum de Casca-
vel, foram ouvidas testemunhas de
defesa e acusação do caso, além
de Oziel. Agora, conforme o promo-
tor de justiça Alex Fadel, o proces-
so vai para o Ministério Público
para as alegações finais.

Segundo a denúncia feita pelo
Ministério Público, Oziel e Valdenil-
son estavam em um bar, no Bairro
Nova Cidade quando discutiram por
conta de contrabando de cigarros,
ato exercido pelos dois. Houve tro-
ca de tiros e Oziel acabou balean-
do Valdenilson. Do outro lado da
rua, brincando em um ponto de
ônibus, estava o adolescente San-

thiago Luna Souza Leite, de 13
anos. Ele foi atingido por uma bala
perdida que, segundo laudo do
confronto balístico expedido pela
Polícia Científica, partiu da arma de
Valdenilson.

  OZIEL é acusado de matar Valdenilson Rinaldi
em um bar por causa de contrabando de cigarros

O setor de crimes de estelionatos da Polícia Civil de Cascavel investiga o
desvio ou furto de diversos equipamentos de salão de beleza, recuperados na
terça-feira em um estabelecimento comercial no Bairro Cancelli.
De acordo com o delegado Rodrigo Baptista, representantes do Instituto
Kaefer Globoaves denunciaram o furto em agosto. A dona do estabelecimento
onde os produtos foram encontrados, foi ouvida e liberada.

FÁBIO DONEGÁ

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos
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O Colégio Estadual Padre Carme-
lo Perrone está com vagas abertas
para os cursos de administração e
informática, integrado com o ensino
médio, no período da manhã. Esse
é exclusivo para alunos que estão
saindo do 9º ano escolar. Também
há a opção subsequente, que é o
ensino pós-médio, no período notur-
no, aberto a toda comunidade que
deseja se aperfeiçoar nessas duas
áreas do conhecimento.

As vagas são ofertadas para o
primeiro semestre do ano letivo
de 2018. Conforme a secretária
da instituição, Lucimara Ribeiro,
“a procura não é tão grande, mas
estamos recebendo bastantes
inscrições para esse período do
mês, o que nos preocupa é que
sem alunos, podemos perder o
curso aqui no colégio”.

O inicio das aulas está marca-
do para o dia 19 de fevereiro de
2018, e os horários são: manhã,
das 07h30 às 11h55 e noite das
18h45 às 23h05.

Cursos: sobram vagas

As inscrições estão abertas e vão até 20 de novembro, através do
site www.colegiocarmelo.com.br e também na secretaria do colégio que
fica na Avenida Assunção, 725, esquina com a Rua Cuiabá, no Bairro
Alto Alegre. “Estamos à disposição em todos os períodos no colégio
para receber as inscrições” diz Lucimara. A documentação necessária é
o RG (Registro Geral), CPF (Cadastro de Pessoa Física), histórico escolar,
também um e-mail, telefones para contato e endereço. Após efetuar a
inscrição o aluno deve aguardar por meio do site da instituição se foi ou
não selecionado pelo histórico escolar informado para estudar no curso
escolhido no ato da inscrição.

INSCRIÇÕES vão até 20
de novembro, e instituição
possui laboratórios
completos de informática

FÁBIO DONEGÁ

I nscrições
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ONDE ERA PARA ESTAR
 Lago Municipal
 Rodoviária
 Avenida Brasil, esquina com Rocha Pombo
 Praça da Bíblia
 Rua Paraná, com Cristo Rei
 Rua Paraná, com Souza Naves
 Avenida Brasil, com Sete de Setembro
 Avenida Brasil, com Francisco Bartinick
 Rua Rio Grande do Sul, com Castro Alves
 Rua Rio Grande do Sul, com Carlos Gomes
 Rua Carlos Gomes, com João Fazio
 Jardim Veneza
 Bairro Floresta
 Jardim Interlagos
 Bairro Guarujá
 Calçadão da Avenida Brasil
Avenida Piquiri, com Barão do Rio Branco
 Rua Jacarezinho, com Paraná

ONDE ESTÃO
Avenida Brasil, com Francisco Bartinik
 Avenida Brasil, esquina com Rocha Pombo

    (Praça Itália)
 Rodoviária
 Praça da Bíblia
 Avenida Barão do Rio Branco
 Avenida Carlos Gomes
 Upa Veneza
 Upa Brasília
 Upa Pediatria
 Setor de Merenda Escolar
 Setor de Compras
 Praça da Bíblia
 Lago Municipal
 Ônibus Crack é Possível Vencer

LICITAÇÃO
Sobre a Praça, a Guarda
Municipal informou que para
que o problema seja
solucionado é necessária a
aquisição de novos
equipamentos. Questionados
em relação a quando as novas
câmeras estarão nas ruas, a
Secretaria de Comunicação
Social disse que o processo
licitatório está em tramitação,
mas não há um prazo
determinado.

 Praça Wilson Jofre está desassistida
Na área central, um dos pontos mais críticos, principalmente no

que diz respeito ao tráfico de drogas, a Praça Wilson Joffre, está
desassistida há meses. O local, por concentrar grande circulação de

pessoas foi um dos pontos escolhidos pelo município quando da
instalação das câmeras. Porém, de acordo com alguns feirantes que
trabalham no local nas terças, quintas e domingos está inoperância
dos equipamentos, causa um prejuízo enorme a todos os usuários.

“Todo mundo que frequenta a feira sabe o que tem de certo e de
errado e preferem ficar em grupos, para evitar problemas. Já nos
falaram que iam resolver isso, mas ficamos só na promessa”.

 Câmeras da Praça
Wilson Jofre estão há
meses sem funcionar
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 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
      e Fábio Donegá

   Foto: Fábio Donegá

Começou ontem em todo o Pa-
raná a segunda etapa de vacina-
ção dos rebanhos bovinos e bu-
balinos contra a febre aftosa. A
meta é vacinar, somente em Cas-
cavel, 90 mil animais. O Paraná
busca antecipar a certificação de
área livre de febre aftosa sem
vacinação, prevista para 2022.

Paulo Vallini, do Sindicato Ru-
ral, diz que é importante o produ-
tor se conscientizar sobre a vaci-
nação. Ele lembra que é necessá-
rio fazer a comprovação em uma
unidade da Adapar (Agência de
Defesa Agropecuária do Paraná) e
que isso é importante para que o
Paraná conquiste o status de livre
de febre aftosa sem vacinação.

Ele lembra que com isso ha-
verá um ganho não apenas para
a carne bovina, mas também
para o comércio de aves e carne
suína. “Tudo isso dá um reflexo
muito grande e traz resultados
financeiros positivos para o agro-
pecuarista”, observa.

Juliano Moura, veterinário da Adapar, explica que o Ministério da
Agricultura lançou um plano nacional para a retirada da vacina. “Nes-
se plano, o Ministério da Agricultura dividiu o País em blocos para
que saiam da vacinação no mesmo período”, diz.

O Paraná ficou no bloco centro-sul, que reúne ainda Santa Catari-
na, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tanto o
Paraná quanto o Rio Grande do Sul já solicitaram ao Ministério da
Agricultura para antecipar o fim da vacinação. “O pedido foi feito,
dependemos do Ministério aprovar”, declara.

Pelas regras, não é possível sair da obrigatoriedade da vacinação
isoladamente. Se o pedido for aceito, os cinco estados que com-
põem o bloco terão a antecipação garantida.

Em busca da área livreEm busca da área livre

A ntecipação IMPORTÂNCIA
O produtor rural Jairo Frare pretende
vacinar os 70 animais que possui em
sua fazenda e destaca a importância
da imunização. “Essa segunda
campanha está contemplando uma
luta de diversos anos dos
paranaenses pela área livre da aftosa
no nosso estado”, observa.
Segundo ele, vale a pena tirar uns
minutos para fazer a comprovação na
Adapar. “É uma ação que vai
beneficiar todo o agropecuarista do
nosso estado”, ressalta.

 SEGUNDA etapa da
vacinação foi iniciada
ontem no Paraná

 SEGUNDA etapa da
vacinação foi iniciada
ontem no Paraná
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O acervo de mais de dez mil li-
vros da Biblioteca Pública Munici-
pal Sandálio dos Santos em Cas-
cavel em breve ganhará reforço. O
local oferece suporte para estudos
e mensalmente tem a média de
empréstimo de 1.200 livros.

Foi com base em levantamen-
to de acervo que a Secretaria de
Cultura de Cascavel percebeu a
necessidade de atualização de li-
vros para que o público tenha con-
dições de encontrar informações
que precisa.

“Com isso foram listados títu-
los que irão complementar as áre-
as mais defasadas e de mais pro-

A Estátua da Liberdade, símbolo
norte-americano, ganhou mais uma
réplica. O monumento que também
representa a rede de lojas Havan,
enfim, entrou na fase de instalação em
Cascavel. A estátua “dará as boas
vindas” a quem entra na cidade pela
Avenida Tancredo Neves. Com 35
metros de altura e pesando sete
toneladas, é possível avistar a estátua
a quilômetros de distância.

Atualização
no acervo

cura, como: Educação, Medicina,
Enfermagem, Física, Bioquímica,
Contabilidade, Eletricidade, Biolo-
gia, Engenharia Elétrica e Civil, Di-
reito, Ciência Política, Serviço Soci-
al, Ética Empresarial, entre outras”,
afirma a Secretaria de Cultura.

O processo para aquisição de
novos livros já foi publicado no Ór-
gão Oficial do município. O certa-
me prevê o valor máximo de R$
15.806,57 para o pagamento à
empresa que será escolhida no
dia 14 de novembro.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

DOAÇÕES
Parte do acervo da Biblioteca também é composta por doações da
comunidade. No momento a maior necessidade é pelas seguintes editorias:
literatura, autoajuda e técnicos de todas as áreas.
“A Biblioteca somente não está recebendo no momento doações de alguns
livros como dicionários, enciclopédias, atlas, livros didáticos e apostilas, pois
não há mais espaço”, esclarece a Secretaria de Cultura.

BIBLIOTECA PÚBLICA conta com mais de dez mil livros

AÍLTON SANTOS
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Quando foi implantada, em me-
ados de 2014, a Central de Video-
monitoramento tinha como “pro-
messa” de auxiliar a polícia na elu-
cidação de crimes e ainda de ex-
pansão. Hoje, apenas 17 dos 23
equipamentos estão funcionando.

O motivo é a falta de manuten-
ção nos equipamentos que foram
instalados, justamente para garan-
tir a segurança em locais de gran-
de aglomeração. Porém, o maior
problema não é as seis câmeras
paradas, mas sim o local onde elas
estão instaladas.

E o maior problema em relação
a essa inoperância dos equipamen-
tos é o aumento da criminalidade e

pior, a dificuldade na elucidação dos
crimes, uma vez que sem imagens,
a polícia depende do relato de tes-
temunhas para descobrir quem são
os autores. Um dos exemplos são
os homicídios no Lago Municipal,
que não tiveram os autores identifi-
cados por não haver imagens.

De acordo com informações da
Guarda Municipal, que é a respon-
sável pelo monitoramento, três de-
las estão nas ruas em pontos es-
tratégicos (Avenida Barão do Rio
Branco, Rua Francisco Bartinik e na
Avenida Carlos Gomes) e nas Pra-
ças da Bíblia, Itália e no Lago Muni-
cipal. As demais, ao invés de estar
nas ruas, foram realocadas para

espaços públicos. Conforme a
Guarda, os equipamentos foram
colocados na Rodoviária, no Setor
de Merenda Escolar, no Setor de
Compras, na UPA (Unidade de Pron-
to-Atendimento) Brasília, UPA (Uni-
dade de Pronto-Atendimento) Vene-
za e na UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Pediátrica.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Fotos: Aílton Santos

Cidade sem
monitoramento

SISTEMA de
videomonitoramento
foi implantado em
2014 com a “promessa”
de ser ampliado

Realocadas
Já as câmeras que estavam instaladas
na Avenida Brasil, retiradas quando
do início das obras do PDI (Programa

de Desenvolvimento Integrado),
foram realocadas no ônibus do

Programa Crack é Possível Vencer.
A reportagem do Hoje indagou o
município quanto ao ônibus, que
deveria estar nas ruas fazendo o
monitoramento, mas conforme a

Secretaria de Comunicação ele está
na sede da Guarda Municipal e de lá

sai em ações específicas.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 66
Homicídios 53
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 995
Furtos 2.855
Veículos (furtos/roubos) 864
Outros 2.986

Acidentes 2.293
Colisões 2.113
Atropelamentos 175
Mortes 46

A Polícia Federal de Cascavel cum-
priu ontem três mandados de busca
e apreensão relacionados ao crime
de tráfico internacional de pessoas
na qual Maria Conceição Queiroz, a
Maria Paraguaia, é acusada.

Ontem, o delegado Mário Cesar
Leal Junior, responsável pelas in-
vestigações, concedeu entrevista
coletiva para falar a respeito do
caso. Segundo ele, documentos,
objetos e celulares foram apreen-
didos na casa de Maria Paraguaia.
Buscas também foram feitas na
residência do casal que “comprou”
o menino de pouco mais de dois
anos e por conta de um entrave na
documentação decidiu devolvê-lo.

“Uma terceira pessoa que tem
suspeita envolvimento no caso es-
pecífico desse menino também está
sendo investigada e buscas foram
feitas na residência dela. Encontra-
mos diversos documentos, vamos
verificar se há de fato ligação com o
caso, se há fraude na documenta-
ção e se existem outros envolvidos”.

Três mandados cumpridos

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

DILIGÊNCIAS
O delegado falou ainda sobre as
declarações do suposto pai do menino à
imprensa paraguaia. Segundo ele, tudo
está sendo acompanhado de perto. “No
país vizinho as diligências são feitas pela
Polícia do Paraguai, inclusive com o
interrogatório dos familiares das vítimas”.
Sobre o depoimento do marido de
Paraguaia, Leal disse que muita coisa foi
esclarecida. “Não podemos repassar o
conteúdo pois ainda estamos em
investigação”, comentou o delegado que
salientou que o inquérito tem prazo de
15 dias, a partir da data da prisão de
Maria Paraguaia, podendo ser
prorrogado por mais 15.

DELEGADO deve ouvir Maria Paraguaia
novamente nos próximos dias

 Um capotamento foi registrado na madrugada de ontem no cruzamento das ruas Barão do Cerro Azul
com Lapa, ao lado do Cemitério Central de Cascavel. O condutor de uma Fiat Strada perdeu o
controle da direção do veículo ao entrar na curva e capotou diversas vezes. No acidente, o veículo
derrubou um poste, arrancou uma árvore e ainda bateu em uma Parati, que estava estacionada.
Populares acionaram o Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), mas
tanto o motorista quanto o passageiro da Strada recusaram encaminhamento hospitalar.

