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Após as chuvas que assolaram a região, muitos produ-
tores começaram a contabilizar os prejuízos. Somente
em uma propriedade rural, quatro açudes foram toma-
dos pela lama e, sem oxigênio, cerca de quarenta mil
peixes morreram. Além disso, o proprietário perdeu

boa parte de uma recente plantação de soja.
 Págs. 08 e 09

Prejuízo no açude
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Duas das famílias que resi-
dem irregularmente em imóveis
que são de propriedade da Co-
hapar no Loteamento Novo Mun-
do, do Bairro Cascavel Velho, fo-
ram notificadas pessoalmente
ontem pelo secretário de Ação
Comunitária, José Carlos da
Costa, o “Cocão”, a deixar as
moradias num prazo máximo de
30 dias, amigavelmente.

A terceira moradora, Maria Con-
ceição Queiroz Meira, a “Maria Pa-
raguaia”, será notificada juridica-
mente, uma vez que encontra-se

Um mês para sair
presa desde terça-feira (24) por
suposto crime de tráfico interna-
cional de pessoas, fato que tam-
bém trouxe à tona o uso indevido
dos imóveis de propriedade do Es-
tado, que havia notificado o Muni-
cípio ainda em abril de 2015.

A notificação segue determina-
ção do prefeito Leonaldo Paranhos
para que os imóveis que não es-
tão sendo utilizados para desen-
volvimento de projetos sociais,
conforme o projeto que deu origem
ao convênio com o Estado, sejam
devolvidos ao órgão estadual.

AUXÍLIO
A Secretaria de Ação
Comunitária irá auxiliar as famílias
na mudança, como no caso do seo
José Gonçalino dos Santos, que
conseguiu uma casa com o filho,
mas disse não ter condições de
pagar um caminhão para o
transporte dos móveis. Ele mora
sozinho no imóvel. “Fico nervoso
um pouco, porque faz sete anos
que eu cuido disso, porque
peguei era puro mato e deixei
tudo organizado, mas isso aqui é
resultado da gente ser honesto e
trabalhador”, reclamou o idoso.
“Tenho a casa de um filho meu e
vou para lá. Graças a Deus não
dependo disso. Eu não vim de
outro mundo. Sou um cidadão
cascavelense e o que aconteceu
com ela [Maria Paraguaia] atingiu
a gente aqui, pois vim para cá
com autorização dela,
que na época ela era vice-
presidente do Bairro e
aqui estou fazendo serviço de
‘guarda’, cuidando de um
bem público”.

Aval da Cohapar
Na época (2010), a Associação de Moradores tinha como presidente
o líder comunitário Divino Godoi, que ontem acompanhou a notificação
da Prefeitura às famílias e relatou toda a trajetória que deu origem à
celeuma. Disse que colocou Maria Paraguaia numa das moradias, com aval
da Cohapar, devido à relevância do trabalho social que ela desenvolvia à
época e porque a mesma não teria onde morar. Ela, por sua vez, teria
autorizado a vinda das duas outras famílias, como seo José que mora
sozinho na antiga clínica odontológica, e da dona Dirce Aparecida
Manoel dos Santos Ramos, que reside na casa construída nos fundos, em
madeira, onde residem cinco pessoas, que disse hoje ao secretário que
não têm para onde ir.

FÁBIO DONEGÁ

JOSÉ GONÇALINO assina a
notificação para deixar o imóvel
em 30 dias
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Cascavel nos
Parajaps

Será aberta nesta quarta-feira,
em Maringá, a 6ª edição dos Para-
japs (Jogos Abertos Paradesporti-
vos do Paraná). A competição será
realizada até domingo com a parti-
cipação de 1,6 mil pessoas de 46
municípios disputando 14 modali-
dades esportivas: atletismo, bas-
quete, bocha, ciclismo, futsal, go-
alball, golf 7, handebol DI, hande-
bol em cadeira de rodas, natação,
parabadminton, paracanoagem,
tênis de mesa, vôlei e xadrez.

É a primeira vez que a Maringá
recebe a competição, que teve iní-
cio em 2012 em Londrina, que re-
cebeu também as duas edições se-
guintes. Já em 2015 e 2016 foi rea-

lizada em Curitiba. A delegação da
capital paranaense, aliás, sempre foi
a campeã geral, com os represen-
tantes de Londrina e Maringá sendo
seus principais concorrentes.

Intrusa no pódio há dois anos,
com o troféu de vice-campeã em
2015, a delegação de Cascavel
contará com 116 integrantes este
ano, sendo 79 atletas e 37 na equi-
pe de apoio, em sua maior participa-
ção em todas as edições.

A maior representatividade cas-
cavelense será no atletismo, com 40
participantes. Muitos deles compe-
tirão também em outras modalida-
des. No parabadminton serão sete
competidores, no xadrez serão seis,

no paraciclismo quatro e na nata-
ção e na paracanoagem serão dois
representantes da cidade.

Já nas modalidades coletivas se-
rão cinco equipes: basquete mas-
culino, futsal masculino, handebol
em cadeira de rodas masculino e
handebol DI feminino e masculino.

ARQUIVO ATLETAS

 Locais e
últimos anos

A maioria das competições
será na Vila Olímpica de

Maringá, que abriga o Ginásio
Valdir Pinheiro. As exceções
ficam para paracanoagem,

que será disputada no Lago do
Parque Ingá, e a natação, que
será disputada na Universidade

Estadual de Maringá. Na
edição 2016 dos Parajaps,

Cascavel ficou em quarto lugar
na classificação geral. Antes,
havia sido vice-campeã em

2015 e terminado em terceiro
lugar na edição 2014.
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Basquete campeão

Depois de sete meses de
muitas cestas e um total 109
jogos, foi encerrada no último
domingo a decisão da Liga Uno-
par/Moinho Iguaçu de Basque-
tebol Masculino Adulto. O tro-
féu de campeão ficou com a
equipe Javalis, de Toledo, que
venceu a cascavelense Tennis
Express/Fisiocenter na final.

A competição contou com a
par ticipação de 15 equipes,
das cidades de Assis Chateau-
briand, Medianeira, Capanema,
Corbélia, Guaraniaçu, Marechal
Cândido Rondon e Toledo, além
de Cascavel, sede da Abasma-
vel (Associação do Basquete
Masculino de Cascavel), organi-
zadora da competição.

Atleta do time campeão, o to-
ledano Jonathan Santos foi o
MVP (jogador mais valioso) e o
cestinha da Liga. Já o atleta Lu-
cas Lemos, de Marechal Cândi-
do Rondon, foi o maior pontua-
dor de três pontos.

FOTOS: ABASMAVEL

“Agradecemos à Unopar pelo
apoio ao nosso basquete, os nos-
sos patrocinadores pela confiança
e o Léo Mion e o Daniel Scalco da

secretaria de Esportes”, reco-
nheceu o Pedro Almeida, téc-
nico e entusiasta do basque-
tebol em Cascavel.

Equipe Javalis

Equipe vice-campeã
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

Treinamento a
observatórios
Integrantes da escola do

TCE (Tribunal de Contas do Es-
tado) estiveram ontem em Cas-
cavel para dar um treinamen-
to a membros de obser vatóri-
os sociais da região. A orien-
tação foi com relação a como
fiscalizar o uso do dinheiro pú-
blico, por meio dos por tais da
transparência, e também fisca-
lização do Legislativo.

“Nossa tentativa é capacitar as

Veto mantido
Os vereadores mantiveram o veto
que veio do Executivo a 24
emendas do PPA. O projeto foi
votado na sessão de ontem.
Também foi retirado de votação o
projeto Domingo Feliz, a pedido
do autor Misael Júnior. Isso porque
ele alegou que o prefeito tem
sugestões a respeito do projeto. A
proposta foi adiada por oito
sessões. Os vereadores também
aprovaram pedido de licença de
Mauro Seibert, que vai ficar 30
dias fora para tratar de problemas
de saúde. Quem vai assumir a
cadeira é o suplente Dourival Lino.

Secretários na China
 Os secretários de governo
Agassiz Linhares Neto – da
Agricultura, João Alberto Soares
de Andrade - Desenvolvimento
Econômico, e Alcione Gomes –
Fundetec, vão ir à China de 5 a
14 de novembro. Eles vão para a
Exposição CLAC (China, América
Latina e o Caribe), na cidade de
Zhuhai, no sul da China. Trata-se
de uma missão oficial do governo
Chinês em que os secretários e
outras autoridades compõe uma
comitiva brasileira, que vão
mostrar seus produtos e serviços
do pavilhão do Brasil.

pessoas que fazem parte do ob-
servatório social. Apesar de ser
o TCE que é responsável por fazer
esse trabalho, não conseguimos
estar nos 399 municípios do Es-
tado ao mesmo tempo. Os obser-
vatórios estão nos municípios,
então, tem o poder de fazer essa
fiscalização e levar ao TCE, ou
mesmo ao MP”, afirma o diretor
administrativo da Escola do TCE,
Anderson Saladino.

Treinamento ocorreu na Amop
em CASCAVEL
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GR no
pódio

Formada pelas atletas Elisa Lon-
go, Julia de Souza Lara, Ana Clara
dos Santos, Luana Gonçalves Mon-
teiro e Rafaela Stump Zawoski, a
equipe pré-infantil de ginástica rít-
mica de Cascavel voltou de Toledo
com o troféu de campeã parana-
ense de conjuntos no aparelho
mãos livres nível 2.

A competição foi realizada no fim
de semana e a equipe infantil nível
1, formada pelas atletas Camila La-
rissa Geraldi, Letícia Farias da Silva,
Mariana Batista, Giovana Rafaela
Souza e Rafaela Eduarda Trebien
Fereira, voltou para casa como a
segunda melhor do Estado no con-
junto 5 arcos  e a terceira melhor
no conjunto 5 cordas.

As meninas do Cobra Handbeach, equipe de han-
debol de areia de Cascavel, voltaram para casa com
resultados satisfatórios obtidos na 5ª etapa do Cir-
cuito Brasileiro de Handebol de Areia, realizado no fim
de semana em Matinhos, no litoral paranaense. No
primeiro dia da competição, no sábado, foram três
derrotas, mas em contrapartida foram duas vitórias
no domingo, contra a Copabeach e o Niterói Rugby,
referências da modalidade. De acordo com a técnica
cascavelense Léo Schreiber, a Cobra Handbeach só
competiu contra representantes do Rio de Janeiro e
“toda a equipe cascavelense toda ficou muito con-
tente, porque as atletas possuem um nível técnico
altíssimo e voltamos com a bagagem cheia de co-
nhecimento”. A classificação geral da Cobra Handbe-
ach foi sétimo lugar dentre nove participantes.

Agora as cascavelenses, coman-
dadas pela professora Margarete de
Oliveira e auxiliadas por Maiara Ma-
chado, voltam-se à preparação para
o Campeonato Brasileiro de Conjun-
tos, que será no fim do mês em Flo-
rianópolis (SC).

ARQUIVO PESSOAL

H andbeach

INDIVIDUAL
Já para a jovem ginasta Stefhany
Beatriz Silva Popoatzki o dia de
representar a ginástica cascavelense
será amanhã. Neste feriado de 2
de novembro, ela estreará em
competições estaduais no
Campeonato Paranaense de
Estreantes, que será realizado em
São José dos Pinhais.
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R$ 10
por consulta

Uma quantia mínima e
que sequer cobre os custos
com uma consulta. Apenas
R$ 10 por consulta com es-
pecialista. É isso que se
paga pelo SUS (Sistema
Único de Saúde). Este foi
apenas um dos dados as-
sustadores apresentados
pelo chefe da 10ª Regional
de Saúde, Miroslau Bailak,
durante seu pronunciamen-
to na Câmara de Vereadores
de Cascavel ontem.

Ele foi chamado pela Co-
missão de Saúde, por meio
do vereador Jorge Bocasan-
ta, para explicar como funci-

onam as consultas espe-
cializadas e as cirurgias
eletivas na cidade.

Para o chefe da Regio-
nal, a principal dificuldade
é, justamente, com o re-
passe feito pelo Governo
Federal. “Já questionamos
o ministro da Saúde a res-
peito e ele nos disse: são
dois milhões de consultas
por dia. Se for ajustar um
real para cada, já são dois
milhões de reais a mais. E
teria de ser muito mais do
que isso. Acredito que fal-
ta o Governo Federal fazer
sua parte”, avalia.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

Chefe da 10ª Regional
PRESTOU esclarecimentos

ontem, na Câmara

Para uma cirurgia de hérnia, por exemplo, paga-se R$ 400. Dinheiro
que tem de ser o suficiente para pagar médico, anestesista, interna-
mento, e demais serviços. Para um leito de UTI credenciado, são
R$ 800 por dia. Com uma quantia tão pequena, há dificulda-
de em conseguir que os hospitais atendam pelo SUS. “O Bra-
sil investe 400 dólares per capita ano com Saúde. Na
França, são 4.500 dólares. Aí já dá para ver
a diferença”, lamenta.

E xemplo

 NA UPA
Os vereadores apresentaram
diversos casos de pacientes que
esperam há dias nas UPAs por um
leito hospitalar. E até mesmo de
paciente que ficou esperando por
cirurgia no HU e não foi atendido.
Miroslau atribui a um problema que
começa a partir da falta de
responsabilidade das próprias
pessoas. “Muita gente fumando,
ingerindo bebida alcoólica, não
fazendo atividade física. Depois, o
problema com a atenção básica. A
UPA deveria atender até 70
pessoas por dia. Tem atendido
mais de 200”, ressalta.
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O projeto...
...É de autoria do vereador Roberto Parra, que retirou

justamente porque haviam dois pareceres contrários, e ele
não queria que a proposta fosse derrubada, já que a chance

era grande de a proposta cair. Membros do Conselho do
Idoso acompanham e aprovam a ideia, mas, mesmo que seja
aprovada, não deve passar pelo Executivo, considerando a

prerrogativa de que mexe no orçamento...

Só agora
Um suposto caso de desvio
no IPMC (Instituto de
Previdência do Município
de Cascavel) no final da
década de 1990 e início de
2000 teve um desfecho na
última segunda-feira (30).
O juiz Eduardo Villa
Coimbra Campos, da Vara
de Fazenda Pública,
condenou o ex-presidente
do instituto, Marco Aurélio
Beck Lima, a devolver
R$ 80,5 mil aos cofres
públicos. Uma ação criminal
sobre o caso também
tramitou, mas os envolvidos
foram absolvidos.

Direitos
Na ação da Vara de Fazenda
Pública, o magistrado
também condenou Beck
Lima à perda dos direitos

políticos por oito anos e o
proibiu de fazer
contratações com o serviço
público ou receber
incentivos fiscais por cinco
anos. Solidariamente,
também foram condenados o
ex-presidente do IPMC, José
de Jesus Lopes Viegas e o
ex-diretor, Cleber Vicente.
Cabem recursos da decisão.

Recesso na
Prefeitura
Permanecerão de recesso os
servidores do Município de
Cascavel nesta sexta-feira,
dia 3 de novembro. O dia é
pós-feriado de finados,
lembrado no dia 2. Apenas os
serviços de saúde de emergência
estarão em funcionamento, no
caso, as UPAs. Escolas, CMEIs
e a Prefeitura, em si, não
vão funcionar.

REUNIÃO RECICLAGEM

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Está marcada para hoje, no plenário da Câmara de Vereadores
de Cascavel, a partir das 9h, uma reunião sobre reciclagem de
lixo em Cascavel. Estarão presentes representantes da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da UFPR, de
cooperativas de reciclagem, ONGs e demais interessados no
assunto. A reunião é para discutir uma proposta de Mauro
Seibert a respeito da necessidade de reciclagem do lixo e
multa para quem não fizer a separação correta.

 O pessoal da Câmara de Vereadores de Cascavel também
vai folgar na quinta e na sexta-feira.

 O expediente só deve voltar na segunda-feira, com
sessão ordinária marcada para as 9h30.

R$ 606 mil
a menos

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

Um prejuízo gigante
para 2017 e dificuldade de
sobrevivência da Cettrans
(Companhia de Engenharia
Transporte e Trânsito). São
os dois principais proble-
mas gerados caso um pro-
jeto de lei que está em an-
damento na Câmara de
Vereadores de Cascavel
seja aprovado.

A proposta foi retirada
de votação da pauta do
plenário da Casa de Leis
nesta semana.

Ocorre que o projeto
determina gratuidade nas
vagas de estacionamento
na zona azul para pesso-
as com deficiência e ido-

Multas rendem mais de 30% das ARRECADAÇÕES DA CETTRANS

sos. Além disso, sugere
que para quem pagar sua
multa de estacionamento
irregular em dia, receba
metade do valor em cré-
dito para estacionar. E a
ideia mexe, diretamente,
no “bolso” da Cettrans.

De acordo com uma
estimativa da Companhia,
só neste ano a queda da
arrecadação seria de R$
606 mil com autos de in-
fração, mais custos de
aquisição de cartões, que
chegaria ao valor médio
anual de R$ 9.840.

