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Aparato de guerra
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Brasil segue sendo do Brasil
CBF

Parte da Avenida Tancredo Neves estará fechada durante todo o dia de hoje em função da audiência de
testemunhas de acusação da morte do agente penitenciário federal Alex Belarmino Almeida Silva. Patrulhamento aéreo, viaturas e policiais fortemente armados fazem parte do esquema de guerra para dar
proteção às testemunhas. A PF apontou que o agente foi morto por ordem da facção criminosa PCC.

EMPATE RUIM
PARA URUGUAI E
ARGENTINA

COM OS TRÊS PONTOS garantidos no "primeiro teste de Copa", como disse Tite, a seleção agora
se reúne novamente para encarar a Colômbia, na terça-feira
A seleção brasileira pode comemorar o título simbólico de
campeã das Eliminatórias da
América do Sul para a Copa do
Mundo da Rússia. Com gols de
Paulinho e Philippe Coutinho, a
equipe de Tite superou o Equador por 2 a 0 na noite de quintafeira (31), na Arena Grêmio, e
garantiu a primeira colocação no
continente, com 36 pontos. Os
adversários ficam em 7º, com 20.
Antes, a vice-líder Colômbia empatou sem gols com a lanterna
Venezuela na casa do adversário.
O jogo apresentou uma dificuldade inicial para os brasileiros,
especialmente pela retranca e
cera dos equatorianos, mas teve
uma mudança no ritmo assim que
Philippe Coutinho entrou no lugar
de Renato Augusto no segundo

tempo. O resultado mantém
100% do técnico Tite, que tem
nove vitórias em nove jogos na
competição.
Paulinho aproveitou uma sobra
após escanteio para abrir o placar. O segundo gol veio após chapéu dentro da pequena área de
Gabriel Jesus e belíssimo passe
para Coutinho, que bateu de primeira. Vale destacar que o meiocampista chegou à concentração
da seleção com dores nas costas que o impediam de atuar pelo
Liverpool.
Com os três pontos garantidos
no "primeiro teste de Copa",
como disse Tite, a seleção agora
se reúne novamente para encarar a Colômbia, na terça-feira, às
17h30, pela 16ª rodada das Eliminatórias.

z Págs. 24 e 25

AÍLTON SANTOS

Nem Uruguai nem Argentina
aproveitaram a oportunidade de
subir na classificação das
eliminatórias da América do Sul
para a Copa de 2018. Em duelo
válido pela 15ª rodada do torneio,
uruguaios e argentinos empataram
por 0 a 0 no Estádio Centenário,
em Montevidéu, em uma partida
que ficou marcada pelo baixo nível
técnico - apesar da presença dos
craques Messi e Suárez.
O resultado não é bom para
nenhuma das seleções. O Uruguai
foi aos 24 pontos e subiu para a
terceira posição graças à derrota
do Chile (23 pontos) para o
Paraguai, porém viu os
paraguaios se aproximarem na
tabela (21 pontos). A Argentina
segue em quinto, com 23 pontos,
graças à vitória do Brasil sobre o
Equador, que assumiria a quinta
colocação em caso de vitória.
O próximo compromisso dos
uruguaios é na terça-feira (5), às
20h (de Brasília) contra o Paraguai
no Defensores del Chaco, em
Assunção. A Argentina recebe a
lanterna Venezuela no Monumental
de Núñez na mesma data, às 20h30.

Sem arranha-céu
Moradores do Bairro Country, em Cascavel, se
mobilizam contra a construção de edifícios no entorno
das residências. Eles dizem que a característica do
bairro sempre foi a construção de casas residenciais e
que não houve discussão com a comunidade para as
mudanças que levaram à verticalização das edificações.

z Págs. 08 e 09
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CADA PASSO
É IMPORTANTE
Para que tenhamos a vida transformada é preciso que nos esforcemos para isso, mesmo que os
esforços pareçam inúteis diante de tantas dificuldades que podem vir a suceder. Não devemos desanimar, continuemos caminhando.
“Lembremo-nos de que um pequeno passo, no
meio de grandes limitações humanas, pode ser mais
agradável a Deus do que a vida extremamente correta de quem transcorre os seus dias sem enfrentar sérias dificuldades” (Papa Francisco - AL 305).
Por maior que seja a dificuldade que tenhamos de enfrentar, cada passo dado para vencê-la, por menor que seja, impulsiona-nos para
um novo recomeço.
Não existe pessoa perfeita. Quando muito, há
aqueles que se reconhecem limitados, mas mesmo assim não desistem de lutar. Todo passo
dado para fora da lama é um passo a mais em
direção à terra firme.
Nem todos os dias serão de vitória, nem todos
os dias serão especialmente alegres. Para que a
felicidade seja plena, os obstáculos deverão ser
superados. Não nos esqueçamos de que todo o
pequeno passo é importante, não há razão para
desistirmos, Deus está conosco.

Prefeito Leonaldo
Paranhos, em discurso
ontem na Acic

NOTAS
z Imobiliárias

z Centro esportivo

Cascavel passa a se
integrar a um dos mais
bem-sucedidos conceitos
de vendas compartilhadas
do mundo. Por meio de
uma rede, imobiliárias
somam forças para
ampliar a oferta de
imóveis, acelerar o
processo de vendas e
fortalecer um dos segmentos
mais importantes da
economia local. A Rede
Imóveis Cascavel foi
oficialmente lançada ontem
em solenidade na Acic. Oito
imobiliárias se uniram com
2.092 imóveis em oferta.

Os vereadores Fernando
Hallberg e Policial Madril
protocolaram ontem
denúncia à Polícia Federal
em Cascavel e a
Controladoria Geral da
União, do procedimento
licitatório para construção
do Centro Esportivo Jardim
Veneza, que até hoje não foi
inaugurado mesmo já
tendo sido investido mais
de R$ 600 mil na obra.
Destes recursos,
R$ 487.500,00 foram
repasses do Governo
Federal e o contrato data
do ano de 2009.

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

Cascavel
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

A Petrobras
que
aumentou o
preço dos
combustíveis
duas vezes
na mesma
semana.

O anúncio da
contratação de
200 funcionários
feito pela rede de
lojas Havan,
para sua nova
unidade de
Cascavel.

Jeandré C. Castelon
Advogado, pós-graduado em Cultura
Teológica e membro da Pastoral Familiar
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“A gente se
molda à nossas
necessidades;
quando aperta o
sapato, corremos
um pouco mais!”
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MINGUANTE
13/09 - 03h24

NOVA
20/08 - 02h29

Fases da lua
CRESCENTE
29/08 - 05h12

CHEIA
06/09 - 04h02

VINICIUS ARAUJO/ SEET-PR

P eneirada
Jovens nascidos de 1999 (18 anos) a 2007 (10 anos) que têm interesse
em ser jogador de futebol profissional podem participar da seletiva que será
realizada em Cascavel com avaliadores do Coritiba. A peneirada será nesta
sexta, sábado e domingo nos campos da escolinha de futebol Sorec/Tigrão,
no Tropical, sem custo para os participantes.

Quina

Concurso: 1556

01 02 03 05 06 08 12 15
16 17 19 21 22 23 25
Concurso: 1963

04 05 07 34 42 60
Concurso: 4470

14 40 62 68 73

um dos dois lances livres nos segundos
finais do confronto. Embalado por essa
vitória, os cascavelenses venceram Foz
do Iguaçu na decisão por 70 a 53 e garantiram mais um título para a cidade.
Antes, neste ano, o basquete masculino de Cascavel já havia sido campeão na fase regional dos Jojups e também dos Jogos Abertos do Paraná.

rã, o time de Cascavel não deixou o
desfecho ser o mesmo e apertou o
ritmo no fim do confronto contra
Goioerê e, na partida mais emocionante dos Jogos, venceu por apenas um
ponto de diferença: 69 a 68.
O detalhe é que Goioerê teve a chance de empatar o jogo quando o placar
marcava 67 a 67, mas acertou apenas

Lotofácil

Fonte: Simepar

Direção Geral
Clarice Roman

Equipe que encara cada compromisso como uma briga pela sobrevivência do esporte, o basquete masculino de Cascavel está comemorando a experiência vivida nos últimos dias
na fase final da Divisão B dos Jogos da
Juventude do Paraná. A equipe comandada pelo técnico Pedro de Almeida está voltando para casa com o troféu de campeã da competição encerrada nessa quinta-feira em Ivaiporã.
O título consagrou o time que teve
uma campanha perfeita, com seis vitórias em seis jogos. Nas três partidas
da primeira fase, os cascavelenses passearam contra os donos da casa (101
a 13), Palmas (87 a 26) e Fazenda Rio
Grande (87 a 57). A soberania seguiu
nas quartas de final, fase na qual venceu o time de Pinhão por 80 a 63.
Já na semifinal o time cascavelense viveu “um filme visto recentemente”. Formada por jogadores com até
17 anos de idade, a equipe de Cascavel nos Jojups teve a base do time
do Colégio Cristo Rei, que também é
comandado por Pedro de Almeida e
que há um mês tinha a melhor campanha na fase final A dos Jogos Escolares em Apucarana, mas que caiu na
semifinal com uma derrota nos instantes finais para o Colégio São Francisco Xavier/Maringá, por 50 a 46.
Desta vez, na semifinal em Ivaipo-

Sábado
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Lotomania
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Dupla sena
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Concurso: 1688
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1º prêmio

01 15 21 25 30 46

2º prêmio

Timemania
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TIME DO

Federal
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5º prêmio
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NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.
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O fantasma do Giro Político
banco de horas

politica@jhoje.com.br

Agenda na Itaipu

O prefeito Leonaldo Paranhos e o secretário de
Planejamento, Fernando Dillenbug, passaram boa
parte do dia de ontem na Itaipu, em Foz do Iguaçu.
Eles discutiram uma série de parcerias em projetos
para Cascavel. Recentemente foi assinado um termo
de cooperação entre o Município e a Binacional para
ações socioambientais, inclusive com recuperação de
estradas rurais.

SERVIDORES ainda estão se debatendo com relação ao temido banco de horas
O assunto banco de
Se os servidores defihoras ainda assombra a nirem pelo ingresso com
administração municipal a ação coletiva, vão preciem Cascavel. E agora o sar entregar a documenfantasma parece um pou- tação pessoal ao sindicaco mais assustador. É to e torcer bastante. “Tenque o Sismuvel (Sindica- tamos negociar com o preto dos Servidores Munici- feito, mas ele quer obrigar
pais de Cascavel) quer quem tem banco de horas
entrar com uma ação co- a compensar essas holetiva para obrigar a pre- ras. E agora todos os serfeitura a pagar as horas vidores, até os que não
dos ser vidores que as têm horas, terão de faltar
têm acumuladas.
no dia 8 e repor esse dia
A proposta foi postada não trabalhado em até 60
na página social do Sis- dias”.
muvel e deve ser apresenDe acordo com o Sintada em uma reunião na dicato, seria necessário
semana que vem, ainda um servidor trabalhar até
sem data definida. “Preci- às 20h durante uma sesamos fazer uma divulga- mana para conseguir comção ampla porque vamos pensar esse dia não traprecisar do aval dos ser- balhado.
vidores”, explica o presidente do Sindicato, Ri Reportagem: Tatiane Bertolino
cieri D’Estefani Júnior.

EM NOTA

A prefeitura informou, em nota, que entende e reconhece o direito
representativo do sindicato. Porém, reconhece também a urgente
necessidade da redução do banco de horas. “O Governo Municipal
abriu a possibilidade de compensação de horas no dia 8 de setembro,
sem causar prejuízos aos servidores, já prejudicados pelo acúmulo histórico
e irresponsável que gerou o atual saldo do banco de horas”, afirma.

Refic

Que demora!

A proposta do Refic
2017 terá o texto da Lei
publicado hoje. A lei
traz a oportunidade a
muitos contribuintes
antes excluídos do
programa que possam
fazer essa regularização
perante o Fisco
Municipal. A Lei será
publicada com veto
parcial ao inciso que
exclui as multas
pecuniárias originadas
de tributos. Também
nessa sexta-feira a
Prefeitura protocola
uma mensagem no
Legislativo para
algumas alterações
na lei.

O vereador Celso Dal
Molin recebeu, há uns
15 dias, toda a
documentação referente
aos investimentos em
merenda escolar do ano
passado. Ele recebeu
isso numa terça-feira,
anunciou que teria um
relatório até sexta-feira,
mas não disse até qual
sexta-feira, porque até
agora nada. A
reportagem do Hoje
News cobrou o vereador
que pediu mais uns dias
para fazer o trabalho. “É
uma documentação
muito extensa e temos
outras demandas”,
justifica Celso.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
As dificuldades da Unioeste e os riscos de
suspensão de atividades acadêmicas e serviços à
comunidade são alguns dos temas da audiência “A
conjuntura, os desafios e a importância das
universidades públicas estaduais do Paraná”, hoje,
às 9 horas, no Teatro Municipal de Cascavel.
 Com a entrada do último quadrimestre do ano,
as atenções se voltam para a reforma administrativa
do prefeito Leonaldo Paranhos.
 Paranhos sinalizou que a reforma deve acontecer
a partir de outubro.
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Contratações x
limite prudencial
A briga é feia. De um lado, a Prefeitura precisa fazer uma reposição
de servidores, principalmente para
a Educação e para a Saúde. De outro, o limite prudencial lembra que
não é bem assim que a coisa funciona.
A Prefeitura de Cascavel está
per to do limite de alerta que é
48,5%. O Município está em 48%,
menos que no fim do ano passado,
quando foi registrado 49,25%.
O limite mesmo, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é de 51,3%
do orçamento investido em pagamento pessoal.
Enquanto isso, chama a atenção
a demanda da pasta da Educação.
E ao mesmo tempo a dificuldade em
contratar profissionais. Foram 983
convocações neste ano para diversos cargos. Deste total, apenas
665 pessoas assumiram as vagas.
Isso quer dizer que 32% dos profissionais não tiveram interesse em
trabalhar no poder público.
A pasta conta com um grande
número de servidores e diariamente, de acordo com a administração,

surge a necessidade de substitutos, por diversos motivos: licença
prêmio, afastamento por motivo de
saúde, licença maternidade, licença de qualificação profissional e
também casos de exoneração e
aposentadoria. Segundo o setor de
RH, foram 100 licenças maternidade liberadas neste ano, de janeiro
até metade de agosto.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Arquivo

LEGISLAÇÃO impõe limite de
contratação de servidores

NA SAÚDE

Os postos de saúde dos Bairros
Pioneiros Catarinenses e Presidente
e do Conjunto Riviera ainda não
funcionam para atendimento à
população e um dos fatores é a
falta de funcionários. De acordo
com informações repassadas pela
Secretaria de Saúde, por meio da
Secom (Secretaria de
Comunicação), as reposições
imediatas necessárias seriam: 24
reposições de médico para 40
horas semanais e seis médicos
especialistas com trabalho de 20
horas semanais - incluindo
pediatra, psiquiatra e
ginecologista.