AÍLTON SANTOS

Parentesco
Questionado em relação a um

possível grau de parentesco entre
o menino e a adolescente de 17

anos encontrada na casa de
Maria Paraguaia, o delegado

disse que isto deve ser
esclarecido. “Vamos ouvir

novamente a acusada, ela disse à
imprensa que ela é mãe do

menino, mas precisamos
confirmar o que ela disse. A

princípio não está confirmado
pela Polícia do Paraguai o
parentesco entre os dois”.
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 Cascavel, 02 de novembro de 2017

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

01- JURANDIR LUIZ BONAVIGO E SINARI PETZOLD
02- VALDECIR RIBEIRO E ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO
03- RUI TOSHIMITSU TANABE E JULIANA MILOUSKI
04- FERNANDO OLIVEIRA RODRIGUES E BRUNA DA SILVA ALVES
05- JUAREZ BORGES DE LIMA E NEIVA INES DA SILVA
06- WILIAN TRINDADE E GRACIELE DE ALMEIDA SENDOSKI
07- ANDRÉ LUIS RIBEIRO TAVARES E BHEATRYS PASQUALI MUNARIN
08- DAVIDSON ALEX DE LUCENA E MIKELINE JULIENE SILVA
09- CAETANO GIACOMONI E CLEUBIA TALITA DE OLIVEIRA
10- JULIO CESAR PRUZAK CARDOSO E FRANCIELI MALLMANN GIACOMELLI
11- ALEXANDRE SILVA DE SOUZA E CAMILA CORREIA DA SILVA
12- ELIAS COELHO E NEUSA DE FÁTIMA MASS DE OLIVEIRA
13- EDUARDO MARTINS BOZA E JÉSSICA MENIN NÉIA DOS SANTOS
14- ANDRÉ MOTA DA SILVA E ANE CAROLINE ENGEL
15- JOÃO MARIA FABIANO DAS CHAGAS E JULIANA PLONKOSKI PENA
16- PAULO SERGIO DA SILVA E RAQUEL DE LIMA
17- ADEMIR ANTONIO DE OLIVEIRA E KARINA DA SILVA FURNEIRO
18- MÁRCIO RODRIGUES DA SILVA E CLEIDE APARECIDA DE AVILÁ
19- CRISTIANO LUÍS COLIBABA E JÉSSICA CAROLINE CORDEIRO
20- JEFFERSON AUGUSTO DUTRA E MARIZA HENNICKA OLIVEIRA
21- LUIZ WILMAR MONTEIRO E EUGENIA PEDRO DA SILVA
22- CARLOS OSMAR DE OLIVEIRA CANGUÇU E CRISTIANE SABRINA DA SILVA GONÇALVES
23- TCHALYS ANDRE KUTIANSKI E TAYNARA QUERUBIN MORIS
24- MARLON KLIN E TALITA MASSANEIRO PÉRTILE
25- ÉVERTON WILIAN GOMES PEREIRA E JULIA DE ALMEIDA GOMES
26- CLEVERSON DE SOUZA BREGUEDO E JULIANA GONÇALVES TONINI
27- LUCAS DAKA SOBRINHO E CÁSSIA MURIEL ZWVIEZYNSKI
28- LEANDRO FREITAS BRAGA E ANA PAULA DOS SANTOS
29- ADRIEL MIRANDA DA SILVA E LUCILENE SILVA MARTINS

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:

12 mil
pessoas na
rodoviária

Embarques
começaram na tarde
de quarta-feira (1º)

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Feriado prolongado para muitos é
sinônimo de viagem. Para o supervi-
sor Mario Francisco Cardoso, a folga
no trabalho garantiu a estadia em
Balneário Camboriú, um dos principais
destinos dos viajantes.

“Consegui folga na empresa e vou
aproveitar para viajar. Faz tempo que
estou me programando e agora deu
certo”, diz.

Conforme a Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e Trân-
sito), a expectativa é de que 12,1 mil
pessoas circulem na rodoviária de
Cascavel até domingo (5) por conta
do feriado de Finados, celebrado hoje.
Em 2016, foram registrados mais de
cinco mil embarques e seis mil desem-
barques. Para este ano, os números
serão semelhantes, com a circulação
de quase mil ônibus.

LOTADOS
O encarregado de agência, Paulo Cesar
Pacheco conta que praticamente todos os
veículos estão lotados, inclusive os três
carros extras disponibilizados pela
empresa de transporte de passageiros que
trabalha. “Estamos vendo se vai ser
preciso abrir mais um extra para atender
toda a demanda”, relata. Segundo ele, a
procura pelo litoral catarinense foi o
carro-chefe deste feriadão, seguido por
Porto Alegre (RS) e Dourados (MS).
“O pessoal procurou trechos um pouco
mais próximos para aproveitar o feriado
prolongado”, comenta Pacheco.
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Especialistas debatem
sobre reforma política

Perspectivas jurídicas da reforma
política. Esse é o tema de evento
agendado para esta segunda-feira,

6, a partir das 19h, na Acic em
Cascavel. Em uma promoção do

Iprade, OAB-Cascavel e associação
comercial, o evento trará à cidade
alguns dos maiores especialistas
do Estado em questões ligadas à
lei eleitoral e reforma política.

As palestras serão conduzidas pelo
assessor-chefe do ministro Luiz
Fux, Carlos Eduardo Frazão do

Amaral, pela presidente da
Comissão de Direito Eleitoral da
OAB Paraná, Carla Karpstein, e

pelos advogados Gustavo Bonini
Guedes e Orlando Moisés Pessuti.

O evento desta segunda é
gratuito e aberto. Outras
informações podem ser

conseguidas com Ana Cláudia
Gofredo pelo telefone 3321-1431.

Tributo à Cidadania quer arrecadar R$ 1 milhão
Arrecadar R$ 1 milhão em destinações
para apoiar os mais diversos projetos
na área social. Essa é a meta da
campanha Tributo à Cidadania 2017.
Mesmo muito maior do que a quantia
arrecadada em anos anteriores, o
valor é inferior ao real potencial de
destinações do município, hoje na
casa dos R$ 20 milhões. A realização

é do Instituto Décio Mertz, com
correalização do CMDCA, CMPI e
Prefeitura em parceria com Receita
Federal, Acic e Sicoob e apoio do
CRCPR, Sescap e Sincovel Oeste.
Pessoas físicas e jurídicas podem
contribuir com os fundos da Infância
e Adolescência e do Idoso e com as
leis de incentivo à cultura, esporte,

A Acic conta com dez espaços para
locações a empresas associadas e não
filiadas. Oito são destinados a cursos,
palestras, workshops e a treinamentos
em geral. Os tamanhos variam e
comportam entre 35 e 208 pessoas.
Todos os ambientes são dotados de
equipamentos e acessórios para que os
conteúdos possam ser adequadamente
repassados aos inscritos.
Há ainda um espaço para exposições e
o foyer, que recepciona
confraternizações e outros eventos de
caráter social. Para empresas filiadas à
associação comercial, os preços são
diferenciados. Na tabela abaixo, veja
quais são os ambientes para locação,

Acic conta com dez espaços para locações

suas metragens, capacidades e
respectivo valor de locação para
quatro horas – manhã, tarde ou
noite. E também fotografias de todos
os ambientes disponíveis para
locação.
Outras informações podem ser
conseguidas pelos telefones 3321-
1400 e 3321-1415, ou ainda pelo
endereço de e-mail
locacoes@acicvel.com.br . Outra
opção é conhecer os ambientes
pessoalmente fazendo-nos uma visita.
A Associação Comercial e Industrial
de Cascavel funciona na rua
Pernambuco, 1800, ao lado da
Câmara de Vereadores.

Algumas das salas que podem ser utilizadas por sócios e não filiados à Acic

atenção oncológica e atenção à
saúde de deficientes. Pessoas físicas
podem doar, no total, até 8% do
imposto devido e as empresas até
9% com base no lucro real. Para
saber mais basta entrar em contato
com o seu contador ou com os
técnicos do Instituto Décio Mertz
pelo telefone 3223-8115.
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Curso de Arquitetura realiza
Uma noite na América Latina

 Estudantes montam uma noite na América Latina

Turma faz apanhado histórico, cultural,
gastronômico e arquitetônico dos países

da América, colonizados por países latinos

Pesquisar, aprender, desenvolver. A
Universidade Paranaense – Unipar sem-
pre incentiva a participação dos alunos
em atividades práticas. Nesta semana, o
curso de Arquitetura e Urbanismo, da Uni-
dade de Cascavel, apresentou ‘Uma noite
na América Latina’ – falando de Brasil,
Argentina, México, Uruguai.

A atividade foi proposta à turma da
3ª série e organizada pelo professor
Emerson Santos, na disciplina de His-
tória da Arquitetura 3. A ideia foi confra-
ternizar com os pratos típicos e, ao mes-
mo tempo, de maneira pedagógica, in-
teragir com as culturas da américa lati-

na, bastante diversificadas e pluralizadas.
Conforme explica o mentor, a propos-

ta foi, principalmente, fazer uma estrutura-
ção, pesquisa, reconhecimento sobre a
arquitetura da América Latina, por meio
dos arquitetos latinos e imersão na cultu-
ra, entendendo sua gastronomia, música,
parte cultural, vestimenta e tradições.

“Foi uma noite surpreendente, onde os
alunos puderam, em sua forma de expres-
são, mostrar a seus colegas o que acontece
nos países da América. Foi uma forma des-
contraída de promover o aprendizado, que
foge dos padrões tradicionalistas, mas cria
uma marca dentro desse processo. Consi-

dero essa noite de imersão cultural im-
portante para a formação do arquiteto, para
que, em contato com o mundo, crie um
repertório projetual”, contextualiza.

Além de aprender e compartilhar os re-
sultados em seminários, os acadêmicos se
divertiram muito. “Eu nunca fui a outro país e
esta foi uma possibilidade de viajar por ou-
tros estilos arquitetônicos, interagir com as
diferentes culturas e ver o que se pode pro-
duzir com os materiais de cada localidade”,
elogia a acadêmica Tanielle Alberti. Segun-
do descreve, uma das curiosidades do país
estudado por seu grupo, o Chile, é que o
povo festeja todos os acontecimentos.
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Rir muito
Jonathan Nemer apresenta
stand up no anfiteatro da
Unioeste. Será dia 11 de
novembro. Os ingressos

estão à venda na Made in
Grill, no Shoppin JL, na

Atualíssima Acessórios, no
Centro e na Livraria
Ebenezer, no Centro.

Cinco Marias
Para resgatar a origem das

brincadeiras populares, o Sesc
vai promover a Oficina Fábrica
de Brinquedo: Cinco Marias.

Trata-se de um jogo de
coordenação motora.

A brincadeira é simples. São
cinco saquinhos jogados

para cima e recolhidos ainda
no ar enquanto se recolhe
outros saquinhos da mesa.
O encontro tem duração de

duas horas.
 A entrada é gratuita e as
vagas são limitadas. Os

horários são das 9h às 11h
e das 14h às 16h.

Agora o mês é azul
O Outubro Rosa terminou
mas a prevenção contra o
câncer deve continuar o
ano todo. Neste mês a

campanha em destaque é o
Novembro Azul, que

objetiva chamar a atenção
para a necessidade de

diagnosticar precocemente
o câncer de próstata.
Segundo dados do

Ministério da Saúde, a cada
36 minutos um homem

morre no Brasil vítima da
doença. Previna-se.

Pâmela Bortoluzzi, durante
a cerimônia de entrega do

Título de Honra ao Mérito a
Simone Sarolli Preisner

Braga Côrtes, pelo trabalho
à frente da Associação

Cascavel Rosa

Sertanejo
Neste sábado, o Grupo Herança

se apresenta no Cowbboy
Saloon, às 23h. Os ingressos

estão à venda Estação
Bebidas, no Auto Posto Tonin

(FAG) e Bar do Zé.

O bem que praticas em
qualquer lugar será teu

advogado em toda parte.
Emmanuel

Kits de Natal...
 Os kits da maior campanha
de fim de ano do município
já estão à venda. Trata-se
da campanha de Natal da

Acic. A novidade deste ano
é parceria com a Faciap e

serão duas fases de
premiação, local e regional,
com mais de R$ 1 milhão

em prêmios aos
consumidores. Para saber

mais e participar basta ligar
para o telefone 3321-1403
ou acessar o site da Acic

(www.acicvel.com.br).

DIVULGAÇÃO

Poeta Miguel das Neves e Solange Ezequiel,
nomes conhecidos da cultura de Cascavel

DIVULGAÇÃO
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O Consamu (Consórcio Intermu-
nicipal Samu Oeste) comemorou
ontem quatro anos de operações
nos 43 municípios da região e a
marca de dois mil atendimentos de
urgência e emergência.

O serviço cumpre a missão de co-
laborar com o sistema de saúde e
salvar vidas. “As equipes se sentem
extremamente satisfeitas e gratifica-
das quando socorremos o paciente
gravemente enfermo e temos a plena
certeza de que ele recebeu o melhor
atendimento e que sua vida foi salva.
Não há dinheiro que pague uma sen-
sação como essa e é assim que nos
sentimos quando cumprimos nossa
missão com êxito”, destaca o diretor
técnico do Consamu, Rodrigo Nicácio.

Em 2014 o Consórcio passou a
contar com o suporte aeromédico
do helicóptero da Rede Paraná Ur-
gência agilizando o resgate e a
transferência de vítimas para hos-
pitais. Somente neste ano, foram
realizadas 383 operações.

4 anos salvando vidas

 O quadro de funcionários é composto por 432 profissionais: 78
médicos, 100 enfermeiros, 43 técnicos em enfermagem, 110 condu-
tores e demais funcionários administrativos. A equipe recebe ainda
reforço de 35 servidores cedidos pela prefeitura de Cascavel.

A estrutura é composta por 28 unidades móveis de urgência: 19
para suporte básico; seis para suporte avançado; além do helicópte-
ro, uma motolância; um veículo de intervenção rápida.

Até o momento as viaturas do Consamu já percorreram 5,8 milhões
de quilômetros o que representa 127 voltas em torno da terra.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Vandré Dubiela

E strutura

De janeiro a
setembro foram

contabilizados 53.329
atendimentos

telefônicos pelo 192.

192
O Consamu atende uma população de
920  mil habitantes e tem sede em
Cascavel onde funciona a Central de
Regulação Médica de Urgências que
recebe ligações de forma ininterrupta.

DIVERSIFICADO
No ano passado o Consamu diversificou atividades no segmento de urgência
e emergência, assumindo projetos de gestão associada de UPAs (Unidades
de Pronto Atendimento), com modelo de gestão inovador, colhendo
excelentes resultados junto aos municípios parceiros.
“Demorou para que todos compreendessem o funcionamento do Consamu,
mas hoje é inegável a contribuição do serviço para o sistema como um todo.
Ele chega no momento em que a pessoa mais precisa e estamos sempre
dispostos a atender a população ininterruptamente”, avalia o diretor
administrativo, José Peixoto.
Segundo ele o desafio do Consórcio é conseguir novas ambulâncias e reduzir
gastos excessivos com a manutenção dos veículos. “Já solicitamos apoio de
todos deputados e senadores do Estado para que essa necessidade seja
atendida pelo Ministério da Saúde”, afirma.