ARRECADAÇÃO
A maior parte da arrecadação da Companhia é com multas, e os
pareceres contrários das comissões ocorreram com a justificativa de que o
Legislativo não pode interferir na arrecadação da autarquia. A média
mensal de ganhos da Cettrans com multas por estacionamento irregular é
de R$ 101.710, o que corresponde a 34,41% do total mensal da
companhia. Com a aprovação e o cumprimento de uma lei nesse sentido, a
sobrevivência da Cettrans, que já caminha na corda bamba, ficaria ainda
mais ameaçada. Em setembro, o saldo foi negativo em R$ 80 mil da
autarquia, porque foram pagos R$ 300 mil apenas em ações trabalhistas.
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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, 01 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

Vinte e nove gols em três jogos
no naipe masculino e 26 gols em
cinco gols no naipe feminino. Este
foi o saldo da última rodada da
Copa Liga Ferronato, realizada no
domingo para elas, no Ginásio da
Neva, e na segunda-feira para eles,
no ginásio da Coopavel.

Nos confrontos entre as mulheres,
duas goleadas ajudaram na média de
5,2 gols por jogo: AUF/Foco Telecom
10x0 Bola Murcha e Stein 7x0 Envol-
ventes FF. Já o Furacão venceu o Bem
Amigas por 4 a 0 e as águias vence-
ram as Serpentes por 2 a 1, enquan-
to Lado Oposto/Predadoras e TPM

Média elevada de gols
empataram por 1 a 1.

No masculino, a média foram 9,6
gols de média por jogo. Os resulta-
dos foram: Predadores 6x3 Clube
da Quarta, Lindoeste 8x3 Ferro Ve-
lho Zé Milto e Guindaste São Car-

los 5x4 L.A. Cordeiro. Destaque
para este último, no qual o Guin-
daste fechou o primeiro tempo em
4 a 1 e sofreu o empate no segun-
do, mas ainda conseguiu marcar
mais um gol para confirmar a vitória.

Próximos jogos
A 5ª rodada do feminino será neste domingo, com Serpentes x Predadoras
(14h), Stein x Avante (15h), AUF x TPM (16h), Furacão x Envolventes (17h) e
Bola Murcha x Águias (18h). Já a 6ª rodada do masculino, na segunda-feira,
terá: Controle Sistemas/Frutaria Campos x Predadores (19h30), Guindaste

São Carlos x Alternativa Brasil (20h30), Armazém das Bebidas x MJ Cars
(21h30) e Madeiras Ferronatto x Diferral (22h30).

 A cascavelense Keren Cristina Giacobbo da
Silva foi destaque no Campeonato Brasileiro
Sub-23 de Atletismo, realizado no fim de
semana em Porto Alegre. Ela foi quarta
colocada no arremesso do peso, com a
distância de 11,88m, sendo a melhor
paranaense na prova. No total, a
competição reuniu cerca de 500 atletas de
78 clubes, representando 16 estados e o
Distrito Federal. A última edição do Brasileiro
sub-23 havia sido em 2014, em São Paulo.

ARQUIVO PESSOAL
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LIBERTADORES
21h45 Grêmio x Barcelona

SUL-AMERICANA
20h15 Racing Club x Libertad
21h45 Flamengo x Fluminense

LIGA DOS CAMPEÕES
15h Besiktas x Mônaco
17h45 Porto x RB Leipzig
17h45 Liverpool x Maribor
17h45 Sevilla x Spartak Moscow
17h45 B. Dortmund x POEL
17h45 Tottenham x Real Madrid
17h45 Napoli x Man. City
17h45 S. Donetsk x Feyenoord

JOGAM HOJE

O Rio de Janeiro viverá seu terceiro clássico em uma semana nesta
noite, com o jogo de volta entre Flamengo e Fluminense pelas quartas de
final da Copa Sul-Americana, às 21h45, no Maracanã. Os rivais voltam a
campo uma semana depois de terem se enfrentado na rodada de ida, na
qual o time rubro-negro venceu por 1 a 0. Desta forma, o Fla avança para
a semifinal em caso de nova vitória ou qualquer empate. Se o Flu devolver
o resultado a disputa da vaga será definida nos pênaltis. Qualquer outra
vitória do Tricolor lhe garantirá na próxima fase. No Flamengo, Paolo Guer-
rero está fora por lesão e cede lugar a Paquetá. No Fluminense, o zagueiro
Henrique está confirmado, mas entre os reservas.

Depois de golear o Barcelona genérico em
Quito na última quarta-feira, o Grêmio
cumpre tabela hoje à noite em Porto
Alegre pelo jogo de volta das semifinais
da Copa Libertadores, às 21h45. Os
três gols marcados no Equador permitem
ao Tricolor gaúcho se dar ao luxo de poder
avançar à decisão do título mesmo com
derrota por dois gols de diferença diante
de sua fanática torcida, que comparecerá
em massa à Arena. Caso o Barcelona vença
por 3 a 0 a disputa irá para os pênaltis,
enquanto vitória dos visitantes por três
gols a partir de 4 a 1 elimina os
brasileiros. Para este compromisso, o
técnico Renato Gaúcho só não conta com
Arroyo dentre os reseveras, por conta de
uma inflamação na garganta do atacante.

Fla- Flu

Cascavel Futsal Cascavel de Ouro

O primeiro jogo entre Cascavel e
Marreco pela semifinal da Série Ouro do
Paranaense de Futsal foi definido para ser
realizado na próxima quarta-feira, dia 8,
no Ginásio Arrudão, em Francisco
Beltrão. A partida está marcada para as
19h15 e vai ocorrer entre as duas
partidas semifinais da Liga Nacional nas
quais o Marreco participará. O time
beltronense receberá a equipe da
Assoeva (RS) neste domingo (5) e fará
o jogo de volta em Venâncio Aires no dia
12. A partida de volta pela semi do
Paranaense ainda não tem data definida.

A contagem regressiva para a Cascavel
de Ouro 50 anos chegará a fim
amanhã para os pilotos, com a
realização de treinos extras no
Autódromo Zilmar Beux, a partir das
9h. Antes, a movimentação no local
será por conta da vistoria dos carros.
Já a programação de treinos livres terá
início sexta-feira e seguirá no sábado,
quando também serão disputadas as
tomadas de tempo e a corrida de
repescagem. A largada para
a 31ª edição da prova será
às 12h45 de domingo.

GRÊMIO
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Há gente que se julga nacionalista e patriota por
defender que a exploração do subsolo, a extração
das riquezas minerais deva ser feito pelos próprios
brasileiros, em especial, por estatais. É o caso da Pe-
trobras, acreditam que esta estatal seja o ator na ex-
ploração das reservas do Pré-Sal. Seria a garantia
das riquezas serem utilizadas para os brasileiros atra-
vés de investimentos em Saúde e Educação.

É muito óbvio que isso não é verdade. Para se
explorar o petróleo é preciso investimentos gigantes-
cos, algo que está fora das possibilidades da Petro-
bras. Para que uma riqueza mineral possa trazer bem
estar, é preciso primeiro que ela vire riqueza real. Por
que há necessidade de se ter uma empresa estatal?

Pensemos! O empresário tem que ter recursos financei-
ros e humanos de alta qualidade. Precisa de maquinário,
logística, etc. Tudo para produzir e ter seu lucro. O governo
não faz nada, vai nessa empresa e arrecada uma fração
enorme da receita. É o sócio leonino que nunca perde, não
tem dor de cabeça, que tem o poder do Estado.

Querer que o governo gerencie uma empresa é
de uma estupidez sem tamanho, basta ver o que os
petistas fizeram nas estatais. O Estado só deve fa-
zer aquilo que ninguém queira fazer. De resto, deve
entregar às mãos dos cidadãos. Ou alguém é contra
um empresário ter lucro? Qual a diferença de um
empresário ter lucro e um político instalar uma qua-
drilha na estatal? O lucro é honesto, já a corrup-
ção...  Portanto, aquelas pessoas não são patriotas,
podem ser socialistas, ou comunistas, ou “estatis-
tas”. Talvez até mal informados.

RIQUEZA ENTERRADA
NÃO É RIQUEZA

 Aftosa
A segunda etapa de
vacinação dos rebanhos
de bovinos e bubalinos
contra a febre aftosa
será lançada hoje em
Cascavel. A ação é
coordenada no Paraná
pela Adapar (Agência de
Defesa Agropecuária do
Paraná) e a estimativa é
vacinar 80 mil animais só
em Cascavel. De acordo
com a Adapar, a etapa de
novembro irá vacinar
100% do rebanho.
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“Para se ter uma ideia da
gravidade da questão,

dos 50 agrotóxicos mais
utilizados no Brasil, 22
são proibidos em outros

países, inclusive nos
locais onde são

produzidos”.

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

As assinaturas
de mais três

contratos para
reformas de

unidades
escolares do
Estado em
Cascavel.

O pouco
monitoramento
com câmeras
de segurança

nas vias
públicas de
Cascavel

DIVULGAÇÃO

Mario Eugenio Saturno - Tecnologista Sênior do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

 GeekUp
Tecnologia, cultura,
informação e
entretenimento
reunidos num único
espaço durante dois dias
de imersão. Esta é a
proposta do GeekUp,
que acontecerá no
Centro de Convenções e
Eventos de Cascavel nos
dias 18 e 19 de
novembro. O evento
deverá reunir fãs de
séries, tecnologias,
eletrônica, jogos digitais,
filmes em quadrinhos,
filmes livros e animes.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

28
QUARTA

Curitiba

14 30
QUINTA

23
QUARTA

23
QUINTA

11

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

11

CHEIA
04/11 - 03h22

14

CRESCENTE
27/11 - 20h22

MINGUANTE
10/11 - 18h36

NOVA
18/11 - 09h42

Parcialmente
nubaldo com

poucas nuvens
Nublado com

chuva e trovoadas
Nublado com

chuva e trovoadas

Parcialmente
nubaldo com

poucas nuvens

Lilimar Mori, médica
sanitarista
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O feriado de Finados não irá in-
terferir na rotina dos supermercados
de Cascavel que abrirão normalmen-
te amanhã. Para quem necessita ir
a uma agência bancária, é melhor
usar o dia de hoje ou aguardar até
sexta-feira. O feriado bancário acon-
tecerá somente na quinta-feira.

As lojas fecham durante o feria-

Abre e fecha no feriadão
do e voltam a abrir na sexta-feira.
No sábado, o atendimento será até
às 17h. O Shopping JL abre a praça
de alimentação das 11h às 22h e
as lojas e cinema das 14h ás 20h.
Já o Shopping West Side abre a pra-
ça de alimentação e cinema das
13h30 às 22h10 e as lojas abrem
de acordo com os proprietários.

Os serviços de urgência e de emergência (Siate, Samu, UPAs Brasília,
Veneza e Tancredo Neves) têm atendimento ininterrupto. Já as UBSs
(Unidades Básicas de Saúde), USFs (Unidades de Saúde da
Família), Unidades de Saúde Mental, Unidades Especializadas e
demais serviços de Saúde ficarão fechadas amanhã e na sexta-feira
(3), voltando a atender na segunda-feira (6).

TRANSPORTE
Os ônibus do transporte coletivo funcionam
em escala de domingos e feriados na quinta e
voltam ao horário normal na sexta. A
Unioeste vai emendar o feriado, bem como
todas as instituições públicas de ensino, que
farão recesso na sexta. O Centro
Universitário FAG, só para no feriado, e não
fará recesso no dia 3, tendo aula normal.

S aúde

ABERTO DIA 2
Zoológico, das 8 às 17h30

FECHADO DIA 2
Restaurante Popular

FARMÁCIA BÁSICA I

Quinta-feira ............. Das 13h às 19h
Sexta-feira ............... Das 13h às 19h

FARMÁCIA BÁSICA II

Quinta-feira ............. Das 7h às 13h
Sexta-feira ............... Das 7hàs13h

PLANTÕES VIA TELEFONE

Vigilância Epidemiológica
(45) 98431-6339

Vigilância Sanitária (45) 98431-6358

Vigilância em Saúde Ambiental
(45) 98804-7211
Transporte sanitário (45) 98815-2805

FÁBIO DONEGÁ
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Duas das famílias que resi-
dem irregularmente em imóveis
que são de propriedade da Co-
hapar no Loteamento Novo Mun-
do, do Bairro Cascavel Velho, fo-
ram notificadas pessoalmente
ontem pelo secretário de Ação
Comunitária, José Carlos da
Costa, o “Cocão”, a deixar as
moradias num prazo máximo de
30 dias, amigavelmente.

A terceira moradora, Maria Con-
ceição Queiroz Meira, a “Maria Pa-
raguaia”, será notificada juridica-
mente, uma vez que encontra-se

Um mês para sair
presa desde terça-feira (24) por
suposto crime de tráfico interna-
cional de pessoas, fato que tam-
bém trouxe à tona o uso indevido
dos imóveis de propriedade do Es-
tado, que havia notificado o Muni-
cípio ainda em abril de 2015.

A notificação segue determina-
ção do prefeito Leonaldo Paranhos
para que os imóveis que não es-
tão sendo utilizados para desen-
volvimento de projetos sociais,
conforme o projeto que deu origem
ao convênio com o Estado, sejam
devolvidos ao órgão estadual.

AUXÍLIO
A Secretaria de Ação
Comunitária irá auxiliar as famílias
na mudança, como no caso do seo
José Gonçalino dos Santos, que
conseguiu uma casa com o filho,
mas disse não ter condições de
pagar um caminhão para o
transporte dos móveis. Ele mora
sozinho no imóvel. “Fico nervoso
um pouco, porque faz sete anos
que eu cuido disso, porque
peguei era puro mato e deixei
tudo organizado, mas isso aqui é
resultado da gente ser honesto e
trabalhador”, reclamou o idoso.
“Tenho a casa de um filho meu e
vou para lá. Graças a Deus não
dependo disso. Eu não vim de
outro mundo. Sou um cidadão
cascavelense e o que aconteceu
com ela [Maria Paraguaia] atingiu
a gente aqui, pois vim para cá
com autorização dela,
que na época ela era vice-
presidente do Bairro e
aqui estou fazendo serviço de
‘guarda’, cuidando de um
bem público”.

Aval da Cohapar
Na época (2010), a Associação de Moradores tinha como presidente
o líder comunitário Divino Godoi, que ontem acompanhou a notificação
da Prefeitura às famílias e relatou toda a trajetória que deu origem à
celeuma. Disse que colocou Maria Paraguaia numa das moradias, com aval
da Cohapar, devido à relevância do trabalho social que ela desenvolvia à
época e porque a mesma não teria onde morar. Ela, por sua vez, teria
autorizado a vinda das duas outras famílias, como seo José que mora
sozinho na antiga clínica odontológica, e da dona Dirce Aparecida
Manoel dos Santos Ramos, que reside na casa construída nos fundos, em
madeira, onde residem cinco pessoas, que disse hoje ao secretário que
não têm para onde ir.

FÁBIO DONEGÁ

JOSÉ GONÇALINO assina a
notificação para deixar o imóvel
em 30 dias
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Cascavel nos
Parajaps

Será aberta nesta quarta-feira,
em Maringá, a 6ª edição dos Para-
japs (Jogos Abertos Paradesporti-
vos do Paraná). A competição será
realizada até domingo com a parti-
cipação de 1,6 mil pessoas de 46
municípios disputando 14 modali-
dades esportivas: atletismo, bas-
quete, bocha, ciclismo, futsal, go-
alball, golf 7, handebol DI, hande-
bol em cadeira de rodas, natação,
parabadminton, paracanoagem,
tênis de mesa, vôlei e xadrez.

É a primeira vez que a Maringá
recebe a competição, que teve iní-
cio em 2012 em Londrina, que re-
cebeu também as duas edições se-
guintes. Já em 2015 e 2016 foi rea-

lizada em Curitiba. A delegação da
capital paranaense, aliás, sempre foi
a campeã geral, com os represen-
tantes de Londrina e Maringá sendo
seus principais concorrentes.

Intrusa no pódio há dois anos,
com o troféu de vice-campeã em
2015, a delegação de Cascavel
contará com 116 integrantes este
ano, sendo 79 atletas e 37 na equi-
pe de apoio, em sua maior participa-
ção em todas as edições.

A maior representatividade cas-
cavelense será no atletismo, com 40
participantes. Muitos deles compe-
tirão também em outras modalida-
des. No parabadminton serão sete
competidores, no xadrez serão seis,

no paraciclismo quatro e na nata-
ção e na paracanoagem serão dois
representantes da cidade.

Já nas modalidades coletivas se-
rão cinco equipes: basquete mas-
culino, futsal masculino, handebol
em cadeira de rodas masculino e
handebol DI feminino e masculino.

ARQUIVO ATLETAS

 Locais e
últimos anos

A maioria das competições
será na Vila Olímpica de

Maringá, que abriga o Ginásio
Valdir Pinheiro. As exceções
ficam para paracanoagem,

que será disputada no Lago do
Parque Ingá, e a natação, que
será disputada na Universidade

Estadual de Maringá. Na
edição 2016 dos Parajaps,

Cascavel ficou em quarto lugar
na classificação geral. Antes,
havia sido vice-campeã em

2015 e terminado em terceiro
lugar na edição 2014.
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Giro da
Violência

Os acusados do assassinato
de Rogério machado Barcelos, de
40 anos, ocorrido no dia 8 de mar-
ço deste ano, foram julgados on-
tem no Fórum de Justiça de Cas-
cavel. Jair Antônio Faria foi conde-
nado a oito anos de prisão, em re-
gime fechado. Já Ricardo Folman,
que também teria envolvimento no
homicídio, recorreu do caso e por
conta disso ele será julgado em
separado, em data que ainda será
definida pela Justiça.