READAPTADOS
O apontamento mostra que 54 professores e 30 professores de Educação
Infantil tiveram que ser readaptados. Isso ocorre, de acordo com a
Secretaria de Educação, quando o servidor tem sua capacidade reduzida
por motivo de doença ou acidente e muitas vezes precisa ser afastado da
sala de aula. Nesse mesmo período, de janeiro até meados de agosto, 92
licenças para tratamento de saúde foram liberadas, casos de atestado acima
de 15 dias. Também foram concedidas 84 aposentadorias. Se fizer as
contas, as contratações até que supriram essa necessidade em alguns
quesitos, mas por meio de teste seletivo. Porém, a Secretaria ainda tem
dificuldade em repor profissionais como zeladores, por exemplo. Déficits
deixados de presente pela antiga gestão.

28
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Decisão no Caifusa
Uma semana depois de definir
a equipe campeã da categoria Sênior, agora será a vez do vencedor
da categoria Livre ser definido na
35ª edição do Caifusa, o campeonato interno de futsal da Associação Atlética Comercial. O desafio
final será nesta sexta-feira, às
19h45, entre as equipes Injetronic
/ Escritório Bonfim e Panificadora
Roani / Hookah Gold. O time da Injetronic se classificou para a segunda fase pela repescagem e agora
decide o título contra um dos ataques mais efetivos da competição,
com 51 gols marcados. No geral,
ambas as equipes chegam para o
duelo tendo vencido seis vezes. No
caso da Injetronic, ainda foram dois
empates e uma derrota, com 39
gols marcados e 22 sofridos. Já Panificadora Roani sofreu três derrotas e 32 gols. No geral, já foram
realizadas 60 partidas pela categoria Livre, com 566 gols marcados, média superior a nove por jogo.

Mais de 100 convocados

FOTOS: AA COMERCIAL

Mais campeões no Sesc

FOTOS: SESC

Após definição dos campeões no truco, no vôlei de praia e no vôlei feminino, o Sesc Cascavel definiu os seus representantes
no futsal na fase regional dos Jogos Comerciários do Paraná. No naipe feminino, o Clube Comercial / Assecon / Lado
Oposto (foto) ficou com o troféu de primeiro lugar, seguido por Avante MB Sports / Dog King e Tuiuti. Já no masculino o
título ficou com o Itaipava (foto). Em segundo terminou o Clube da Quarta, seguido pelo Comercial.

E falando ainda sobre falta de
servidores, a necessidade é tanta
que a prefeitura está chamando
até quem passou em concurso
público ainda em 2015 para suprir
as vagas. Os nomes foram publicados hoje em diário oficial. Ao
todo, 115 pessoas foram convocadas pela Prefeitura de Cascavel
para preenchimento de vagas.
Do edital de concurso 085/
2015, de 21 de maio de 2015,
foram convocados um agente comunitário de Saúde, um auxiliar
de manutenção de instalações e
um atendente de serviço em Saúde. Também foram convocados
candidatos aprovados no edital
de concurso 160/2016, de 27
de junho de 2016.
Estes para suprir vagas de agente de combate às endemias, de coveiro, de eletricista e de instrutor
de informática.
A maioria dos que foram chamados é dos aprovados em teste seletivo, aquele primeiro realizado no
início deste ano. E lideram as contratações a funçao de zelador tem-

ADMINISTRAÇÃO está convocando funcionários
porário, com 35 nomes na lista e
professor de Educação Infantil temporário, com 40 convocados. Todos os profissionais são para a Secretaria de Educação. Outras 27
pessoas foram chamadas para o
cargo de professor temporário, de
nível de licenciatura plena.

A função de zelador temporário lidera
a convocação com 35 nomes na lista

P razo
Os candidatos têm prazo para
entregar a documentação, detalhado em diário oficial. E devem ser
efetivados no fim de setembro. Resta saber se todos serão aprovados
nos testes de admissão ou, ainda,
se terão interesse nas vagas.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Arquivo
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Brigas na
“saideira”
do colégio
Na região oeste de Cascavel, Bairro Alto
Alegre, alguns moradores denunciam que não
aguentam mais tantas brigas diariamente na
saída dos alunos do período da tarde do Colégio Estadual Padre Carmelo Perrone. A comerciante Riusa Lasarin possui até um balde de
água para jogar nos alunos que estão envolvidos nos conflitos.
Ela conta que liga para o 190 (Polícia Militar)
e não consegue atendimento. “Imagina se fosse alguma coisa mais grave, uma ocorrência que
precisa de atendimento imediato, nós ficamos
a mercê”. Já a Patrulha Escolar possui apenas
uma viatura para atender todo o município. “Vereador e deputado tem um monte, mas viatura
só uma? Pra onde vai nosso dinheiro” questiona Riusa. “Já separamos várias brigas aqui”.
A direção do colégio afirma que já evitou muitas brigas nos últimos meses. Com auxílio de
alunos e pedagogos a instituição identifica os
possíveis conflitos internos que podem terminar em agressões na rua. “Assim que identificamos os alunos que pretendem brigar no portão
do colégio, são acionados imediatamente os
país para busca-los e já orientamos os responsáveis de ambas as partes para orientar os estudantes para não bigarem”, diz a diretora geral, Sandra Macanhão Biavatti.

Comércio x educação
Sandra diz que no interior da instituição não
podem ser vendidos doces, refrigerantes e
energéticos, mas no entorno da escola os
estudantes encontram facilmente todos esses
produtos e levam para o local. “Tem aluno que
mistura pinga no refrigerante e leva pra dentro do
colégio, a escola proíbe essas bebidas, mas os
estabelecimentos vendem”, diz.

“Nós fazemos de tudo por
nossos alunos, mas as leis
e os pais precisam nos
ajudar. Criticar é fácil, difícil
é estar aqui dentro e lidar
com todo tipo de situação.”
Sandra Macanhão
Macanhão Biavatti,
Biavatti, diretora
diretora
Sandra
Colégio Est.
Est. Padre
Padre Carmelo
Carmelo Perrone
Perrone
Colégio

Na rua
“Fora do portão do colégio nós somos orientados a não interferir, além da integridade física estar em risco, também não somos amparados fora do perímetro do colégio”, diz a diretora. Ela
também sugere que a Patrulha Escolar precisava ser mais presente. “Eles dizem que não conseguem vir sempre aqui, a cidade toda é atendida só por um carro” explica.
Segundo ela, tempos atrás a GM (Guarda Municipal) ajudava
no controle ao fim dos períodos, mas hoje não passam mais lá.
“É aqui na frente do colégio a Guarda e eles não vem aqui na
saída dos alunos”. O diretor da GM, Avelino Novakoski, diz que
“na lei a guarda deve atender as escolas municipais, bem como
todos os prédios e instalações do município”, mas ressalta que
se for uma ocorrência de emergência eles estão à disposição
para atender pelo telefone 153 ou caso os guardas identifiquem
o problema passando pelo local.
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Estádio

FCC domingo
de manhã

O horário que caiu no gosto dos
torcedores da Série A do Campeonato Brasileiro quando foi implantado no
País, há dois anos, será a novidade
neste fim de semana para o torcedor
cascavelense. O FC Cascavel recebe
o Andraus às 11h deste domingo em
partida válida pela 7ª rodada da Taça
FPF. Será a segunda partida seguida
da Serpente Aurinegra em casa na
competição. Na quarta-feira, a equipe
impôs a primeira derrota ao Iraty no
campeonato com uma vitória por 2 a
1, de virada. Desta vez, terá pela frente um adversário que ainda não ven-

Ontem venceu o prazo dado
por Controladoria Geral da
União e Vigilância Sanitária
para a secretaria de Esporte
de Cascavel providenciar
melhorias no Estádio
Olímpico Regional, sob
ameaça de interdição do
local. Dos oito itens
exigidos, apenas a correção
no vazamento presente em
juntas de dilatação não foi
resolvido. Isso, entretanto,
não impedirá que o estádio
siga aberto. Segundo a
Semel, ficou acordado com
os órgãos fiscalizadores
que se um ou dois itens dos
exigidos não fossem
concluídos em tempo hábil
haveria uma flexibilização
do prazo.

ceu no certame. Aliás, o único que ainda não sabe o que é comemorar uma
vitória. A presença da torcida no Olímpico é importante para que o time crie
uma identidade com seus apoiadores,
uma vez que ficou quase um mês sem
atuar como mandante na Taça FPF.
Na quinta-feira, no feriado de Sete de
Setembro, o FC Cascavel receberá
o Operário às 15h, em partida atrasada pela 3ª rodada. Depois, nas
duas últimas rodadas da fase classificatória, visitará a Portuguesa Londrinense no dia 10 e receberá o Maringá no Olímpico no dia 24.

E xigências
As demais exigências para o estádio de Cascavel eram: a correção da
infiltração na área embaixo da arquibancada coberta, causada pelos parafusos de fixação das cadeiras, e em sanitários destinados aos torcedores; a
substituição da forração da mesa de exames antidoping; a instala- ção de
lavatório de mãos e demais mobílias na sala de exames antidoping;
a manutenção das fechaduras dos sanitários; e a correção do vazamento na torneira de um dos sanitários. Além
disso, foram exigidos os planos de manutenção e de gestão, e
o projeto para destinação de lixo.
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Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Time
Foz do Iguaçu
FC Cascavel
Maringá FC
Toledo
Iraty
Paranavaí
Rio Branco
Operário
P. Londrinense
Andraus

TAÇA FPF
PG
12
10
9
8
8
8
7
3
3
1

J
6
5
3
5
5
6
5
3
6
6

V
3
3
3
2
2
2
2
1
1
0

E
3
1
0
2
2
2
1
0
0
1

D
0
1
0
1
1
2
2
2
5
5

GP
8
6
10
8
8
9
5
2
9
3

GC
3
4
1
6
7
10
6
4
4
13

7ª RODADA
11h
11h
11h
11h
11h

DOMINGO (3/9)
FC Cascavel x Andraus
Maringá x Foz do Iguaçu
Toledo x P. Londrinense
Rio Branco x Paranavaí
DOMINGO (17/9)
Iraty x Operário

SG
5
2
9
2
1
-1
-1
-2
-5
-10
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Morte de Policial

Giro da
Violência
Reabilitação?
Policiais militares da Unidade Paraná
Seguro realizaram apreensão de droga,
na tarde de ontem. O entorpecente foi
encontrado no pátio do SIM-PR,
localizado na região do Interlagos,
durante vistoria de um servidor da
instituição. Acredita-se que a droga foi
jogada por pessoas para os internos que
passam por reabilitação. A cocaína foi
encaminhada para a delegacia.

Veículo incendiado

JEFERSON DIEGO PADILHA é acusado de matar um PM em Joinville (SC)
Policiais militares do Serviço
Reservado do 5º CRPM (Comando
Regional da Polícia Militar) prenderam ontem, Jeferson Diego Padilha,
de 26 anos. Ele é acusado de participar da execução de um policial
militar de Santa Catarina, na segunda-feira (28), em Joinville (SC).
Segundo a polícia, Jeferson estava com o primo dele, Wellington
Padilha, de 18 anos, na rua Altemar Dutra, no Bairro Consolata,
em Cascavel. Com os dois jovens
foram encontradas três cápsulas
de revólver calibre 22 e uma porção de maconha.
Contra Diego havia ainda um
mandado de prisão por roubo e a
polícia investiga se ele possui ligação com um grupo de jovens que
foi detido horas antes de sua prisão, com um carro clonado e furtado na BR-277 em Cascavel.
Trata-se de um Kia Sportage, in-

terceptado pela equipe, que deu
ordem de parada aos ocupantes,
mas eles não obedeceram e só pararam no bairro Turisparque. O carro estava com placas de um Renault
Clio, emplacado na cidade de Correia Pinto (SC). Segundo os jovens
presos eles levariam o veículo até
Foz do Iguaçu, mas não disseram
quem seria o receptor.
De acordo com a Polícia Militar
de Cascavel, Joacir Roberto Vieira,
de 43 anos, estava na PM de Santa Catarina há 19 anos e foi assassinado com dois tiros quando comprava um presente para o filho, em
uma loja de calçados.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

Um veículo ficou parcialmente
destruído na tarde de ontem, no Bairro
Periolo, em Cascavel. Segundo os
bombeiros, que usaram um caminhão
de combate a incêndio para conter as
chamas, o carro estava estacionado na
Rua Maracanã. O fogo teria começado
possivelmente na caixa de fusível. O
parabrisa dianteiro chegou a quebrar
por conta do fogo.

35,2kg de maconha
Policiais militares do Pelotão de
Choque apreenderam ontem, 40
tabletes de maconha em Cascavel. A
ação aconteceu em uma casa, na Rua
Presidente Kennedy, na região central.
Um homem de 44 anos foi preso em
flagrante. A droga totalizou 35,2 quilos
de maconha e foi encaminhada,
juntamente com o preso, para a 15ª
SDP (Subdivisão Policial).
PELOTÃO DE CHOQUE

LOCAL
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ARQUIVO

Uso de narguilé
Outra questão que preocupa a
direção do colégio é a
questão do narguilé, pois
estudantes menores de idade
fazem uso do derivado do
tabaco em frente à
instituição de ensino. O
Decreto Presidencial nº
8.262/2014, a Lei Estadual
nº 16.758/2010, e a Lei
Municipal nº 6.233/2013,
proíbem a venda e o uso do
cachimbo conhecido com
narguilé a menores. Os
estabelecimentos são
obrigados a exigir
documento de identidade do
consumidor para comprovar a
idade. Na esfera municipal, o
estabelecimento que vender
o produto e deixar o menor
consumir no local pode arcar
com o pagamento de multa
no valor de dez Unidades
Fiscais do Município (UFM)s
ou R$ 410,40 e também pode
resultar em cassação do
alvará de funcionamento
pelo prazo de até dois anos.