PACIENTE é atendido por equipe do Samu
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O grande volume de chuvas dos
últimos dias provocou sérios pro-
blemas, principalmente a quem
mora no interior de Cascavel. Os
estragos foram registrados nas la-
vouras, que devem contabilizar
prejuízos na produção por conta
da erosão do solo, nas proprieda-
des, que foram danificadas devi-
do à chuva de granizo e às fortes
rajadas de vento e nas estradas
rurais, que estão em péssimas
condições de trafegabilidade e
dificultam ou até mesmo impe-
dem o transporte escolar rural.

O cenário se repete a cada chu-
va. Sem a infraestrutura necessá-
ria para o escoamento da produ-
ção agrícola do município, os agri-
cultores dizem estar abandona-
dos. Rodrigo Indras é um deles, e

Agricultura vai
priorizar rotas

 Moradores
“brincam” com

cratera formada na
principal estrada

que segue à
comunidade Melissa

Secretaria de Educação confirmou duas situações em que o transporte escolar
rural não chegou até seu destino para levar as crianças à escola, porém, não
informou o número de alunos que perderam aula. Os casos ocorreram nas linhas
Gramadinho e Jangada Taborda.
“O transporte escolar foi prejudicado durante os dois dias de chuvas mais
intensas. Em relação a estas duas situações, assim que o setor foi informado do
problema, prontamente encaminhou ofício para a Secretaria de Agricultura para
que o responsável pelas estradas rurais pudesse acompanhar, juntamente com os
líderes de cada comunidade, os pontos mais críticos para serem tomadas as
devidas providências, lembrando que a ação de recuperação das estradas
também depende das condições favoráveis do tempo”, explica em nota.
Segundo a Secretaria Municipal de Agricultura, já foi feito um levantamento para
apontar situações de maior prioridade, “para que assim se busquem soluções ao
problema, principalmente em estradas com rotas do transporte escolar e de
escoamento de produção”, afirma a secretaria por meio de nota, e reforça que
“continua priorizando as atividades na manutenção da infraestrutura rural, buscando
parcerias e recursos financeiros para atender estas demandas, com objetivo de
resolver os problemas em todos os distritos e comunidades rurais do interior” .  

E ducação

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Divulgação

precisou de muito esforço para re-
tirar toda a lama que ficou em
frente à sua casa. “Nunca vi a es-
trada na situação que ficou de-
pois da chuvarada”, conta.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

SHOPPING JL

SHOPPING WEST SIDE

 Thor: Ragnarok
Sala 1: Qui a Qua:13h40, 16h10 e 21h30 (Dub)
Sala 1: Qui a Qua: 18h50 (Leg)
Sala 3: Qui a Qua: 19h30 (Dub)

 Além da Morte
Sala 2: Qui a Qua: 22h e 22h10 (Dub)

 As Aventuras do Capitão Cueca
Sala 2: Qui a Qua: 15h50 (Dub)
Sala 3: Qui a Qua :13h30 (Dub)

 Thor: Ragnarok
Sala 1: Qui a Qua:13h30,16h e 18h30 (Dub)
Sala 2: Qui a Qua :21h (Leg)
Sala 2: Qui a Qua:14h, 16h30 e 19h (Dub)
Sala 2: Qui a Qua :21h30 (Leg)

 Dlade Runner
Sala 3: Qui a Qua: 21h10

 Pica-Pau O Filme
Sala 3: Qui a Qua: 13h30 e 15h10

 Tempestade - Planeta em Fúria
Sala 3: Qui a Qua: 16h50 e 19h
Sala 4: Qui a Qua: 21h

 A Morte Te Dá Parabéns
Sala 4: Qui a Qua: 19h

 As Aventuras do Capitão Cueca
Sala 4: Qui a Qua: 14h40

 Além da Morte
Sala 4: Qui a Qua: 16h40

DIVULGAÇÃO
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Cigarros contrabandeados
Quem passa pela Avenida Bra-

sil, em Cascavel, vê um centro re-
pleto de diversidade. Entre tantas
variáveis, uma delas chama a aten-
ção. Um ambulante que expõe
seus produtos em frente a uma
agência bancária não se intimida
nem com a presença dos agentes
da Cettrans (Companhia de Enge-
nharia de Transporte e Trânsito) e
comercializa, no meio da calçada,
cigarros contrabandeados.

O Hoje News flagrou com ex-
clusividade a ação ilegal do am-
bulante. Ao perceber a presença
da equipe de reportagem, o ven-
dedor recolheu os produtos e os

NÃO SABIA
A Prefeitura de Cascavel trabalha para
regulamentar o trabalho dos ambulantes,
cadastrando os vendedores para identificar
quem são eles e o que vendem. Indagada sobre
a venda de cigarros contrabandeados na
principal avenida da cidade, a Secretaria de
Comunicação informou que a prefeitura tem
autonomia para fiscalizar e recolher os materiais,
porém, não tinha conhecimento da venda destes
produtos.   Já a Polícia Federal, que pode
recolher esses produtos e punir os infratores, foi
procurada pela reportagem, porém, não
retornou até o fechamento desta edição.

escondeu. No mesmo instante,
uma viatura do Choque e outra da
Polícia Militar passavam pela
avenida, porém, não identifica-
ram a ação do ambulante.

O mercado ilegal cigarreiro é res-
ponsável por 30% do consumo na-
cional. Em regiões como a Sul, Su-
deste e Centro-Oeste do País o ín-
dice é ainda maior, de 60%. A porta
de entrada desses produtos é o
Paraguai, que, por incrível que pa-
rece, utiliza o fumo produzido em
solo brasileiro para confeccionar o
seu produto. Vale lembrar que a
matéria-prima chega até o país vizi-
nho como contrabando.

Ao ser flagrado,
ambulante recolhe

os cigarros e
os esconde

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Aílton Santos
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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DIVULGAÇÃO

Dana é recebida pelos familiares de Absalom. Fassur se
encontra com uma prostituta e faz pedidos excêntricos. As-
penaz procura a rainha e avisa que Darice está sumida. Bero-
so confabula com Nitócris e Nabonido. Ravina janta em clima
de harmonia com os familiares. Absalom trata Dana com ca-
rinho e eles se amam. Lior implica com Benjamin. Sammu
não encontra Darice. A serva se propõe a ajudar Nitócris a se
livrar da rainha. Namnu se preocupa com a ausência de Rabe-
Sáris. Elga discute com Fassur. Nitócris, Nabonido e Darice
vão até a sala do trono e pedem apara falar com o rei. Asher
conta para Daniel que Nitócris fará algo contra Sammu-Ra-
mat. Darice afirma que Nebuzaradã foi traído pela rainha.

MALHAÇÃO
Todos socorrem Lica, que é levada

para o hospital. Mitsuko repreende Tina
e Anderson. Noboru busca Telma na
casa de Josefina. O pai de Benê e Juli-
nho liga para Josefina, que tenta disfar-
çar. Nena cuida de Lica e ouve quando
Edgar questiona a filha sobre o des-
maio. Mitsuko castiga Telma e Tina e
exige que Ellen e Anderson não procu-
rem mais pela filha. Cristiane, a mãe
de Fio, pergunta para Ellen sobre o pa-
radeiro do rapaz.

TEMPO DE AMAR
Lucinda teme que Maria Vitória se

envolva com Vicente e desista de voltar
para Portugal. Reinaldo percebe a ten-
são entre Olímpia e Januária e afirma
que Edgar precisa descansar. Artur e
Otávio preparam o Grêmio Cultural para
o recital de Celeste Hermínia. Olímpia
desconfia de que Vicente esteja gos-
tando de outra moça. Lucerne conver-
sa com Teodoro. Lucinda fica intrigada
com o encontro romântico de Reinal-

do. Inácio beija Lucinda e Emília vê os
dois. Celina, Balbina e Pepito planejam
vender geleias. Gilberte sugere a Lucer-
ne que Vicente conhece Maria Vitória.
.

PEGA PEGA
Malagueta confessa a Sandra He-

lena, Júlio e Agnaldo que colocou os
documentos na pasta de Eric. Lígia re-
age quando Lourenço questiona se
Maria Pia era amiga de Mirella. Athaíde
é evasivo com Lourenço quando o ra-
paz pergunta sobre o envolvimento de
Eric no acidente de Mirella. Pedrinho
leva Sherlock de volta para Júlio. Sabi-
ne promove Malagueta a vice-presiden-
te da empresa.

OUTRO LADO DO PARAÍSO
Henrique propõe a Elizabeth que os

dois recomecem sua vida juntos. Nata-
nael se enfurece com o filho. Estela e
Lívia socorrem Gael. Renato avisa a
Clara sobre o acidente de Gael. Josafá
desabafa com Mercedes sobre seu
desgosto com o casamento de Clara.
Gael provoca Renato, que impõe sua
autoridade médica ao rapaz. Lívia des-

confia da relação entre Suzy e Samuel.
Gael recebe alta do hospital e confisca
o celular de Clara, por ciúmes de Re-
nato. Nádia se irrita quando Raquel co-
zinha o chambari e é elogiada por to-
dos.

UM CAMINHO PARA O DESTINO
Pedro é internado numa clínica psi-

quiátrica e seu comportamento é de
ausência. Fernanda pergunta por que
odeia tanto Luiz Monteiro, mas ele não
responde e quer ficar sozinho. Fernan-
da está muito nervosa e quer falar com
o psiquiatra. Isabela insiste que Pedro
deve ir para a cadeia e Carlos garante
que fará de tudo para que isso não acon-
teça. Pedro se nega a ser tratado por
um psiquiatra. Fernando diz a Amélia que
vai lhe ensinar tudo sobre a fazenda para
que possa administrá-la. Branca quer ver
a medicação que o patrão está toman-
do mas Mariana não permite. Isabela se
oferece para ser aliada de Luiz. Fernan-
do diz a Amélia que Hernani se casou
com Mariana por interesse.

Dana é recebida
 pelos familiares
de Absalom
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(45) 3036-5636 - www.amicoeste.org.br

A Câmara Municipal de Cascavel concedeu o título de
Honra ao Mérito à senhora Simone Sarolli Preisner Braga

Côrtes de autoria do vereador Fernando Hallberg. Simone
foi a criadora do Cascavel Rosa que despertou a

consciência do combate ao câncer feminino. A Amic que
sempre esteve engajada ao movimento Cascavel Rosa e as

demais causas que promovam o bem-estar esteve
representada no evento pelo seu diretor de patrimônio e

ex-presidente, Dr. Jorge Luiz dos Santos.

Homenagem a Simone Sarolli

A Amic Oeste Paraná fez parte da
escrita de um importante

capítulo que ficará marcada para
a história do Brasil: o texto-base

da reforma trabalhista. Para
celebrar essa grande vitória, a
entidade marca esse momento

com a singela participação logo
nas primeiras páginas do livro

Trabalhista! O que mudou?
Escrito pelo Juiz Federal do

Trabalho, Marlos Melek.
O aporte teórico destaca quais

foram os pontos que
permaneceram e o que foi
alterado, além de outros
detalhes sobre a Reforma

Trabalhista. Aos interessados em
adquirir o livro, ele está

disponível na sede da Amic por
um preço especial, a entidade
fica localizada na Rua da Lapa,

1927 – Centro.

Amic é o ponto de venda
do livro sobre a Reforma

Trabalhista

Reforma Tributária
Na última terça-feira (31), estiveram reunidos com o assessor da

presidência Sérgio Wosiack na sede da Amic, os advogados Robson
Fernando Barros de Sousa, Geancarlo Ceron, Marcio Luiz Blazius e os
contadores Cassio Rene Duminelli e Michel Vitor Alves Lopes. Esta foi

a primeira reunião da equipe, onde juntamente com a Amic
pretendem contribuir com a Reforma Tributária do país. O objetivo

da Amic é que a reforma tributária contemplem os
empreendedores das Micro e Pequenas empresas.

Recentemente a Amic teve papel preponderante para a Reforma
Trabalhista, a finalidade da entidade é sempre valorizar o pequeno e

médio empreendedor, pois eles são a força motriz do país.

Comunicado
A Amic Oeste Paraná não estará atendendo nos próximos dias 13, 14 e 15 de novembro. A entidade

volta a atender o público na quinta-feira, dia 16.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 66
Homicídios 53
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 995
Furtos 2.855
Veículos (furtos/roubos) 864
Outros 2.986

Acidentes 2.293
Colisões 2.113
Atropelamentos 175
Mortes 46

A Polícia Federal de Cascavel cum-
priu ontem três mandados de busca
e apreensão relacionados ao crime
de tráfico internacional de pessoas
na qual Maria Conceição Queiroz, a
Maria Paraguaia, é acusada.

Ontem, o delegado Mário Cesar
Leal Junior, responsável pelas in-
vestigações, concedeu entrevista
coletiva para falar a respeito do
caso. Segundo ele, documentos,
objetos e celulares foram apreen-
didos na casa de Maria Paraguaia.
Buscas também foram feitas na
residência do casal que “comprou”
o menino de pouco mais de dois
anos e por conta de um entrave na
documentação decidiu devolvê-lo.

“Uma terceira pessoa que tem
suspeita envolvimento no caso es-
pecífico desse menino também está
sendo investigada e buscas foram
feitas na residência dela. Encontra-
mos diversos documentos, vamos
verificar se há de fato ligação com o
caso, se há fraude na documenta-
ção e se existem outros envolvidos”.

Três mandados cumpridos

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

DILIGÊNCIAS
O delegado falou ainda sobre as
declarações do suposto pai do menino à
imprensa paraguaia. Segundo ele, tudo
está sendo acompanhado de perto. “No
país vizinho as diligências são feitas pela
Polícia do Paraguai, inclusive com o
interrogatório dos familiares das vítimas”.
Sobre o depoimento do marido de
Paraguaia, Leal disse que muita coisa foi
esclarecida. “Não podemos repassar o
conteúdo pois ainda estamos em
investigação”, comentou o delegado que
salientou que o inquérito tem prazo de
15 dias, a partir da data da prisão de
Maria Paraguaia, podendo ser
prorrogado por mais 15.

DELEGADO deve ouvir Maria Paraguaia
novamente nos próximos dias

 Um capotamento foi registrado na madrugada de ontem no cruzamento das ruas Barão do Cerro Azul
com Lapa, ao lado do Cemitério Central de Cascavel. O condutor de uma Fiat Strada perdeu o
controle da direção do veículo ao entrar na curva e capotou diversas vezes. No acidente, o veículo
derrubou um poste, arrancou uma árvore e ainda bateu em uma Parati, que estava estacionada.
Populares acionaram o Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), mas
tanto o motorista quanto o passageiro da Strada recusaram encaminhamento hospitalar.