Conforme a denúncia encami-

Acidente no centro
Dois veículos se envolveram ontem em
um acidente no cruzamento das ruas
Paraná com Marechal Deodoro, no
centro de Cascavel. Segundo
testemunhas, o condutor de um
Focus seguia pela Marechal e avançou
a preferencial atingindo um Prisma,
que trafegava na Paraná. Uma mulher,
identificada como Sandra Mara
Winter, de 41 anos, teve contusão no
joelho e no tórax. Ela foi
encaminhada pelo Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma
em Emergência) a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Brasília.

Queda na BR-467
O condutor e o passageiro de uma
motocicleta ficaram feridos ontem em
uma queda na BR-467. O veículo
seguia para Toledo e, quando uma
carreta passou pelos dois, o condutor
perdeu o controle e acabou sofrendo
a queda. Eles foram identificados
como Alex Sandro Ferreira dos Santos,
de 23 anos, e Sidione Camargo
Pereira, de 24. Alex teve contusão no
pescoço e escoriações nos braços e
pernas. Já Sidione apresentava
escoriações no dorso e contusão no
pé. Os dois foram encaminhados à
UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Brasília.

15 anos sem CNH
A Polícia Militar de Cascavel
apreendeu ontem, na Avenida Brasil,
um veículo com R$ 14 mil em multas.
A equipe recebeu denúncia de que o
condutor da Fiat Strada possuía um
mandado de prisão em aberto. Porém,
ao abordá-lo, descobriram que a
denúncia não procedia mas, em
compensação, eles estava com a CNH
(Carteira Nacional de Habilitação)
vencida há 15 anos. A picape foi
guinchada pela polícia e encaminhada
ao pátio do 6º Batalhão.

O 3º Leilão de Veículos e Sucatas da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e
Trânsito) foi encerrado ontem com todos os lotes arrematados. São veículos apreendidos em
operações de trânsito ou que se envolveram em acidentes e foram removidos ao pátio da
Cettrans.  Segundo a Comissão de Leilão, durante os dois dias participaram presencialmente 398
pessoas. O total de vendas com os lotes de motocicletas chegou a R$ 231,8 mil; já o lote de
carros e o de sucatas totalizou R$ 236,6 mil. A compra foi à vista.

Morte por espeto

nhada ao Ministério Público, os três
estariam em um bar, na Rua Três
Amigos, no Bairro Universitário,
quando acabaram discutindo por
causa de um aparelho de celular de
outra pessoa. Na briga, Rogério foi
ferido com golpes de espeto, que
transfixou o abdômen até a náde-
ga. Ele tentou fugir, pediu ajuda em
um estabelecimento comercial e
chegou a ser socorrido pelo Siate
(Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência), mas
morreu dentro da ambulância.

VÍTIMA foi
ferida a golpes

de espeto em
março deste

ano, no Bairro
Universitário

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

SECOM
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Segurança
alimentar
em debate

No prato dos brasileiros ou no
campo com os agricultores e
suas famílias. No uso urbano para
limpar terrenos, na pulverização
promovida pela saúde pública con-
tra a dengue ou nas tomadas das
residências espantando os mos-
quitos, os ‘venenos’ estão pre-
sentes no cotidiano e tem seus
números medidos em toneladas
e milhões de reais.

Especificamente em Cascavel,

os dados apontam que o consumo
de agrotóxicos passou de 5 mil to-
neladas entre os anos de 2014 e
2015 e a média de intoxicações na
área da bacia do Paraná 2 – que
representa o Oeste do Paraná – o
índice chega a 53,5 por 100 mil
enquanto nas demais regiões do
Paraná a proporção é de sete pes-
soas por 100 mil habitantes. Os
dados são da Adapar (Agência de
Defesa Agropecuária do Paraná)

SEMINÁRIO
No Seminário sobre contaminação crônica por
agrotóxico no Oeste do Paraná, que aconteceu
ontem, no assentamento Valmir Mota, o
vereador Paulo Porto (PCdoB) debateu com a
Dra. Lilimar Mori (10ª Regional), Naiara
Bittencourt (advogada da Terra de Direitos),
Luiz Carlos Hartmann, do Capa (Centro de
Apoio e Promoção da Agroecologia) e com o
promotor Ângelo Mazzuchi, Promotor de
Justiça,  como fortalecer as políticas públicas
que garantam proteção aos agricultores e
segurança alimentar aos consumidores.
O seminário contou ainda com a presença da
secretária de Educação de Cascavel, Marcia
Baldini, diretores, professores e estudantes das
escolas de Rio do Salto, São Salvador e do
assentamento Valmir Mota, do Centro Regional
de Direitos Humanos, Igreja Anglicana,
Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e
Pela Vida e de uma delegação do Zâmbia.

INSEGUROS
“Primeiro não se pode afirmar que existam venenos seguros”,

destacou Lilimar Mori. Dentre os problemas de saúde relacionados
ao uso de agrotóxicos estão problemas neurológicos, respiratóri-
os, distúrbios endócrinos, malformação congênita, diminuição de
força motora, casos de depressão, esquecimento, além de incidên-
cia de tentativas de suicídio e cânceres. “Essas substâncias che-
gam pelo solo, água, alimentos e pelo vento”, comentou Lilimar.

 FLÁVIO ULSENHEIMER

SEMINÁRIO aconteceu no
assentamento Valmir Mota
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 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

PF ouve
marido de
Paraguaia

O delegado da Polícia Federal, Mário Ce-
sar Leal Junior, ouviu ontem na Delegacia da
PF em Cascavel, o marido de Maria Concei-
ção Queiroz, a Maria Paraguaia. A intenção
da Polícia é descobrir qual o grau de envolvi-
mento do homem no crime de tráfico interna-
cional de pessoas.

De acordo com a assessoria de imprensa da
Polícia Federal, o delegado deve conceder entre-
vista coletiva hoje para repassar mais informa-
ções sobre o desenrolar das investigações.

Além de Maria Paraguaia, a Polícia Federal já
ouviu mais de dez pessoas que possuem algum
tipo de ligação com o caso, entre acusados, víti-
mas e testemunhas. Dentre elas está o casal
que teria comprado o menino paraguaio.

Segundo a polícia, eles teriam ficado por cer-
ca de 10 dias com o menino e depois devolvido
porque não conseguiram a documentação. Para
“despistar”, Maria Paraguaia disse que o meni-
no estava abandonado em frente a sua casa.

As investigações a cerca de Maria Conceição Queiroz, a Maria Paraguaia,
tiveram início há mais de 20 dias quando ela acionou o Conselho Tutelar Sul
dizendo que um menino, de pouco mais de um ano, teria sido abandonado em
frente a sua casa, no Bairro Cascavel Velho. Como não havia pistas nenhuma de
onde o menino teria surgido, a Polícia Civil, o Ministério Público e o Poder
Judiciário decidiram pedir auxilio da população para tentar identificá-lo. Com
isso, vizinhos de Maria Paraguaia acionaram a polícia informando que, na
verdade, a mulher teria trazido do Paraguai essa criança para uma adoção ilegal.
A partir dessa informação a polícia foi até a residência e encontrou outras
duas menores, uma de nove e outra de 17 anos, que assim como o menino
foram traficadas por Maria. Por se tratar de tráfico internacional de pessoas,
as investigações foram repassadas a Polícia Federal, que solicitou apoio da
Polícia do Paraguai e até mesmo da Interpol para identificar os menores e
descobrir o que de fato aconteceu e como eles vieram parar no Brasil.

O caso

Investigações
são conduzidas
pelo delegado
MÁRIO LEAL

IDENTIFICAÇÃO
Na semana passada, o de-

legado da Polícia Federal, Má-
rio Cesar Leal Júnior foi até Foz
do Iguaçu e, em conversa com
representantes do setor de
segurança pública do Paraguai,
conseguiram identificar as cri-
anças. Esta semana, uma co-
mitiva do país vizinho deve vir
ainda esta semana a Cascavel
para verificar como estão as
crianças e saber como está a
investigação.
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Os mais de 700 milímetros de chuva re-
gistrados em Cascavel desde o início de ou-
tubro causaram prejuízos incalculáveis a
quem tem na terra o seu único sustento. O
cenário no interior do município é de triste-
za e caos. Somente em uma propriedade ru-
ral do distrito de Espigão Azul um investi-
mento de 30 anos foi destruído em um fim
de semana.

É o caso do produtor Vandir Bruno Gie-
low, que cria peixes e vende a um frigorífico
de Toledo. Dos seis açudes, três estão inu-
tilizados. “Encheu de lama, os peixes mor-
reram devido a falta de oxigênio e eu fiquei
com um prejuízo enorme”, relata Gielow. Nos
seis tanques havia pouco mais de 40 mil

O agricultor ainda não calculou quanto perdeu, mas faz uma estimati-
va nada animadora. “Não sei ao certo, pois ainda estamos recolhendo
os peixes que morreram e tentando salvar o pouco que restou. Mas
acredito que pelo menos R$ 100 mil foram perdidos”, diz. Como se não
bastasse, os 23 alqueires de soja plantados a pouco também foram
atingidos e devem aumentar o rombo do agricultor.

Produtores rurais
têm prejuízos

incalculáveis com
as fortes chuvas

20 mil

P rejuízos

Quatro anos
Apesar de quase tudo ter sido
perdido, Gielow garante que não
vai abandonar a atividade, que
deve se recuperar totalmente
daqui a quatro anos. “O valor da
nossa perda foi incalculável, as a
criação de peixes é o carro-chefe
de minha propriedade. Vou olhar
para frente e seguir, retomar
desde o início”, afirma.
Na tarde de terça-feira (31),
vizinhos e familiares de Gielow
ajudavam na retirada dos peixes
mortos, corte e poda de árvores
que caíram durante o temporal e
em toda a limpeza da área.
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ESTRADAS DE LAMA
Rodrigo Indras, que é também morador do
distrito de Espigão Azul, passou a tarde
limpando a lama que impedia a entrada em
sua propriedade rural. Com uma enxada ele
empurrou e lavou toda a sujeira.
“Sempre que chove é assim, mas dessa vez
foi bem pior”, conta Indras. Segundo ele,
várias pessoas já procuraram a subprefeitura
do distrito para reclamar dessa situação e
acrescentam na lista de reclamações a
péssima condição das estradas rurais. “No
entanto, quando a gente reclama lá [na
subprefeitura] eles dizem que não podem
fazer nada”, lamenta.
Ele lembra que em dias de chuva o
transporte escolar rural não passa pelo
lamaçal, e para que as crianças e
adolescentes não percam o dia de aula, os
pais precisam levá-los até a escola, muitas
vezes de trator, um dos únicos veículos que
consegue trafegar pelas estradas.  A Prefeitura
de Cascavel foi procurada para se posicionar
quanto às condições das estradas rurais, porém
não respondeu aos questionamentos até o
fechamento desta edição.

De acordo com o último boletim da Defesa Civil do Para-
ná o número de pessoas atingidas pelas chuvas em Casca-
vel foi de 166, além de 15 casas danificadas e uma morte.

peixes mortos
 Reportagem: Marina Kessler

   Fotos: Aílton Santos

B oletim
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De olho nas estradas

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

O feriado prolongado de Finados
deve movimentar as rodovias do
Paraná nos próximos dias. Segun-
do a assessoria de imprensa da
Ecocataratas, concessionária que
administra a rodovia, não há previ-
são de crescimento considerável no
fluxo de veículos no comparativo
com os dias normais. Porém os cui-
dados nas estradas devem ser re-
dobrados e fiscalizados, a partir de
hoje, pela polícia.

Nas rodovias federais, que são
fiscalizadas pela PRF (Polícia Rodo-
viária Federal) a Operação teve iní-
cio à zero hora desta quarta-feira e
se encerra às 23h59 de domingo.

Já nas rodovias estaduais, sob
responsabilidade da PRE (Polícia
Rodoviária Estadual), a Operação
Finados 2017 tem início às 14 ho-
ras de hoje e termina no mesmo dia
e horário da PRF.

De acordo com o tenente da 3ª
Companhia da PRE (Polícia Rodovi-
ária Estadual) em Cascavel, Conra-
do Nogueira, assim como nos de-
mais feriados prolongados o foco
da Operação Finados 2017 serão
os mesmos.

 Fluxo de veículos deve crescer pouco em
relação aos DIAS NORMAIS

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou
ontem um veículo com queixa de furto no quilômetro
583 da BR-277 em Cascavel. Segundo a PRF,
eles deram ordem de parada ao condutor de uma
Santa Fé, que empreendeu fuga na rodovia. Ao
acessar o Bairro Presidente, o motorista perdeu o
controle da direção e só parou ao quase cair em um
barranco, no fim da Rua Café Filho. O homem fugiu
em meio a mata e não foi localizado. A Santa Fé,
que estava com placas clonadas de outro veículo
com as mesmas características, estava preparado
para o transporte de produtos ilícitos.

“Haverá reforço no policiamento ostensivo nas rodovias para
combater o excesso de velocidade, as ultrapassagens em locais
proibidos, além da alcoolemia na direção e verificar ainda o uso
dos dispositivos de segurança, como o cinto de segurança, as ca-
deirinhas e bebês conforto para as crianças, e o capacete para os
motociclistas”. Este feriado, diferentemente dos demais, não ha-
verá restrição de tráfego de veículos pesados.

PRF CASCAVEL

R eforço
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 66
Homicídios 53
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 992
Furtos 2.850
Veículos (furtos/roubos) 860
Outros 2.982

Acidentes 2.282
Colisões 2.103
Atropelamentos 174
Mortes 46

A Delegacia de Homicídios de
Cascavel já elucidou o assassina-
to de Willian Daniel Duarte, de 25
anos, esfaqueado no início da noi-
te de sábado (28) no Bairro Guaru-
já. No dia do crime duas pessoas
foram detidas acusadas do homicí-
dio e, um deles, assumiu a autoria
do esfaqueamento. Porém, as in-
vestigações apontaram que o sus-
peito teria assumido o caso porque
seria amigo do agressor. Já a mu-
lher detida, Marcela Marques, foi
autuada por ter alterado a cena do
crime. O autor do esfaqueamento
seria Anselmo Pereira Alves, que é
considerado foragido da justiça.

Conforme testemunhas, Willian
foi até uma festa, sem ser convida-
do. Lá, o agressor teria pedido para
ele sair, o jovem se recusou e foi
atingido com dois golpes de facas
nas costas e uma no abdômen, com
exposição de vísceras.

Mudança na autoria

ALTERAÇÃO
O crime aconteceu em uma casa e Marcela teria colocado o homem em um veículo e
deixado-o na esquina, onde populares acionaram atendimento médico. Socorristas e
o médico do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência)
foram até o local e encaminharam o homem ao Hospital Universitário. Devido a
gravidade dos ferimentos, Willian acabou morrendo na madrugada de ontem.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Jovem de 25 anos
foi esfaqueado no

bairro Guarujá

O 5º CRPM (Comando Regional da Polícia
Militar), com sede em Cascavel, recebeu ontem
seis novas viaturas para reforçar o patrulhamento
nas regiões Oeste e Sudoeste do Estado. Ao
todo foram entregues 45 viaturas, sendo 20
para a região de Londrina, 12 para Maringá e
sete para Ponta Grossa. A distribuição das
viaturas pelo Estado é feita a partir de um
planejamento estratégico elaborado pelas
próprias instituições, tendo como base os
índices de criminalidade registrados nos
municípios paranaenses, procurando atender
todas as regiões do Estado.

SESP
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 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

A aposentada Aparecida Jordan de-
dicou parte do seu dia para escolher flo-
res aos entes queridos que faleceram.
No carrinho, vários crisântemos, cada
um de tamanho e cor diferentes. “Todos
os anos levo flores aos meus parentes
que já se foram. Vou até o cemitério, lim-
po os túmulos, deixo tudo arrumadinho,
acendo flores, faço orações. Já virou um
costume”, conta.

No Dia de Finados, celebrado amanhã
(2), a estimativa é de que 150 mil pesso-
as visitem os quatro cemitérios de Cas-
cavel (Central, São Luiz, Jardim da Sau-
dade e Cristo Redentor).

Toda essa demanda movimenta as flo-
riculturas da cidade, que veem suas ven-
das subirem significativamente neste pe-
ríodo do ano. Conforme a empresária Ja-
queline Scanagatta de OIiveira, a flor fa-
vorita para esta data ainda é o crisânte-
mo, pois é uma espécie mais duradoura,
mesmo no sol e com pouca água. “Os
lírios também são bastante vendidos
nesta época”, acrescenta. Os valores dos
crisântemos variam de acordo com o ta-
manho escolhido, entre R$ 6 e R$ 32.

A Vigilância Sanitária do município
pede que haja o cuidado com recipi-
entes que acumulem água, especial-
mente vasos de plantas, para evitar
a proliferação do mosquito Aedes ae-
gypti, transmissor da dengue, chikun-
gunya e zika.