Diretora Sandra
Biavatti diz que não há
como interferir no
comportamento dos
alunos fora do colégio

07

Lei proíbe
CONSUMO de
bebidas alcoólicas em
comércios próximos a
centros de ensino

Álcool, nem pensar
A Lei Municipal nº 4.478/2007, decreta que nenhum estabelecimento que venda bebida alcoólica para consumo no local possa se
instalar a menos de 150 metros de distância dos campos universitários, centros de ensino superior público ou privado, nem perto de escolas, creches e colégios públicos. Estabelecimentos como bares e restaurantes que vendem bebidas alcoólicas e possuem menos de 10
anos de funcionamento, não podem continuar suas atividades nas proximidades dos centros de ensino.
A lei é clara em seu Artigo 8º. “Fica proibida, a partir da publicação desta
Lei, a concessão de novas licenças de funcionamento para bares ou similares, em imóveis localizados a menos de 150 (cento e cinquenta) metros de
distância dos campos universitários, dos estabelecimentos de ensino superiores públicos ou privados e dos estabelecimentos da rede municipal,
estadual e particular de ensino”. Lei datada de 02 de janeiro de 2007.
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LOCAL

Um problema vem incomodando os moradores do Bairro
Country há pelo menos três
anos. Eles estão insatisfeitos e
não concordam com a mudança
de padrão das construções no
entorno dos residenciais, característicos do local. Prédios, que
já ocupam grande espaço na Avenida Brasil, migraram também à
região e se instalam nos locais
destinados às casas.
Conforme a moradora Maria
de Fátima dos Santos, que há
20 anos vive no bairro, a construção de prédios implica principalmente na desvalorização
dos imóveis. “Nosso bairro sempre foi considerado residencial,
e agora tem muita construção
de prédio por aqui, saiu tudo do
padrão. As casas foram planejadas de uma determinada forma que, com esses novos empreendimentos, vão acabar com
a nossa privacidade”, relata.
“São mais de dez prédios não
finalizados, fora os terrenos
baldios que estão com tapumes, o que evidencia novas
construções”, acrescenta Maria
de Fátima.
Os vizinhos também relatam
da falta de infraestrutura causada pelos arranha-céus. Segundo eles, não teve um estudo com a comunidade para esse
tipo de instalação, e a preocupação é de que haja interferência das novas construções na
qualidade dos serviços básicos,
como saneamento.
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Country fora
dos padrões

PRÉDIOS COMEÇAM a ocupar espaço
no Bairro Country, em Cascavel
 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Aílton Santos

“Não fomos avisados”
A Secretaria de Planejamento garante que a instalação dos novos
empreendimentos foi repassada durante audiência pública, às 19h, do dia 18
de abril de 2016. Os moradores rebatem, e dizem não terem sido avisados das
reuniões. “Entendemos que aqui não deveria ser aprovado esse tipo de
construção. O Plano Diretor 2016/17 não foi divulgado a contento. Meia dúzia
aprovou que aqui seria como o centro, indo contra a maioria que nem sabia
dessa audiência”, conta Maria de Fátima.

POLÍCIA
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O Crime
Alex Belarmino, de 36 anos, seguia na manhã do dia 2 de
setembro do ano passado para o trabalho, no Presídio de
Catanduvas, onde estava ministrando um curso havia uma
semana. Ele dirigia um Golf do Depen (Departamento
Penitenciário Nacional) pela Rua Jacarezinho, na Região do Lago,
quando foi alvejado por vários tiros, sendo que pelo menos um
deles o atingiu na cabeça. Belarmino perdeu o controle da
direção e bateu em uma caminhonete. O motorista disse à
polícia que dois homens atiraram contra o agente e fugiram a
pé. Nas imagens coletadas pela Polícia Federal, é possível ver
que um CrossFox auxiliou na fuga. O veículo foi encontrado
incendiado em uma estrada rural de Tupãssi. Vindo de Brasília,
ele exercia cargo de diretoria no Depen (Departamento
Penitenciário Nacional), veio à região para dar um curso de tiro
aos agentes e retornaria no dia seguinte a sua morte.

PLANO DIRETOR
Outro questionamento dos
moradores leva em consideração
o Plano Diretor 2016/17. Eles
denunciam que, antes mesmo da
aprovação do plano, algumas
obras já estavam prontas e
outras em andamento. A
Secretaria de Planejamento de
Cascavel informa, no entanto,
que o Plano Diretor 2016/17
não alterou o que já vigorava na
Lei de Uso de Solo desde 2013,
especificamente em relação ao
Country.

Outro lado
A reportagem do Hoje News entrou em contato com o advogado
Marcelo Martins, que defende o acusado Roberto Soriano.
Segundo ele, a defesa confia plenamente na Justiça. “Ela
prevalecerá. Temos a certeza da competência das autoridades
envolvidas e ficará muito claro que Roberto Soriano não teve
qualquer participação em relação a esses fatos”.
Conforme Marcelo, somente ao final das audiências de instrução
a defesa poderá se aprofundar e fornecer mais detalhes sobre
como procederá na sequência do processo.

RUAS PRÓXIMAS ao Fórum da
Justiça Federal serão isoladas para
garantir integridade das testemunhas
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Testemunhas
de acusação
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LOCAL
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O que diz a prefeitura
ALEX BELARMINO
foi executado quando seguia
para Catanduvas, em
setembro do ano passado

Â De acordo com a Secretaria de Planejamento de Cascavel, o potencial
construtivo da cidade é definido pela
Lei de Uso do Solo, que é suplementar
ao Plano Diretor.
Â A Lei de Uso de Solo, que vigorou
entre 1996 e 2013, estabelecia para
o Bairro Country como zoneamento de
áreas residenciais com baixo adensamento. Algumas ruas estavam descritas como ‘Corredor de Serviço’, como
a Manaus, Treze de Maio e Vicente Machado. Estas apresentavam potencial
construtivo maior, de até 10 pavimentos, com coeficiente de aproveitamento 04. Durante a vigência desta lei foram aprovados dois edifícios na Rua Vicente Machado.
Â Já em 2013, foi aprovada uma
nova Lei de Uso do Solo, quando foi
retirado o limitador de pavimentos
para toda a cidade, incluindo o Countr y. Desta forma, o limite de altura é
definido apenas pelo coeficiente de
aproveitamento.

Passado exato um ano da execução do agente penitenciário federal, Alex Belarmino Almeida Silva, as primeiras testemunhas do
crime serão ouvidas nesta sexta-feira e na próxima segunda-feira no Fórum da Justiça Federal
em Cascavel.
Para que as oito testemunhas
de acusação sejam ouvidas, a partir das 9 horas na nova sede do
Fórum, na Avenida Tancredo Neves,
no bairro Alto Alegre, um forte esquema de segurança foi montado.
De acordo com informações repassadas ao Hoje News, dezenas
de homens da Polícia Federal, dois
helicópteros e demais agentes de
segurança pública foram mobilizados para que as testemunhas tenham sua integridade preservada
durante o depoimento. Além disso,

as ruas na proximidade do Fórum
ficarão interditadas, uma vez que
não há um horário pré-determinado
para a chegada das testemunhas.
O processo segue em segredo de justiça na 4ª Vara Criminal

A cusados

Â “Podemos citar o exemplo de um
lote com 1.000 metros quadrados e coeficiente de aproveitamento 03, com
possibilidade de construir 3.000 metros quadrados, divididos por pavimentos de 200 metros quadrados, o prédio poderia chegar a 15 pavimentos”,
explica a secretaria. Durante a vigência desta lei foi aprovado apenas um
edifício, localizado na Rua Pará.

da Justiça Federal. O autor da
acusação é o Ministério Público
Federal e as testemunhas serão
ouvidas pelo juiz federal Fábio
Nunes de Mar tino.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Fotos: Vandré Dubiela

Ao todo, são 15 pessoas acusadas da execução: André Demiciano
Messias, Douglas Fernando Cielo, Hugo Aparecido da Silva, Jair Santana, Kaio Cesar Bonotto Cavalgante, Luis Marcelo Schneider, Maicon de
Araújo Rufino, Manuel do Nascimento, Rafael Willian Kokowitsch, Valdir
Santos Pereira, Alessandro Pereira de Sousa, Claudemir Guabiraba, Juan
Manoel Gomez, Rodrigo Aparecido Lourenço e Roberto Soriano, que seria um dos líderes da quadrilha.
Segundo as investigações que ficaram a cargo da Polícia Federal de
Cascavel, o grupo teria ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital)
e teria planejado a execução pelo menos três meses antes do crime e a
ordem de matar o agente teria partido de dentro do Presídio de Segurança Máxima de Catanduvas.

E ntenda
PRÉDIOS em
construção
demonstram
potencial do bairro

C omissão

O coeficiente de
aproveitamento do lote é
definido pela relação entre a
soma da área de todos os
pavimentos da construção e a
área total do lote.

Para discutir todo esse imbróglio, um grupo de dez moradores vai formar
uma comissão e levar o problema aos vereadores. “Queremos identificar se há
legalidade em tudo isso”, afirma Maria de Fátima. A comissão deve ir até a
Câmara de Vereadores durante a próxima semana.
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No fundo do poço

Terceirização só após estudo
A terceirização da merenda escolar em Cascavel ainda é um assunto indefinido. Estudos do caso
são feitos pela Secretaria Municipal de Educação junto com conselheiros do CME (Conselho Municipal de Educação), composto por
profissionais que atuam no setor.
A recente viagem feita por uma
comitiva a Indaiatuba (SP), para avaliar a terceirização no município põe
em xeque o atual sistema. No entanto, a secretária de Educação,
Marcia Baldini, prefere não se manifestar sobre o assunto. Por meio de
sua assessoria, garante que só vai
se pronunciar assim que os estudos
forem concluídos, o que ainda não
tem prazo para ocorrer. Outra viagem

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Um homem de 32 anos levou um
grande susto na manhã de ontem,
em Cascavel. Ele estava em uma
comunidade terapêutica, na esquina da Avenida Guaíra, com a
rodovia BR-467, no Bairro Tropical
quando acabou caindo de uma
altura aproximada de 18 metros,
dentro de um poço.
Socorristas do Corpo de Bombeiros, com o caminhão de resgate, o
médico de plantão, uma ambulância do Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma e Emergência) e o oficial foram até a comunidade terapêutica para resgatar o
homem. Os militares demoraram
quase uma hora para retirá-lo do
poço e o homem só não ficou gravemente ferido porque dentro havia
água, o que amorteceu a queda.
De acordo com uma funcionária
do local, ele foi olhar o poço, que é
usado para regar as plantas e fa-

zer a limpeza do estabelecimento,
quando acabou caindo. “Em muitos
anos que estou aqui nunca ninguém
havia caído, esta foi a primeira vez”.

APESAR DO SUSTO, homem
não ficou ferido
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

60
47
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

875
2.680
307
3.248

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.824
1.678
144
39

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos
AÍLTON SANTOS

a Chapecó (SC) deve ocorrer nas próximas semanas, também para conhecer o processo de terceirização
da merenda escolar implantado na
cidade catarinense.

De qualidade
Todos os dias são servidas 55,6 mil refeições a mais de 30 mil estudantes. Conforme
o Setor de Nutrição Escolar, o município assegura aos alunos o fornecimento de
uma alimentação de qualidade. Além disso, às crianças com diabetes, colesterol,
intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, ao ovo, celíacos, entre outros,
possuem acompanhamento nutricional individualizado, com cardápios específicos
a cada patologia. Os cardápios são diferenciados para escolas e Cmeis (Centros
Municipais de Educação Infantil). Nas escolas são elaborados mês a mês, quando
os alunos recebem uma alimentação por dia. Já o cardápio de Cmeis é elaborado
anualmente e conta com cinco refeições por dia, respeitando a faixa etária.

CARDÁPIO é variado e
composto por mais de 70 itens

De longa data
A discussão sobre a terceirização
da merenda escolar em Cascavel
é antiga. Em 2009, durante a
segunda gestão do ex-prefeito
Edgar Bueno, o CME impediu que
o sistema fosse implantado.
Uma professora da rede
municipal que preferiu não se
identificar afirma que a
terceirização vai precarizar a
merenda. “Uma empresa que
presta este tipo de serviço não
quer qualidade, quer fazer mais
com pouco, para ter lucro. Imagina
como vão ficar os cardápios se
isso acontecer?”, lamenta.

Um depósito de ferramentas
em uma residência foi
destruído ontem pelas chamas,
na Rua Munique, no bairro
Cascavel Velho. Segundo
populares que moram próximas
da casa, o fogo começou em
um pequeno espaço, nos
fundos, e felizmente não atingiu
a parte da moradia.
Vizinhos conseguiram controlar
as chamas até que o Corpo de
Bombeiros chegasse ao local,
fazendo o rescaldo. Não havia
ninguém na casa e a hipótese é
de que o fogo começou em um
curto circuito no telhado do
depósito.

LOCAL
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Conexão Acic, desfile e evento gastronômico
A Acic terá, entre outros, três eventos importantes na próxima semana. Na
noite de terça-feira, 5, ocorrerá a primeira das quatro palestras do Conexão
Acic. Será no Centro de Convenções às 19h, com exposição do maestro João
Carlos Martins. No dia 7, a Acic levará empresários e colaboradores ao Desfile
de Sete de Setembro. Desde 2003, a participação da entidade no desfile
cívico-militar é tradição. A ação permanente leva o nome de Campanha pela
Valorização da Cidadania. No sábado, 9, o Núcleo Territorial de Juvinópolis
promove a sexta edição de seu evento gastronômico, a partir das 20h, no
salão da igreja. É o 6º Porco à Juvinópolis, com convites à venda por R$ 20.
Outras informações pelo telefone 3321-1400.

Visite o site da Acic e saiba
quem são nossos parceiros
A Acic conta um amplo leque de
produtos e serviços à disposição de
suas mais de 13 mil empresas
associadas. Eles são nas áreas da
saúde, tecnologias, vales
alimentação e refeição e também de
acesso a linhas de crédito com
condições diferenciadas. Para saber
mais, acesse o site da Acic
(www.acicvel.com.br ) ou faça-nos
uma visita – rua Pernambuco, 1800,
em frente à Câmara de Vereadores.
Outras informações podem ser
conseguidas também pelo telefone
3321-1414.

Conheça os cursos e
treinamentos da Uniacic
Acesse o site da Acic
(www.acicvel.com.br ) e no link Uniacic
saiba quais são os cursos,
treinamentos, palestras e capacitações
oferecidos pela Universidade
Corporativa Empresarial da Associação
Comercial e Industrial de Cascavel. Os
temas são os mais diversos, sempre
conectados à realidade, atualidade e
necessidade de empresas dos mais
variados ramos. Há preços especiais
para empresas filiadas à Acic. Outras
informações podem ser conseguidas
pelos telefones 3321-1415 e 33211436.