AÍLTON SANTOS

Parentesco
Questionado em relação a um

possível grau de parentesco entre
o menino e a adolescente de 17

anos encontrada na casa de
Maria Paraguaia, o delegado

disse que isto deve ser
esclarecido. “Vamos ouvir

novamente a acusada, ela disse à
imprensa que ela é mãe do

menino, mas precisamos
confirmar o que ela disse. A

princípio não está confirmado
pela Polícia do Paraguai o
parentesco entre os dois”.
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 Cascavel, 02 de novembro de 2017

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

01- JURANDIR LUIZ BONAVIGO E SINARI PETZOLD
02- VALDECIR RIBEIRO E ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO
03- RUI TOSHIMITSU TANABE E JULIANA MILOUSKI
04- FERNANDO OLIVEIRA RODRIGUES E BRUNA DA SILVA ALVES
05- JUAREZ BORGES DE LIMA E NEIVA INES DA SILVA
06- WILIAN TRINDADE E GRACIELE DE ALMEIDA SENDOSKI
07- ANDRÉ LUIS RIBEIRO TAVARES E BHEATRYS PASQUALI MUNARIN
08- DAVIDSON ALEX DE LUCENA E MIKELINE JULIENE SILVA
09- CAETANO GIACOMONI E CLEUBIA TALITA DE OLIVEIRA
10- JULIO CESAR PRUZAK CARDOSO E FRANCIELI MALLMANN GIACOMELLI
11- ALEXANDRE SILVA DE SOUZA E CAMILA CORREIA DA SILVA
12- ELIAS COELHO E NEUSA DE FÁTIMA MASS DE OLIVEIRA
13- EDUARDO MARTINS BOZA E JÉSSICA MENIN NÉIA DOS SANTOS
14- ANDRÉ MOTA DA SILVA E ANE CAROLINE ENGEL
15- JOÃO MARIA FABIANO DAS CHAGAS E JULIANA PLONKOSKI PENA
16- PAULO SERGIO DA SILVA E RAQUEL DE LIMA
17- ADEMIR ANTONIO DE OLIVEIRA E KARINA DA SILVA FURNEIRO
18- MÁRCIO RODRIGUES DA SILVA E CLEIDE APARECIDA DE AVILÁ
19- CRISTIANO LUÍS COLIBABA E JÉSSICA CAROLINE CORDEIRO
20- JEFFERSON AUGUSTO DUTRA E MARIZA HENNICKA OLIVEIRA
21- LUIZ WILMAR MONTEIRO E EUGENIA PEDRO DA SILVA
22- CARLOS OSMAR DE OLIVEIRA CANGUÇU E CRISTIANE SABRINA DA SILVA GONÇALVES
23- TCHALYS ANDRE KUTIANSKI E TAYNARA QUERUBIN MORIS
24- MARLON KLIN E TALITA MASSANEIRO PÉRTILE
25- ÉVERTON WILIAN GOMES PEREIRA E JULIA DE ALMEIDA GOMES
26- CLEVERSON DE SOUZA BREGUEDO E JULIANA GONÇALVES TONINI
27- LUCAS DAKA SOBRINHO E CÁSSIA MURIEL ZWVIEZYNSKI
28- LEANDRO FREITAS BRAGA E ANA PAULA DOS SANTOS
29- ADRIEL MIRANDA DA SILVA E LUCILENE SILVA MARTINS

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:

12 mil
pessoas na
rodoviária

Embarques
começaram na tarde
de quarta-feira (1º)

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Feriado prolongado para muitos é
sinônimo de viagem. Para o supervi-
sor Mario Francisco Cardoso, a folga
no trabalho garantiu a estadia em
Balneário Camboriú, um dos principais
destinos dos viajantes.

“Consegui folga na empresa e vou
aproveitar para viajar. Faz tempo que
estou me programando e agora deu
certo”, diz.

Conforme a Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e Trân-
sito), a expectativa é de que 12,1 mil
pessoas circulem na rodoviária de
Cascavel até domingo (5) por conta
do feriado de Finados, celebrado hoje.
Em 2016, foram registrados mais de
cinco mil embarques e seis mil desem-
barques. Para este ano, os números
serão semelhantes, com a circulação
de quase mil ônibus.

LOTADOS
O encarregado de agência, Paulo Cesar
Pacheco conta que praticamente todos os
veículos estão lotados, inclusive os três
carros extras disponibilizados pela
empresa de transporte de passageiros que
trabalha. “Estamos vendo se vai ser
preciso abrir mais um extra para atender
toda a demanda”, relata. Segundo ele, a
procura pelo litoral catarinense foi o
carro-chefe deste feriadão, seguido por
Porto Alegre (RS) e Dourados (MS).
“O pessoal procurou trechos um pouco
mais próximos para aproveitar o feriado
prolongado”, comenta Pacheco.
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O acervo de mais de dez mil li-
vros da Biblioteca Pública Munici-
pal Sandálio dos Santos em Cas-
cavel em breve ganhará reforço. O
local oferece suporte para estudos
e mensalmente tem a média de
empréstimo de 1.200 livros.

Foi com base em levantamen-
to de acervo que a Secretaria de
Cultura de Cascavel percebeu a
necessidade de atualização de li-
vros para que o público tenha con-
dições de encontrar informações
que precisa.

“Com isso foram listados títu-
los que irão complementar as áre-
as mais defasadas e de mais pro-

A Estátua da Liberdade, símbolo
norte-americano, ganhou mais uma
réplica. O monumento que também
representa a rede de lojas Havan,
enfim, entrou na fase de instalação em
Cascavel. A estátua “dará as boas
vindas” a quem entra na cidade pela
Avenida Tancredo Neves. Com 35
metros de altura e pesando sete
toneladas, é possível avistar a estátua
a quilômetros de distância.

Atualização
no acervo

cura, como: Educação, Medicina,
Enfermagem, Física, Bioquímica,
Contabilidade, Eletricidade, Biolo-
gia, Engenharia Elétrica e Civil, Di-
reito, Ciência Política, Serviço Soci-
al, Ética Empresarial, entre outras”,
afirma a Secretaria de Cultura.

O processo para aquisição de
novos livros já foi publicado no Ór-
gão Oficial do município. O certa-
me prevê o valor máximo de R$
15.806,57 para o pagamento à
empresa que será escolhida no
dia 14 de novembro.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

DOAÇÕES
Parte do acervo da Biblioteca também é composta por doações da
comunidade. No momento a maior necessidade é pelas seguintes editorias:
literatura, autoajuda e técnicos de todas as áreas.
“A Biblioteca somente não está recebendo no momento doações de alguns
livros como dicionários, enciclopédias, atlas, livros didáticos e apostilas, pois
não há mais espaço”, esclarece a Secretaria de Cultura.

BIBLIOTECA PÚBLICA conta com mais de dez mil livros

AÍLTON SANTOS
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Quando foi implantada, em me-
ados de 2014, a Central de Video-
monitoramento tinha como “pro-
messa” de auxiliar a polícia na elu-
cidação de crimes e ainda de ex-
pansão. Hoje, apenas 17 dos 23
equipamentos estão funcionando.

O motivo é a falta de manuten-
ção nos equipamentos que foram
instalados, justamente para garan-
tir a segurança em locais de gran-
de aglomeração. Porém, o maior
problema não é as seis câmeras
paradas, mas sim o local onde elas
estão instaladas.

E o maior problema em relação
a essa inoperância dos equipamen-
tos é o aumento da criminalidade e

pior, a dificuldade na elucidação dos
crimes, uma vez que sem imagens,
a polícia depende do relato de tes-
temunhas para descobrir quem são
os autores. Um dos exemplos são
os homicídios no Lago Municipal,
que não tiveram os autores identifi-
cados por não haver imagens.

De acordo com informações da
Guarda Municipal, que é a respon-
sável pelo monitoramento, três de-
las estão nas ruas em pontos es-
tratégicos (Avenida Barão do Rio
Branco, Rua Francisco Bartinik e na
Avenida Carlos Gomes) e nas Pra-
ças da Bíblia, Itália e no Lago Muni-
cipal. As demais, ao invés de estar
nas ruas, foram realocadas para

espaços públicos. Conforme a
Guarda, os equipamentos foram
colocados na Rodoviária, no Setor
de Merenda Escolar, no Setor de
Compras, na UPA (Unidade de Pron-
to-Atendimento) Brasília, UPA (Uni-
dade de Pronto-Atendimento) Vene-
za e na UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Pediátrica.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Fotos: Aílton Santos

Cidade sem
monitoramento

SISTEMA de
videomonitoramento
foi implantado em
2014 com a “promessa”
de ser ampliado

Realocadas
Já as câmeras que estavam instaladas
na Avenida Brasil, retiradas quando
do início das obras do PDI (Programa

de Desenvolvimento Integrado),
foram realocadas no ônibus do

Programa Crack é Possível Vencer.
A reportagem do Hoje indagou o
município quanto ao ônibus, que
deveria estar nas ruas fazendo o
monitoramento, mas conforme a

Secretaria de Comunicação ele está
na sede da Guarda Municipal e de lá

sai em ações específicas.
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ONDE ERA PARA ESTAR
 Lago Municipal
 Rodoviária
 Avenida Brasil, esquina com Rocha Pombo
 Praça da Bíblia
 Rua Paraná, com Cristo Rei
 Rua Paraná, com Souza Naves
 Avenida Brasil, com Sete de Setembro
 Avenida Brasil, com Francisco Bartinick
 Rua Rio Grande do Sul, com Castro Alves
 Rua Rio Grande do Sul, com Carlos Gomes
 Rua Carlos Gomes, com João Fazio
 Jardim Veneza
 Bairro Floresta
 Jardim Interlagos
 Bairro Guarujá
 Calçadão da Avenida Brasil
Avenida Piquiri, com Barão do Rio Branco
 Rua Jacarezinho, com Paraná

ONDE ESTÃO
Avenida Brasil, com Francisco Bartinik
 Avenida Brasil, esquina com Rocha Pombo

    (Praça Itália)
 Rodoviária
 Praça da Bíblia
 Avenida Barão do Rio Branco
 Avenida Carlos Gomes
 Upa Veneza
 Upa Brasília
 Upa Pediatria
 Setor de Merenda Escolar
 Setor de Compras
 Praça da Bíblia
 Lago Municipal
 Ônibus Crack é Possível Vencer

LICITAÇÃO
Sobre a Praça, a Guarda
Municipal informou que para
que o problema seja
solucionado é necessária a
aquisição de novos
equipamentos. Questionados
em relação a quando as novas
câmeras estarão nas ruas, a
Secretaria de Comunicação
Social disse que o processo
licitatório está em tramitação,
mas não há um prazo
determinado.

 Praça Wilson Jofre está desassistida
Na área central, um dos pontos mais críticos, principalmente no

que diz respeito ao tráfico de drogas, a Praça Wilson Joffre, está
desassistida há meses. O local, por concentrar grande circulação de

pessoas foi um dos pontos escolhidos pelo município quando da
instalação das câmeras. Porém, de acordo com alguns feirantes que
trabalham no local nas terças, quintas e domingos está inoperância
dos equipamentos, causa um prejuízo enorme a todos os usuários.

“Todo mundo que frequenta a feira sabe o que tem de certo e de
errado e preferem ficar em grupos, para evitar problemas. Já nos
falaram que iam resolver isso, mas ficamos só na promessa”.

 Câmeras da Praça
Wilson Jofre estão há
meses sem funcionar
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 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
      e Fábio Donegá

   Foto: Fábio Donegá

Começou ontem em todo o Pa-
raná a segunda etapa de vacina-
ção dos rebanhos bovinos e bu-
balinos contra a febre aftosa. A
meta é vacinar, somente em Cas-
cavel, 90 mil animais. O Paraná
busca antecipar a certificação de
área livre de febre aftosa sem
vacinação, prevista para 2022.

Paulo Vallini, do Sindicato Ru-
ral, diz que é importante o produ-
tor se conscientizar sobre a vaci-
nação. Ele lembra que é necessá-
rio fazer a comprovação em uma
unidade da Adapar (Agência de
Defesa Agropecuária do Paraná) e
que isso é importante para que o
Paraná conquiste o status de livre
de febre aftosa sem vacinação.

Ele lembra que com isso ha-
verá um ganho não apenas para
a carne bovina, mas também
para o comércio de aves e carne
suína. “Tudo isso dá um reflexo
muito grande e traz resultados
financeiros positivos para o agro-
pecuarista”, observa.

Juliano Moura, veterinário da Adapar, explica que o Ministério da
Agricultura lançou um plano nacional para a retirada da vacina. “Nes-
se plano, o Ministério da Agricultura dividiu o País em blocos para
que saiam da vacinação no mesmo período”, diz.

O Paraná ficou no bloco centro-sul, que reúne ainda Santa Catari-
na, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tanto o
Paraná quanto o Rio Grande do Sul já solicitaram ao Ministério da
Agricultura para antecipar o fim da vacinação. “O pedido foi feito,
dependemos do Ministério aprovar”, declara.

Pelas regras, não é possível sair da obrigatoriedade da vacinação
isoladamente. Se o pedido for aceito, os cinco estados que com-
põem o bloco terão a antecipação garantida.

Em busca da área livreEm busca da área livre

A ntecipação IMPORTÂNCIA
O produtor rural Jairo Frare pretende
vacinar os 70 animais que possui em
sua fazenda e destaca a importância
da imunização. “Essa segunda
campanha está contemplando uma
luta de diversos anos dos
paranaenses pela área livre da aftosa
no nosso estado”, observa.
Segundo ele, vale a pena tirar uns
minutos para fazer a comprovação na
Adapar. “É uma ação que vai
beneficiar todo o agropecuarista do
nosso estado”, ressalta.

 SEGUNDA etapa da
vacinação foi iniciada
ontem no Paraná

 SEGUNDA etapa da
vacinação foi iniciada
ontem no Paraná
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O acervo de mais de dez mil li-
vros da Biblioteca Pública Munici-
pal Sandálio dos Santos em Cas-
cavel em breve ganhará reforço. O
local oferece suporte para estudos
e mensalmente tem a média de
empréstimo de 1.200 livros.

Foi com base em levantamen-
to de acervo que a Secretaria de
Cultura de Cascavel percebeu a
necessidade de atualização de li-
vros para que o público tenha con-
dições de encontrar informações
que precisa.

“Com isso foram listados títu-
los que irão complementar as áre-
as mais defasadas e de mais pro-

A Estátua da Liberdade, símbolo
norte-americano, ganhou mais uma
réplica. O monumento que também
representa a rede de lojas Havan,
enfim, entrou na fase de instalação em
Cascavel. A estátua “dará as boas
vindas” a quem entra na cidade pela
Avenida Tancredo Neves. Com 35
metros de altura e pesando sete
toneladas, é possível avistar a estátua
a quilômetros de distância.

Atualização
no acervo

cura, como: Educação, Medicina,
Enfermagem, Física, Bioquímica,
Contabilidade, Eletricidade, Biolo-
gia, Engenharia Elétrica e Civil, Di-
reito, Ciência Política, Serviço Soci-
al, Ética Empresarial, entre outras”,
afirma a Secretaria de Cultura.

O processo para aquisição de
novos livros já foi publicado no Ór-
gão Oficial do município. O certa-
me prevê o valor máximo de R$
15.806,57 para o pagamento à
empresa que será escolhida no
dia 14 de novembro.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

DOAÇÕES
Parte do acervo da Biblioteca também é composta por doações da
comunidade. No momento a maior necessidade é pelas seguintes editorias:
literatura, autoajuda e técnicos de todas as áreas.
“A Biblioteca somente não está recebendo no momento doações de alguns
livros como dicionários, enciclopédias, atlas, livros didáticos e apostilas, pois
não há mais espaço”, esclarece a Secretaria de Cultura.