Venda de
flores aquece
o comércio
para feriado
de Finados

Cemitério Central
 07h30 - Celebração: Dom Mauro
 9h00 - Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio
 17h00 - Paróquia São Paulo
 19h00 - Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio

Cemitério São Luiz (Parque São Cristóvão)
 9h00 - Paróquia São Cristovão
 17h00 - Paróquia São Cristovão

Cemitério Jardim da Saudade (Bairro Guarujá)
 9h00 - Paróquia São Francisco de Assis

Cemitério Cristo Redentor (Bairro Guarujá)
 16h00 - Paróquia São Francisco de Assis

ORIENTAÇÕES
As visitas aos cemitérios de Cascavel ocorrem durante toda a quinta-feira
(2). A equipe da Acesc (Administração dos Cemitérios e Serviços
Funerários de Cascavel) atenderá ao público com sistema de orientação
para localização de túmulos na entrada dos cemitérios. Na sexta-feira (3)
o setor administrativo não abre, mas haverá plantão de atendimento normal.
No Cemitério Central, a Novena de Finados, que começou no dia 24 de
outubro, encerra hoje, com missas às 6h30 e às 19h. No feriado, os
horários de missas diferem em cada cemitério.

pessoas visitam
os cemitérios

150 mil

Horários das celebrações
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O feriado de Finados não irá in-
terferir na rotina dos supermercados
de Cascavel que abrirão normalmen-
te amanhã. Para quem necessita ir
a uma agência bancária, é melhor
usar o dia de hoje ou aguardar até
sexta-feira. O feriado bancário acon-
tecerá somente na quinta-feira.

As lojas fecham durante o feria-

Abre e fecha no feriadão
do e voltam a abrir na sexta-feira.
No sábado, o atendimento será até
às 17h. O Shopping JL abre a praça
de alimentação das 11h às 22h e
as lojas e cinema das 14h ás 20h.
Já o Shopping West Side abre a pra-
ça de alimentação e cinema das
13h30 às 22h10 e as lojas abrem
de acordo com os proprietários.

Os serviços de urgência e de emergência (Siate, Samu, UPAs Brasília,
Veneza e Tancredo Neves) têm atendimento ininterrupto. Já as UBSs
(Unidades Básicas de Saúde), USFs (Unidades de Saúde da
Família), Unidades de Saúde Mental, Unidades Especializadas e
demais serviços de Saúde ficarão fechadas amanhã e na sexta-feira
(3), voltando a atender na segunda-feira (6).

TRANSPORTE
Os ônibus do transporte coletivo funcionam
em escala de domingos e feriados na quinta e
voltam ao horário normal na sexta. A
Unioeste vai emendar o feriado, bem como
todas as instituições públicas de ensino, que
farão recesso na sexta. O Centro
Universitário FAG, só para no feriado, e não
fará recesso no dia 3, tendo aula normal.

S aúde

ABERTO DIA 2
Zoológico, das 8 às 17h30

FECHADO DIA 2
Restaurante Popular

FARMÁCIA BÁSICA I

Quinta-feira ............. Das 13h às 19h
Sexta-feira ............... Das 13h às 19h

FARMÁCIA BÁSICA II

Quinta-feira ............. Das 7h às 13h
Sexta-feira ............... Das 7hàs13h

PLANTÕES VIA TELEFONE

Vigilância Epidemiológica
(45) 98431-6339

Vigilância Sanitária (45) 98431-6358

Vigilância em Saúde Ambiental
(45) 98804-7211
Transporte sanitário (45) 98815-2805

FÁBIO DONEGÁ
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Geladeira Solidária
Hoje, às 20h, tem o

lançamento da Geladeira
Solidária. A promoção é da
Cavaleiros de York, primeira

loja maçônica da região
Oeste do Paraná a se

integrar a essa iniciativa.
oOo

A Geladeira Solidária é uma
ação que promove a

caridade e o combate ao
desperdício de alimentos. O

evento será na Quinta da
Oliva, pizzaria localizada na
esquina das ruas Erechim e
Vicente Machado, onde a
geladeira foi instalada.

3,2,1... gravando
Os pequenos que gostam de
cinema estão convidados a
participar da Oficina Cinema
sem Câmera, promovida pelo
Sesc. Com duração de duas

horas, os participantes
poderão conhecer um

pouco sobre a história da
animação e criar brinquedos
como o flipbook  ou cinema

de bolso. A entrada é
gratuita e as vagas são

limitas. Os horários são de
manhã, das 9h às 11h e das

14h às 16h.

Cultura Afro
Dias 17 e 18 de novembro ocorre o 3o Seminário Estadual
de História e Cultura Afrobrasileira e Africana. O encontro

tem por objetivo difundir informações e propiciar um
espaço de formação e promover o debate sobre ações

afirmativas, processos de empoderamento e
reconhecimento identitário.

O evento realizado na APP-Sindicato, Rua Francisco
Bartinik, 2.017. As inscrições podem ser feitas no

link: https://goo.gl/f1xFDw

Seminário Mercosul de Bebidas
A Fundetec (Fundação para o Desenvolvimento Científico e
Tecnológico) realizará o 6º Seminário Mercosul de Bebidas,

dia 8 de novembro.
oOo

A programação conta com palestrantes  renomados,
minicursos, exposição de painéis de trabalhos científicos e

a presença de praça de alimentação com food trucks. As
inscrições, gratuitas, podem ser feitas no site da

Fundetec:  https://doity.com.br/6-seminario-mercosul-de-
bebidas/inscricao.

Deve-se doar com a alma
livre, simples, apenas por
amor, espontaneamente!

Martinho Lutero

VALERIA
DEZAN:
Beleza de
parar o
trânsito.
O clique é
de Arivonil
Policarpo

De bem com a vida,
LARISSA RODRIGUES

DIVULGAÇÃO
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 “Situação no trânsito se resolve por meio de
uma tríade: educação, fiscalização e engenharia
de trânsito”, diz o MAJOR AMARILDO

Vida no
trânsito

O II Fórum Intersetorial Esta-
dual de Prevenção de Acidentes
e Segurança no Trânsito foi reali-
zado ontem no auditório da Uni-
par em Cascavel. Por meio de pa-
lestras e mesas redondas, o in-
tuito foi debater como está o
trânsito na cidade.

“Reunimos vários PVTs – Progra-
mas Vida no Trânsito – dos muni-
cípios que se incluíram nesse pro-
jeto de âmbito federal. Cada um
tem uma experiência e essa troca
de informações, o que cada um fez
e os avanços, contribui para novos
conhecimentos”, avalia o major
Amarildo Roberto Ribeiro, do 4º
Grupamento de Bombeiros e que

O evento também contribuiu para o debate da Lei 13.281, que alte-
ra o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) a partir de hoje.

O major acrescenta que as ações impostas pelo CTB são importan-
tes, mas sozinhas não cumprirão o seu papel. “Por isso é tão impor-
tante que todos os órgãos se articulem e trabalhem um único objetivo.
Isso, a médio e longo prazo. Não adianta pensarmos que amanhã os
problemas estarão resolvidos. A própria mudança na legislação que
transformou em crime o fato do motorista dirigir embriagado, ainda
estão em processo de amadurecimento”, justifica.

PARTICIPAÇÃO
O evento reuniu representantes de
diversos órgãos na área da saúde e
do trânsito como a Cettrans
(Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito), Polícia
Militar, PRE (Polícia Rodoviária
Estadual), PRF (Polícia Rodoviária
Federal), Corpo de Bombeiros e
guardas municipais.

integra o Cotrans (Comitê Interse-
torial de Prevenção e Controle de
Acidente de Trânsito do Município)
de Cascavel.

De acordo com o major não exis-
te mágica, mas uma série de ações
que se engajam para poder haver
uma conscientização maior de mo-
toristas e a redução no número de
acidentes e vítimas.

“Todos que estão aqui sabem
que a situação no trânsito se resol-
ve por meio de uma tríade: educa-
ção, fiscalização e engenharia de
trânsito. Então somente trabalhan-
do esses três pilares de forma or-
ganizada com políticas públicas po-
deremos ter efeito”, diz.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio DonegáDebate
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Espetinho

 PREPARO
Misture a água, o sal, a
mostarda e a margarina e
leve ao fogo até ferver.
Acrescente a farinha de trigo
e cozinhe, mexendo sempre,
até se soltar do fundo da
panela.  Retire do fogo,
junte o purê de batata e o
ovo, misturando bem.
Deixe esfriar.
Modele bolinhas, passe-as na
farinha de trigo e frite em
óleo quente.

 DIVULGAÇÃO

 1 xícara (chá) de água
 1 colher (chá) de sal
 1 colher (chá) de mostarda
 1 colher (sopa) de margarina
 1 xícara (chá) de farinha de trigo
 2 xícaras (chá) de purê de batata
 1 ovo

Bolinho de Batata

Você pode também
servir as bolinhas
com maionese.

 1 pote de iogurte natural
 1 xícara (chá) de queijo branco

cortado em cubos
 2 colheres (sopa) de azeite
 Sal e pimenta a gosto
 1 colher (sobremesa) de salsa

picada  PREPARO
No processador, processe o
iogurte, o queijo, o azeite, sal e
pimenta. Salpique a salsa.
Coloque três bolinhas em cada
espetinho. Sirva com o molho.
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Encontro reuniu
representantes de

diversos segmentos

Fique atento às mudanças no Código de Trânsito
 Parar em vaga de deficientes ou idosos sem credencial agora é será infração gravíssima.

*Penalidade - multa
*Medida Administrativa – remoção do veículo

 Novos limites em de velocidade em vias não sinalizadas
*Pistas simples: veículos leves 110 Km/h; veículos pesados 90 Km/h
*Pistas duplas: veículos leves 110 Km/h; veículos pesados 90 Km/h
*Estrada: veículos leves 60 Km/h; veículos pesados 60 Km/h

Multa por falar ao celular enquanto dirige passa de R$ 85,13 para
R$ 130,16. Se você largar o volante para segurá-lo a multa será de R$ 293,47

 Novos valores para multas de trânsito
* Infração Leve – Atual R$ 53,20 sobe para R$ 88,83
* Infração Média – Atual R$ 85,13 sobe para R$ 130,16
* Infração Grave – Atual R$ 127,69 sobe para R$ 195,23
* Infração Gravíssima – Atual R$ 191,54 sobre para R$ 293,47

 Recusar o teste de etilômetro, exame clínico, perícia ou outro procedimento:
* Infração: gravíssima
*Penalidade: multa R$ 2.934,70
*Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação e detenção do veículo
* Aplica-se em dobro a multa prevista no caso de reincidência no período de até 12 meses

 Penalidade de suspensão do direito de dirigir.
* Quando o condutor atingir 20 pontos no período de seis meses estará sujeito à suspensão da
CNH no prazo mínimo de seis meses e na reincidência, no período de um ano, o prazo será de
oito meses a dois anos.
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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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 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo

Pais temem
fechamento
de escola

 A Secretaria Municipal de Educação informa que há tempo busca soluções para o
número reduzido de alunos na escola e que desde que as primeiras famílias se retiraram
da área invadida no Jardim Gramado, o problema se agravou. Desde então a Semed
discute a questão com a direção da unidade.
“A princípio foi sugerido que a direção realizasse campanhas para atrair novos alunos
para a escola, no entanto as ações não tiveram sucesso [...] tornando insustentável a
possibilidade de manter o funcionamento da escola, tendo em vista que as escolas
adjacentes têm condições de receber estes alunos”, afirma a Semed.
Recentemente, em nova reunião a Semed tratou novamente a questão, desta vez com
a comunidade também presente, sobre a possibilidade de a escola manter o
atendimento para as turmas de Pré I e II integral e transferir os demais alunos. “A
oferta destas turmas de Educação Infantil foi a saída mais razoável encontrada pela
administração, considerando a grande demanda existente no município em relação à
oferta de vagas nesta faixa etária”, aponta a secretaria.

Secretaria diz que é insustentável
manter a Escola Luis Carlos Ruaro

Pais de alunos da Escola
Municipal Luiz Carlos Ruaro,
de Cascavel, reivindicam a
manutenção da instituição de
ensino, ameaçada de fecha-
mento pela administração pú-
blica. O problema é que na es-
cola não há número de estu-
dantes matriculados suficien-
te que justifiquem o seu funci-
onamento. Desta forma, quem
estuda hoje no local precisa-
rá buscar outra escola para
iniciar o ano letivo em 2018.

A promotora de vendas Fa-
biana Cristina Alves, que é
mãe de um dos alunos, diz
que essa busca já foi feita,
mas em vão. “Toda escola
que fui ver para meu filho não
tem vaga”, afirma.

O problema se intensificou
quando foi expedida a ordem
de reintegração de posse das
áreas invadidas do Jardim Gra-
mado. As crianças que antes
estudavam na escola, agora
estão matriculadas em outros
bairros, reduzindo drasticamen-
te a demanda no local. Segun-
do o município, 58 alunos fre-
quentam hoje a escola.

Os pais afirmam que a Se-
cretaria de Educação de Cas-
cavel já decretou o fechamen-
to da unidade, e que para o
ano que vem só serão feitas
matrículas para o Pré I e Pré II
integral. “Os pais se reuniram
para ir atrás de alunos, de
novas matrículas e a Secreta-
ria de Educação se comprome-
teu em ajudar, mas nunca nos
apoiou. O que eles querem é
abrir um Cmei [Centro Munici-
pal de Educação Infantil] aqui
e encerrar o ensino fundamen-
tal”, explica Fabiana.

O que diz o município
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

GLOBO • TEMPO DE AMAR

 • SBT

MALHAÇÃO
Clara revela a Malu que Edgar está

lhe traindo e a professora avisa que a
separação custará caro ao empresário.
Lica, MB e Felipe preparam a festa. Tina
convence Benê a ir à festa de Lica, e
Ellen afirma que não irá. MB liga para
Moqueca. Tina ajuda Benê a se arru-
mar para a festa. Lica provoca Clara.
Guto fica encantado com o visual de
Benê. Samantha mostra aos colegas o
vídeo em que registrou Edgar embria-
gado no colégio.

PEGA PEGA
Júlio descobre que Arlete está na-

morando Pedrinho e se afasta de sua
família. Sandra Helena provoca Agnal-
do. Lourenço confessa a Athaíde que
voltou por causa de Luiza. Eric conta a
Bebeth sobre os documentos que com-
provam que Mirella foi assassinada.
Arlete e as irmãs percebem que esque-
ceram Sherlock no hotel. Sabine finge
apoiar Eric, mas diz a Maria Pia que
substituirá o empresário. Gabriel leva

Sherlock para seu quarto. Luiza afirma
a Eric que Maria Pia esconde algo.
Maria Pia termina sua parceria com Ma-
lagueta. Arlete confessa a Júlio que se
apaixonou por Pedrinho.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Clara explica a Gael por que só ela

pode explorar as esmeraldas. Lívia e
Renato namoram. Renan e Elizabeth
se beijam na frente do detetive, que fo-
tografa o casal. Adinéia aprova o supos-
to namoro de Samuel e Suzy. Raquel
comenta com Bruno que estranhou o
comportamento de Clara. Gael mostra
para Sophia o documento que o impe-
de de explorar a esmeraldas. Clara pede
para Renato levá-la até Pedra Santa e
Lívia não gosta. Gael leva Sophia ao
aeroporto.

CARINHA DE ANJO
Cristóvão finalmente beija Fátima

pela primeira vez. Verônica conta para
Silvana que vai conversar com Cecília
sobre a paixão que sente com Gusta-

vo. A secretária revela que acha que os
dois estão juntos apenas por conta de
Dulce Maria e não por se amarem.
Madre Superiora grava um vídeo para o
vlog da Juju contando sobre a sua deci-
são. Fátima conta para Cecília que está
ficando com Cristóvão. Gustavo paga
os direitos de Silvestre e deseja boa
sorte nesta nova etapa da vida dele.

Asher conta para Nitócris tudo que
sabe sobre Nebuzaradã e Sammu-Ra-
mat. Em conversa com Rabe-Sáris,
Darice revela que seu filho com Sam-
mu nasceu morto e que Labash-Mar-
duk na verdade é uma criança roubada.
Belsazar pede o apoio de Arioque. La-
bash-Marduk volta com Aspenaz. Ario-
que se irrita com a arrogância de Bel-
sazar. Zac trata Malca com carinho.
Sammu-Ramat reencontra Labash-Mar-
duk e pede para o filho se acalmar. Zac
estranha o comportamento de Rabe-
Sáris. Asher recebe a visita de Joana
na prisão. Irritado, Rabe-Sáris bebe na
Casa da Lua.

 • RECORD

Carolina conversa
com Vicente

Carolina conversa
com Vicente

DIVULGAÇÃO

Em Portugal, Irmã Imaculada afirma a Delfina que José Augus-
to está agindo de forma perigosa. José Augusto arma com o tabe-
lião Viana para registrar Mariana novamente. No Rio, Reinaldo se
desculpa com Eunice pelas ofensas de Teodoro. Carolina conversa
com Vicente. Odete balbucia palavras para Vicente. Em Portugal,
Tereza alerta Delfina sobre a visita de Viana e revela a Fernão que
a filha de Maria Vitória está na Quinta. José Augusto apresenta
Mariana a Henriqueta e Angélica. No Rio, Lucerne decide agradar
Vicente, que se irrita. Lucinda desconfia de que Inácio esteja vol-
tando a enxergar. Reinaldo agride Teodoro. Celeste compra uma
casa à beira-mar. Lucinda não gosta quando Inácio mostra a Fal-
cão o desenho de Maria Vitória. Januária revela a Edgar a ligação
entre Matias e Olímpia, e o filho sente-se mal. Vicente descobre
que Lucinda conhece Maria Vitória. Em Portugal, Irmã Margarida
avisa Martim e Josefina sobre o paradeiro do bebê.