Seleção de talentos é tema de treinamento
É o nome de treinamento ofertado pela Uniacic e que está com inscrições
abertas. Ele será realizado de 12 a 14 de setembro, das 19h às 22h30, na
associação comercial. O conteúdo é destinado a gestores, líderes, profissionais
de recursos humanos, micros e pequenos empresários.
O curso será ministrado por Daniel Meneghini e Stela Della Vecchia. No
programa, entre outros tópicos, estarão levantamento e análise de perfil de
cargo, conceitos e etapas, conduta e perfil do avaliador e técnicas de seleção.
O investimento é de R$ 130 a associados e a estudantes e de R$ 200 aos outros
interessados. Mais informações pelos telefones 3321-1415 e 3321-1436.
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Garantioeste facilita
acesso de empresas
ao crédito
Empresas com dificuldades de
acesso ao crédito contam com um
aliado em Cascavel e região. É a
Garantioeste, Sociedade de
Garantia de Crédito criada há cerca
de sete anos por entidades
empresariais em parceria, entre
outros com Sebrae, Caciopar,
Faciap e IDR-Oeste, ela já é a maior
em atuação no Brasil.
A função da SGC é, mediante
análise prévia da solicitação de
empréstimo, conceder carta de aval
que, apresentada nas instituições
parceiras, facilitará a liberação de
recursos para investimentos na
empresa. As cartas de garantia são
fornecidas para valores entre R$ 5
mil e R$ 112,5 mil, com taxas e
prazos diferenciados.
São parceiros da Garantioeste
Banco do Brasil, Caixa Econômica
Federal, Sicoob, Sicredi, Fomento
Paraná e BRDE. A Acic conta com
um agente especializado para
atender empresas associadas que
queiram ter acesso aos serviços da
SGC. O telefone de contato é o
3321-1465. O escritório dela
funciona na Acic na rua
Pernambuco, 1800.
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Literatura
De 4 a 29 de setembro,
Cascavel vai respirar
literatura! Terá início, na
Biblioteca Pública Sandálio
dos Santos, mais uma
edição do evento Primavera
das Letras.
A promoção é
Academia Cascavelense de
Letras, Secretaria da
Cultura, Biblioteca Pública
e Projeto Livrai-nos!
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Amém!
Hoje é celebrado o Dia
Mundial de Oração pelo
Cuidado da Criação.
A data é uma iniciativa
que visa chamar atenção
para o futuro do planeta e
como podemos, em nossas
famílias, comunidades e
grupos, cuidar melhor dele.

gente@jhoje.com.br
DIVULGAÇÃO

oOo
A data foi instituída pelo
Papa Francisco e tem um
sentido ecumênico.
VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

Gasolina a mais de R$ 4
O conforto por andar de
carro tem trazido cada vez
mais despesas aos motoristas diante dos aumentos consecutivos do combustível.
Somente nesta semana, a Petrobrás surpreendeu com dois
anúncios de reajuste, o maior deles, de 4,2% na gasolina, entrou em vigor nas refinarias nesta sexta-feira. O diesel a partir de hoje também
sofre aumento de 0,8%.
Se abastecer o tanque
dos veículos já não está fácil,

nos próximos dias o custo
será ainda maior e o litro da
gasolina, por exemplo, pode
passar os R$ 4,00.
“Por enquanto não teremos
acréscimo, mas com relação as
próximas compras, por conta
do reajuste da Petrobrás, podemos aumentar até R$ 0,10 no
litro da gasolina”, afirma o proprietário de um dos postos da
cidade, Oslei Vacelai.

A alegria de BRUNA GÜTHS, porque a vida é bela!

Cine Pipoca

 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

Hoje tem a apresentação do
filme As Cinco Pessoas que
Você Encontra no Céu,
sessão do Cine Pipoca,
promovido pelo grupo de
apoio de voluntário Aracê
Cascavel. Ao final, haverá
debate sobre o tema
Conscienciologia.

“Se uma pessoa reserva R$ 50 reais
para o gasto da semana, não consegue
andar de carro como antes”.
Oslei Vacelai, empresário do ramo de combustíveis

Mais informações pelo
telefone (45) 9 9987-3896. O
evento será no Salão de
eventos do
Hotel Regentes e os
ingressos custam R$ 10.

Preço médio
Conforme pesquisa da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis) o preço médio da gasolina entre 32 postos de
combustíveis em Cascavel foi de R$ 3,85 durante o mês de agosto, mas
há registro de R$ 3,99 em estabelecimentos com valor mais alto.
Segundo Vacelai, todos os esforços são mantidos no sentido de trazer o
menor impacto ao consumidor. “No entanto, já percebemos que o consumo
está menor. Se uma pessoa reserva R$ 50 reais para o gasto da semana,
não consegue andar de carro como antes”, lamenta o empresário.

A Miss Cascavel e Miss Simpatia 2018, e Jessica Pereira da
Silva, 2ª Princesa de Cascavel 2018, estiveram no Provopar,
com a primeira-dama Fabíola Paranhos, para entregar os
donativos arrecadados
pelo concurso ao Provopar.

No final tudo dá certo.
Se ainda não deu é
porque não chegou ao
final.

Valor atual do litro da GASOLINA nas bombas já beira R$ 4,00

Jean Rostand

Sinfonia

Bingo!

Amanhã, no Sesc, tem mais uma
edição do Sonora Brasil. A
convidada especial é a Corporação
Musical Cemadipe, uma banda
formada por jovens por jovens de
Aparecida de Goiânia, cidade
localizada na região metropolitana
de Goiânia, capital do estado de
Goiás.
o evento será às 18h30.

Domingo tem o 1º
bingo Cachorros Univel.
O evento será realizado
na Chácara Destri &
Cia. O convite
antecipado custa R$ 25
e inclui 5 cartelas que
serão retiradas no dia
do evento.

Feliz aniversário para
SILMARA FONSECA FAPPI, que apaga
mais uma velinha amanhã, nos braços
do seu amor LEANDRO FAPPI. O
registro é do fotógrafo Vitor Pinheiro

LOCAL
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Mês do Psicólogo tem
programação especial
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Comemorações incluíram palestra
com o CRP/PR, Parada pela
Diversidade e a campanha Psicologia
é com psicólogo
Um mês para brindar a profissão e os
profissionais de Psicologia, assim foi agosto.
Celebrado no dia 27 deste mês, o Dia do Psicólogo
foi marcado por atividades diferenciadas e
comemorativas, reunindo profissionais e estudantes.
A Universidade Paranaense – Unipar foi palco para
um importante evento, organizado pelo CRP
(Conselho Regional de Psicologia) do Paraná.
Em Cascavel, evento reuniu um público de
cerca de 600 pessoas, profissionais, docentes e
estudantes da graduação Unipar e outras instituições.
A palestra ‘Sexo, drogas e rock and roll, o que isso
tem a ver com a Psicologia?’ foi abordada pela
coordenadora da Comissão de Direitos Humanos
do CRP/PR, psicóloga Sandra Fergutz Batista
(CRP 08/2667), de Curitiba.
Em sua fala, a profissional apresentou dados e
números relacionados à questão sexual, incluiu
indicadores dos casos de aids e discorreu sobre a
autonomia do corpo. Também entrou no assunto
drogas, contribuindo com aspectos da legislação,
refletindo sobre o número de encarcerados mal
amparados no Brasil. “A discussão nos permite
pensar sobre o protagonismo, sobre como cada um
pode ser ativista, se apropriar de sua história”, afirma.
Nesses 31 dias de comemorações, também
movimentou as redes sociais a campanha
‘Psicologia é com psicólogo’. A iniciativa tem como
objetivo mostrar que o trabalho do psicólogo está
presente em diversas áreas da vida – na prevenção
e promoção de saúde, na educação, no trânsito,
nas organizações, no esporte, no meio ambiente,
na área jurídica, entre outros espaços.
Á frente da organização estiveram os
conselheiros do CRP-PR, subsede de Cascavel,
Silvio Araújo Vailões e Elisa Mara Ribeiro da Silva.
Prestigiando o evento, o presidente do CRP/

Professoras Clarice Catelan e Fernanda Soares em
atividade com a 1ª série

Em palestra, a coordenadora da Comissão de Direitos
Humanos do CRP/PR, psicóloga Sandra Batista

O presidente do CRP/PR, João Baptista Fortes de
Oliveira, abre evento

Parada pela Diversidade faz parte de programação
do CRP

PR, João Baptista Fortes de Oliveira, reafirmou a
importância deste movimento de integração da
Psicologia e psicólogos, sempre com enfoques atuais:
“O tema é excepcional, acentua que toda diversidade
é importante e é fundamental que se mantenham
diversas. É um gesto de abertura para a Psicologia
e profissionais e de integração de IES (Instituição
de Ensino Superior). Esperamos conseguir
reproduzir em outras cidades o que ocorreu aqui em
Cascavel”.

Ainda marcando a data, a professora Fernanda
Fagnani Soares (CRP 08/10967) organizou com os
alunos da 1ª os alunos uma atividade no hall de
entrada da Universidade, com panfletos e cartazes
alusivos à profissão. Ação fez parte da disciplina
Psicologia, Ciência e Profissão.
No último sábado (26), o curso também
participou da 5ª Parada pela Diversidade Social,
realizada na Praça Wilson Joffre em Cascavel, com
o apoio do CRP/PR.
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VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

A Amic Oeste – PR recebeu o Juiz Federal
do Trabalho, Marlos Melek para ministrar a
palestra sobre a Reforma Trabalhista. Na oportunidade, o magistrado realizou o lançamento da edição especial de
sua mais recente obra: Trabalhista! O que mudou?
Um aporte teórico em que
a Amic conta um singelo espaço nesta edição do livro,
cedido generosamente
pelo Juiz Melek, para falar
sobre a impor tância da
nova remodelação e agradecer a oportunidade de contribuir para as páginas de um capítulo essencial para a história do Brasil.
Aos interessados em adquirir o livro, ele
está disponível durante o horário comercial
na Amic.

Ponto de Atendimento encerra ciclo de
palestras do Escute o Especialista

SHOPPING JL
Â Annabelle 2 - A Criação do Mal
Sala 1: Qui a Qua 14h30 - 17h (Dublado)
Sala 1: Qui a Qua 19h10 - 21h20 (Legendado)

Na manhã da última quarta-feira (30), o programa
Escute o Especialista trouxe o palestrante, Cristiano
Machado que falou sobre o Marketing boca a boca. Após
a videoconferência, Cristiano abriu para perguntas. O
mediador do evento foi o professor e consultor do Sebrae/PR, Claudio Carrasco.
A Amic sempre traz eventos que colaboram com o
dia a dia da sua empresa. Entre em contato conosco
ou navegue pelas nossas mídias sociais e saiba quais
são os eventos que a entidade promove para fortalecer o seu negócio.

Â Emoji: O Filme
Sala 2: Qui a Qua 14h, 15h50, 17h40,19h30 (3D)
Â Planeta dos Macacos: A Guerra
Sala 2: Qui a Qua 21h20 (Dublado-3D)
Â Dupla Explosiva
Sala 3: Qui a Qua 14h20, 16h40, 19h
(Dublado)
Sala 3: Qui a Qua 21h20 (Legendado)
Â Bingo: O Rei das Manhãs
Sala 4: Qui a Qua 13h40

FOTOS: DIVULGAÇAO
DIVULGAÇÃO

Juiz Federal do Trabalho, Marlos
Melek, lança livro em edição
especial

Amic faz entrega do livro Trabalhista! O que mudou? ao curso de Direito da Unipar

(45) 3036-5636 - www.amicoeste.org.br

SHOPPING WEST SIDE
ÂBingo - O Rei das Manhãs
Sala 2: Qui a Qua 21h50
Â A Torre Negra
Sala 2: Qui a Qua 15h45 - 19h50
Â Emoji - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 16h - 21h10 (3D)
Sala 2: Qui a Qua 13h50 - 17h45
DIVULGAÇÃO

Na noite da última quinta-feira (30), o assessor da presidência, Sérgio Wosiack fez a
entrega do livro Trabalhista! O que mudou?
Escrito pelo Juiz Federal do Trabalho, Marlos
Melek. A entrega foi feita ao coordenador do
curso de Direito, professor Sérgio Ricardo
Tinoco, no auditório da Unipar durante atividade acadêmica.
A Amic disponibiliza a todos os associados e interessados o livro Trabalhista! O
que mudou por preço promocional. Aproveite para ficar por dentro de todas as mudanças trabalhistas.

Â A Torre Negra
Sala 4: Qui a Qua 15h50, 17h40, 19h30,
21h20

SOLUÇÃO ANTERIOR
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N o velas

Lúcia e Valentina vão até a casa de Dulce Maria. A
carinha de anjo já estava com os amigos Emílio, Zé
Felipe e Miguel. Luciano descobre que Juju e Zeca
brigaram e fica feliz. Rosana tenta acalmar Juju. Estefânia visita Cecília e pede para que ela seja sua madrinha de casamento. Dulce Maria decide vender algumas roupas antigas suas para conseguir dinheiro
para ajudar os amigos. Cecília aceita o pedido e descobre que o par dela será Gustavo. Mais tarde, Gustavo fica feliz ao saber que Cecília será seu par como
madrinha no casamento. Rosana chega para o jantar
na delegacia com Peixoto e fica surpresa com os detalhes de rosas vermelhas. Os dois fazem as pazes e
reatam o relacionamento.

Rosana e Peixoto
reatam o relacionamento
• REDE GLOBO
MALHAÇAO
Guto se desculpa com Benê e a
menina insiste para voltar a ter aulas de
piano. Deco e Keyla conseguem chegar a um acordo. Lica se incomoda com
a pressão de Felipe e MB tenta aconselhar o amigo. Ellen convida Jota para
projetar um robô com ela. Edgar vai à
casa de Marta e a convence de sair para
jantar com ele e Lica. K2 se incomoda
com o fato de Tato vender salgados na
lanchonete de Roney.
NOVO MUNDO
Leopoldina agradece a confiança de
Dom Pedro. Thomas jura vingança contra seus inimigos. Idalina e Diara rezam
por Wolfgang, que acorda melhor. Piatã
revela sua origem a Ubirajara. Dom Pedro e Chalaça saem em comitiva em
busca do apoio das províncias de São
Paulo. Leopoldina e Bonifácio anseiam
pela Independência do Brasil. Hugo conta para Licurgo que Germana tentou
seduzi-lo. Greta intriga Schultz contra
Diara. Idalina alerta Diara sobre Greta.
Tibiriçá conta a história de seu passado
a Ubirajara. Leopoldina e Bonifácio cobram de Sebastião os impostos devidos.