BIBLIOTECA PÚBLICA conta com mais de dez mil livros

AÍLTON SANTOS
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Quando foi implantada, em me-
ados de 2014, a Central de Video-
monitoramento tinha como “pro-
messa” de auxiliar a polícia na elu-
cidação de crimes e ainda de ex-
pansão. Hoje, apenas 17 dos 23
equipamentos estão funcionando.

O motivo é a falta de manuten-
ção nos equipamentos que foram
instalados, justamente para garan-
tir a segurança em locais de gran-
de aglomeração. Porém, o maior
problema não é as seis câmeras
paradas, mas sim o local onde elas
estão instaladas.

E o maior problema em relação
a essa inoperância dos equipamen-
tos é o aumento da criminalidade e

pior, a dificuldade na elucidação dos
crimes, uma vez que sem imagens,
a polícia depende do relato de tes-
temunhas para descobrir quem são
os autores. Um dos exemplos são
os homicídios no Lago Municipal,
que não tiveram os autores identifi-
cados por não haver imagens.

De acordo com informações da
Guarda Municipal, que é a respon-
sável pelo monitoramento, três de-
las estão nas ruas em pontos es-
tratégicos (Avenida Barão do Rio
Branco, Rua Francisco Bartinik e na
Avenida Carlos Gomes) e nas Pra-
ças da Bíblia, Itália e no Lago Muni-
cipal. As demais, ao invés de estar
nas ruas, foram realocadas para

espaços públicos. Conforme a
Guarda, os equipamentos foram
colocados na Rodoviária, no Setor
de Merenda Escolar, no Setor de
Compras, na UPA (Unidade de Pron-
to-Atendimento) Brasília, UPA (Uni-
dade de Pronto-Atendimento) Vene-
za e na UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Pediátrica.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Fotos: Aílton Santos

Cidade sem
monitoramento

SISTEMA de
videomonitoramento
foi implantado em
2014 com a “promessa”
de ser ampliado

Realocadas
Já as câmeras que estavam instaladas
na Avenida Brasil, retiradas quando
do início das obras do PDI (Programa

de Desenvolvimento Integrado),
foram realocadas no ônibus do

Programa Crack é Possível Vencer.
A reportagem do Hoje indagou o
município quanto ao ônibus, que
deveria estar nas ruas fazendo o
monitoramento, mas conforme a

Secretaria de Comunicação ele está
na sede da Guarda Municipal e de lá

sai em ações específicas.
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ONDE ERA PARA ESTAR
 Lago Municipal
 Rodoviária
 Avenida Brasil, esquina com Rocha Pombo
 Praça da Bíblia
 Rua Paraná, com Cristo Rei
 Rua Paraná, com Souza Naves
 Avenida Brasil, com Sete de Setembro
 Avenida Brasil, com Francisco Bartinick
 Rua Rio Grande do Sul, com Castro Alves
 Rua Rio Grande do Sul, com Carlos Gomes
 Rua Carlos Gomes, com João Fazio
 Jardim Veneza
 Bairro Floresta
 Jardim Interlagos
 Bairro Guarujá
 Calçadão da Avenida Brasil
Avenida Piquiri, com Barão do Rio Branco
 Rua Jacarezinho, com Paraná

ONDE ESTÃO
Avenida Brasil, com Francisco Bartinik
 Avenida Brasil, esquina com Rocha Pombo

    (Praça Itália)
 Rodoviária
 Praça da Bíblia
 Avenida Barão do Rio Branco
 Avenida Carlos Gomes
 Upa Veneza
 Upa Brasília
 Upa Pediatria
 Setor de Merenda Escolar
 Setor de Compras
 Praça da Bíblia
 Lago Municipal
 Ônibus Crack é Possível Vencer

LICITAÇÃO
Sobre a Praça, a Guarda
Municipal informou que para
que o problema seja
solucionado é necessária a
aquisição de novos
equipamentos. Questionados
em relação a quando as novas
câmeras estarão nas ruas, a
Secretaria de Comunicação
Social disse que o processo
licitatório está em tramitação,
mas não há um prazo
determinado.

 Praça Wilson Jofre está desassistida
Na área central, um dos pontos mais críticos, principalmente no

que diz respeito ao tráfico de drogas, a Praça Wilson Joffre, está
desassistida há meses. O local, por concentrar grande circulação de

pessoas foi um dos pontos escolhidos pelo município quando da
instalação das câmeras. Porém, de acordo com alguns feirantes que
trabalham no local nas terças, quintas e domingos está inoperância
dos equipamentos, causa um prejuízo enorme a todos os usuários.

“Todo mundo que frequenta a feira sabe o que tem de certo e de
errado e preferem ficar em grupos, para evitar problemas. Já nos
falaram que iam resolver isso, mas ficamos só na promessa”.

 Câmeras da Praça
Wilson Jofre estão há
meses sem funcionar
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 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
      e Fábio Donegá

   Foto: Fábio Donegá

Começou ontem em todo o Pa-
raná a segunda etapa de vacina-
ção dos rebanhos bovinos e bu-
balinos contra a febre aftosa. A
meta é vacinar, somente em Cas-
cavel, 90 mil animais. O Paraná
busca antecipar a certificação de
área livre de febre aftosa sem
vacinação, prevista para 2022.

Paulo Vallini, do Sindicato Ru-
ral, diz que é importante o produ-
tor se conscientizar sobre a vaci-
nação. Ele lembra que é necessá-
rio fazer a comprovação em uma
unidade da Adapar (Agência de
Defesa Agropecuária do Paraná) e
que isso é importante para que o
Paraná conquiste o status de livre
de febre aftosa sem vacinação.

Ele lembra que com isso ha-
verá um ganho não apenas para
a carne bovina, mas também
para o comércio de aves e carne
suína. “Tudo isso dá um reflexo
muito grande e traz resultados
financeiros positivos para o agro-
pecuarista”, observa.

Juliano Moura, veterinário da Adapar, explica que o Ministério da
Agricultura lançou um plano nacional para a retirada da vacina. “Nes-
se plano, o Ministério da Agricultura dividiu o País em blocos para
que saiam da vacinação no mesmo período”, diz.

O Paraná ficou no bloco centro-sul, que reúne ainda Santa Catari-
na, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tanto o
Paraná quanto o Rio Grande do Sul já solicitaram ao Ministério da
Agricultura para antecipar o fim da vacinação. “O pedido foi feito,
dependemos do Ministério aprovar”, declara.

Pelas regras, não é possível sair da obrigatoriedade da vacinação
isoladamente. Se o pedido for aceito, os cinco estados que com-
põem o bloco terão a antecipação garantida.

Em busca da área livreEm busca da área livre

A ntecipação IMPORTÂNCIA
O produtor rural Jairo Frare pretende
vacinar os 70 animais que possui em
sua fazenda e destaca a importância
da imunização. “Essa segunda
campanha está contemplando uma
luta de diversos anos dos
paranaenses pela área livre da aftosa
no nosso estado”, observa.
Segundo ele, vale a pena tirar uns
minutos para fazer a comprovação na
Adapar. “É uma ação que vai
beneficiar todo o agropecuarista do
nosso estado”, ressalta.

 SEGUNDA etapa da
vacinação foi iniciada
ontem no Paraná

 SEGUNDA etapa da
vacinação foi iniciada
ontem no Paraná
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Giro da
Violência

Golpe de R$ 70 mil
A Polícia Civil de Cascavel investiga
um crime de estelionato via internet.
Segundo a Polícia, os sócios de uma
cooperativa sul-africana (pai e filho)
localizaram um site de Cascavel, onde
eram ofertados frangos congelados
por um preço abaixo do valor de
mercado. Eles entraram em contato,
fizeram o depósito da metade da
compra, cerca de R$ 70 mil.
Na terça-feira eles vieram a Cascavel
para conhecer a empresa e avaliar o
produto, mas ao chegar aqui,
descobriram que a empresa
não existia.

Tráfico de drogas
Um jovem de 19 anos foi preso na
madrugada de ontem por policiais
militares da UPS (Unidade Paraná
Seguro) pelo crime de tráfico de
drogas. Com o rapaz, que já possui
várias passagens pelo mesmo crime,
foram encontradas pedras de crack e
maconha prontas para
comercialização. No celular dele os
policiais encontraram um vídeo onde
ele fez um homem que teria furtado
algumas pedras de crack, cavar a
própria cova. A polícia ele nega que
tenha matado a vítima e disse que foi
“só para assustar”.

Mulher atropelada
Uma mulher de 48 anos, identificada
como Ana Maria Siqueira, foi
atropelada na tarde de ontem na
esquina das ruas General Osório com
São Paulo, no centro de Cascavel.
Segundo o motorista da Captiva, ele
não teria visto a pedestre. Ana teve
escoriações pelo corpo, com suspeita
de fratura, e foi atendida por
socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma
em Emergência). Ela foi levada à
UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Veneza.

Morte no
Nova Cidade

Dois meses. Este é o tempo pre-
visto para que a Justiça decida se
Oziel Teixeira de Brito vá ou não a júri
popular. O homem é acusado de
matar, no início da noite do dia 9 de
maio deste ano, Valdenilson Rinaldi.

Ontem, em uma audiência na 1ª
Vara Criminal do Fórum de Casca-
vel, foram ouvidas testemunhas de
defesa e acusação do caso, além
de Oziel. Agora, conforme o promo-
tor de justiça Alex Fadel, o proces-
so vai para o Ministério Público
para as alegações finais.

Segundo a denúncia feita pelo
Ministério Público, Oziel e Valdenil-
son estavam em um bar, no Bairro
Nova Cidade quando discutiram por
conta de contrabando de cigarros,
ato exercido pelos dois. Houve tro-
ca de tiros e Oziel acabou balean-
do Valdenilson. Do outro lado da
rua, brincando em um ponto de
ônibus, estava o adolescente San-

thiago Luna Souza Leite, de 13
anos. Ele foi atingido por uma bala
perdida que, segundo laudo do
confronto balístico expedido pela
Polícia Científica, partiu da arma de
Valdenilson.

  OZIEL é acusado de matar Valdenilson Rinaldi
em um bar por causa de contrabando de cigarros

O setor de crimes de estelionatos da Polícia Civil de Cascavel investiga o
desvio ou furto de diversos equipamentos de salão de beleza, recuperados na
terça-feira em um estabelecimento comercial no Bairro Cancelli.
De acordo com o delegado Rodrigo Baptista, representantes do Instituto
Kaefer Globoaves denunciaram o furto em agosto. A dona do estabelecimento
onde os produtos foram encontrados, foi ouvida e liberada.

FÁBIO DONEGÁ

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos
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O Colégio Estadual Padre Carme-
lo Perrone está com vagas abertas
para os cursos de administração e
informática, integrado com o ensino
médio, no período da manhã. Esse
é exclusivo para alunos que estão
saindo do 9º ano escolar. Também
há a opção subsequente, que é o
ensino pós-médio, no período notur-
no, aberto a toda comunidade que
deseja se aperfeiçoar nessas duas
áreas do conhecimento.

As vagas são ofertadas para o
primeiro semestre do ano letivo
de 2018. Conforme a secretária
da instituição, Lucimara Ribeiro,
“a procura não é tão grande, mas
estamos recebendo bastantes
inscrições para esse período do
mês, o que nos preocupa é que
sem alunos, podemos perder o
curso aqui no colégio”.

O inicio das aulas está marca-
do para o dia 19 de fevereiro de
2018, e os horários são: manhã,
das 07h30 às 11h55 e noite das
18h45 às 23h05.

Cursos: sobram vagas

As inscrições estão abertas e vão até 20 de novembro, através do
site www.colegiocarmelo.com.br e também na secretaria do colégio que
fica na Avenida Assunção, 725, esquina com a Rua Cuiabá, no Bairro
Alto Alegre. “Estamos à disposição em todos os períodos no colégio
para receber as inscrições” diz Lucimara. A documentação necessária é
o RG (Registro Geral), CPF (Cadastro de Pessoa Física), histórico escolar,
também um e-mail, telefones para contato e endereço. Após efetuar a
inscrição o aluno deve aguardar por meio do site da instituição se foi ou
não selecionado pelo histórico escolar informado para estudar no curso
escolhido no ato da inscrição.

INSCRIÇÕES vão até 20
de novembro, e instituição
possui laboratórios
completos de informática

FÁBIO DONEGÁ

I nscrições
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Alimentação e transporte
O projeto que prevê a contratação de jovens e idosos,

protocolado pelo vereador Sidnei Mazzuti (ver matéria ao
lado), prevê ainda que a empresa que aderir ao programa

deve se responsabilizar por garantir a alimentação e o
transporte a adolescentes, jovens e idosos contratados,

bem como, em ação articulada com a Secretaria de
Assistência Social, pelo acompanhamento psicológico.

Sem abusos
Para garantir que não
ocorram abusos o
Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente deverá
supervisionar, de forma
complementar, as
atividades desenvolvidas
pela Secretaria de
Assistência Social na
execução desta lei. 
Mazutti justifica ainda
que a adolescência é uma
fase da vida em que a
oportunidade é uma
condição chave para um
futuro seguro.

Novo vereador
Dorival Lino assume, a
partir de hoje, uma cadeira
na Câmara de Vereadores
de Cascavel. Ele vai ficar
no lugar de Mauro Seibert.

O vereador pediu
afastamento por conta de
problemas de saúde e ficará
30 dias fora da Câmara por
conta de uma cirurgia. O
legislador acredita que não
será necessário pedido para
estender o prazo.

Jácomo Lunardelli
A Vara da Fazenda Pública
concedeu liminar de imissão
de posse ao Município de
Cascavel, com relação à
estrutura do Hospital
Jácomo Lunardelli. A liminar
determina depósito de R$
8,3 milhões para garantir a
posse do imóvel. Porém, de
acordo com a Secretaria de
Assuntos Jurídicos, o valor
exigido está muito acima do
que foi proposto,
considerando que, em leilão,
a estrutura foi arrematada
por R$ 2,5 milhões.

DECRETO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 A Escola Municipal Luis Carlos Ruaro passará por
mudanças no atendimento.

 Segundo a Prefeitura o número de alunos é
insuficiente para a abertura de novas turmas do Ensino
Fundamental e a unidade passará a atender turmas de Pré
I e Pré II

A Prefeitura ofereceu R$ 4,3 milhões para decretar o
imóvel de utilidade pública, pelo valor de mercado.
Inclusive, ainda em setembro, o prefeito Leonaldo
Paranhos assinou um decreto declarando de utilidade
pública para fins de desapropriação do imóvel. A
intenção sempre foi usar a unidade para dar um aporte à
Saúde no Município.

Uma proposta que pre-
vê a contratação de jo-
vens e idosos pelas em-
presas que prestam ser-
viço à Prefeitura foi proto-
colada pelo vereador Sid-
nei Mazutti na Câmara de
Cascavel. Se aprovado, o
projeto torna obrigatória a
contratação de adoles-
centes, jovens e idosos
pelas empresas que pres-
tam serviço a órgãos da
administração pública.