Em Portugal, Irmã Imaculada afirma a Delfina que José Augus-
to está agindo de forma perigosa. José Augusto arma com o tabe-
lião Viana para registrar Mariana novamente. No Rio, Reinaldo se
desculpa com Eunice pelas ofensas de Teodoro. Carolina conversa
com Vicente. Odete balbucia palavras para Vicente. Em Portugal,
Tereza alerta Delfina sobre a visita de Viana e revela a Fernão que
a filha de Maria Vitória está na Quinta. José Augusto apresenta
Mariana a Henriqueta e Angélica. No Rio, Lucerne decide agradar
Vicente, que se irrita. Lucinda desconfia de que Inácio esteja vol-
tando a enxergar. Reinaldo agride Teodoro. Celeste compra uma
casa à beira-mar. Lucinda não gosta quando Inácio mostra a Fal-
cão o desenho de Maria Vitória. Januária revela a Edgar a ligação
entre Matias e Olímpia, e o filho sente-se mal. Vicente descobre
que Lucinda conhece Maria Vitória. Em Portugal, Irmã Margarida
avisa Martim e Josefina sobre o paradeiro do bebê.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 66
Homicídios 53
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 992
Furtos 2.850
Veículos (furtos/roubos) 860
Outros 2.982

Acidentes 2.282
Colisões 2.103
Atropelamentos 174
Mortes 46

A Delegacia de Homicídios de
Cascavel já elucidou o assassina-
to de Willian Daniel Duarte, de 25
anos, esfaqueado no início da noi-
te de sábado (28) no Bairro Guaru-
já. No dia do crime duas pessoas
foram detidas acusadas do homicí-
dio e, um deles, assumiu a autoria
do esfaqueamento. Porém, as in-
vestigações apontaram que o sus-
peito teria assumido o caso porque
seria amigo do agressor. Já a mu-
lher detida, Marcela Marques, foi
autuada por ter alterado a cena do
crime. O autor do esfaqueamento
seria Anselmo Pereira Alves, que é
considerado foragido da justiça.

Conforme testemunhas, Willian
foi até uma festa, sem ser convida-
do. Lá, o agressor teria pedido para
ele sair, o jovem se recusou e foi
atingido com dois golpes de facas
nas costas e uma no abdômen, com
exposição de vísceras.

Mudança na autoria

ALTERAÇÃO
O crime aconteceu em uma casa e Marcela teria colocado o homem em um veículo e
deixado-o na esquina, onde populares acionaram atendimento médico. Socorristas e
o médico do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência)
foram até o local e encaminharam o homem ao Hospital Universitário. Devido a
gravidade dos ferimentos, Willian acabou morrendo na madrugada de ontem.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Jovem de 25 anos
foi esfaqueado no

bairro Guarujá

O 5º CRPM (Comando Regional da Polícia
Militar), com sede em Cascavel, recebeu ontem
seis novas viaturas para reforçar o patrulhamento
nas regiões Oeste e Sudoeste do Estado. Ao
todo foram entregues 45 viaturas, sendo 20
para a região de Londrina, 12 para Maringá e
sete para Ponta Grossa. A distribuição das
viaturas pelo Estado é feita a partir de um
planejamento estratégico elaborado pelas
próprias instituições, tendo como base os
índices de criminalidade registrados nos
municípios paranaenses, procurando atender
todas as regiões do Estado.

SESP
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 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

A aposentada Aparecida Jordan de-
dicou parte do seu dia para escolher flo-
res aos entes queridos que faleceram.
No carrinho, vários crisântemos, cada
um de tamanho e cor diferentes. “Todos
os anos levo flores aos meus parentes
que já se foram. Vou até o cemitério, lim-
po os túmulos, deixo tudo arrumadinho,
acendo flores, faço orações. Já virou um
costume”, conta.

No Dia de Finados, celebrado amanhã
(2), a estimativa é de que 150 mil pesso-
as visitem os quatro cemitérios de Cas-
cavel (Central, São Luiz, Jardim da Sau-
dade e Cristo Redentor).

Toda essa demanda movimenta as flo-
riculturas da cidade, que veem suas ven-
das subirem significativamente neste pe-
ríodo do ano. Conforme a empresária Ja-
queline Scanagatta de OIiveira, a flor fa-
vorita para esta data ainda é o crisânte-
mo, pois é uma espécie mais duradoura,
mesmo no sol e com pouca água. “Os
lírios também são bastante vendidos
nesta época”, acrescenta. Os valores dos
crisântemos variam de acordo com o ta-
manho escolhido, entre R$ 6 e R$ 32.

A Vigilância Sanitária do município
pede que haja o cuidado com recipi-
entes que acumulem água, especial-
mente vasos de plantas, para evitar
a proliferação do mosquito Aedes ae-
gypti, transmissor da dengue, chikun-
gunya e zika.

Venda de
flores aquece
o comércio
para feriado
de Finados

Cemitério Central
 07h30 - Celebração: Dom Mauro
 9h00 - Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio
 17h00 - Paróquia São Paulo
 19h00 - Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio

Cemitério São Luiz (Parque São Cristóvão)
 9h00 - Paróquia São Cristovão
 17h00 - Paróquia São Cristovão

Cemitério Jardim da Saudade (Bairro Guarujá)
 9h00 - Paróquia São Francisco de Assis

Cemitério Cristo Redentor (Bairro Guarujá)
 16h00 - Paróquia São Francisco de Assis

ORIENTAÇÕES
As visitas aos cemitérios de Cascavel ocorrem durante toda a quinta-feira
(2). A equipe da Acesc (Administração dos Cemitérios e Serviços
Funerários de Cascavel) atenderá ao público com sistema de orientação
para localização de túmulos na entrada dos cemitérios. Na sexta-feira (3)
o setor administrativo não abre, mas haverá plantão de atendimento normal.
No Cemitério Central, a Novena de Finados, que começou no dia 24 de
outubro, encerra hoje, com missas às 6h30 e às 19h. No feriado, os
horários de missas diferem em cada cemitério.

pessoas visitam
os cemitérios

150 mil

Horários das celebrações
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ESTRADAS DE LAMA
Rodrigo Indras, que é também morador do
distrito de Espigão Azul, passou a tarde
limpando a lama que impedia a entrada em
sua propriedade rural. Com uma enxada ele
empurrou e lavou toda a sujeira.
“Sempre que chove é assim, mas dessa vez
foi bem pior”, conta Indras. Segundo ele,
várias pessoas já procuraram a subprefeitura
do distrito para reclamar dessa situação e
acrescentam na lista de reclamações a
péssima condição das estradas rurais. “No
entanto, quando a gente reclama lá [na
subprefeitura] eles dizem que não podem
fazer nada”, lamenta.
Ele lembra que em dias de chuva o
transporte escolar rural não passa pelo
lamaçal, e para que as crianças e
adolescentes não percam o dia de aula, os
pais precisam levá-los até a escola, muitas
vezes de trator, um dos únicos veículos que
consegue trafegar pelas estradas.  A Prefeitura
de Cascavel foi procurada para se posicionar
quanto às condições das estradas rurais, porém
não respondeu aos questionamentos até o
fechamento desta edição.

De acordo com o último boletim da Defesa Civil do Para-
ná o número de pessoas atingidas pelas chuvas em Casca-
vel foi de 166, além de 15 casas danificadas e uma morte.

peixes mortos
 Reportagem: Marina Kessler

   Fotos: Aílton Santos

B oletim
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De olho nas estradas

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

O feriado prolongado de Finados
deve movimentar as rodovias do
Paraná nos próximos dias. Segun-
do a assessoria de imprensa da
Ecocataratas, concessionária que
administra a rodovia, não há previ-
são de crescimento considerável no
fluxo de veículos no comparativo
com os dias normais. Porém os cui-
dados nas estradas devem ser re-
dobrados e fiscalizados, a partir de
hoje, pela polícia.

Nas rodovias federais, que são
fiscalizadas pela PRF (Polícia Rodo-
viária Federal) a Operação teve iní-
cio à zero hora desta quarta-feira e
se encerra às 23h59 de domingo.

Já nas rodovias estaduais, sob
responsabilidade da PRE (Polícia
Rodoviária Estadual), a Operação
Finados 2017 tem início às 14 ho-
ras de hoje e termina no mesmo dia
e horário da PRF.

De acordo com o tenente da 3ª
Companhia da PRE (Polícia Rodovi-
ária Estadual) em Cascavel, Conra-
do Nogueira, assim como nos de-
mais feriados prolongados o foco
da Operação Finados 2017 serão
os mesmos.

 Fluxo de veículos deve crescer pouco em
relação aos DIAS NORMAIS

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou
ontem um veículo com queixa de furto no quilômetro
583 da BR-277 em Cascavel. Segundo a PRF,
eles deram ordem de parada ao condutor de uma
Santa Fé, que empreendeu fuga na rodovia. Ao
acessar o Bairro Presidente, o motorista perdeu o
controle da direção e só parou ao quase cair em um
barranco, no fim da Rua Café Filho. O homem fugiu
em meio a mata e não foi localizado. A Santa Fé,
que estava com placas clonadas de outro veículo
com as mesmas características, estava preparado
para o transporte de produtos ilícitos.

“Haverá reforço no policiamento ostensivo nas rodovias para
combater o excesso de velocidade, as ultrapassagens em locais
proibidos, além da alcoolemia na direção e verificar ainda o uso
dos dispositivos de segurança, como o cinto de segurança, as ca-
deirinhas e bebês conforto para as crianças, e o capacete para os
motociclistas”. Este feriado, diferentemente dos demais, não ha-
verá restrição de tráfego de veículos pesados.

PRF CASCAVEL

R eforço
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 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

PF ouve
marido de
Paraguaia

O delegado da Polícia Federal, Mário Ce-
sar Leal Junior, ouviu ontem na Delegacia da
PF em Cascavel, o marido de Maria Concei-
ção Queiroz, a Maria Paraguaia. A intenção
da Polícia é descobrir qual o grau de envolvi-
mento do homem no crime de tráfico interna-
cional de pessoas.

De acordo com a assessoria de imprensa da
Polícia Federal, o delegado deve conceder entre-
vista coletiva hoje para repassar mais informa-
ções sobre o desenrolar das investigações.

Além de Maria Paraguaia, a Polícia Federal já
ouviu mais de dez pessoas que possuem algum
tipo de ligação com o caso, entre acusados, víti-
mas e testemunhas. Dentre elas está o casal
que teria comprado o menino paraguaio.

Segundo a polícia, eles teriam ficado por cer-
ca de 10 dias com o menino e depois devolvido
porque não conseguiram a documentação. Para
“despistar”, Maria Paraguaia disse que o meni-
no estava abandonado em frente a sua casa.

As investigações a cerca de Maria Conceição Queiroz, a Maria Paraguaia,
tiveram início há mais de 20 dias quando ela acionou o Conselho Tutelar Sul
dizendo que um menino, de pouco mais de um ano, teria sido abandonado em
frente a sua casa, no Bairro Cascavel Velho. Como não havia pistas nenhuma de
onde o menino teria surgido, a Polícia Civil, o Ministério Público e o Poder
Judiciário decidiram pedir auxilio da população para tentar identificá-lo. Com
isso, vizinhos de Maria Paraguaia acionaram a polícia informando que, na
verdade, a mulher teria trazido do Paraguai essa criança para uma adoção ilegal.
A partir dessa informação a polícia foi até a residência e encontrou outras
duas menores, uma de nove e outra de 17 anos, que assim como o menino
foram traficadas por Maria. Por se tratar de tráfico internacional de pessoas,
as investigações foram repassadas a Polícia Federal, que solicitou apoio da
Polícia do Paraguai e até mesmo da Interpol para identificar os menores e
descobrir o que de fato aconteceu e como eles vieram parar no Brasil.

O caso

Investigações
são conduzidas
pelo delegado
MÁRIO LEAL

IDENTIFICAÇÃO
Na semana passada, o de-

legado da Polícia Federal, Má-
rio Cesar Leal Júnior foi até Foz
do Iguaçu e, em conversa com
representantes do setor de
segurança pública do Paraguai,
conseguiram identificar as cri-
anças. Esta semana, uma co-
mitiva do país vizinho deve vir
ainda esta semana a Cascavel
para verificar como estão as
crianças e saber como está a
investigação.
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Os mais de 700 milímetros de chuva re-
gistrados em Cascavel desde o início de ou-
tubro causaram prejuízos incalculáveis a
quem tem na terra o seu único sustento. O
cenário no interior do município é de triste-
za e caos. Somente em uma propriedade ru-
ral do distrito de Espigão Azul um investi-
mento de 30 anos foi destruído em um fim
de semana.

É o caso do produtor Vandir Bruno Gie-
low, que cria peixes e vende a um frigorífico
de Toledo. Dos seis açudes, três estão inu-
tilizados. “Encheu de lama, os peixes mor-
reram devido a falta de oxigênio e eu fiquei
com um prejuízo enorme”, relata Gielow. Nos
seis tanques havia pouco mais de 40 mil

O agricultor ainda não calculou quanto perdeu, mas faz uma estimati-
va nada animadora. “Não sei ao certo, pois ainda estamos recolhendo
os peixes que morreram e tentando salvar o pouco que restou. Mas
acredito que pelo menos R$ 100 mil foram perdidos”, diz. Como se não
bastasse, os 23 alqueires de soja plantados a pouco também foram
atingidos e devem aumentar o rombo do agricultor.

Produtores rurais
têm prejuízos

incalculáveis com
as fortes chuvas

20 mil

P rejuízos

Quatro anos
Apesar de quase tudo ter sido
perdido, Gielow garante que não
vai abandonar a atividade, que
deve se recuperar totalmente
daqui a quatro anos. “O valor da
nossa perda foi incalculável, as a
criação de peixes é o carro-chefe
de minha propriedade. Vou olhar
para frente e seguir, retomar
desde o início”, afirma.
Na tarde de terça-feira (31),
vizinhos e familiares de Gielow
ajudavam na retirada dos peixes
mortos, corte e poda de árvores
que caíram durante o temporal e
em toda a limpeza da área.
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Giro da
Violência

Os acusados do assassinato
de Rogério machado Barcelos, de
40 anos, ocorrido no dia 8 de mar-
ço deste ano, foram julgados on-
tem no Fórum de Justiça de Cas-
cavel. Jair Antônio Faria foi conde-
nado a oito anos de prisão, em re-
gime fechado. Já Ricardo Folman,
que também teria envolvimento no
homicídio, recorreu do caso e por
conta disso ele será julgado em
separado, em data que ainda será
definida pela Justiça.

Conforme a denúncia encami-

Acidente no centro
Dois veículos se envolveram ontem em
um acidente no cruzamento das ruas
Paraná com Marechal Deodoro, no
centro de Cascavel. Segundo
testemunhas, o condutor de um
Focus seguia pela Marechal e avançou
a preferencial atingindo um Prisma,
que trafegava na Paraná. Uma mulher,
identificada como Sandra Mara
Winter, de 41 anos, teve contusão no
joelho e no tórax. Ela foi
encaminhada pelo Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma
em Emergência) a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Brasília.

Queda na BR-467
O condutor e o passageiro de uma
motocicleta ficaram feridos ontem em
uma queda na BR-467. O veículo
seguia para Toledo e, quando uma
carreta passou pelos dois, o condutor
perdeu o controle e acabou sofrendo
a queda. Eles foram identificados
como Alex Sandro Ferreira dos Santos,
de 23 anos, e Sidione Camargo
Pereira, de 24. Alex teve contusão no
pescoço e escoriações nos braços e
pernas. Já Sidione apresentava
escoriações no dorso e contusão no
pé. Os dois foram encaminhados à
UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Brasília.

15 anos sem CNH
A Polícia Militar de Cascavel
apreendeu ontem, na Avenida Brasil,
um veículo com R$ 14 mil em multas.
A equipe recebeu denúncia de que o
condutor da Fiat Strada possuía um
mandado de prisão em aberto. Porém,
ao abordá-lo, descobriram que a
denúncia não procedia mas, em
compensação, eles estava com a CNH
(Carteira Nacional de Habilitação)
vencida há 15 anos. A picape foi
guinchada pela polícia e encaminhada
ao pátio do 6º Batalhão.

O 3º Leilão de Veículos e Sucatas da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e
Trânsito) foi encerrado ontem com todos os lotes arrematados. São veículos apreendidos em
operações de trânsito ou que se envolveram em acidentes e foram removidos ao pátio da
Cettrans.  Segundo a Comissão de Leilão, durante os dois dias participaram presencialmente 398
pessoas. O total de vendas com os lotes de motocicletas chegou a R$ 231,8 mil; já o lote de
carros e o de sucatas totalizou R$ 236,6 mil. A compra foi à vista.

Morte por espeto

nhada ao Ministério Público, os três
estariam em um bar, na Rua Três
Amigos, no Bairro Universitário,
quando acabaram discutindo por
causa de um aparelho de celular de
outra pessoa. Na briga, Rogério foi
ferido com golpes de espeto, que
transfixou o abdômen até a náde-
ga. Ele tentou fugir, pediu ajuda em
um estabelecimento comercial e
chegou a ser socorrido pelo Siate
(Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência), mas
morreu dentro da ambulância.