Dom Pedro e Chalaça conversam sobre Domitila. Thomas vai ao encontro
de Sebastião.
A FORÇA DO QUERER
Joyce foge de Ivana e vai ao encontro de Eugênio. Zu e Ritinha lidam com
a nova aparência de Ivana. Joyce liga
para Eva. Eurico e Dita celebram a volta
de Silvana, e Simone compreende que
a mãe fugiu da clínica. Zeca exige que
Ritinha assuma para Jeiza que foi ela
quem lhe enviou as fotos. Ruy não
aceita a mudança de Ivana. Bibi planeja com Alessia o presente de aniversário de Rubinho. Rubinho flerta
com Carine. Zeca vai atrás de Ritinha,
mas Marilda o despista.
OS DIAS ERAM ASSIM
Gustavo fala com Rimena, depois de
sua conversa com Renato. Vitor não
deixa Hugo se afastar de Kiki. Alice procura Vitor. Serginho garante a Cátia e
Natália que descobrirá o esconderijo de
Amaral, e Josias teme pela segurança
da família. Ive ajuda o delegado a esconder o material que estava no quarto
secreto. Rimena discute com Renato e
confessa estar confusa com seus sentimentos por Gustavo. Nanda conta para
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Emenda desconfigura Refic

SBT • CARINHA DE ANJO
DIVULGAÇÃO
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Ben sobre sua doença e fica desolada
ao ser expulsa do estúdio de tatuagem.
Amaral mostra uma de suas fitas para
Vitor, que fica furioso. Ernesto e Vera
se amam.
• BAND
MIL E UMA NOITES
Onur e o novo arquiteto assinam o
contrato. Onur e Sherazade visitam Feride, mas não tiveram a recepção que
imaginavam. Nadide questiona Fusun
sobre encontrar seu ex-marido em segredo. Ahu faz novos amigos. Seval faz
uma visita à casa de Semir por causa
do namoro de Burak e Sezen. Kerem e
Seval têm uma seria conversa. Haldun
reaparece na vida de Mihriban.
• RECORD
O RICO E LÁZARO
Nitócris e Belsazar fazem planos
ambiciosos. Shag-Shag pede segredo
à Darice. Edissa visita Joaquim e eles
se declaram. As filhas de Shamiran têm
aulas de dança. Asher come na Casa
da Lua. Zac diz que quer proteger Joana. Ela fica indignada com a chantagem
dele e se recusa a casar.

SECOM

Uma emenda ao Programa de
Recueração Fiscal (Refic) assinada pelos vereadores Sidnei Mazutti (PSL), Serginho Ribeiro (PPL) e
Jaime Vasatta (PTN), que integram
Comissão de Economia, Finanças
e Orçamento, obrigou a prefeitura vetar um dos incisos da lei que
será publicada na edição de hoje
do Diário Oficial e que trata das
multas pecuniárias.
Na emenda, com o objetivo reduzir os valores de multas, os vereadores colocaram a seguinte redação: “Para as dívidas de multas
pecuniárias não originadas de tributos, mas pelo não cumprimento
das legislações e vencidas até o
31 de julho de 2017, ajuizadas ou
não, será concedido...”
A palavra “não” acabou desconfigurando o projeto original e uma
nova redação teve que ser apresentada. Segundo o secretário de
Assuntos Jurídicos, Luciano Braga
Côrtes, a alteração no texto retirou a possibilidade de o Refic dar
oportunidade para a regularização
das dívidas. Braga Côrtes explica

que as multas pecuniárias que têm
origem em tributos são aquelas
que resultam do descumprimento
das obrigações tributárias, mas
que não tem origem no não pagamento de tributos.

Taborão: três dias de música e oração
Momentos de muita música, louvor e oração estão reservados
para o Taborão 2017 que começa nesta sexta-feira no Clube Tuiuti
em Cascavel. O encontro é organizado pelo movimento Tabor da
igreja católica, e deve reunir cerca de três mil pessoas de 35
cidades do Paraná, Mato Grosso do Sul e Paraguai durante os três
dias da programação. “É um momento diferente de tantos outros
que o jovem tem durante o ano. Neste final de semana ele poderá
ter um encontro com Deus, por meio da palavra, adoração, música
e pregação”, destaca um dos organizadores, Everton Guimarães.
O Taborão contará com shows da banda Colo de Deus,
Tony Allysson e Diego Fernandes. Os momentos de pregação
serão conduzidos pelo Padre Jorge, Gil Motta (Missão Metanoia), Tony Allysson e Diego Fernandes. Uma missa será
celebrada pelo arcebispo Dom Mauro Aparecido dos Santos
no domingo as 11h30.
 Reportagem: Romulo Grigoli


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

Prefeitura preparou um espaço especial
para receber os contribuintes que
aderirem ao REFIC

Correção
O texto da lei foi corrigido,
primeiro com o veto e, na
sequência com a
apresentação de um
anteprojeto de lei para
garantir o alcance do Refic.
Na justificativa do veto,
assinada pelo secretário de
Assuntos Jurídicos, Luciano
Braga Cortes o Executivo
Municipal explica que “a
referida exclusão atenta
contra o espírito da lei que é
de contemplar também as
multas pecuniárias que têm
origem em tributos, sob
pena de restringir
demasiadamente o Programa
de Recuperação Fiscal”.

horóscopo
Terá mais interesse por assuntos misteriosos, que envolvam descobertas,
pesquisas e investigação. Bom dia
para seguir seus instintos e ajustar o
que precisa de mudança ou adaptação. Cor: rosa.
Momento ideal para aperfeiçoar relações e participar da vida das pessoas
queridas. Seu jeito carinhoso e receptivo fará você ser uma companhia agradável. Cor: vermelho.

Bom dia para cuidar dos interesses financeiros e ampliar os ganhos. Se precisa de um reforço no orçamento, um
trabalho extra virá a calhar. Você vai
se apegar mais ao que possui e com
quem convive. Cor: verde.
Sua vitalidade se renova com a presença
da Lua em seu signo. Você contará com
mais leveza, descontração e terá ótimas
oportunidades de lazer. Divirta-se com as
pessoas queridas. Cor: branco.

 Hidratação extra
com água termal
Superenriquecida com minerais, essa água
Para boca intacta, hidratante e
em spray tem como principais funções
lápis labial
hidratar e nutrir a pele. O produto
Lábios bem cuidados são o segredo para uma boca
parece simples, mas são borrifadas
impecável. Abuse do uso de lipsticks, balms e hidratantes
milagrosas. Use pela manhã, para suavizar
labiais. Na hora do make, preencha os lábios com lápis
e facilitar a maquiagem e reaplique à
específicos, o que ajuda na fixação do batom.
tarde e antes de dormir. Ela também ajuda
a proteger a pele de fatores externos
 Finalize com spray fixador
como poluição, tem efeito antibrilho,
Para ajudar a manter toda a maquiagem no lugar, o toque final fica por conta de um produto feito exatamente para isso: o fixador. Escolha de
alivia o ressecamento causado pelo ar
acordo com o seu tipo de pele. Dica: se no verão ela fica mais oleosa, prefira a versão aerosol.
condicionado e refresca.

Seu lado prestativo vai se manifestar e
você ajudará quem puder. Vai sentir
satisfação em ser útil e cooperar com
quem convive, sobretudo com os parentes. Cor: marrom.
Promessas de diversão, alegrias e
boas surpresas animam seu dia e seu
astral. É hora de se distrair, espantar a
rotina e curtir os bons momentos da
vida. Cor: lilás.
Suas atenções vão se voltar para os
assuntos domésticos e o contato com os
parentes. Você não pensará duas vezes para deixar as badalações de lado
se perceber que o convívio familiar pode
ser mais agradável, hoje. Cor: laranja.
Você deixará a timidez de lado e vai
mostrar como sabe se comunicar. Com
um jeito mais falante e descontraído,
vai abrir espaço para que os outros se
aproximem. Cor: cinza.

Sagitário

Máscara, lápis e delineador à prova de água têm melhor fixação e suportam o
suor. Por isso, abuse desta estratégia. O melhor negócio para dias escaldantes é
não passar máscara nos cílios inferiores para evitar o temido efeito panda.
Quanto aos delineadores, opte pelos em gel, que borram menos. Experimente
usar sombra nude com um delineador azul. Fica lindo!

O comportamento animado, que é sua
marca, estará menos evidente. Ficar
em seu ninho e conviver com os familiares talvez seja sua opção. Os astros
pedem uma trégua na agitação para
recompor as energias. Cor: rosa.

Capricórnio

FONTE: REDE-BABBLE/MODA-E-BELEZA/

Gêmeos

 Sem borrão com itens à prova de água

Touro

 Primer, o queridinho
Unanimidade entre as experts, é peça-chave na fixação da maquiagem em qualquer estação do ano, mas principalmente no verão. Além de
fazer o make durar, o primer reduz a oleosidade e aquele inconveniente brilho da pele, típico dos dias de calor. Também camufla poros
dilatados e suaviza linhas de expressão. Aplique depois do filtro solar e antes da base. O ideal é utilizar primers específicos para cada
região: pele, olhos e lábios.

Quem nasceu em 1º de setembro, sob a
influência desse anjo, desenvolve desde
cedo uma personalidade muito forte; é
um(a) autêntico(a) combatente, lutando
sempre pelos grandes ideais. É um(a)
grande otimista, mestre na arte de discernir e gosta de viver em paz com todos.
Traz para esta vida todas as experiências que já teve, principalmente as ligadas
à família e filhos. Não sabe viver só, necessitando para ser feliz, de um(a)
companheiro(a) fiel. Aparenta menos idade do que realmente tem e
um jeito de quem tem muito dinheiro,
apesar de muitas vezes não ter quase nada.

Libra

Os dias de verão não combinam com make
pesado. Dê férias àquela base de cobertura
pesada, sombras muito escuras e às mil
camadas de produtos. Mesmo que sua
maquiagem seja à prova de “alagamentos”, a
estação clama por leveza - é assim também com
as nossas roupas e o nosso astral!

Salmo 150:1- 4

Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu
santuário; louvai-o no firmamento do seu
poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos; louvai-o conforme a excelência da
sua grandeza. Louvai-o com o som de
trombeta.

ANJO PAHALIAH

Escorpião

 Leveza é a palavra

Provérbio do Dia

Câncer

A assepsia facial é fundamental - sujeira
dificulta a penetração dos produtos e
produz oleosidade. Não abra mão do
trio: sabonete + tônico + hidratante.
Com a pele limpinha e hidratada, aplique
o protetor solar e, só depois disso,
comece a maquiagem! Para ganhar tempo,
opte por produtos multifuncionais, como
um hidratante com fator de proteção.

A quantidade de retoques depende muito do
seu tipo de pele. Se for muito oleosa, talvez
seja necessário fazer isso mais de uma vez ao
dia. Tenha sempre na bolsa lenços de papel
para tirar o brilho e, também, um pó compacto
translúcido, mais discreto para essa função. A
água termal também faz parte da revitalização
do look e pode ser usada por cima da
maquiagem sem nenhum problema. Neste caso,
borrife e deixe secar naturalmente.

Tiago Hansel, Dulcinéia Pedrali Lugli, Rodrigo Fernandes, Alessandro Alves de Andrade, Zilda Zanella, Luciana Paulista, Marivani Fátima Peres, Leila
Previati Alves Cardoso, Ilsomar Antonio Lunardi,
Thais Lapazini e Ricardo Margarida.

Leão

 Prepare a pele

 A hora de retocar

Você estará mais confiante em relação
aos seus objetivos, vai contar com um
forte carisma e será o centro das atenções, especialmente na roda de amigos. Cor: lilás.

Aquário

M

anter o make no lugar nos dias
de calor é possível, siml!
Aposte nos produtos e truques
certos para uma produção à
prova de suor!
O sol acelera a produção de óleo
da nossa pele e o resultado fica
estampado, ou melhor, derretido no
rosto, muitas vezes antes mesmo de
chegarmos ao trabalho.
Para evitar surpresas desagradáveis,
veja alguns truques para manter uma
maquiagem duradoura nos dias
quentes. As dicas são da
maquiadora Maria Fernanda
Torrezani, especialista em produzir
make resistente às luzes dos
estúdios de cinema, do Rio de
Janeiro.

Parabéns!
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Motivação para progredir e empenho
para conquistar o que ambiciona serão seus trunfos. Apesar de ser um dia
menos focado no trabalho, você terá
condições de dar passos largos em
direção as suas metas. Cor: verde.

Peixes

Segredos para maquiagem
durar mais nos dias QUENTES
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16 VARIEDADES

Aventurar-se, curtir um programa diferente e sair da rotina serão as melhores pedidas para hoje. Não perca a
chance de conhecer outros lugares e
pessoas. Cor: branco.

horóscopo
Terá mais interesse por assuntos misteriosos, que envolvam descobertas,
pesquisas e investigação. Bom dia
para seguir seus instintos e ajustar o
que precisa de mudança ou adaptação. Cor: rosa.
Momento ideal para aperfeiçoar relações e participar da vida das pessoas
queridas. Seu jeito carinhoso e receptivo fará você ser uma companhia agradável. Cor: vermelho.

Bom dia para cuidar dos interesses financeiros e ampliar os ganhos. Se precisa de um reforço no orçamento, um
trabalho extra virá a calhar. Você vai
se apegar mais ao que possui e com
quem convive. Cor: verde.
Sua vitalidade se renova com a presença
da Lua em seu signo. Você contará com
mais leveza, descontração e terá ótimas
oportunidades de lazer. Divirta-se com as
pessoas queridas. Cor: branco.

z Hidratação extra
com água termal
Superenriquecida com minerais, essa água
Para boca intacta, hidratante e
em spray tem como principais funções
lápis labial
hidratar e nutrir a pele. O produto
Lábios bem cuidados são o segredo para uma boca
parece simples, mas são borrifadas
impecável. Abuse do uso de lipsticks, balms e hidratantes
milagrosas. Use pela manhã, para suavizar
labiais. Na hora do make, preencha os lábios com lápis
e facilitar a maquiagem e reaplique à
específicos, o que ajuda na fixação do batom.
tarde e antes de dormir. Ela também ajuda
a proteger a pele de fatores externos
z Finalize com spray fixador
como poluição, tem efeito antibrilho,
Para ajudar a manter toda a maquiagem no lugar, o toque final fica por conta de um produto feito exatamente para isso: o fixador. Escolha de
alivia o ressecamento causado pelo ar
acordo com o seu tipo de pele. Dica: se no verão ela fica mais oleosa, prefira a versão aerosol.
condicionado e refresca.