Segundo o autor da pro-
posta, a justificativa para
a obrigatoriedade está na
própria Constituição Fe-
deral.  “A constituição es-
tabelece o princípio
da proteção inte-
gral à criança, ao
adolescente e

Contratação
de jovens
e idosos

ao jovem, com absoluta
prioridade, o direito à vida,
à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à pro-
fissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito,
a liberdade e à convivên-
cia familiar e à comunitá-
ria”, lembra o vereador.

Segundo Mazutti, se a
proposta passar pelo ple-
nário e for sancionada pelo
Executivo, o número de ado-
lescentes, de jovens e de
idosos a serem admitidos
pelas empresas vencedo-
ras das licitações contrata-
das deverá ser equivalen-
te a, no mínimo, um por

cento do pessoal alo-
cado para o cumpri-
mento de cada con-
trato.

CRITÉRIOS
O projeto determina que será garantida a contratação de,
pelo menos, um adolescente, jovem ou idoso por contrato.
De acordo com o projeto, será observado como critério
para a seleção desses contratados, a proximidade de casa
com o local de trabalho e, no caso de jovens e adolescentes,
a possibilidade de permanência escolar, fazendo com que o
contratado consiga conciliar os dois.

 Reportagem: Tatiane Bertolino

   Foto: Flavio Ulsenheimer

PROJETO
é de autoria
do vereador

Sidnei
Mazzuti
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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, 02 de novembro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Sandro Satio Suzuki e Deise Ferrari
2- Robson Woginski da Silva e Dayane Cristina Alcantara
3- Lucas de Oliveira Barbosa de Lima e Keila Vilas Boas da Silva
4- Wagner Willian da Silva Lima e Francieli Pelozi Alves
5- Eduardo Manoel Branco e Franciely Peratelli Vitor
6- Fernando Wodzik e Josiane Perrut
7- Vinicius Casais de Morais e Augustinho Fernando Pastre
8-Claudio Pereira da Silva e Francineide Negreiros de Sousa
9- Everton Barbosa da Silva e Kamilla Caroline Castro Andrade
10-Douglas da Silva Neves e Julyevelen Thays Balbino Sartori
11- Samuel Lucas Pereira e Aniely Ghisi Pucini
12- Leonardo Schultz e Pamela Graebin Correa
13- Kleber Rouglas de Mello e Marizete Laufer
14- Romildo de França e Leticia Moraes de Quadros
15- Peterson Lenos e Suzilaine da Silva Gonçalves
16- Gédervam Cardoso Dal'Sotto e Ana Paula Gemelli
17- Itamar Roanito Costa e Ana Patricia Sendeski
18-Marcelo Alves Doré e Larissa da Silva

Regional Menores
O Campeonato Regional de Futebol
Menores teve a 3ª rodada aberta ontem,
com quatro jogos no campo da
Associação da Globoaves. Nesta quinta-
feira a competição será desenvolvida em
Guaraniaçu, no Estádio Municipal
Domingos Bramatti, onde o União
Guaraniaçu medirá forças com o Real do
Iguaçu pelas categorias sub-11, sub-13,
sub-15 e sub-17. Os jogos serão à tarde,
a partir das 14h.
Amanhã a disputa será novamente em
Cascavel e no campo da Globoaves. O
time da casa receberá as equipes do
Toledo FC pelas categorias sub-11,
sub-13 e sub-15. O time sub-13 da
Globoaves também medirá forças com
o time do Tuiuti pela categoria, às
17h. No domingo a cidade de Toledo
receberá jogos do Regional. O Cascavel
Sport World atuará às 10h no Estádio
14 de Dezembro contra o time local
pela sub-15.

Running Tour
Faltam poucos dias para Cascavel
receber a Running Tour 2017,
corrida itinerante que passa
pelos estados Paraná e Santa
Catarina. A competição será
domingo, às 7h, no Lago
Municipal, e é promovida pelo
Centro Universitário
Internacional Uninter. Os
trajetos de 3 km, 6 km ou 12 km
serão percorridos
individualmente, com separação
por faixa etária e categorias
masculina e feminina. Todos que
concluírem a prova receberão
medalhas e os primeiros
colocados ganharão troféu.

O FC Cascavel recebeu o Coritiba na
tarde de ontem e amargou sua primeira
derrota em casa no Paranaense de
Futebol Sub-19. Os donos da casa até
largaram em vantagem, com um gol
rápido de Bolt logo aos 2min, fazendo
jus ao apelido, mas os visitantes viram o
placar ainda no primeiro tempo. Na
segunda etapa, o FCC buscou o
empate, mas viu o Coxa ir às redes mais
duas vezes para fechar o jogo com vitória
por 4 a 2. O resultado, aliado a vitória
da Portuguesa Londrinense sobre o
Andraus, por 4 a 1, eliminou o time
cascavelense, que neste domingo recebe
a Portuguesa Londrinense pela última
rodada da 3ª fase do Estadual, às 15h na
Associação Atlética Coopavel.

FÁBIO DONEGÁ
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Projetos
“iguais”?

A Prefeitura começa a executar,
neste domingo, um projeto para
que a população aproveite o domin-
go com atividades culturais e es-
portivas. O calçadão ficará fecha-
do no trecho da Rua Sete de Se-
tembro com a Rua Carlos Gomes.
Não haverá tráfego de veículos no
local para garantir a segurança de
quem se deslocar para aproveitar
as atividades. A interdição será a
partir das 13h.

O que ficou bem estranho é
que, nesta semana, foi à votação
um projeto parecido, igual na ver-
dade, de autoria dos vereadores
Misael Júnior e Pedro Sampaio. A
proposta rendeu mais de duas
horas de discussão na Câmara,
pra nada. Isso porque na terça-
feira Misael pediu o adiamento da
votação por oito sessões. Segun-
do ele, a pedido do prefeito Leo-
naldo Paranhos, porque o prefei-
to havia dito que tinha algumas
ideias com relação à proposta.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Várias secretarias estarão envolvidas nas atividades: Saúde, Cultu-
ra, Esportes e Lazer, Meio Ambiente, Cettrans e Guarda. Além de outras
secretarias, grupos organizados de ciclistas, skatistas, patinadores, que
vão estimular a prática do esporte e do lazer.  Também serão realizadas
diversas apresentações culturais.

O prefeito Leonaldo Paranhos afirma que o espaço é de lazer para a
população. “Mesmo que os investimentos dos últimos anos tenham
trazido alguns transtornos e reclamações, a ideia é atrair a população
para ocupar esse espaço com opções de lazer para toda a família”, des-
taca o prefeito Paranhos.

P rogramação

DISCUSSÃO
A sugestão de Misael gerou
discussão e muitos vereadores viram
“defeito” na coisa toda. Como
impedir que os ônibus passem na
Brasil, se a Avenida foi reformada
para isso? Por que não fazer a
atividade no Lago, na Tancredo? E a
missa no domingo de manhã, na
Catedral? E o trânsito? Há
informação de que o autor do projeto
também participou das reuniões na
prefeitura sobre a ideia do Executivo,
e levou a proposta para a Câmara.
Não deu pra entender, e o vereador
também não atendeu aos nossos
telefonemas para explicar.

 Calçadão ficará fechado para atividades recreativas

Projetos
“iguais”?
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 A programação de pista da 31ª
Cascavel de Ouro só terá início ama-
nhã, com as primeiras sessões oficiais
de treinos livres. A movimentação no
Autódromo Internacional Zilmar Beux,
contudo, será intensa já a partir do
feriado desta quinta-feira, com os pi-
lotos e as equipes de 14 estados bra-
sileiros e do Distrito Federal iniciando a
preparação de seus carros para a
corrida de domingo, que celebra os
50 anos de história do evento.

A Cascavel de Ouro estabeleceu
recordes históricos em 2017. São 56
os carros inscritos, todos da cate-
goria Marcas & Pilotos 1.6. É o mai-
or grid com carros de uma única ca-
tegoria desde a final nacional da
Copa Corsa de 1995, que reuniu no

autódromo paulista de Interlagos os
dez primeiros colocados de cada um
dos oito campeonatos regionais – 60
carros selecionados na tomada de
tempos classificatória compuseram o
grid de 22 anos atrás.

A inédita premiação em dinheiro de
R$ 100 mil reservada à dupla ou ao
trio que vencer as três horas de dis-
puta no domingo é apontada como
um dos motivos para o número re-
corde de 121 pilotos confirmados. “É
o segundo maior prêmio do automo-
bilismo brasileiro na atualidade, atrás
apenas do que a Stock Car dá ao
vencedor da Corrida do Milhão”, lem-
bra o piloto e advogado Edson Mas-
saro, promotor da edição cinquente-
nária da Cascavel de Ouro.

Carros na pista

VANDERLEY SOARES/GRELAK COMUNICAÇÃO

INGRESSOS
Os ingressos para a área
externa do circuito são
vendidos a R$ 10. Para a área
interna, com acesso pelo túnel
sob a antiga reta dos boxes, o
valor é de R$ 30. As
credenciais para o Paddock,
acima da área de boxes, custam
R$ 50. Para a área vip,
montada também acima dos
boxes, os passes custam R$
200 e incluem alimentação e
bebidas durante todo o
domingo, além de dar acesso
aos boxes até uma hora antes da
largada da Cascavel de Ouro.
Não há venda de credenciais
de acesso aos boxes – elas são
exclusivas dos pilotos e dos
integrantes das equipes.
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Lei será aperfeiçoada
O vereador Mauro Seibert (PP)

promoveu na manhã de ontem uma
reunião para discutir a destinação
de resíduos em Cascavel e propor
mudanças na legislação municipal
sobre o assunto. A conversa reuniu
representantes das cooperativas,

Secretaria de Meio Ambiente, Eco-
lixo, engenheiros sanitaristas e
Secovi, sindicato que representa o
ramo imobiliário e condomínios.

Apenas 26% do lixo encaminha-
do para o aterro sanitário realmente
não é reciclável. São mais de 80 to-
neladas por dia que poderiam virar
renda para as cooperativas e dimi-
nuir drasticamente a ocupação do
aterro. A informação, repassada pela
Secretaria de Meio Ambiente, mos-
tra que apesar da coleta seletiva es-
tar presente em praticamente todo
o município, o percentual de recicla-
gem é bastante baixo em Cascavel.

ALTERNATIVAS
Desde o início do mandato, o
vereador Mauro Seibert (PP) tem
estudado alternativas para melhorar
o acondicionamento, separação e
destinação de resíduos sólidos em
Cascavel. “Além de impactar
diretamente no meio ambiente, o
aperfeiçoamento deste processo
melhora a vida das pessoas que
dependem diretamente da
reciclagem para sobreviver”, afirma
o vereador.

Dentre as medidas discutidas ontem, merece destaque a mudança
da lei no que diz respeito aos condomínios, que devem identificar as
unidades infratoras; a diminuição da multa de cinco para três UFMs (Uni-
dade Fiscal do Município) e a adequação da lei municipal às leis e nor-
mais vigentes em âmbito nacional. “Vale ressaltar a urgência da aprova-
ção de uma legislação unificada, tendo em vista que o próprio Ministério
Público tem notificado a prefeitura para que tome providências quanto
ao descumprimento das políticas nacionais de resíduo sólido”, afirmou
o vereador. O novo Projeto de Lei, com as modificações propostas na
reunião, foi protocolado nesta quarta na secretaria da Casa.

M udança

Encontro discutiu
destinação de resíduos

em Cascavel

DIVULGAÇÃO
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O melhor do vôlei
ARQUIVO

F avoritismo

A cidade de Cascavel será pal-
co neste fim de semana para a
apresentação do melhor do volei-
bol feminino paranaense, com a
partida entre o time cascavelense
o de Maringá pela primeira divisão
do Campeonato Estadual.

As duas equipes decidiram a
última edição da competição e tam-
bém dos Jogos Abertos do Paraná,
com uma vitória para cada lado. As
maringaenses venceram o Estadu-
al no ano passado e as cascave-
lenses comemoraram nos Japs em
2015 - os Jogos não foram realiza-
dos no ano passado.

O superduelo de vôlei deste fim
de semana, entretanto, será uma
espécie de amistoso, pois não in-
terfere em nada na classificação.
Cascavel e Maringá já estão clas-
sificadas para decisão do título pa-
ranaense deste ano, sendo o time
do Norte com a melhor campanha
e o do Oeste com a segunda e sem
possibilidade de alcançar o adver-
sário mesmo se vencer as duas

partidas no Ginásio Sérgio Mauro
Festugatto nem de ser ultrapassa-
do em caso de duas derrotas.

Por conta disso, a equipe cas-
cavelense mandará à quadra jo-
gadoras que pouco par ticiparam
da campanha e também atletas
juvenis. O mais interessante
será o duelo par ticular entre os
treinadores Ladir Salvi e Dema,
dois multicampeões do vôlei pa-
ranaense. Os jogos serão às
16h deste sábado e às 10h de
domingo, ambos com entrada
gratuita ao público.

Apesar de atuar em casa, o favoritismo nas partidas deste fim
de semana está do lado do time de Maringá, que venceu os 14
jogos que disputou no Estadual sem perder um set sequer. Já o
time cascavelense teve um início arrasador, quando disputou

partidas em parceria com o Madero. Depois sofreu com desfalques
e caiu de rendimento, mas sem nunca deixar a segunda posição.
As comandas de Ladir Salvi vêm de vitórias em rodadas duplas

sobre São José dos Pinhais, Unibrasil/Curitiba e Colombo.
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REAVALIAR É PRECISO

 Corrigindo
Na manchete de capa da
edição de ontem, que
trouxe o título “Prejuízo
no açude”, mais de 20
mil peixes morreram
nos três açudes de um
criador de tilápias e não
40 mil como informou o
Hoje News. O número
total de peixes nos açudes
era de 40 mil e, desse
total, metade morreu
devido a falta de oxigênio
causada pela lama que
invadiu os espaços após
os temporais.
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“Em média um serviço de
saúde é remunerado em
aproximadamente 500

reais, para pagar todos os
profissionais, o hospital, os

materiais e outras
despesas. São valores

absolutamente
insuficientes.”

Miroslau Bailak, chefe da
10ª Regional de Saúde.

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

As novas regras
do Contran que
suspende a CNH
por seis meses
de motoristas

que atingem 20
pontos.

A falta de
acessibilidade em

alguns prédios
públicos que

ainda persiste em
Cascavel, como

no INSS, por
exemplo.

 FLAVIO ULSENHEIMER

O prefeito Leonaldo Paranhos emitiu um de-
creto, ainda no mês de setembro, declarando
o antigo prédio do Hospital Santa Catarina
como de utilidade pública, primeiro passo para
a desapropriação da área e transformação do
imóvel em unidade de saúde para o atendi-
mento à população.

Bem localizada, a área contribuirá, caso seja
transformada em hospital público, para desafo-
gar o combalido sistema de saúde que ao longo
dos anos tem sido o calcanhar de Aquiles das
administrações.