VÍTIMA foi
ferida a golpes

de espeto em
março deste

ano, no Bairro
Universitário

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

SECOM
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Segurança
alimentar
em debate

No prato dos brasileiros ou no
campo com os agricultores e
suas famílias. No uso urbano para
limpar terrenos, na pulverização
promovida pela saúde pública con-
tra a dengue ou nas tomadas das
residências espantando os mos-
quitos, os ‘venenos’ estão pre-
sentes no cotidiano e tem seus
números medidos em toneladas
e milhões de reais.

Especificamente em Cascavel,

os dados apontam que o consumo
de agrotóxicos passou de 5 mil to-
neladas entre os anos de 2014 e
2015 e a média de intoxicações na
área da bacia do Paraná 2 – que
representa o Oeste do Paraná – o
índice chega a 53,5 por 100 mil
enquanto nas demais regiões do
Paraná a proporção é de sete pes-
soas por 100 mil habitantes. Os
dados são da Adapar (Agência de
Defesa Agropecuária do Paraná)

SEMINÁRIO
No Seminário sobre contaminação crônica por
agrotóxico no Oeste do Paraná, que aconteceu
ontem, no assentamento Valmir Mota, o
vereador Paulo Porto (PCdoB) debateu com a
Dra. Lilimar Mori (10ª Regional), Naiara
Bittencourt (advogada da Terra de Direitos),
Luiz Carlos Hartmann, do Capa (Centro de
Apoio e Promoção da Agroecologia) e com o
promotor Ângelo Mazzuchi, Promotor de
Justiça,  como fortalecer as políticas públicas
que garantam proteção aos agricultores e
segurança alimentar aos consumidores.
O seminário contou ainda com a presença da
secretária de Educação de Cascavel, Marcia
Baldini, diretores, professores e estudantes das
escolas de Rio do Salto, São Salvador e do
assentamento Valmir Mota, do Centro Regional
de Direitos Humanos, Igreja Anglicana,
Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e
Pela Vida e de uma delegação do Zâmbia.

INSEGUROS
“Primeiro não se pode afirmar que existam venenos seguros”,

destacou Lilimar Mori. Dentre os problemas de saúde relacionados
ao uso de agrotóxicos estão problemas neurológicos, respiratóri-
os, distúrbios endócrinos, malformação congênita, diminuição de
força motora, casos de depressão, esquecimento, além de incidên-
cia de tentativas de suicídio e cânceres. “Essas substâncias che-
gam pelo solo, água, alimentos e pelo vento”, comentou Lilimar.

 FLÁVIO ULSENHEIMER

SEMINÁRIO aconteceu no
assentamento Valmir Mota
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O projeto...
...É de autoria do vereador Roberto Parra, que retirou

justamente porque haviam dois pareceres contrários, e ele
não queria que a proposta fosse derrubada, já que a chance

era grande de a proposta cair. Membros do Conselho do
Idoso acompanham e aprovam a ideia, mas, mesmo que seja
aprovada, não deve passar pelo Executivo, considerando a

prerrogativa de que mexe no orçamento...

Só agora
Um suposto caso de desvio
no IPMC (Instituto de
Previdência do Município
de Cascavel) no final da
década de 1990 e início de
2000 teve um desfecho na
última segunda-feira (30).
O juiz Eduardo Villa
Coimbra Campos, da Vara
de Fazenda Pública,
condenou o ex-presidente
do instituto, Marco Aurélio
Beck Lima, a devolver
R$ 80,5 mil aos cofres
públicos. Uma ação criminal
sobre o caso também
tramitou, mas os envolvidos
foram absolvidos.

Direitos
Na ação da Vara de Fazenda
Pública, o magistrado
também condenou Beck
Lima à perda dos direitos

políticos por oito anos e o
proibiu de fazer
contratações com o serviço
público ou receber
incentivos fiscais por cinco
anos. Solidariamente,
também foram condenados o
ex-presidente do IPMC, José
de Jesus Lopes Viegas e o
ex-diretor, Cleber Vicente.
Cabem recursos da decisão.

Recesso na
Prefeitura
Permanecerão de recesso os
servidores do Município de
Cascavel nesta sexta-feira,
dia 3 de novembro. O dia é
pós-feriado de finados,
lembrado no dia 2. Apenas os
serviços de saúde de emergência
estarão em funcionamento, no
caso, as UPAs. Escolas, CMEIs
e a Prefeitura, em si, não
vão funcionar.

REUNIÃO RECICLAGEM

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Está marcada para hoje, no plenário da Câmara de Vereadores
de Cascavel, a partir das 9h, uma reunião sobre reciclagem de
lixo em Cascavel. Estarão presentes representantes da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da UFPR, de
cooperativas de reciclagem, ONGs e demais interessados no
assunto. A reunião é para discutir uma proposta de Mauro
Seibert a respeito da necessidade de reciclagem do lixo e
multa para quem não fizer a separação correta.

 O pessoal da Câmara de Vereadores de Cascavel também
vai folgar na quinta e na sexta-feira.

 O expediente só deve voltar na segunda-feira, com
sessão ordinária marcada para as 9h30.

R$ 606 mil
a menos

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

Um prejuízo gigante
para 2017 e dificuldade de
sobrevivência da Cettrans
(Companhia de Engenharia
Transporte e Trânsito). São
os dois principais proble-
mas gerados caso um pro-
jeto de lei que está em an-
damento na Câmara de
Vereadores de Cascavel
seja aprovado.

A proposta foi retirada
de votação da pauta do
plenário da Casa de Leis
nesta semana.

Ocorre que o projeto
determina gratuidade nas
vagas de estacionamento
na zona azul para pesso-
as com deficiência e ido-

Multas rendem mais de 30% das ARRECADAÇÕES DA CETTRANS

sos. Além disso, sugere
que para quem pagar sua
multa de estacionamento
irregular em dia, receba
metade do valor em cré-
dito para estacionar. E a
ideia mexe, diretamente,
no “bolso” da Cettrans.

De acordo com uma
estimativa da Companhia,
só neste ano a queda da
arrecadação seria de R$
606 mil com autos de in-
fração, mais custos de
aquisição de cartões, que
chegaria ao valor médio
anual de R$ 9.840.

ARRECADAÇÃO
A maior parte da arrecadação da Companhia é com multas, e os
pareceres contrários das comissões ocorreram com a justificativa de que o
Legislativo não pode interferir na arrecadação da autarquia. A média
mensal de ganhos da Cettrans com multas por estacionamento irregular é
de R$ 101.710, o que corresponde a 34,41% do total mensal da
companhia. Com a aprovação e o cumprimento de uma lei nesse sentido, a
sobrevivência da Cettrans, que já caminha na corda bamba, ficaria ainda
mais ameaçada. Em setembro, o saldo foi negativo em R$ 80 mil da
autarquia, porque foram pagos R$ 300 mil apenas em ações trabalhistas.
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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, 01 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

Vinte e nove gols em três jogos
no naipe masculino e 26 gols em
cinco gols no naipe feminino. Este
foi o saldo da última rodada da
Copa Liga Ferronato, realizada no
domingo para elas, no Ginásio da
Neva, e na segunda-feira para eles,
no ginásio da Coopavel.

Nos confrontos entre as mulheres,
duas goleadas ajudaram na média de
5,2 gols por jogo: AUF/Foco Telecom
10x0 Bola Murcha e Stein 7x0 Envol-
ventes FF. Já o Furacão venceu o Bem
Amigas por 4 a 0 e as águias vence-
ram as Serpentes por 2 a 1, enquan-
to Lado Oposto/Predadoras e TPM

Média elevada de gols
empataram por 1 a 1.

No masculino, a média foram 9,6
gols de média por jogo. Os resulta-
dos foram: Predadores 6x3 Clube
da Quarta, Lindoeste 8x3 Ferro Ve-
lho Zé Milto e Guindaste São Car-

los 5x4 L.A. Cordeiro. Destaque
para este último, no qual o Guin-
daste fechou o primeiro tempo em
4 a 1 e sofreu o empate no segun-
do, mas ainda conseguiu marcar
mais um gol para confirmar a vitória.

Próximos jogos
A 5ª rodada do feminino será neste domingo, com Serpentes x Predadoras
(14h), Stein x Avante (15h), AUF x TPM (16h), Furacão x Envolventes (17h) e
Bola Murcha x Águias (18h). Já a 6ª rodada do masculino, na segunda-feira,
terá: Controle Sistemas/Frutaria Campos x Predadores (19h30), Guindaste

São Carlos x Alternativa Brasil (20h30), Armazém das Bebidas x MJ Cars
(21h30) e Madeiras Ferronatto x Diferral (22h30).

 A cascavelense Keren Cristina Giacobbo da
Silva foi destaque no Campeonato Brasileiro
Sub-23 de Atletismo, realizado no fim de
semana em Porto Alegre. Ela foi quarta
colocada no arremesso do peso, com a
distância de 11,88m, sendo a melhor
paranaense na prova. No total, a
competição reuniu cerca de 500 atletas de
78 clubes, representando 16 estados e o
Distrito Federal. A última edição do Brasileiro
sub-23 havia sido em 2014, em São Paulo.

ARQUIVO PESSOAL
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GR no
pódio

Formada pelas atletas Elisa Lon-
go, Julia de Souza Lara, Ana Clara
dos Santos, Luana Gonçalves Mon-
teiro e Rafaela Stump Zawoski, a
equipe pré-infantil de ginástica rít-
mica de Cascavel voltou de Toledo
com o troféu de campeã parana-
ense de conjuntos no aparelho
mãos livres nível 2.

A competição foi realizada no fim
de semana e a equipe infantil nível
1, formada pelas atletas Camila La-
rissa Geraldi, Letícia Farias da Silva,
Mariana Batista, Giovana Rafaela
Souza e Rafaela Eduarda Trebien
Fereira, voltou para casa como a
segunda melhor do Estado no con-
junto 5 arcos  e a terceira melhor
no conjunto 5 cordas.

As meninas do Cobra Handbeach, equipe de han-
debol de areia de Cascavel, voltaram para casa com
resultados satisfatórios obtidos na 5ª etapa do Cir-
cuito Brasileiro de Handebol de Areia, realizado no fim
de semana em Matinhos, no litoral paranaense. No
primeiro dia da competição, no sábado, foram três
derrotas, mas em contrapartida foram duas vitórias
no domingo, contra a Copabeach e o Niterói Rugby,
referências da modalidade. De acordo com a técnica
cascavelense Léo Schreiber, a Cobra Handbeach só
competiu contra representantes do Rio de Janeiro e
“toda a equipe cascavelense toda ficou muito con-
tente, porque as atletas possuem um nível técnico
altíssimo e voltamos com a bagagem cheia de co-
nhecimento”. A classificação geral da Cobra Handbe-
ach foi sétimo lugar dentre nove participantes.

Agora as cascavelenses, coman-
dadas pela professora Margarete de
Oliveira e auxiliadas por Maiara Ma-
chado, voltam-se à preparação para
o Campeonato Brasileiro de Conjun-
tos, que será no fim do mês em Flo-
rianópolis (SC).

ARQUIVO PESSOAL

H andbeach

INDIVIDUAL
Já para a jovem ginasta Stefhany
Beatriz Silva Popoatzki o dia de
representar a ginástica cascavelense
será amanhã. Neste feriado de 2
de novembro, ela estreará em
competições estaduais no
Campeonato Paranaense de
Estreantes, que será realizado em
São José dos Pinhais.
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R$ 10
por consulta

Uma quantia mínima e
que sequer cobre os custos
com uma consulta. Apenas
R$ 10 por consulta com es-
pecialista. É isso que se
paga pelo SUS (Sistema
Único de Saúde). Este foi
apenas um dos dados as-
sustadores apresentados
pelo chefe da 10ª Regional
de Saúde, Miroslau Bailak,
durante seu pronunciamen-
to na Câmara de Vereadores
de Cascavel ontem.

Ele foi chamado pela Co-
missão de Saúde, por meio
do vereador Jorge Bocasan-
ta, para explicar como funci-

onam as consultas espe-
cializadas e as cirurgias
eletivas na cidade.

Para o chefe da Regio-
nal, a principal dificuldade
é, justamente, com o re-
passe feito pelo Governo
Federal. “Já questionamos
o ministro da Saúde a res-
peito e ele nos disse: são
dois milhões de consultas
por dia. Se for ajustar um
real para cada, já são dois
milhões de reais a mais. E
teria de ser muito mais do
que isso. Acredito que fal-
ta o Governo Federal fazer
sua parte”, avalia.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

Chefe da 10ª Regional
PRESTOU esclarecimentos

ontem, na Câmara

Para uma cirurgia de hérnia, por exemplo, paga-se R$ 400. Dinheiro
que tem de ser o suficiente para pagar médico, anestesista, interna-
mento, e demais serviços. Para um leito de UTI credenciado, são
R$ 800 por dia. Com uma quantia tão pequena, há dificulda-
de em conseguir que os hospitais atendam pelo SUS. “O Bra-
sil investe 400 dólares per capita ano com Saúde. Na
França, são 4.500 dólares. Aí já dá para ver
a diferença”, lamenta.

E xemplo

 NA UPA
Os vereadores apresentaram
diversos casos de pacientes que
esperam há dias nas UPAs por um
leito hospitalar. E até mesmo de
paciente que ficou esperando por
cirurgia no HU e não foi atendido.
Miroslau atribui a um problema que
começa a partir da falta de
responsabilidade das próprias
pessoas. “Muita gente fumando,
ingerindo bebida alcoólica, não
fazendo atividade física. Depois, o
problema com a atenção básica. A
UPA deveria atender até 70
pessoas por dia. Tem atendido
mais de 200”, ressalta.
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Basquete campeão

Depois de sete meses de
muitas cestas e um total 109
jogos, foi encerrada no último
domingo a decisão da Liga Uno-
par/Moinho Iguaçu de Basque-
tebol Masculino Adulto. O tro-
féu de campeão ficou com a
equipe Javalis, de Toledo, que
venceu a cascavelense Tennis
Express/Fisiocenter na final.

A competição contou com a
par ticipação de 15 equipes,
das cidades de Assis Chateau-
briand, Medianeira, Capanema,
Corbélia, Guaraniaçu, Marechal
Cândido Rondon e Toledo, além
de Cascavel, sede da Abasma-
vel (Associação do Basquete
Masculino de Cascavel), organi-
zadora da competição.

Atleta do time campeão, o to-
ledano Jonathan Santos foi o
MVP (jogador mais valioso) e o
cestinha da Liga. Já o atleta Lu-
cas Lemos, de Marechal Cândi-
do Rondon, foi o maior pontua-
dor de três pontos.

FOTOS: ABASMAVEL

“Agradecemos à Unopar pelo
apoio ao nosso basquete, os nos-
sos patrocinadores pela confiança
e o Léo Mion e o Daniel Scalco da

secretaria de Esportes”, reco-
nheceu o Pedro Almeida, téc-
nico e entusiasta do basque-
tebol em Cascavel.

Equipe Javalis

Equipe vice-campeã
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

Treinamento a
observatórios
Integrantes da escola do

TCE (Tribunal de Contas do Es-
tado) estiveram ontem em Cas-
cavel para dar um treinamen-
to a membros de obser vatóri-
os sociais da região. A orien-
tação foi com relação a como
fiscalizar o uso do dinheiro pú-
blico, por meio dos por tais da
transparência, e também fisca-
lização do Legislativo.

“Nossa tentativa é capacitar as

Veto mantido
Os vereadores mantiveram o veto
que veio do Executivo a 24
emendas do PPA. O projeto foi
votado na sessão de ontem.
Também foi retirado de votação o
projeto Domingo Feliz, a pedido
do autor Misael Júnior. Isso porque
ele alegou que o prefeito tem
sugestões a respeito do projeto. A
proposta foi adiada por oito
sessões. Os vereadores também
aprovaram pedido de licença de
Mauro Seibert, que vai ficar 30
dias fora para tratar de problemas
de saúde. Quem vai assumir a
cadeira é o suplente Dourival Lino.

Secretários na China
 Os secretários de governo
Agassiz Linhares Neto – da
Agricultura, João Alberto Soares
de Andrade - Desenvolvimento
Econômico, e Alcione Gomes –
Fundetec, vão ir à China de 5 a
14 de novembro. Eles vão para a
Exposição CLAC (China, América
Latina e o Caribe), na cidade de
Zhuhai, no sul da China. Trata-se
de uma missão oficial do governo
Chinês em que os secretários e
outras autoridades compõe uma
comitiva brasileira, que vão
mostrar seus produtos e serviços
do pavilhão do Brasil.

pessoas que fazem parte do ob-
servatório social. Apesar de ser
o TCE que é responsável por fazer
esse trabalho, não conseguimos
estar nos 399 municípios do Es-
tado ao mesmo tempo. Os obser-
vatórios estão nos municípios,
então, tem o poder de fazer essa
fiscalização e levar ao TCE, ou
mesmo ao MP”, afirma o diretor
administrativo da Escola do TCE,
Anderson Saladino.