Seu lado prestativo vai se manifestar e
você ajudará quem puder. Vai sentir
satisfação em ser útil e cooperar com
quem convive, sobretudo com os parentes. Cor: marrom.
Promessas de diversão, alegrias e
boas surpresas animam seu dia e seu
astral. É hora de se distrair, espantar a
rotina e curtir os bons momentos da
vida. Cor: lilás.
Suas atenções vão se voltar para os
assuntos domésticos e o contato com os
parentes. Você não pensará duas vezes para deixar as badalações de lado
se perceber que o convívio familiar pode
ser mais agradável, hoje. Cor: laranja.
Você deixará a timidez de lado e vai
mostrar como sabe se comunicar. Com
um jeito mais falante e descontraído,
vai abrir espaço para que os outros se
aproximem. Cor: cinza.

Sagitário

Máscara, lápis e delineador à prova de água têm melhor fixação e suportam o
suor. Por isso, abuse desta estratégia. O melhor negócio para dias escaldantes é
não passar máscara nos cílios inferiores para evitar o temido efeito panda.
Quanto aos delineadores, opte pelos em gel, que borram menos. Experimente
usar sombra nude com um delineador azul. Fica lindo!

O comportamento animado, que é sua
marca, estará menos evidente. Ficar
em seu ninho e conviver com os familiares talvez seja sua opção. Os astros
pedem uma trégua na agitação para
recompor as energias. Cor: rosa.

Capricórnio

FONTE: REDE-BABBLE/MODA-E-BELEZA/

Gêmeos

z Sem borrão com itens à prova de água

Touro

z Primer, o queridinho
Unanimidade entre as experts, é peça-chave na fixação da maquiagem em qualquer estação do ano, mas principalmente no verão. Além de
fazer o make durar, o primer reduz a oleosidade e aquele inconveniente brilho da pele, típico dos dias de calor. Também camufla poros
dilatados e suaviza linhas de expressão. Aplique depois do filtro solar e antes da base. O ideal é utilizar primers específicos para cada
região: pele, olhos e lábios.

Quem nasceu em 1º de setembro, sob a
influência desse anjo, desenvolve desde
cedo uma personalidade muito forte; é
um(a) autêntico(a) combatente, lutando
sempre pelos grandes ideais. É um(a)
grande otimista, mestre na arte de discernir e gosta de viver em paz com todos.
Traz para esta vida todas as experiências que já teve, principalmente as ligadas
à família e filhos. Não sabe viver só, necessitando para ser feliz, de um(a)
companheiro(a) fiel. Aparenta menos idade do que realmente tem e
um jeito de quem tem muito dinheiro,
apesar de muitas vezes não ter quase nada.

Libra

Os dias de verão não combinam com make
pesado. Dê férias àquela base de cobertura
pesada, sombras muito escuras e às mil
camadas de produtos. Mesmo que sua
maquiagem seja à prova de “alagamentos”, a
estação clama por leveza - é assim também com
as nossas roupas e o nosso astral!

Salmo 150:1- 4

Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu
santuário; louvai-o no firmamento do seu
poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos; louvai-o conforme a excelência da
sua grandeza. Louvai-o com o som de
trombeta.

ANJO PAHALIAH

Escorpião

z Leveza é a palavra

Provérbio do Dia

Câncer

A assepsia facial é fundamental - sujeira
dificulta a penetração dos produtos e
produz oleosidade. Não abra mão do
trio: sabonete + tônico + hidratante.
Com a pele limpinha e hidratada, aplique
o protetor solar e, só depois disso,
comece a maquiagem! Para ganhar tempo,
opte por produtos multifuncionais, como
um hidratante com fator de proteção.

A quantidade de retoques depende muito do
seu tipo de pele. Se for muito oleosa, talvez
seja necessário fazer isso mais de uma vez ao
dia. Tenha sempre na bolsa lenços de papel
para tirar o brilho e, também, um pó compacto
translúcido, mais discreto para essa função. A
água termal também faz parte da revitalização
do look e pode ser usada por cima da
maquiagem sem nenhum problema. Neste caso,
borrife e deixe secar naturalmente.

Tiago Hansel, Dulcinéia Pedrali Lugli, Rodrigo Fernandes, Alessandro Alves de Andrade, Zilda Zanella, Luciana Paulista, Marivani Fátima Peres, Leila
Previati Alves Cardoso, Ilsomar Antonio Lunardi,
Thais Lapazini e Ricardo Margarida.

Leão

z Prepare a pele

z A hora de retocar

Você estará mais confiante em relação
aos seus objetivos, vai contar com um
forte carisma e será o centro das atenções, especialmente na roda de amigos. Cor: lilás.

Aquário

M

anter o make no lugar nos dias
de calor é possível, siml!
Aposte nos produtos e truques
certos para uma produção à
prova de suor!
O sol acelera a produção de óleo
da nossa pele e o resultado fica
estampado, ou melhor, derretido no
rosto, muitas vezes antes mesmo de
chegarmos ao trabalho.
Para evitar surpresas desagradáveis,
veja alguns truques para manter uma
maquiagem duradoura nos dias
quentes. As dicas são da
maquiadora Maria Fernanda
Torrezani, especialista em produzir
make resistente às luzes dos
estúdios de cinema, do Rio de
Janeiro.

Parabéns!
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Motivação para progredir e empenho
para conquistar o que ambiciona serão seus trunfos. Apesar de ser um dia
menos focado no trabalho, você terá
condições de dar passos largos em
direção as suas metas. Cor: verde.
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Segredos para maquiagem
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Aventurar-se, curtir um programa diferente e sair da rotina serão as melhores pedidas para hoje. Não perca a
chance de conhecer outros lugares e
pessoas. Cor: branco.
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N o velas

SBT • CARINHA DE ANJO
DIVULGAÇÃO

Lúcia e Valentina vão até a casa de Dulce Maria. A
carinha de anjo já estava com os amigos Emílio, Zé
Felipe e Miguel. Luciano descobre que Juju e Zeca brigaram e fica feliz. Rosana tenta acalmar Juju. Estefânia visita Cecília e pede para que ela seja sua madrinha de casamento. Dulce Maria decide vender algumas roupas antigas suas para conseguir dinheiro para
ajudar os amigos. Cecília aceita o pedido e descobre
que o par dela será Gustavo. Mais tarde, Gustavo fica
feliz ao saber que Cecília será seu par como madrinha no casamento. Rosana chega para o jantar na
delegacia com Peixoto e fica surpresa com os detalhes de rosas vermelhas. Os dois fazem as pazes e
reatam o relacionamento.

Rosana e Peixoto
reatam o relacionamento
• REDE GLOBO
MALHAÇAO
Guto se desculpa com Benê e a
menina insiste para voltar a ter aulas
de piano. Deco e Keyla conseguem
chegar a um acordo. Lica se incomoda
com a pressão de Felipe e MB tenta
aconselhar o amigo. Ellen convida Jota
para projetar um robô com ela. Edgar
vai à casa de Marta e a convence de
sair para jantar com ele e Lica. K2 se
incomoda com o fato de Tato vender
salgados na lanchonete de Roney.
NOVO MUNDO
Leopoldina agradece a confiança de
Dom Pedro. Thomas jura vingança contra seus inimigos. Idalina e Diara rezam
por Wolfgang, que acorda melhor. Piatã revela sua origem a Ubirajara. Dom
Pedro e Chalaça saem em comitiva em
busca do apoio das províncias de São
Paulo. Leopoldina e Bonifácio anseiam
pela Independência do Brasil. Hugo conta para Licurgo que Germana tentou
seduzi-lo. Greta intriga Schultz contra
Diara. Idalina alerta Diara sobre Greta.
Tibiriçá conta a história de seu passado a Ubirajara. Leopoldina e Bonifácio
cobram de Sebastião os impostos de-

vidos. Dom Pedro e Chalaça conversam
sobre Domitila. Thomas vai ao encontro de Sebastião.
A FORÇA DO QUERER
Joyce foge de Ivana e vai ao encontro de Eugênio. Zu e Ritinha lidam com
a nova aparência de Ivana. Joyce liga
para Eva. Eurico e Dita celebram a volta de Silvana, e Simone compreende
que a mãe fugiu da clínica. Zeca exige
que Ritinha assuma para Jeiza que foi
ela quem lhe enviou as fotos. Ruy não
aceita a mudança de Ivana. Bibi planeja com Alessia o presente de aniversário de Rubinho. Rubinho flerta com Carine. Zeca vai atrás de Ritinha, mas
Marilda o despista.
OS DIAS ERAM ASSIM
Gustavo fala com Rimena, depois
de sua conversa com Renato. Vitor não
deixa Hugo se afastar de Kiki. Alice procura Vitor. Serginho garante a Cátia e
Natália que descobrirá o esconderijo de
Amaral, e Josias teme pela segurança
da família. Ive ajuda o delegado a esconder o material que estava no quarto
secreto. Rimena discute com Renato e
confessa estar confusa com seus sentimentos por Gustavo. Nanda conta para

Ben sobre sua doença e fica desolada
ao ser expulsa do estúdio de tatuagem.
Amaral mostra uma de suas fitas para
Vitor, que fica furioso. Ernesto e Vera
se amam.
• BAND
MIL E UMA NOITES – BAND
Onur e o novo arquiteto assinam o
contrato. Onur e Sherazade visitam
Feride, mas não tiveram a recepção que
imaginavam. Nadide questiona Fusun
sobre encontrar seu ex-marido em segredo. Ahu faz novos amigos. Seval faz
uma visita à casa de Semir por causa
do namoro de Burak e Sezen. Kerem e
Seval têm uma seria conversa. Haldun
reaparece na vida de Mihriban.
• RECORD
O RICO E LÁZARO - RECOR
Nitócris e Belsazar fazem planos
ambiciosos. Shag-Shag pede segredo
à Darice. Edissa visita Joaquim e eles
se declaram. As filhas de Shamiran têm
aulas de dança. Asher come na Casa
da Lua. Zac diz que quer proteger Joana. Ela fica indignada com a chantagem dele e se recusa a casar.

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

A Amic Oeste – PR recebeu o Juiz Federal
do Trabalho, Marlos Melek para ministrar a
palestra sobre a Reforma Trabalhista. Na oportunidade, o magistrado realizou o lançamento da edição especial de
sua mais recente obra: Trabalhista! O que mudou?
Um aporte teórico em que
a Amic conta um singelo espaço nesta edição do livro,
cedido generosamente
pelo Juiz Melek, para falar
sobre a impor tância da
nova remodelação e agradecer a oportunidade de contribuir para as páginas de um capítulo essencial para a história do Brasil.
Aos interessados em adquirir o livro, ele
está disponível durante o horário comercial
na Amic.

Ponto de Atendimento encerra ciclo de
palestras do Escute o Especialista

SHOPPING JL
Â Annabelle 2 - A Criação do Mal
Sala 1: Qui a Qua 14h30 - 17h (Dublado)
Sala 1: Qui a Qua 19h10 - 21h20 (Legendado)

Na manhã da última quarta-feira (30), o programa
Escute o Especialista trouxe o palestrante, Cristiano
Machado que falou sobre o Marketing boca a boca. Após
a videoconferência, Cristiano abriu para perguntas. O
mediador do evento foi o professor e consultor do Sebrae/PR, Claudio Carrasco.
A Amic sempre traz eventos que colaboram com o
dia a dia da sua empresa. Entre em contato conosco
ou navegue pelas nossas mídias sociais e saiba quais
são os eventos que a entidade promove para fortalecer o seu negócio.

Â Emoji: O Filme
Sala 2: Qui a Qua 14h, 15h50, 17h40,19h30 (3D)
Â Planeta dos Macacos: A Guerra
Sala 2: Qui a Qua 21h20 (Dublado-3D)
Â Dupla Explosiva
Sala 3: Qui a Qua 14h20, 16h40, 19h
(Dublado)
Sala 3: Qui a Qua 21h20 (Legendado)
Â Bingo: O Rei das Manhãs
Sala 4: Qui a Qua 13h40

FOTOS: DIVULGAÇAO
DIVULGAÇÃO

Juiz Federal do Trabalho, Marlos
Melek, lança livro em edição
especial

Amic faz entrega do livro Trabalhista! O que mudou? ao curso de Direito da Unipar

(45) 3036-5636 - www.amicoeste.org.br

SHOPPING WEST SIDE
ÂBingo - O Rei das Manhãs
Sala 2: Qui a Qua 21h50
Â A Torre Negra
Sala 2: Qui a Qua 15h45 - 19h50
Â Emoji - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 16h - 21h10 (3D)
Sala 2: Qui a Qua 13h50 - 17h45
DIVULGAÇÃO

Na noite da última quinta-feira (30), o assessor da presidência, Sérgio Wosiack fez a
entrega do livro Trabalhista! O que mudou?
Escrito pelo Juiz Federal do Trabalho, Marlos
Melek. A entrega foi feita ao coordenador do
curso de Direito, professor Sérgio Ricardo
Tinoco, no auditório da Unipar durante atividade acadêmica.
A Amic disponibiliza a todos os associados e interessados o livro Trabalhista! O
que mudou por preço promocional. Aproveite para ficar por dentro de todas as mudanças trabalhistas.

Â A Torre Negra
Sala 4: Qui a Qua 15h50, 17h40, 19h30,
21h20

SOLUÇÃO ANTERIOR
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Merengue
de chocolate

 1 embalagem de
biscoito de chocolate
 150g de suspiro
 Chocolate ao
leite a gosto (ralado)

 PREPARO

Creme:

1 LATA DE LEITE
CONDENSADO

1 LATA DE CREME
DE LEITE

2 MEDIDAS DA
LATA COM LEITE

2 GEMAS,
PENEIRADAS

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Prepare o creme. Numa panela média, coloque o
leite diluído com as gemas e o amido de milho,
acrescente o leite condensado, creme de leite,
leve ao fogo médio e deixe até engrossar,
reserve. Deixe esfriar, acrescente o licor de
chocolate, mexa delicadamente e reserve.
Monte o merengue de chocolate num refratário
pequeno da seguinte forma: creme, biscoito
picado grosseiramente com suspiro, creme,
biscoito picado grosseiramente com suspiro,
creme, espalhe por cima chocolate ao leite
ralado e decore com biscoito e suspiro. Leve à
geladeira por três horas antes de servir.

Para que o merengue fique mais
fácil para cortar e com sabor mais
delicado utilize mini suspiro.
2 COLHERES
(SOPA) DE
AMIDO DE MILHO

2 COLHERES (SOPA) 2 COLHERES
DE MANTEIGA OU
(SOPA) DE LICOR
MARGARINA
DE CHOCOLATE

Beleza
O chocolate é um aliado da beleza também.
Está presente em banhos de ofurô, massagens,
máscaras e outros cosméticos. Além do alto
poder hidratante, o produto combate os
radicais livres, evitando a oxidação das células.