O problema agora é o preço do imóvel que
em pouco tempo teve uma valorização astronô-
mica. A prefeitura está disposta a pagar R$ 4,3
milhões, que é o preço da última avaliação de
mercado. Se o proprietário aceitar a proposta,
estará faturando nada menos do que R$ 1,8 mi-
lhão já que ele adquiriu o imóvel, em leilão judici-
al, por R$ 2,5 milhões.

Ocorre que, a pedido do dono da área, a Jus-
tiça autorizou uma nova avaliação do imóvel que
agora passou a valer R$ 8,3 milhões., mais de
200% o valor pago pelo comprador.

Sábia foi a decisão do prefeito Paranhos em
fazer uma nova análise do valor antes de deposi-
tar o dinheiro e dar sequência ao trâmite judicial.
Afinal, a avaliação simplesmente dobrou o valor
do imóvel. Dinheiro público tem que ser tratado
com respeito. Nesse quesito, a prefeitura tem sido
cuidadosa.

 Desvio na 277
A partir de segunda-
feira (06), os usuários
que trafegarem na BR-
277, perímetro urbano
de Cascavel, deverão
ficar atentos devido às
obras de manutenção no
pavimento que serão
realizadas na rodovia,
entre os trevos da
Carelli e o da Portal.
Durante o dia, o tráfego
de veículos da BR-277
sentido Foz do Iguaçu,
será canalizado para a
via marginal.

PREVISÃO DO TEMPO
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Luan ficará no Grêmio por mais tempo. O atacante, sondado por
diversos clubes internacionais, renovou seu contrato com o time gaúcho
nessa quarta-feira. O novo vínculo é até 2020. O anúncio da renovação
foi feito pelo próprio Grêmio. Inicialmente o contrato com o jogador
terminava em dezembro de 2018. O jogador quase deixou o clube
gaúcho na janela de transferências internacional no meio de 2017,
quando recebeu proposta do Spartak Moscou para sair do Brasil.

        COPA SUL-AMERICANA
20h15 Independiente x Nacional
22h45 Jr Barranquilla x Sport

JOGAM HOJE

Sport na Colômbia
Flertando com a zona de rebaixa-

mento no Campeonato Brasileiro, o
Sport volta à Sul-Americana precisan-
do reverter a dura derrota para o Ju-
nior Barranquilla, por 2 a 0, em Reci-
fe, que culminou na demissão de Van-
derlei Luxemburgo, para se classificar
à semifinal da competição. O duelo
está marcado para as 22h45 (de Bra-
sília) desta quinta-feira no Estádio Ro-
berto Meléndez, na Colômbia.

Para seguir vivo na busca pelo iné-
dito título sul-americano, o Sport tem
que vencer o rival por três gols de di-
ferença. Caso faça 2 a 0, a decisão
vai para os pênaltis. O time pernam-

bucano vem com desfalques e sob o
comando do interino Daniel Paulista.

Já o Junior está numa situação
bem mais tranquila. O time colom-
biano nunca perdeu em casa para
um brasileiro. Empatou por 1 a 1
com o Internacional em 2004 e ven-
ceu a Chapecoense em 2016, por
1 a 0. No entanto, em ambas situa-
ções, acabou eliminado.

Outro jogo
No outro jogo que definirá um
semifinalista da Sul-Americana

nesta noite, o Racing receberá o
Libertad em busca de reverter a
derrota por 1 a 0 sofrida no jogo

de ida, no Paraguai. O duelo
está marcado para as 20h15

pelo horário brasileiro.

PSG quer mais
Depois da novela
envolvendo Barcelona e
Liverpool, agora é o PSG que
está decidido a tentar a
contratação de Philippe
Coutinho para 2018. Na
semana passada, dirigentes
do clube francês tiveram
reunião com o empresário
do jogador, Kia Joorabchian,
para discutir uma futura
proposta que deve ultrapassar
150 milhões de euros pelo
meia brasileiro. A ideia inicial
do PSG é contar com Coutinho
apenas no meio do ano que
vem, depois do fim da
temporada europeia.

GRÊMIO
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Rir muito
Jonathan Nemer apresenta
stand up no anfiteatro da
Unioeste. Será dia 11 de
novembro. Os ingressos

estão à venda na Made in
Grill, no Shoppin JL, na

Atualíssima Acessórios, no
Centro e na Livraria
Ebenezer, no Centro.

Cinco Marias
Para resgatar a origem das

brincadeiras populares, o Sesc
vai promover a Oficina Fábrica
de Brinquedo: Cinco Marias.

Trata-se de um jogo de
coordenação motora.

A brincadeira é simples. São
cinco saquinhos jogados

para cima e recolhidos ainda
no ar enquanto se recolhe
outros saquinhos da mesa.
O encontro tem duração de

duas horas.
 A entrada é gratuita e as
vagas são limitadas. Os

horários são das 9h às 11h
e das 14h às 16h.

Agora o mês é azul
O Outubro Rosa terminou
mas a prevenção contra o
câncer deve continuar o
ano todo. Neste mês a

campanha em destaque é o
Novembro Azul, que

objetiva chamar a atenção
para a necessidade de

diagnosticar precocemente
o câncer de próstata.
Segundo dados do

Ministério da Saúde, a cada
36 minutos um homem

morre no Brasil vítima da
doença. Previna-se.

Pâmela Bortoluzzi, durante
a cerimônia de entrega do

Título de Honra ao Mérito a
Simone Sarolli Preisner

Braga Côrtes, pelo trabalho
à frente da Associação

Cascavel Rosa

Sertanejo
Neste sábado, o Grupo Herança

se apresenta no Cowbboy
Saloon, às 23h. Os ingressos

estão à venda Estação
Bebidas, no Auto Posto Tonin

(FAG) e Bar do Zé.

O bem que praticas em
qualquer lugar será teu

advogado em toda parte.
Emmanuel

Kits de Natal...
 Os kits da maior campanha
de fim de ano do município
já estão à venda. Trata-se
da campanha de Natal da

Acic. A novidade deste ano
é parceria com a Faciap e

serão duas fases de
premiação, local e regional,
com mais de R$ 1 milhão

em prêmios aos
consumidores. Para saber

mais e participar basta ligar
para o telefone 3321-1403
ou acessar o site da Acic

(www.acicvel.com.br).

DIVULGAÇÃO

Poeta Miguel das Neves e Solange Ezequiel,
nomes conhecidos da cultura de Cascavel

DIVULGAÇÃO
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O Consamu (Consórcio Intermu-
nicipal Samu Oeste) comemorou
ontem quatro anos de operações
nos 43 municípios da região e a
marca de dois mil atendimentos de
urgência e emergência.

O serviço cumpre a missão de co-
laborar com o sistema de saúde e
salvar vidas. “As equipes se sentem
extremamente satisfeitas e gratifica-
das quando socorremos o paciente
gravemente enfermo e temos a plena
certeza de que ele recebeu o melhor
atendimento e que sua vida foi salva.
Não há dinheiro que pague uma sen-
sação como essa e é assim que nos
sentimos quando cumprimos nossa
missão com êxito”, destaca o diretor
técnico do Consamu, Rodrigo Nicácio.

Em 2014 o Consórcio passou a
contar com o suporte aeromédico
do helicóptero da Rede Paraná Ur-
gência agilizando o resgate e a
transferência de vítimas para hos-
pitais. Somente neste ano, foram
realizadas 383 operações.

4 anos salvando vidas

 O quadro de funcionários é composto por 432 profissionais: 78
médicos, 100 enfermeiros, 43 técnicos em enfermagem, 110 condu-
tores e demais funcionários administrativos. A equipe recebe ainda
reforço de 35 servidores cedidos pela prefeitura de Cascavel.

A estrutura é composta por 28 unidades móveis de urgência: 19
para suporte básico; seis para suporte avançado; além do helicópte-
ro, uma motolância; um veículo de intervenção rápida.

Até o momento as viaturas do Consamu já percorreram 5,8 milhões
de quilômetros o que representa 127 voltas em torno da terra.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Vandré Dubiela

E strutura

De janeiro a
setembro foram

contabilizados 53.329
atendimentos

telefônicos pelo 192.

192
O Consamu atende uma população de
920  mil habitantes e tem sede em
Cascavel onde funciona a Central de
Regulação Médica de Urgências que
recebe ligações de forma ininterrupta.

DIVERSIFICADO
No ano passado o Consamu diversificou atividades no segmento de urgência
e emergência, assumindo projetos de gestão associada de UPAs (Unidades
de Pronto Atendimento), com modelo de gestão inovador, colhendo
excelentes resultados junto aos municípios parceiros.
“Demorou para que todos compreendessem o funcionamento do Consamu,
mas hoje é inegável a contribuição do serviço para o sistema como um todo.
Ele chega no momento em que a pessoa mais precisa e estamos sempre
dispostos a atender a população ininterruptamente”, avalia o diretor
administrativo, José Peixoto.
Segundo ele o desafio do Consórcio é conseguir novas ambulâncias e reduzir
gastos excessivos com a manutenção dos veículos. “Já solicitamos apoio de
todos deputados e senadores do Estado para que essa necessidade seja
atendida pelo Ministério da Saúde”, afirma.

PACIENTE é atendido por equipe do Samu
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Megasena
Concurso: 1983

05 06 10 14 22 36

Dupla sena
Concurso: 1711

08 16 28 40 49 501º sorteio

02 10 11 13 30 332º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1580

03 04 07 10 11 12 13 14
15 16 18 20 22 23 25

Quina
Concurso: 4521

11 12 32 43 78

Timemania
Concurso: 1101

05 16 18 41 45 51 66
TIME DO RIO BRANCO - AC

Lotomania
Concurso: 1810

02 04 06 09 11 32 33 38
42 44 40 45 52 58 60 66

73 80 85 91 94
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5228

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

34.880
00.813
56.676
61.453
45.708

Soy loco por “tri” América

DEU FLAMENGO NO FLA-FLU
Em jogo eletrizante, o Flamengo arrancou empate por 3 a 3 com o
Fluminense e se classificou para a semifinal da Sul-Americana – encara
Junior Barranquilla-COL ou Sport. O Tricolor abriu 3 a 1 quando o relógio
marcava 10min do segundo tempo. Mesmo assim, o Rubro-negro não
desistiu e buscou a igualdade já no fim do duelo.
Os gols da partida foram marcados por Lucas e Renato Chaves (2), e
Diego, Felipe Vizeu e Willian Arão.
A eliminação é péssima para o Fluminense que seguirá longe do sonhado
título internacional. Além disso, o Tricolor agora só terá a luta contra o
rebaixamento no Campeonato Brasileiro como meta.
O Flamengo, por sua vez, ainda pode encerrar a temporada com um título
de expressão, após ser eliminado da Libertadores e Copa do Brasil e
estar distante dos líderes no Brasileiro.

O Grêmio sofreu uma das derrotas
mais irrelevantes de sua história na noi-
te de quarta-feira, em Porto Alegre. O
Tricolor jogou bem menos do que em
Guayaquil, perdeu por 1 a 0 para o Bar-
celona-EQU, mas confirmou presença na
final da Copa Libertadores 2017. A vaga
foi garantida pelo placar agregado: 3 a 1
no somatório dos dois jogos. Na deci-
são, o time gaúcho enfrentará o Lanús-
ARG, que eliminou o River Plate.

O gol de Jonatan Álvez, no primeiro
tempo, chegou a botar tensão na parti-
da, mas foi muito pouco para tirar a vaga
das mãos do time de Renato Gaúcho.

A ausência de Lucas Barrios, veta-
do por desconforto muscular, contribuiu
para o jogo inferior do Grêmio. Mas o
rendimento do time como um todo foi
bem mais modesto. O Barcelona, por
sua vez, mandou às favas a logística
que o fez chegar ao Brasil no dia do
jogo e correu muito.

 FLAIMAGEM

GRÊMIO
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Você conseguirá atingir suas metas se
agir nos bastidores. Não tenha receio
de usar certo mistério na sua tática de
aproximação. Revele sua generosida-
de. Cor: rosa.

horóscopo

To
ur

o

Bom dia para fazer novos amigos e
clientes, inclusive em terras distantes.
Aproveite a chance de estreitar os
seus vínculos. Cor: branco.

Li
br

a

O período da manhã promete ser
muito produtivo. No campo sentimen-
tal há uma predisposição a aceitar o
desafio das mudanças mais radicais.
Cor: preto.

E
sc

or
pi

ão

Hoje o dia é favorável para reunir a
família. Boas lembranças vão te fazer
reavivar antigos sentimentos que você
havia esquecido. Cor: preto.

G
êm

eo
s Vai conseguir atitudes práticas em re-

lação às coisas que te incomodam. À
noite, convém fazer tudo com a suavi-
dade que lhe é peculiar. Cor: creme.

C
ân

ce
r Bom dia para estreitar seus vínculos

com quem comunga dos mesmos inte-
resses. As associações em geral con-
tam com boas energias.  Cor: lilás.

Sa
gi

tá
rio

Não perca a chance de receber o
apoio da família, seja ele material ou
afetivo. Você estará muito à vontade
para trabalhar em casa. Aproveite o
dia para descansar. Cor: rosa.

C
ap

ric
ór

ni
o Mostre firmeza ao defender suas idei-

as e conquistará o respeito dos outros.
Tudo que envolva comunicação e via-
gem vai fluir com facilidade. Cor: roxo.

Le
ão

Quanto mais envolvido(a) estiver com
seu trabalho, maior será sua produtivi-
dade. Dia favorável para contatos im-
portantes na área profissional. Cor:
amarelo.

V
irg

em

Bom dia para trabalhar em equipe, prin-
cipalmente em atividade que se identi-
fique. Grande sintonia ao se relacionar
com pessoas de terras distantes. Cor:
verde.

A
qu

ár
io

Bom dia para ganhar dinheiro com ati-
vidades que garantam o seu anonima-
to. Nos bastidores, será mais fácil atin-
gir os seus objetivos. Cor: creme.

Pe
ix

es

Você pode ter aborrecimentos com ati-
vidades que estejam voltadas a comu-
nicação ou assuntos que envolvam
documentos. Cor: vermelho.
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Quem nasce sob a influência deste anjo,
tem a graça e a misericórdia de Deus,
porque sabe compreender e não julgar
os erros dos outros. Sabe que as expe-
riências dolorosas acontecem, para que
cada vitória do dia-a-dia seja valorizada.
Tem também a proteção das pessoas
mais velhas e influentes, por sua atua-
ção brilhante na realização de trabalhos
importantes. Nos momentos mais difíceis,
contará com a providência divina.
Terá favorecimento nas questões
relacionadas com a justiça, como
comutação e redução de penas,
liberdade provisória e outras.

ANJO HAZIELParabéns!

Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é
o teu nome em toda a terra, pois puseste a
tua glória sobre os céus! Tu ordenaste for-
ça da boca das crianças e dos que ma-
mam, por causa dos teus inimigos, para
fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quan-
do vejo os teus céus, obra dos teus dedos,
a lua e as estrelas que preparaste;
Que é o homem mortal para que te lembres
dele? e o filho do homem, para que o visi-
tes? Pois pouco menor o fizeste do que os
anjos, e de glória e de honra o coroaste.
Fazes com que ele tenha domínio sobre as
obras das tuas mãos.