Treinamento ocorreu na Amop
em CASCAVEL



ESPORTE 31CASCAVEL, 1O DE NOVEMBRO DE 2017

LIBERTADORES
21h45 Grêmio x Barcelona

SUL-AMERICANA
20h15 Racing Club x Libertad
21h45 Flamengo x Fluminense

LIGA DOS CAMPEÕES
15h Besiktas x Mônaco
17h45 Porto x RB Leipzig
17h45 Liverpool x Maribor
17h45 Sevilla x Spartak Moscow
17h45 B. Dortmund x POEL
17h45 Tottenham x Real Madrid
17h45 Napoli x Man. City
17h45 S. Donetsk x Feyenoord

JOGAM HOJE

O Rio de Janeiro viverá seu terceiro clássico em uma semana nesta
noite, com o jogo de volta entre Flamengo e Fluminense pelas quartas de
final da Copa Sul-Americana, às 21h45, no Maracanã. Os rivais voltam a
campo uma semana depois de terem se enfrentado na rodada de ida, na
qual o time rubro-negro venceu por 1 a 0. Desta forma, o Fla avança para
a semifinal em caso de nova vitória ou qualquer empate. Se o Flu devolver
o resultado a disputa da vaga será definida nos pênaltis. Qualquer outra
vitória do Tricolor lhe garantirá na próxima fase. No Flamengo, Paolo Guer-
rero está fora por lesão e cede lugar a Paquetá. No Fluminense, o zagueiro
Henrique está confirmado, mas entre os reservas.

Depois de golear o Barcelona genérico em
Quito na última quarta-feira, o Grêmio
cumpre tabela hoje à noite em Porto
Alegre pelo jogo de volta das semifinais
da Copa Libertadores, às 21h45. Os
três gols marcados no Equador permitem
ao Tricolor gaúcho se dar ao luxo de poder
avançar à decisão do título mesmo com
derrota por dois gols de diferença diante
de sua fanática torcida, que comparecerá
em massa à Arena. Caso o Barcelona vença
por 3 a 0 a disputa irá para os pênaltis,
enquanto vitória dos visitantes por três
gols a partir de 4 a 1 elimina os
brasileiros. Para este compromisso, o
técnico Renato Gaúcho só não conta com
Arroyo dentre os reseveras, por conta de
uma inflamação na garganta do atacante.

Fla- Flu

Cascavel Futsal Cascavel de Ouro

O primeiro jogo entre Cascavel e
Marreco pela semifinal da Série Ouro do
Paranaense de Futsal foi definido para ser
realizado na próxima quarta-feira, dia 8,
no Ginásio Arrudão, em Francisco
Beltrão. A partida está marcada para as
19h15 e vai ocorrer entre as duas
partidas semifinais da Liga Nacional nas
quais o Marreco participará. O time
beltronense receberá a equipe da
Assoeva (RS) neste domingo (5) e fará
o jogo de volta em Venâncio Aires no dia
12. A partida de volta pela semi do
Paranaense ainda não tem data definida.

A contagem regressiva para a Cascavel
de Ouro 50 anos chegará a fim
amanhã para os pilotos, com a
realização de treinos extras no
Autódromo Zilmar Beux, a partir das
9h. Antes, a movimentação no local
será por conta da vistoria dos carros.
Já a programação de treinos livres terá
início sexta-feira e seguirá no sábado,
quando também serão disputadas as
tomadas de tempo e a corrida de
repescagem. A largada para
a 31ª edição da prova será
às 12h45 de domingo.

GRÊMIO
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Há gente que se julga nacionalista e patriota por
defender que a exploração do subsolo, a extração
das riquezas minerais deva ser feito pelos próprios
brasileiros, em especial, por estatais. É o caso da Pe-
trobras, acreditam que esta estatal seja o ator na ex-
ploração das reservas do Pré-Sal. Seria a garantia
das riquezas serem utilizadas para os brasileiros atra-
vés de investimentos em Saúde e Educação.

É muito óbvio que isso não é verdade. Para se
explorar o petróleo é preciso investimentos gigantes-
cos, algo que está fora das possibilidades da Petro-
bras. Para que uma riqueza mineral possa trazer bem
estar, é preciso primeiro que ela vire riqueza real. Por
que há necessidade de se ter uma empresa estatal?

Pensemos! O empresário tem que ter recursos financei-
ros e humanos de alta qualidade. Precisa de maquinário,
logística, etc. Tudo para produzir e ter seu lucro. O governo
não faz nada, vai nessa empresa e arrecada uma fração
enorme da receita. É o sócio leonino que nunca perde, não
tem dor de cabeça, que tem o poder do Estado.

Querer que o governo gerencie uma empresa é
de uma estupidez sem tamanho, basta ver o que os
petistas fizeram nas estatais. O Estado só deve fa-
zer aquilo que ninguém queira fazer. De resto, deve
entregar às mãos dos cidadãos. Ou alguém é contra
um empresário ter lucro? Qual a diferença de um
empresário ter lucro e um político instalar uma qua-
drilha na estatal? O lucro é honesto, já a corrup-
ção...  Portanto, aquelas pessoas não são patriotas,
podem ser socialistas, ou comunistas, ou “estatis-
tas”. Talvez até mal informados.

RIQUEZA ENTERRADA
NÃO É RIQUEZA

 Aftosa
A segunda etapa de
vacinação dos rebanhos
de bovinos e bubalinos
contra a febre aftosa
será lançada hoje em
Cascavel. A ação é
coordenada no Paraná
pela Adapar (Agência de
Defesa Agropecuária do
Paraná) e a estimativa é
vacinar 80 mil animais só
em Cascavel. De acordo
com a Adapar, a etapa de
novembro irá vacinar
100% do rebanho.
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“Para se ter uma ideia da
gravidade da questão,

dos 50 agrotóxicos mais
utilizados no Brasil, 22
são proibidos em outros

países, inclusive nos
locais onde são

produzidos”.

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

As assinaturas
de mais três

contratos para
reformas de

unidades
escolares do
Estado em
Cascavel.

O pouco
monitoramento
com câmeras
de segurança

nas vias
públicas de
Cascavel

DIVULGAÇÃO

Mario Eugenio Saturno - Tecnologista Sênior do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

 GeekUp
Tecnologia, cultura,
informação e
entretenimento
reunidos num único
espaço durante dois dias
de imersão. Esta é a
proposta do GeekUp,
que acontecerá no
Centro de Convenções e
Eventos de Cascavel nos
dias 18 e 19 de
novembro. O evento
deverá reunir fãs de
séries, tecnologias,
eletrônica, jogos digitais,
filmes em quadrinhos,
filmes livros e animes.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

28
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Curitiba

14 30
QUINTA

23
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23
QUINTA

11

Fases da lua
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CHEIA
04/11 - 03h22

14

CRESCENTE
27/11 - 20h22

MINGUANTE
10/11 - 18h36

NOVA
18/11 - 09h42

Parcialmente
nubaldo com

poucas nuvens
Nublado com

chuva e trovoadas
Nublado com

chuva e trovoadas

Parcialmente
nubaldo com

poucas nuvens

Lilimar Mori, médica
sanitarista
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Geladeira Solidária
Hoje, às 20h, tem o

lançamento da Geladeira
Solidária. A promoção é da
Cavaleiros de York, primeira

loja maçônica da região
Oeste do Paraná a se

integrar a essa iniciativa.
oOo

A Geladeira Solidária é uma
ação que promove a

caridade e o combate ao
desperdício de alimentos. O

evento será na Quinta da
Oliva, pizzaria localizada na
esquina das ruas Erechim e
Vicente Machado, onde a
geladeira foi instalada.

3,2,1... gravando
Os pequenos que gostam de
cinema estão convidados a
participar da Oficina Cinema
sem Câmera, promovida pelo
Sesc. Com duração de duas

horas, os participantes
poderão conhecer um

pouco sobre a história da
animação e criar brinquedos
como o flipbook  ou cinema

de bolso. A entrada é
gratuita e as vagas são

limitas. Os horários são de
manhã, das 9h às 11h e das

14h às 16h.

Cultura Afro
Dias 17 e 18 de novembro ocorre o 3o Seminário Estadual
de História e Cultura Afrobrasileira e Africana. O encontro

tem por objetivo difundir informações e propiciar um
espaço de formação e promover o debate sobre ações

afirmativas, processos de empoderamento e
reconhecimento identitário.

O evento realizado na APP-Sindicato, Rua Francisco
Bartinik, 2.017. As inscrições podem ser feitas no

link: https://goo.gl/f1xFDw

Seminário Mercosul de Bebidas
A Fundetec (Fundação para o Desenvolvimento Científico e
Tecnológico) realizará o 6º Seminário Mercosul de Bebidas,

dia 8 de novembro.
oOo

A programação conta com palestrantes  renomados,
minicursos, exposição de painéis de trabalhos científicos e

a presença de praça de alimentação com food trucks. As
inscrições, gratuitas, podem ser feitas no site da

Fundetec:  https://doity.com.br/6-seminario-mercosul-de-
bebidas/inscricao.

Deve-se doar com a alma
livre, simples, apenas por
amor, espontaneamente!

Martinho Lutero

VALERIA
DEZAN:
Beleza de
parar o
trânsito.
O clique é
de Arivonil
Policarpo

De bem com a vida,
LARISSA RODRIGUES

DIVULGAÇÃO
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 “Situação no trânsito se resolve por meio de
uma tríade: educação, fiscalização e engenharia
de trânsito”, diz o MAJOR AMARILDO

Vida no
trânsito

O II Fórum Intersetorial Esta-
dual de Prevenção de Acidentes
e Segurança no Trânsito foi reali-
zado ontem no auditório da Uni-
par em Cascavel. Por meio de pa-
lestras e mesas redondas, o in-
tuito foi debater como está o
trânsito na cidade.

“Reunimos vários PVTs – Progra-
mas Vida no Trânsito – dos muni-
cípios que se incluíram nesse pro-
jeto de âmbito federal. Cada um
tem uma experiência e essa troca
de informações, o que cada um fez
e os avanços, contribui para novos
conhecimentos”, avalia o major
Amarildo Roberto Ribeiro, do 4º
Grupamento de Bombeiros e que

O evento também contribuiu para o debate da Lei 13.281, que alte-
ra o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) a partir de hoje.

O major acrescenta que as ações impostas pelo CTB são importan-
tes, mas sozinhas não cumprirão o seu papel. “Por isso é tão impor-
tante que todos os órgãos se articulem e trabalhem um único objetivo.
Isso, a médio e longo prazo. Não adianta pensarmos que amanhã os
problemas estarão resolvidos. A própria mudança na legislação que
transformou em crime o fato do motorista dirigir embriagado, ainda
estão em processo de amadurecimento”, justifica.

PARTICIPAÇÃO
O evento reuniu representantes de
diversos órgãos na área da saúde e
do trânsito como a Cettrans
(Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito), Polícia
Militar, PRE (Polícia Rodoviária
Estadual), PRF (Polícia Rodoviária
Federal), Corpo de Bombeiros e
guardas municipais.

integra o Cotrans (Comitê Interse-
torial de Prevenção e Controle de
Acidente de Trânsito do Município)
de Cascavel.

De acordo com o major não exis-
te mágica, mas uma série de ações
que se engajam para poder haver
uma conscientização maior de mo-
toristas e a redução no número de
acidentes e vítimas.

“Todos que estão aqui sabem
que a situação no trânsito se resol-
ve por meio de uma tríade: educa-
ção, fiscalização e engenharia de
trânsito. Então somente trabalhan-
do esses três pilares de forma or-
ganizada com políticas públicas po-
deremos ter efeito”, diz.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio DonegáDebate
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Após as chuvas que assolaram a região, muitos produ-
tores começaram a contabilizar os prejuízos. Somente
em uma propriedade rural, quatro açudes foram toma-
dos pela lama e, sem oxigênio, cerca de quarenta mil
peixes morreram. Além disso, o proprietário perdeu

boa parte de uma recente plantação de soja.
 Págs. 08 e 09

Prejuízo no açude

PÁGINA

14
Pais temem
fechamento
de escola

PÁGINA

05
Tribunal de
Contas treina
conselheiros

 AÍLTON SANTOS
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Megasena
Concurso: 1982

04 14 20 24 46 50

Dupla sena
Concurso: 1711

08 16 28 40 49 501º sorteio

02 10 11 13 30 332º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1579

01 02 04 06 07 10 12 13
14 15 16 18 21 22 23

Quina
Concurso: 4520

13 22 49 68 74

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: 5227

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

78.811
36.412
56.948
15.230
51.588

PLACAR DE ONTEM

LIBERTADORES
Lanús* ? x ? River Plate*

* Na final
SÉRIE B

Goiás ? x ? Criciúma
Paraná Clube ? x ? Oeste

LIGA DOS CAMPEÕES
Basel ? x ? CSKA Moscou

Man. United ? x ? Benfica
PSG ? x ? Anderlecht
Celtic ? x ? B. de Munique

At. de Madri ? x ? Qarabag
Roma ? x ? Chelsea

Sporting ? x ? Juventus
Olympiacos ? x ? Barcelona

O ministro Gilmar Mendes, do
Supremo Tribunal Federal (STF), sus-
pendeu ontem a transferência do
ex-governador do Rio de Janeiro Sér-
gio Cabral para o presídio federal
em Campo Grande (MS).

Cabral está preso preventivamen-
te desde novembro do ano passado
em uma penitenciária no Rio de Ja-
neiro, em decorrência da Operação
Calicute. Na semana passada, o juiz
federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara
Federal, responsável pelo caso, de-
terminou a transferência dele para
o sistema penitenciário federal.

A ida para Campo Grande foi
determinada por Bretas depois

Transferência suspensa
que, em depoimento, Cabral de-
monstrou ter informações sobre a
família do juiz. O ex-governador dis-
se saber que a família de Bretas
tem negócios com bijuterias e se-
ria a empresa mais importante do
ramo no estado.

A declaração foi interpretada
pelo juiz e pelo Ministério Público
Federal (MPF) como uma tentativa
de intimidação e um indício de que
Cabral estaria recebendo informa-
ções indevidas dentro do presídio.

Após ter o pedido para suspen-
der a transferência negado em to-
das as instâncias anteriores, a de-
fesa de Cabral recorreu na segun-

da-feira (30) ao STF. Nesta terça,
Gilmar Mendes suspendeu a ida de
Cabral para Campo Grande.

Argumento
Gilmar argumenta na decisão que a
atividade profissional da família de
Bretas havia sido divulgada pelo
próprio juiz em uma reportagem

publicada um mês antes da
audiência na qual Cabral

demonstrou conhecimento sobre
ela, motivo pelo qual não se poderia
inferir que o ex-governador estaria
recebendo informações indevidas

dentro da prisão.

Após passar mal, o condutor de um veículo modelo Corolla atingiu um Fiesta
estacionado e capotou na Avenida Brasil no final da tarde de ontem. O homem
de 59 anos recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado pelo Siate à
UPA Brasília. Quando os bombeiros chegaram o homem ainda estava desmaiado.

AÍLTON SANTOS
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Na parte da manhã, aproveite para
conversar e trocar ideias com familia-
res e amigos. Depois do almoço, pode
se encontrar com alguém que não via
há tempos. Cor: vinho.

horóscopo

To
ur

o

Hoje, tudo deve correr bem! Cedo, vai
ser mais fácil conversar e trocar ideias
com as pessoas queridas. Depois do
almoço, aproveite para se reaproximar
de pessoas do passado. Cor: branco.

Li
br

a

Se precisa conversar sobre um assunto
delicado, como as finanças, aproveite
a parte da manhã. Depois do almoço,
fica mais fácil se entender com alguém
e fazer as pazes. Cor: azul.

E
sc

or
pi

ão

Aproveite a manhã para conversar, se
divertir e fazer passeios rápidos na
companhia de pessoas que gosta bas-
tante. À tarde, um programa ao ar livre
pode ser muito divertido. Cor: rosa.

G
êm

eo
s A manhã será ideal para colocar a pa-

pelada e alguns trabalhos domésticos
em dia. Não permita que falta de orga-
nização estrague o seu bom humor.
Cor: roxo.

C
ân

ce
r

Pela manhã, você terá mais facilidade
para conversar e pode se entender
com a família e as pessoas próximas.
Saia da rotina e aproveite a tarde para
se divertir, paquerar e usar seu char-
me. Cor: amarelo.

Sa
gi

tá
rio

A manhã pode ser movimentada, mas
cuidado para não dizer nada que pos-
sa provocar desentendimentos. À tar-
de, gaste o excesso de energia prati-
cando exercícios, de preferência a sós,
para evitar atritos. Cor: azul.

C
ap

ric
ór

ni
o Aproveite a parte da manhã para con-

versar com a família, os amigos ou o
seu par, já que terá facilidade para se
expressar. À tarde, um convite de últi-
ma hora pode render momentos diver-
tidos. Cor: branco.

Le
ão

Pela manhã, vai ser mais fácil conver-
sar com o pessoal de casa e esclare-
cer assuntos antigos ou que estão pen-
dentes. Depois do almoço, há chance
de reatar uma amizade que acabou
por fofoca. Cor: rosa.

V
irg

em

A manhã será perfeita para conversar
e passear com familiares. À tarde, pode
se surpreender com os amigos, princi-
palmente se aceitar um convite de últi-
ma hora para sair. Cor: preto.

A
qu

ár
io

Logo cedo, um passeio pode animar
seu dia. À tarde, gaste o excesso de
energia praticando um esporte ou se
divertindo ao ar livre. Este será um dia
perfeito para recarregar as baterias.
Cor: azul.