 Além de nutritivo, o chocolate contém alto teor de flavonoides
antioxidantes, que ajudam a reduzir os riscos de doenças
cardiovasculares e o câncer, combate a depressão e a ansiedade, devido a
substâncias serotonina responsável pela sensação de prazer e bem-estar.
Para as mulheres o chocolate ainda ajuda na redução dos sintomas da TPM.

 Os chocolates
tipo amargo ou
preto, com mais de
70% de cacau, as
quantidades de
flavonoides é maior,
por isso, são mais
recomendados.
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Literatura
De 4 a 29 de setembro,
Cascavel vai respirar
literatura! Terá início, na
Biblioteca Pública Sandálio
dos Santos, mais uma
edição do evento Primavera
das Letras.
A promoção é
Academia Cascavelense de
Letras, Secretaria da
Cultura, Biblioteca Pública
e Projeto Livrai-nos!
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Amém!
Hoje é celebrado o Dia
Mundial de Oração pelo
Cuidado da Criação.
A data é uma iniciativa
que visa chamar atenção
para o futuro do planeta e
como podemos, em nossas
famílias, comunidades e
grupos, cuidar melhor dele.

gente@jhoje.com.br
DIVULGAÇÃO

oOo
A data foi instituída pelo
Papa Francisco e tem um
sentido ecumênico.
VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

Gasolina a mais de R$ 4
O conforto por andar de
carro tem trazido cada vez
mais despesas aos motoristas diante dos aumentos consecutivos do combustível.
Somente nesta semana, a Petrobrás surpreendeu com dois
anúncios de reajuste, o maior deles, de 4,2% na gasolina, entrou em vigor nas refinarias nesta sexta-feira. O diesel a partir de hoje também
sofre aumento de 0,8%.
Se abastecer o tanque
dos veículos já não está fácil,

nos próximos dias o custo
será ainda maior e o litro da
gasolina, por exemplo, pode
passar os R$ 4,00.
“Por enquanto não teremos
acréscimo, mas com relação as
próximas compras, por conta
do reajuste da Petrobrás, podemos aumentar até R$ 0,10 no
litro da gasolina”, afirma o proprietário de um dos postos da
cidade, Oslei Vacelai.

A alegria de BRUNA GÜTHS, porque a vida é bela!

Cine Pipoca

 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

Hoje tem a apresentação do
filme As Cinco Pessoas que
Você Encontra no Céu,
sessão do Cine Pipoca,
promovido pelo grupo de
apoio de voluntário Aracê
Cascavel. Ao final, haverá
debate sobre o tema
Conscienciologia.

“Se uma pessoa reserva R$ 50 reais
para o gasto da semana, não consegue
andar de carro como antes”.
Oslei Vacelai, empresário do ramo de combustíveis

Mais informações pelo
telefone (45) 9 9987-3896. O
evento será no Salão de
eventos do
Hotel Regentes e os
ingressos custam R$ 10.

Preço médio
Conforme pesquisa da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis) o preço médio da gasolina entre 32 postos de
combustíveis em Cascavel foi de R$ 3,85 durante o mês de agosto, mas
há registro de R$ 3,99 em estabelecimentos com valor mais alto.
Segundo Vacelai, todos os esforços são mantidos no sentido de trazer o
menor impacto ao consumidor. “No entanto, já percebemos que o consumo
está menor. Se uma pessoa reserva R$ 50 reais para o gasto da semana,
não consegue andar de carro como antes”, lamenta o empresário.

A Miss Cascavel e Miss Simpatia 2018, e Jessica Pereira da
Silva, 2ª Princesa de Cascavel 2018, estiveram no Provopar,
com a primeira-dama Fabíola Paranhos, para entregar os
donativos arrecadados
pelo concurso ao Provopar.

No final tudo dá certo.
Se ainda não deu é
porque não chegou ao
final.

Valor atual do litro da GASOLINA nas bombas já beira R$ 4,00

Jean Rostand

Sinfonia

Bingo!

Amanhã, no Sesc, tem mais uma
edição do Sonora Brasil. A
convidada especial é a Corporação
Musical Cemadipe, uma banda
formada por jovens por jovens de
Aparecida de Goiânia, cidade
localizada na região metropolitana
de Goiânia, capital do estado de
Goiás.
o evento será às 18h30.

Domingo tem o 1º
bingo Cachorros Univel.
O evento será realizado
na Chácara Destri &
Cia. O convite
antecipado custa R$ 25
e inclui 5 cartelas que
serão retiradas no dia
do evento.

Feliz aniversário para
SILMARA FONSECA FAPPI, que apaga
mais uma velinha amanhã, nos braços
do seu amor LEANDRO FAPPI. O
registro é do fotógrafo Vitor Pinheiro
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Haitianos temem
por insegurança
Haitianos que foram acolhidos em
Cascavel temem pela vida de familiares no País de origem. Com o fim da
Missão de Paz, o receio é de que a
segurança mantida durante 13 anos
pelas ruas também seja extinta.
A Força Militar brasileira liderou a
ação das Nações Unidas para a manutenção do Haiti diante de incidentes políticos e a devastação do país
com terremoto em 2010. Durante
mais de uma década o Brasil chegou a enviar 37 mil militares para a
Missão de Paz.
A presença do exército garantiu
momentos de paz, relembra o jovem
haitiano Romário Valmir. “Contribuiu
muito para sairmos às ruas, para a
manutenção das escolas abertas e
qualidade de vida”, diz ele.
O haitiano chegou ao Brasil há cinco anos e escolheu Cascavel para
formar a família. Entretanto, ele não
se esquece daqueles que ficaram longe e espera que pais e irmãos não
sofram daqui para frente. “Infeliz-

R eceio
Valmir se reúne semanalmente com amigos da
mesma origem em Cascavel em oficinas e
outras atividades e afirma que o medo que
sente é o mesmo receio dos demais
haitianos. “Todos nós temos uma história lá
e não queremos que o nosso País seja mais
prejudicado”. As tropas brasileiras deixarão
o país até o mês de outubro e uma nova
missão deve capacitar a Polícia Nacional
Haitiana que conta com cerca de 15 mil
homens e assumem o atual cenário no Haiti.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Agência Brasil

mente ainda há muita manifestações
contra o governo e isso nos traz a
preocupação”, comenta.

Mais de 37 mil MILITARES BRASILEIROS
participaram da missão

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

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
Edmar Faber Balbinotti
Indianara de Fátima da Silva

Thiago Henning
Eliane Batista dos Santos

Cleyton Antonio de Oliveira
Alexya Cruz Costa

João Victor Santos de Andrade
Izabela Agiala Cardoso

Anderson Rauta
Danielle Fabiane de Paula

Luiz Antonio Carvalho Bento
Deise Cristina Wronski

Alex Cardoso Del Santo
Andressa Luana Centenaro

Gamaliel Liborio da Silva Pinto
Josiane Aparecida Machado

Jurandir Pedro Jacinto
Salete Ferreira

Charles Elias de Oliveira
Jessica Celio Paranhos

José Valdemil
Angelica Rodrigues de Oliveira

Ricardo Luis da Silva
Liliane Ramos de Oliveira

Cleverson Francisco Vieira
Aline Cristina Bond Reis

Julio Cesar Silva da Costa
Aline Mensh Pompeu da Silva

Carlos Ricardo Junior
Denise Carneiro Camilo

Luiz Gustavo Vallin
Pâmela Thais Martins

Adenilson Luciano da Silva
Veridiane Cristina Matimiano

Celso Morais
Janete Aparecida dos Santos

Gerson Miotto Junior
Daiana Parize

Lucas Bartzik
Raquel aparecida Olik

Willian Clovis Bastian
Taise Mazurek

Alex Becher Monteiro
Leticia dos Santos Laureano

Bruno Aparecido Pereira
Tais Freitas Silva

Antonio Rubilar Vieira Arrosi
Jessica Silva Possera

Samuel Obregão
Daniele Cristina de Camargo Borges

Cleber Cisnei Catão
Bruna Maria Strapasson

Fabio Fernandes Theodoro
Camilla Fernanda Soares Buf

Diginei Pinto Januário
Sonia Rosa dos Santos

Luiz Fernando Lourenço Martini
Marina da Silva

Rafael Cardoso Del Santo
Arieli Casturino Heinemann

Mauricio Roberto de Oliveira
Barbara Garbin Grotto

Rafael Berlato
Julieine Ternopinki

Marcos Medina
Leila Terezinha de Moura

José Avelar Sampaio
Maria Zeli Maida

Jeferson Rodrigo Zierhut
Jéssica Dayane Machado de Souza

Ronaldo Aparecido Gomes Marques
Bárbara Ramos

Marcos Pereira dos Santos
Fabiana da Silva Oliveira

Douglas Fernando Machado de Souza
Patricia Aparecida Pfeifer de Oliveira

Valdecir Domingues
Laiz Guaita dos Santos

Ermenson Silverio da Silva
Aline Kelly da Silva Tomacheski

José Raimundo de Jesus Santos
Edinete Lima Felix

Adelcio Padilha Maister
Sonia Jissélia Moreira

Kideomar Conceição da Silva
Meridiana Patricia dos Santos Queiroz

Ricardo Vagner Ferreira
Renata Aline dos Santos

Alex Sander de Lima Oliveira
Lemaira Aparecida Ribeiro

Ubaldo Silva
Josiane Ratz Moretto dos Santos

Paulo Alexandro Gonzaga
Roseli Aparecida de Carvalho
Julien Felipe Semim
Alexia Marina Stormoski
Adriano Inacio dos Santos
Patricia Claro de Oliveira
Rafael Moura
Tatiane Faria de Paula
Luis Gabriel Fagundes
Myara Soares de Abreu
Eloi Bonazza
Marcia Regina Ortega
Edson Henrique Mudrek Alzemon
Jessica Kauana Hoffmann

Tadeu Languer
Sonia Regina Ferreira
Fernando Ronsani
Flavia Rosa do Nascimento.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 1o de setembro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Conexão Acic, desfile e evento gastronômico
A Acic terá, entre outros, três eventos importantes na próxima semana. Na
noite de terça-feira, 5, ocorrerá a primeira das quatro palestras do Conexão
Acic. Será no Centro de Convenções às 19h, com exposição do maestro João
Carlos Martins. No dia 7, a Acic levará empresários e colaboradores ao Desfile de
Sete de Setembro. Desde 2003, a participação da entidade no desfile cívicomilitar é tradição. A ação permanente leva o nome de Campanha pela
Valorização da Cidadania. No sábado, 9, o Núcleo Territorial de Juvinópolis
promove a sexta edição de seu evento gastronômico, a partir das 20h, no salão
da igreja. É o 6º Porco à Juvinópolis, com convites à venda por R$ 20. Outras
informações pelo telefone 3321-1400.

Visite o site da Acic e saiba
quem são nossos parceiros
A Acic conta um amplo leque de
produtos e serviços à disposição de
suas mais de 13 mil empresas
associadas. Eles são nas áreas da
saúde, tecnologias, vales alimentação
e refeição e também de acesso a
linhas de crédito com condições
diferenciadas. Para saber mais, acesse
o site da Acic (www.acicvel.com.br )
ou faça-nos uma visita – rua
Pernambuco, 1800, em frente à
Câmara de Vereadores. Outras
informações podem ser conseguidas
também pelo telefone 3321-1414.

Conheça os cursos e
treinamentos da Uniacic
Acesse o site da Acic
(www.acicvel.com.br ) e no link Uniacic
saiba quais são os cursos, treinamentos,
palestras e capacitações oferecidos pela
Universidade Corporativa Empresarial da
Associação Comercial e Industrial de
Cascavel. Os temas são os mais
diversos, sempre conectados à
realidade, atualidade e necessidade de
empresas dos mais variados ramos. Há
preços especiais para empresas filiadas
à Acic. Outras informações podem ser
conseguidas pelos telefones 3321-1415
e 3321-1436.

Seleção de talentos é tema de treinamento
É o nome de treinamento ofertado pela Uniacic e que está com inscrições
abertas. Ele será realizado de 12 a 14 de setembro, das 19h às 22h30, na
associação comercial. O conteúdo é destinado a gestores, líderes, profissionais
de recursos humanos, micros e pequenos empresários.
O curso será ministrado por Daniel Meneghini e Stela Della Vecchia. No
programa, entre outros tópicos, estarão levantamento e análise de perfil de
cargo, conceitos e etapas, conduta e perfil do avaliador e técnicas de seleção.
O investimento é de R$ 130 a associados e a estudantes e de R$ 200 aos outros
interessados. Mais informações pelos telefones 3321-1415 e 3321-1436.

Garantioeste facilita
acesso de empresas
ao crédito
Empresas com dificuldades de
acesso ao crédito contam com um
aliado em Cascavel e região. É a
Garantioeste, Sociedade de Garantia
de Crédito criada há cerca de sete
anos por entidades empresariais em
parceria, entre outros com Sebrae,
Caciopar, Faciap e IDR-Oeste, ela já
é a maior em atuação no Brasil.
A função da SGC é, mediante
análise prévia da solicitação de
empréstimo, conceder carta de aval
que, apresentada nas instituições
parceiras, facilitará a liberação de
recursos para investimentos na
empresa. As cartas de garantia são
fornecidas para valores entre R$ 5
mil e R$ 112,5 mil, com taxas e
prazos diferenciados.
São parceiros da Garantioeste
Banco do Brasil, Caixa Econômica
Federal, Sicoob, Sicredi, Fomento
Paraná e BRDE. A Acic conta com
um agente especializado para
atender empresas associadas que
queiram ter acesso aos serviços da
SGC. O telefone de contato é o
3321-1465. O escritório dela
funciona na Acic na rua
Pernambuco, 1800.
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No fundo do poço

Terceirização só após estudo
A terceirização da merenda escolar em Cascavel ainda é um assunto indefinido. Estudos do caso
são feitos pela Secretaria Municipal de Educação junto com conselheiros do CME (Conselho Municipal de Educação), composto por
profissionais que atuam no setor.
A recente viagem feita por uma
comitiva a Indaiatuba (SP), para avaliar a terceirização no município põe
em xeque o atual sistema. No entanto, a secretária de Educação,
Marcia Baldini, prefere não se manifestar sobre o assunto. Por meio de
sua assessoria, garante que só vai
se pronunciar assim que os estudos
forem concluídos, o que ainda não
tem prazo para ocorrer. Outra viagem

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Um homem de 32 anos levou um
grande susto na manhã de ontem,
em Cascavel. Ele estava em uma
comunidade terapêutica, na esquina da Avenida Guaíra, com a
rodovia BR-467, no Bairro Tropical
quando acabou caindo de uma
altura aproximada de 18 metros,
dentro de um poço.
Socorristas do Corpo de Bombeiros, com o caminhão de resgate, o
médico de plantão, uma ambulância do Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma e Emergência) e o oficial foram até a comunidade terapêutica para resgatar o
homem. Os militares demoraram
quase uma hora para retirá-lo do
poço e o homem só não ficou gravemente ferido porque dentro havia
água, o que amorteceu a queda.
De acordo com uma funcionária
do local, ele foi olhar o poço, que é
usado para regar as plantas e fa-

zer a limpeza do estabelecimento,
quando acabou caindo. “Em muitos
anos que estou aqui nunca ninguém
havia caído, esta foi a primeira vez”.