Salmo do Dia Salmo 08

ais de mil alunos do  Ensino
Médio dos Colégios Estaduais
Wilson Joffre e Olinda Truffa

de Carvalho participaram da 3ª
edição do Concurso de Redação
pomovido pela Unimed Cascavel. O
tema desta edição foi “Prevenção:
Segredo para uma vida mais
saudável”.
Os estudantes puderam optar por
escrever uma crônica ou um conto.
Dos 1.286 trabalhos previstos, 46
foram selecionados para receberem a
avaliação da Academia Cascavelense

Textos de concurso
vão virar LIVRO

 PREMIADOS
O primeiro lugar foi conquistado pela
aluna Myriam Gabriely Vital, que ainda
recebeu um cheque no valor de R$ 1 mil
pela redação intitulada “Prevenir: papel de
todos”.

Em segundo lugar ficou a aluna Bruna
Simoneto Marques (3ª série Ensino
Médio), que ganhou um troféu e um
cheque de R$ 500,00 pela produção
intitulada “Conquistando um bem estar”.

O terceiro lugar ficou com o aluno Lucas
Daniel Rocha Alves (3ª série Ensino
Médio). Com o texto “Melhor prevenir
do que remediar”, ele recebeu um troféu e
um cheque no valor de R$ 150,00.

Os dois colégios participantes receberam
valores em dinheiro pelo empenho em
estimular alunos, com a prática da
literatura, a ampliar o nível de
conhecimento, que soma para a construção
de hábitos de vida mais saudáveis.

Protege nos dias: 28/03 - 09/06 - 21/08
- 02/11 - 14/01. Número de sorte: 8. Mês
de mudança: agosto. Está presente na
Terra: de 2h40 às 3h da manhã.

Vanessa Bis Leindorf, Geraldo Quintilia-
no, Alexandre Pessanha P. de Lima, Juni-
or Siqueira, Silvana Maria, Flavio  Lorensi,
Joel Bortholaz  e Marcelo Vieira Rocha

de Letras que, por sua vez, escolheu
três redações para serem premiadas.
Os trabalhos selecionados na primeira
fase serão publicados em uma obra
que será entregue de presente aos
jovens autores. A premiação e o
lançamento do livro estão agendados
para dia 11 de dezembro, na
Associação Comercial e Industrial de
Cascavel (Acic).
De acordo com a professora Cleusa
Schmitz, as redações foram
elaboradas com o auxílio dos
professores de Língua Portuguesa,

levando em conta critérios como a
qualidade, a criatividade, a inovação,
a coesão, o uso dos termos
linguísticos, a originalidade e a
coerência, seguidas de uma avaliação
criteriosa ao serem selecionadas.
“Sentimo-nos honrados por podermos
participar do concurso promovido
pela Unimed, uma cooperativa de
saúde que agrega ao nosso trabalho
quando nos ajuda a incentivar
estudantes no mundo da escrita e fazer
com que revelem seus talentos com as
palavras”, disse.

M

Livro será lançado dia 11 de dezembro

DIVULGAÇÃO
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Dana é recebida pelos familiares de Absalom. Fassur se
encontra com uma prostituta e faz pedidos excêntricos. As-
penaz procura a rainha e avisa que Darice está sumida. Bero-
so confabula com Nitócris e Nabonido. Ravina janta em clima
de harmonia com os familiares. Absalom trata Dana com ca-
rinho e eles se amam. Lior implica com Benjamin. Sammu
não encontra Darice. A serva se propõe a ajudar Nitócris a se
livrar da rainha. Namnu se preocupa com a ausência de Rabe-
Sáris. Elga discute com Fassur. Nitócris, Nabonido e Darice
vão até a sala do trono e pedem apara falar com o rei. Asher
conta para Daniel que Nitócris fará algo contra Sammu-Ra-
mat. Darice afirma que Nebuzaradã foi traído pela rainha.

MALHAÇÃO
Todos socorrem Lica, que é levada

para o hospital. Mitsuko repreende Tina
e Anderson. Noboru busca Telma na
casa de Josefina. O pai de Benê e Juli-
nho liga para Josefina, que tenta disfar-
çar. Nena cuida de Lica e ouve quando
Edgar questiona a filha sobre o des-
maio. Mitsuko castiga Telma e Tina e
exige que Ellen e Anderson não procu-
rem mais pela filha. Cristiane, a mãe
de Fio, pergunta para Ellen sobre o pa-
radeiro do rapaz.

TEMPO DE AMAR
Lucinda teme que Maria Vitória se

envolva com Vicente e desista de voltar
para Portugal. Reinaldo percebe a ten-
são entre Olímpia e Januária e afirma
que Edgar precisa descansar. Artur e
Otávio preparam o Grêmio Cultural para
o recital de Celeste Hermínia. Olímpia
desconfia de que Vicente esteja gos-
tando de outra moça. Lucerne conver-
sa com Teodoro. Lucinda fica intrigada
com o encontro romântico de Reinal-

do. Inácio beija Lucinda e Emília vê os
dois. Celina, Balbina e Pepito planejam
vender geleias. Gilberte sugere a Lucer-
ne que Vicente conhece Maria Vitória.
.

PEGA PEGA
Malagueta confessa a Sandra He-

lena, Júlio e Agnaldo que colocou os
documentos na pasta de Eric. Lígia re-
age quando Lourenço questiona se
Maria Pia era amiga de Mirella. Athaíde
é evasivo com Lourenço quando o ra-
paz pergunta sobre o envolvimento de
Eric no acidente de Mirella. Pedrinho
leva Sherlock de volta para Júlio. Sabi-
ne promove Malagueta a vice-presiden-
te da empresa.

OUTRO LADO DO PARAÍSO
Henrique propõe a Elizabeth que os

dois recomecem sua vida juntos. Nata-
nael se enfurece com o filho. Estela e
Lívia socorrem Gael. Renato avisa a
Clara sobre o acidente de Gael. Josafá
desabafa com Mercedes sobre seu
desgosto com o casamento de Clara.
Gael provoca Renato, que impõe sua
autoridade médica ao rapaz. Lívia des-

confia da relação entre Suzy e Samuel.
Gael recebe alta do hospital e confisca
o celular de Clara, por ciúmes de Re-
nato. Nádia se irrita quando Raquel co-
zinha o chambari e é elogiada por to-
dos.

UM CAMINHO PARA O DESTINO
Pedro é internado numa clínica psi-

quiátrica e seu comportamento é de
ausência. Fernanda pergunta por que
odeia tanto Luiz Monteiro, mas ele não
responde e quer ficar sozinho. Fernan-
da está muito nervosa e quer falar com
o psiquiatra. Isabela insiste que Pedro
deve ir para a cadeia e Carlos garante
que fará de tudo para que isso não acon-
teça. Pedro se nega a ser tratado por
um psiquiatra. Fernando diz a Amélia que
vai lhe ensinar tudo sobre a fazenda para
que possa administrá-la. Branca quer ver
a medicação que o patrão está toman-
do mas Mariana não permite. Isabela se
oferece para ser aliada de Luiz. Fernan-
do diz a Amélia que Hernani se casou
com Mariana por interesse.

Dana é recebida
 pelos familiares
de Absalom
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A Câmara Municipal de Cascavel concedeu o título de
Honra ao Mérito à senhora Simone Sarolli Preisner Braga

Côrtes de autoria do vereador Fernando Hallberg. Simone
foi a criadora do Cascavel Rosa que despertou a

consciência do combate ao câncer feminino. A Amic que
sempre esteve engajada ao movimento Cascavel Rosa e as

demais causas que promovam o bem-estar esteve
representada no evento pelo seu diretor de patrimônio e

ex-presidente, Dr. Jorge Luiz dos Santos.

Homenagem a Simone Sarolli

A Amic Oeste Paraná fez parte da
escrita de um importante

capítulo que ficará marcada para
a história do Brasil: o texto-base

da reforma trabalhista. Para
celebrar essa grande vitória, a
entidade marca esse momento

com a singela participação logo
nas primeiras páginas do livro

Trabalhista! O que mudou?
Escrito pelo Juiz Federal do

Trabalho, Marlos Melek.
O aporte teórico destaca quais

foram os pontos que
permaneceram e o que foi
alterado, além de outros
detalhes sobre a Reforma

Trabalhista. Aos interessados em
adquirir o livro, ele está

disponível na sede da Amic por
um preço especial, a entidade
fica localizada na Rua da Lapa,

1927 – Centro.

Amic é o ponto de venda
do livro sobre a Reforma

Trabalhista

Reforma Tributária
Na última terça-feira (31), estiveram reunidos com o assessor da

presidência Sérgio Wosiack na sede da Amic, os advogados Robson
Fernando Barros de Sousa, Geancarlo Ceron, Marcio Luiz Blazius e os
contadores Cassio Rene Duminelli e Michel Vitor Alves Lopes. Esta foi

a primeira reunião da equipe, onde juntamente com a Amic
pretendem contribuir com a Reforma Tributária do país. O objetivo

da Amic é que a reforma tributária contemplem os
empreendedores das Micro e Pequenas empresas.

Recentemente a Amic teve papel preponderante para a Reforma
Trabalhista, a finalidade da entidade é sempre valorizar o pequeno e

médio empreendedor, pois eles são a força motriz do país.

Comunicado
A Amic Oeste Paraná não estará atendendo nos próximos dias 13, 14 e 15 de novembro. A entidade

volta a atender o público na quinta-feira, dia 16.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

SHOPPING JL

SHOPPING WEST SIDE

 Thor: Ragnarok
Sala 1: Qui a Qua:13h40, 16h10 e 21h30 (Dub)
Sala 1: Qui a Qua: 18h50 (Leg)
Sala 3: Qui a Qua: 19h30 (Dub)

 Além da Morte
Sala 2: Qui a Qua: 22h e 22h10 (Dub)

 As Aventuras do Capitão Cueca
Sala 2: Qui a Qua: 15h50 (Dub)
Sala 3: Qui a Qua :13h30 (Dub)

 Thor: Ragnarok
Sala 1: Qui a Qua:13h30,16h e 18h30 (Dub)
Sala 2: Qui a Qua :21h (Leg)
Sala 2: Qui a Qua:14h, 16h30 e 19h (Dub)
Sala 2: Qui a Qua :21h30 (Leg)

 Dlade Runner
Sala 3: Qui a Qua: 21h10

 Pica-Pau O Filme
Sala 3: Qui a Qua: 13h30 e 15h10

 Tempestade - Planeta em Fúria
Sala 3: Qui a Qua: 16h50 e 19h
Sala 4: Qui a Qua: 21h

 A Morte Te Dá Parabéns
Sala 4: Qui a Qua: 19h

 As Aventuras do Capitão Cueca
Sala 4: Qui a Qua: 14h40

 Além da Morte
Sala 4: Qui a Qua: 16h40

DIVULGAÇÃO
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Cigarros contrabandeados
Quem passa pela Avenida Bra-

sil, em Cascavel, vê um centro re-
pleto de diversidade. Entre tantas
variáveis, uma delas chama a aten-
ção. Um ambulante que expõe
seus produtos em frente a uma
agência bancária não se intimida
nem com a presença dos agentes
da Cettrans (Companhia de Enge-
nharia de Transporte e Trânsito) e
comercializa, no meio da calçada,
cigarros contrabandeados.

O Hoje News flagrou com ex-
clusividade a ação ilegal do am-
bulante. Ao perceber a presença
da equipe de reportagem, o ven-
dedor recolheu os produtos e os

NÃO SABIA
A Prefeitura de Cascavel trabalha para
regulamentar o trabalho dos ambulantes,
cadastrando os vendedores para identificar
quem são eles e o que vendem. Indagada sobre
a venda de cigarros contrabandeados na
principal avenida da cidade, a Secretaria de
Comunicação informou que a prefeitura tem
autonomia para fiscalizar e recolher os materiais,
porém, não tinha conhecimento da venda destes
produtos.   Já a Polícia Federal, que pode
recolher esses produtos e punir os infratores, foi
procurada pela reportagem, porém, não
retornou até o fechamento desta edição.

escondeu. No mesmo instante,
uma viatura do Choque e outra da
Polícia Militar passavam pela
avenida, porém, não identifica-
ram a ação do ambulante.

O mercado ilegal cigarreiro é res-
ponsável por 30% do consumo na-
cional. Em regiões como a Sul, Su-
deste e Centro-Oeste do País o ín-
dice é ainda maior, de 60%. A porta
de entrada desses produtos é o
Paraguai, que, por incrível que pa-
rece, utiliza o fumo produzido em
solo brasileiro para confeccionar o
seu produto. Vale lembrar que a
matéria-prima chega até o país vizi-
nho como contrabando.

Ao ser flagrado,
ambulante recolhe

os cigarros e
os esconde

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Aílton Santos
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O grande volume de chuvas dos
últimos dias provocou sérios pro-
blemas, principalmente a quem
mora no interior de Cascavel. Os
estragos foram registrados nas la-
vouras, que devem contabilizar
prejuízos na produção por conta
da erosão do solo, nas proprieda-
des, que foram danificadas devi-
do à chuva de granizo e às fortes
rajadas de vento e nas estradas
rurais, que estão em péssimas
condições de trafegabilidade e
dificultam ou até mesmo impe-
dem o transporte escolar rural.

O cenário se repete a cada chu-
va. Sem a infraestrutura necessá-
ria para o escoamento da produ-
ção agrícola do município, os agri-
cultores dizem estar abandona-
dos. Rodrigo Indras é um deles, e

Agricultura vai
priorizar rotas

 Moradores
“brincam” com

cratera formada na
principal estrada

que segue à
comunidade Melissa

Secretaria de Educação confirmou duas situações em que o transporte escolar
rural não chegou até seu destino para levar as crianças à escola, porém, não
informou o número de alunos que perderam aula. Os casos ocorreram nas linhas
Gramadinho e Jangada Taborda.
“O transporte escolar foi prejudicado durante os dois dias de chuvas mais
intensas. Em relação a estas duas situações, assim que o setor foi informado do
problema, prontamente encaminhou ofício para a Secretaria de Agricultura para
que o responsável pelas estradas rurais pudesse acompanhar, juntamente com os
líderes de cada comunidade, os pontos mais críticos para serem tomadas as
devidas providências, lembrando que a ação de recuperação das estradas
também depende das condições favoráveis do tempo”, explica em nota.
Segundo a Secretaria Municipal de Agricultura, já foi feito um levantamento para
apontar situações de maior prioridade, “para que assim se busquem soluções ao
problema, principalmente em estradas com rotas do transporte escolar e de
escoamento de produção”, afirma a secretaria por meio de nota, e reforça que
“continua priorizando as atividades na manutenção da infraestrutura rural, buscando
parcerias e recursos financeiros para atender estas demandas, com objetivo de
resolver os problemas em todos os distritos e comunidades rurais do interior” .  

E ducação

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Divulgação

precisou de muito esforço para re-
tirar toda a lama que ficou em
frente à sua casa. “Nunca vi a es-
trada na situação que ficou de-
pois da chuvarada”, conta.
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