Pe
ix

es

Passeios diferentes vão animar a sua
manhã. À tarde, o desejo de crescer
profissionalmente fala mais alto e pode
ter boas oportunidades. Um passeio
ao ar livre pode ajudar a gastar o ex-
cesso de energia. Cor: preto.
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"Quem nasce sob esta influência, tem habili-
dade para entender mensagens e revela-
ções simbólicas. O mundo astral é manifesta-
do através do inconsciente, ocorrendo visões,
premonições, ou mesmo imagens de mundos
superiores. Suas faculdades psíquicas são
manifestadas nos pequenos detalhes, como
na música, na poesia, na literatura e na filoso-
fia. Seu resgate na Terra é muito bonito, pois a
nobreza de caráter do seu espírito irradia uma
luz muito intensa. Interiormente sabe
da sua porção "mágica", capaz de
conseguir tudo que quiser, principal-
mente quando o pedido é feito para
alguma outra pessoa.

ANJO ACHAIAHParabéns!

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

Protege nos dias: 05/04 -17/06 - 29/08 -
10/11 - 22/01.Número de sorte: 7. Mês
de mudança: julho.  Está presente na
Terra: de 5h20 às 5h40 da manhã.

Alir Tsardowski, Sandro Cardoso da Rosa, Sid-
nei dos Santos Barbosa, Somer Luis Vasata,
Edivaldo Carolino, Jose Gabriel Pissetti, Santino
Bazanin,Shaiane Alegreti, Vlademir Daleffe, Lin-
domar Pereira de Souza, Cleberson Da Costa,
Antonio G De Lima Lima e Jonathan Perim.

ma versão remontada da
famosa peça do
compositor russo

Tchaikovsky, conhecida como
Quebra Nozes, é atração deste
fim de semana, no Teatro
Municipal de Cascavel. A
organização é da Class Escola de
Dança, que reverterá toda a
renda do espetáculo para a
Apae de Cascavel.
Serão quatro sessões entre os
dias 3 e 5 de novembro e o
ingresso custa agora R$ 20.
Esse é o terceiro ano
consecutivo em que a Class
realiza a parceria com a Apae de
Cascavel, estimulando a cultura e
contribuindo para a melhoria e
continuidade dos atendimentos
oferecidos pela instituição.
Essa remontagem do Quebra
Nozes traz a fantástica história da
menina Clara e seu boneco
quebra nozes, enfatizando a
magia das histórias natalinas. As
peças serão apresentadas pelos
bailarinos da Class e artistas
convidados, em uma viagem que
partirá do Reino das Neves até
o Reino dos Doces. A
expectativa dos organizadores é
de atrair um público de 2,5 mil
pessoas.

Fantasia e magia
O Quebra-Nozes - é um dos três ballets
que Tchaikovsky compôs. Foi estreado
em 18 de dezembro de 1892 no Teatro
Mariinsky, em St. Petersburg, então a
capital da Rússia imperial. Baseia-se na
versão de Alexandre Dumas, pai de um
conto infantil de E. T. A. Hoffmann, O
Quebra-Nozes e o Rei dos
Camundongos/Ratos. O ballet conta uma
história em que a fantasia e magia, típicas
do romantismo, contam as aventuras de
um quebra-nozes de aparência humana,
vestido como um soldado, mas que tem
as pernas e a cabeça de tamanho
desmensurado.

Horários
Dia 03/11 às 20h
Dia 04/11 às 14h30

e 18h30
Dia 05/11 às 19h30

 Reportagem: Vandré Dubiela
   Foto: divulgação

Quem foi Tchaikovsky
Piotr Ilitch Tchaikovsky foi um compositor
romântico russo que compôs gêneros como
sinfonias, concertos, óperas, ballets, para
música de câmara e obras para coro para
liturgias da Igreja Ortodoxa Russa. Algumas
das suas obras encontram-se entre as mais
populares do repertório erudito. Este foi o
primeiro compositor russo a conquistar fama
internacional, tendo sido maestro convidado
no fim da sua carreira pelos Estados Unidos
e Europa. Como exemplo pode considerar-
se o concerto inaugural do Carnegie Hall de
Nova Iorque, em 1891. Tchaikovsky foi
honrado em 1884 com uma pensão vitalícia
pelo Imperador Alexandre III.
Tchaikovsky foi educado para ter uma
carreira como funcionário público. Na sua
época as oportunidades para se ter uma
carreira musical (na Rússia) eram escassas e
não existia um sistema público de educação
musical. Quando surgiu a oportunidade,

ingressou no Conservatório de São
Petersburgo, onde se graduou em

1865.
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de atrair um público de 2,5 mil
pessoas.

Fantasia e magia
O Quebra-Nozes - é um dos três ballets
que Tchaikovsky compôs. Foi estreado
em 18 de dezembro de 1892 no Teatro
Mariinsky, em St. Petersburg, então a
capital da Rússia imperial. Baseia-se na
versão de Alexandre Dumas, pai de um
conto infantil de E. T. A. Hoffmann, O
Quebra-Nozes e o Rei dos
Camundongos/Ratos. O ballet conta uma
história em que a fantasia e magia, típicas
do romantismo, contam as aventuras de
um quebra-nozes de aparência humana,
vestido como um soldado, mas que tem
as pernas e a cabeça de tamanho
desmensurado.

Horários
Dia 03/11 às 20h
Dia 04/11 às 14h30

e 18h30
Dia 05/11 às 19h30

 Reportagem: Vandré Dubiela
   Foto: divulgação

Quem foi Tchaikovsky
Piotr Ilitch Tchaikovsky foi um compositor
romântico russo que compôs gêneros como
sinfonias, concertos, óperas, ballets, para
música de câmara e obras para coro para
liturgias da Igreja Ortodoxa Russa. Algumas
das suas obras encontram-se entre as mais
populares do repertório erudito. Este foi o
primeiro compositor russo a conquistar fama
internacional, tendo sido maestro convidado
no fim da sua carreira pelos Estados Unidos
e Europa. Como exemplo pode considerar-
se o concerto inaugural do Carnegie Hall de
Nova Iorque, em 1891. Tchaikovsky foi
honrado em 1884 com uma pensão vitalícia
pelo Imperador Alexandre III.
Tchaikovsky foi educado para ter uma
carreira como funcionário público. Na sua
época as oportunidades para se ter uma
carreira musical (na Rússia) eram escassas e
não existia um sistema público de educação
musical. Quando surgiu a oportunidade,

ingressou no Conservatório de São
Petersburgo, onde se graduou em

1865.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

GLOBO • TEMPO DE AMAR

 • SBT

MALHAÇÃO
Clara revela a Malu que Edgar está

lhe traindo e a professora avisa que a
separação custará caro ao empresário.
Lica, MB e Felipe preparam a festa. Tina
convence Benê a ir à festa de Lica, e
Ellen afirma que não irá. MB liga para
Moqueca. Tina ajuda Benê a se arru-
mar para a festa. Lica provoca Clara.
Guto fica encantado com o visual de
Benê. Samantha mostra aos colegas o
vídeo em que registrou Edgar embria-
gado no colégio.

PEGA PEGA
Júlio descobre que Arlete está na-

morando Pedrinho e se afasta de sua
família. Sandra Helena provoca Agnal-
do. Lourenço confessa a Athaíde que
voltou por causa de Luiza. Eric conta a
Bebeth sobre os documentos que com-
provam que Mirella foi assassinada.
Arlete e as irmãs percebem que esque-
ceram Sherlock no hotel. Sabine finge
apoiar Eric, mas diz a Maria Pia que
substituirá o empresário. Gabriel leva

Sherlock para seu quarto. Luiza afirma
a Eric que Maria Pia esconde algo.
Maria Pia termina sua parceria com Ma-
lagueta. Arlete confessa a Júlio que se
apaixonou por Pedrinho.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Clara explica a Gael por que só ela

pode explorar as esmeraldas. Lívia e
Renato namoram. Renan e Elizabeth
se beijam na frente do detetive, que fo-
tografa o casal. Adinéia aprova o supos-
to namoro de Samuel e Suzy. Raquel
comenta com Bruno que estranhou o
comportamento de Clara. Gael mostra
para Sophia o documento que o impe-
de de explorar a esmeraldas. Clara pede
para Renato levá-la até Pedra Santa e
Lívia não gosta. Gael leva Sophia ao
aeroporto.

CARINHA DE ANJO
Cristóvão finalmente beija Fátima

pela primeira vez. Verônica conta para
Silvana que vai conversar com Cecília
sobre a paixão que sente com Gusta-

vo. A secretária revela que acha que os
dois estão juntos apenas por conta de
Dulce Maria e não por se amarem.
Madre Superiora grava um vídeo para o
vlog da Juju contando sobre a sua deci-
são. Fátima conta para Cecília que está
ficando com Cristóvão. Gustavo paga
os direitos de Silvestre e deseja boa
sorte nesta nova etapa da vida dele.

Asher conta para Nitócris tudo que
sabe sobre Nebuzaradã e Sammu-Ra-
mat. Em conversa com Rabe-Sáris,
Darice revela que seu filho com Sam-
mu nasceu morto e que Labash-Mar-
duk na verdade é uma criança roubada.
Belsazar pede o apoio de Arioque. La-
bash-Marduk volta com Aspenaz. Ario-
que se irrita com a arrogância de Bel-
sazar. Zac trata Malca com carinho.
Sammu-Ramat reencontra Labash-Mar-
duk e pede para o filho se acalmar. Zac
estranha o comportamento de Rabe-
Sáris. Asher recebe a visita de Joana
na prisão. Irritado, Rabe-Sáris bebe na
Casa da Lua.

 • RECORD

Carolina conversa
com Vicente

Carolina conversa
com Vicente

DIVULGAÇÃO

Em Portugal, Irmã Imaculada afirma a Delfina que José Augus-
to está agindo de forma perigosa. José Augusto arma com o tabe-
lião Viana para registrar Mariana novamente. No Rio, Reinaldo se
desculpa com Eunice pelas ofensas de Teodoro. Carolina conversa
com Vicente. Odete balbucia palavras para Vicente. Em Portugal,
Tereza alerta Delfina sobre a visita de Viana e revela a Fernão que
a filha de Maria Vitória está na Quinta. José Augusto apresenta
Mariana a Henriqueta e Angélica. No Rio, Lucerne decide agradar
Vicente, que se irrita. Lucinda desconfia de que Inácio esteja vol-
tando a enxergar. Reinaldo agride Teodoro. Celeste compra uma
casa à beira-mar. Lucinda não gosta quando Inácio mostra a Fal-
cão o desenho de Maria Vitória. Januária revela a Edgar a ligação
entre Matias e Olímpia, e o filho sente-se mal. Vicente descobre
que Lucinda conhece Maria Vitória. Em Portugal, Irmã Margarida
avisa Martim e Josefina sobre o paradeiro do bebê.

Em Portugal, Irmã Imaculada afirma a Delfina que José Augus-
to está agindo de forma perigosa. José Augusto arma com o tabe-
lião Viana para registrar Mariana novamente. No Rio, Reinaldo se
desculpa com Eunice pelas ofensas de Teodoro. Carolina conversa
com Vicente. Odete balbucia palavras para Vicente. Em Portugal,
Tereza alerta Delfina sobre a visita de Viana e revela a Fernão que
a filha de Maria Vitória está na Quinta. José Augusto apresenta
Mariana a Henriqueta e Angélica. No Rio, Lucerne decide agradar
Vicente, que se irrita. Lucinda desconfia de que Inácio esteja vol-
tando a enxergar. Reinaldo agride Teodoro. Celeste compra uma
casa à beira-mar. Lucinda não gosta quando Inácio mostra a Fal-
cão o desenho de Maria Vitória. Januária revela a Edgar a ligação
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avisa Martim e Josefina sobre o paradeiro do bebê.
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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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 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo

Pais temem
fechamento
de escola

 A Secretaria Municipal de Educação informa que há tempo busca soluções para o
número reduzido de alunos na escola e que desde que as primeiras famílias se retiraram
da área invadida no Jardim Gramado, o problema se agravou. Desde então a Semed
discute a questão com a direção da unidade.
“A princípio foi sugerido que a direção realizasse campanhas para atrair novos alunos
para a escola, no entanto as ações não tiveram sucesso [...] tornando insustentável a
possibilidade de manter o funcionamento da escola, tendo em vista que as escolas
adjacentes têm condições de receber estes alunos”, afirma a Semed.
Recentemente, em nova reunião a Semed tratou novamente a questão, desta vez com
a comunidade também presente, sobre a possibilidade de a escola manter o
atendimento para as turmas de Pré I e II integral e transferir os demais alunos. “A
oferta destas turmas de Educação Infantil foi a saída mais razoável encontrada pela
administração, considerando a grande demanda existente no município em relação à
oferta de vagas nesta faixa etária”, aponta a secretaria.

Secretaria diz que é insustentável
manter a Escola Luis Carlos Ruaro

Pais de alunos da Escola
Municipal Luiz Carlos Ruaro,
de Cascavel, reivindicam a
manutenção da instituição de
ensino, ameaçada de fecha-
mento pela administração pú-
blica. O problema é que na es-
cola não há número de estu-
dantes matriculados suficien-
te que justifiquem o seu funci-
onamento. Desta forma, quem
estuda hoje no local precisa-
rá buscar outra escola para
iniciar o ano letivo em 2018.

A promotora de vendas Fa-
biana Cristina Alves, que é
mãe de um dos alunos, diz
que essa busca já foi feita,
mas em vão. “Toda escola
que fui ver para meu filho não
tem vaga”, afirma.

O problema se intensificou
quando foi expedida a ordem
de reintegração de posse das
áreas invadidas do Jardim Gra-
mado. As crianças que antes
estudavam na escola, agora
estão matriculadas em outros
bairros, reduzindo drasticamen-
te a demanda no local. Segun-
do o município, 58 alunos fre-
quentam hoje a escola.

Os pais afirmam que a Se-
cretaria de Educação de Cas-
cavel já decretou o fechamen-
to da unidade, e que para o
ano que vem só serão feitas
matrículas para o Pré I e Pré II
integral. “Os pais se reuniram
para ir atrás de alunos, de
novas matrículas e a Secreta-
ria de Educação se comprome-
teu em ajudar, mas nunca nos
apoiou. O que eles querem é
abrir um Cmei [Centro Munici-
pal de Educação Infantil] aqui
e encerrar o ensino fundamen-
tal”, explica Fabiana.

O que diz o município
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Espetinho

 PREPARO
Misture a água, o sal, a
mostarda e a margarina e
leve ao fogo até ferver.
Acrescente a farinha de trigo
e cozinhe, mexendo sempre,
até se soltar do fundo da
panela.  Retire do fogo,
junte o purê de batata e o
ovo, misturando bem.
Deixe esfriar.
Modele bolinhas, passe-as na
farinha de trigo e frite em
óleo quente.

 DIVULGAÇÃO

 1 xícara (chá) de água
 1 colher (chá) de sal
 1 colher (chá) de mostarda
 1 colher (sopa) de margarina
 1 xícara (chá) de farinha de trigo
 2 xícaras (chá) de purê de batata
 1 ovo

Bolinho de Batata

Você pode também
servir as bolinhas
com maionese.

 1 pote de iogurte natural
 1 xícara (chá) de queijo branco

cortado em cubos
 2 colheres (sopa) de azeite
 Sal e pimenta a gosto
 1 colher (sobremesa) de salsa

picada  PREPARO
No processador, processe o
iogurte, o queijo, o azeite, sal e
pimenta. Salpique a salsa.
Coloque três bolinhas em cada
espetinho. Sirva com o molho.
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Encontro reuniu
representantes de

diversos segmentos

Fique atento às mudanças no Código de Trânsito
 Parar em vaga de deficientes ou idosos sem credencial agora é será infração gravíssima.

*Penalidade - multa
*Medida Administrativa – remoção do veículo

 Novos limites em de velocidade em vias não sinalizadas
*Pistas simples: veículos leves 110 Km/h; veículos pesados 90 Km/h
*Pistas duplas: veículos leves 110 Km/h; veículos pesados 90 Km/h
*Estrada: veículos leves 60 Km/h; veículos pesados 60 Km/h

Multa por falar ao celular enquanto dirige passa de R$ 85,13 para
R$ 130,16. Se você largar o volante para segurá-lo a multa será de R$ 293,47

 Novos valores para multas de trânsito
* Infração Leve – Atual R$ 53,20 sobe para R$ 88,83
* Infração Média – Atual R$ 85,13 sobe para R$ 130,16
* Infração Grave – Atual R$ 127,69 sobe para R$ 195,23
* Infração Gravíssima – Atual R$ 191,54 sobre para R$ 293,47

 Recusar o teste de etilômetro, exame clínico, perícia ou outro procedimento:
* Infração: gravíssima
*Penalidade: multa R$ 2.934,70
*Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação e detenção do veículo
* Aplica-se em dobro a multa prevista no caso de reincidência no período de até 12 meses

 Penalidade de suspensão do direito de dirigir.
* Quando o condutor atingir 20 pontos no período de seis meses estará sujeito à suspensão da
CNH no prazo mínimo de seis meses e na reincidência, no período de um ano, o prazo será de
oito meses a dois anos.