APESAR DO SUSTO, homem
não ficou ferido

23

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

60
47
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

875
2.680
307
3.248

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.824
1.678
144
39

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos
AÍLTON SANTOS

a Chapecó (SC) deve ocorrer nas próximas semanas, também para conhecer o processo de terceirização
da merenda escolar implantado na
cidade catarinense.

De qualidade
Todos os dias são servidas 55,6 mil refeições a mais de 30 mil estudantes. Conforme
o Setor de Nutrição Escolar, o município assegura aos alunos o fornecimento de
uma alimentação de qualidade. Além disso, às crianças com diabetes, colesterol,
intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, ao ovo, celíacos, entre outros,
possuem acompanhamento nutricional individualizado, com cardápios específicos
a cada patologia. Os cardápios são diferenciados para escolas e Cmeis (Centros
Municipais de Educação Infantil). Nas escolas são elaborados mês a mês, quando
os alunos recebem uma alimentação por dia. Já o cardápio de Cmeis é elaborado
anualmente e conta com cinco refeições por dia, respeitando a faixa etária.

CARDÁPIO é variado e
composto por mais de 70 itens

De longa data
A discussão sobre a terceirização
da merenda escolar em Cascavel
é antiga. Em 2009, durante a
segunda gestão do ex-prefeito
Edgar Bueno, o CME impediu que
o sistema fosse implantado.
Uma professora da rede
municipal que preferiu não se
identificar afirma que a
terceirização vai precarizar a
merenda. “Uma empresa que
presta este tipo de serviço não
quer qualidade, quer fazer mais
com pouco, para ter lucro. Imagina
como vão ficar os cardápios se
isso acontecer?”, lamenta.

Um depósito de ferramentas
em uma residência foi
destruído ontem pelas chamas,
na Rua Munique, no bairro
Cascavel Velho. Segundo
populares que moram próximas
da casa, o fogo começou em
um pequeno espaço, nos
fundos, e felizmente não atingiu
a parte da moradia.
Vizinhos conseguiram controlar
as chamas até que o Corpo de
Bombeiros chegasse ao local,
fazendo o rescaldo. Não havia
ninguém na casa e a hipótese é
de que o fogo começou em um
curto circuito no telhado do
depósito.
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O que diz a prefeitura
ALEX BELARMINO
foi executado quando seguia
para Catanduvas, em
setembro do ano passado

Â De acordo com a Secretaria de Planejamento de Cascavel, o potencial
construtivo da cidade é definido pela
Lei de Uso do Solo, que é suplementar
ao Plano Diretor.
Â A Lei de Uso de Solo, que vigorou
entre 1996 e 2013, estabelecia para
o Bairro Country como zoneamento de
áreas residenciais com baixo adensamento. Algumas ruas estavam descritas como ‘Corredor de Serviço’, como
a Manaus, Treze de Maio e Vicente Machado. Estas apresentavam potencial
construtivo maior, de até 10 pavimentos, com coeficiente de aproveitamento 04. Durante a vigência desta lei foram aprovados dois edifícios na Rua Vicente Machado.
Â Já em 2013, foi aprovada uma
nova Lei de Uso do Solo, quando foi
retirado o limitador de pavimentos
para toda a cidade, incluindo o Countr y. Desta forma, o limite de altura é
definido apenas pelo coeficiente de
aproveitamento.

Passado exato um ano da execução do agente penitenciário federal, Alex Belarmino Almeida Silva, as primeiras testemunhas do
crime serão ouvidas nesta sexta-feira e na próxima segunda-feira no Fórum da Justiça Federal
em Cascavel.
Para que as oito testemunhas
de acusação sejam ouvidas, a partir das 9 horas na nova sede do
Fórum, na Avenida Tancredo Neves,
no bairro Alto Alegre, um forte esquema de segurança foi montado.
De acordo com informações repassadas ao Hoje News, dezenas
de homens da Polícia Federal, dois
helicópteros e demais agentes de
segurança pública foram mobilizados para que as testemunhas tenham sua integridade preservada
durante o depoimento. Além disso,

as ruas na proximidade do Fórum
ficarão interditadas, uma vez que
não há um horário pré-determinado
para a chegada das testemunhas.
O processo segue em segredo de justiça na 4ª Vara Criminal

A cusados

Â “Podemos citar o exemplo de um
lote com 1.000 metros quadrados e coeficiente de aproveitamento 03, com
possibilidade de construir 3.000 metros quadrados, divididos por pavimentos de 200 metros quadrados, o prédio poderia chegar a 15 pavimentos”,
explica a secretaria. Durante a vigência desta lei foi aprovado apenas um
edifício, localizado na Rua Pará.

da Justiça Federal. O autor da
acusação é o Ministério Público
Federal e as testemunhas serão
ouvidas pelo juiz federal Fábio
Nunes de Mar tino.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Fotos: Vandré Dubiela

Ao todo, são 15 pessoas acusadas da execução: André Demiciano
Messias, Douglas Fernando Cielo, Hugo Aparecido da Silva, Jair Santana, Kaio Cesar Bonotto Cavalgante, Luis Marcelo Schneider, Maicon de
Araújo Rufino, Manuel do Nascimento, Rafael Willian Kokowitsch, Valdir
Santos Pereira, Alessandro Pereira de Sousa, Claudemir Guabiraba, Juan
Manoel Gomez, Rodrigo Aparecido Lourenço e Roberto Soriano, que seria um dos líderes da quadrilha.
Segundo as investigações que ficaram a cargo da Polícia Federal de
Cascavel, o grupo teria ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital)
e teria planejado a execução pelo menos três meses antes do crime e a
ordem de matar o agente teria partido de dentro do Presídio de Segurança Máxima de Catanduvas.

E ntenda
PRÉDIOS em
construção
demonstram
potencial do bairro

C omissão

O coeficiente de
aproveitamento do lote é
definido pela relação entre a
soma da área de todos os
pavimentos da construção e a
área total do lote.

Para discutir todo esse imbróglio, um grupo de dez moradores vai formar
uma comissão e levar o problema aos vereadores. “Queremos identificar se há
legalidade em tudo isso”, afirma Maria de Fátima. A comissão deve ir até a
Câmara de Vereadores durante a próxima semana.

08

LOCAL

Um problema vem incomodando os moradores do Bairro
Country há pelo menos três
anos. Eles estão insatisfeitos e
não concordam com a mudança
de padrão das construções no
entorno dos residenciais, característicos do local. Prédios, que
já ocupam grande espaço na Avenida Brasil, migraram também à
região e se instalam nos locais
destinados às casas.
Conforme a moradora Maria
de Fátima dos Santos, que há
20 anos vive no bairro, a construção de prédios implica principalmente na desvalorização
dos imóveis. “Nosso bairro sempre foi considerado residencial,
e agora tem muita construção
de prédio por aqui, saiu tudo do
padrão. As casas foram planejadas de uma determinada forma que, com esses novos empreendimentos, vão acabar com
a nossa privacidade”, relata.
“São mais de dez prédios não
finalizados, fora os terrenos
baldios que estão com tapumes, o que evidencia novas
construções”, acrescenta Maria
de Fátima.
Os vizinhos também relatam
da falta de infraestrutura causada pelos arranha-céus. Segundo eles, não teve um estudo com a comunidade para esse
tipo de instalação, e a preocupação é de que haja interferência das novas construções na
qualidade dos serviços básicos,
como saneamento.
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Country fora
dos padrões

PRÉDIOS COMEÇAM a ocupar espaço
no Bairro Country, em Cascavel
 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Aílton Santos

“Não fomos avisados”
A Secretaria de Planejamento garante que a instalação dos novos
empreendimentos foi repassada durante audiência pública, às 19h, do dia 18
de abril de 2016. Os moradores rebatem, e dizem não terem sido avisados das
reuniões. “Entendemos que aqui não deveria ser aprovado esse tipo de
construção. O Plano Diretor 2016/17 não foi divulgado a contento. Meia dúzia
aprovou que aqui seria como o centro, indo contra a maioria que nem sabia
dessa audiência”, conta Maria de Fátima.
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O Crime
Alex Belarmino, de 36 anos, seguia na manhã do dia 2 de
setembro do ano passado para o trabalho, no Presídio de
Catanduvas, onde estava ministrando um curso havia uma
semana. Ele dirigia um Golf do Depen (Departamento
Penitenciário Nacional) pela Rua Jacarezinho, na Região do Lago,
quando foi alvejado por vários tiros, sendo que pelo menos um
deles o atingiu na cabeça. Belarmino perdeu o controle da
direção e bateu em uma caminhonete. O motorista disse à
polícia que dois homens atiraram contra o agente e fugiram a
pé. Nas imagens coletadas pela Polícia Federal, é possível ver
que um CrossFox auxiliou na fuga. O veículo foi encontrado
incendiado em uma estrada rural de Tupãssi. Vindo de Brasília,
ele exercia cargo de diretoria no Depen (Departamento
Penitenciário Nacional), veio à região para dar um curso de tiro
aos agentes e retornaria no dia seguinte a sua morte.

PLANO DIRETOR
Outro questionamento dos
moradores leva em consideração
o Plano Diretor 2016/17. Eles
denunciam que, antes mesmo da
aprovação do plano, algumas
obras já estavam prontas e
outras em andamento. A
Secretaria de Planejamento de
Cascavel informa, no entanto,
que o Plano Diretor 2016/17
não alterou o que já vigorava na
Lei de Uso de Solo desde 2013,
especificamente em relação ao
Country.

Outro lado
A reportagem do Hoje News entrou em contato com o advogado
Marcelo Martins, que defende o acusado Roberto Soriano.
Segundo ele, a defesa confia plenamente na Justiça. “Ela
prevalecerá. Temos a certeza da competência das autoridades
envolvidas e ficará muito claro que Roberto Soriano não teve
qualquer participação em relação a esses fatos”.
Conforme Marcelo, somente ao final das audiências de instrução
a defesa poderá se aprofundar e fornecer mais detalhes sobre
como procederá na sequência do processo.

RUAS PRÓXIMAS ao Fórum da
Justiça Federal serão isoladas para
garantir integridade das testemunhas
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Morte de Policial

Giro da
Violência
Reabilitação?
Policiais militares da Unidade Paraná
Seguro realizaram apreensão de droga,
na tarde de ontem. O entorpecente foi
encontrado no pátio do SIM-PR,
localizado na região do Interlagos,
durante vistoria de um servidor da
instituição. Acredita-se que a droga foi
jogada por pessoas para os internos que
passam por reabilitação. A cocaína foi
encaminhada para a delegacia.

Veículo incendiado

JEFERSON DIEGO PADILHA é acusado de matar um PM em Joinville (SC)
Policiais militares do Serviço
Reservado do 5º CRPM (Comando
Regional da Polícia Militar) prenderam ontem, Jeferson Diego Padilha,
de 26 anos. Ele é acusado de participar da execução de um policial
militar de Santa Catarina, na segunda-feira (28), em Joinville (SC).
Segundo a polícia, Jeferson estava com o primo dele, Wellington
Padilha, de 18 anos, na rua Altemar Dutra, no Bairro Consolata,
em Cascavel. Com os dois jovens
foram encontradas três cápsulas
de revólver calibre 22 e uma porção de maconha.
Contra Diego havia ainda um
mandado de prisão por roubo e a
polícia investiga se ele possui ligação com um grupo de jovens que
foi detido horas antes de sua prisão, com um carro clonado e furtado na BR-277 em Cascavel.
Trata-se de um Kia Sportage, in-

terceptado pela equipe, que deu
ordem de parada aos ocupantes,
mas eles não obedeceram e só pararam no bairro Turisparque. O carro estava com placas de um Renault
Clio, emplacado na cidade de Correia Pinto (SC). Segundo os jovens
presos eles levariam o veículo até
Foz do Iguaçu, mas não disseram
quem seria o receptor.
De acordo com a Polícia Militar
de Cascavel, Joacir Roberto Vieira,
de 43 anos, estava na PM de Santa Catarina há 19 anos e foi assassinado com dois tiros quando comprava um presente para o filho, em
uma loja de calçados.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

Um veículo ficou parcialmente
destruído na tarde de ontem, no Bairro
Periolo, em Cascavel. Segundo os
bombeiros, que usaram um caminhão
de combate a incêndio para conter as
chamas, o carro estava estacionado na
Rua Maracanã. O fogo teria começado
possivelmente na caixa de fusível. O
parabrisa dianteiro chegou a quebrar
por conta do fogo.

35,2kg de maconha
Policiais militares do Pelotão de
Choque apreenderam ontem, 40
tabletes de maconha em Cascavel. A
ação aconteceu em uma casa, na Rua
Presidente Kennedy, na região central.
Um homem de 44 anos foi preso em
flagrante. A droga totalizou 35,2 quilos
de maconha e foi encaminhada,
juntamente com o preso, para a 15ª
SDP (Subdivisão Policial).
PELOTÃO DE CHOQUE
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Uso de narguilé
Outra questão que preocupa a
direção do colégio é a
questão do narguilé, pois
estudantes menores de idade
fazem uso do derivado do
tabaco em frente à
instituição de ensino. O
Decreto Presidencial nº
8.262/2014, a Lei Estadual
nº 16.758/2010, e a Lei
Municipal nº 6.233/2013,
proíbem a venda e o uso do
cachimbo conhecido com
narguilé a menores. Os
estabelecimentos são
obrigados a exigir
documento de identidade do
consumidor para comprovar a
idade. Na esfera municipal, o
estabelecimento que vender
o produto e deixar o menor
consumir no local pode arcar
com o pagamento de multa
no valor de dez Unidades
Fiscais do Município (UFM)s
ou R$ 410,40 e também pode
resultar em cassação do
alvará de funcionamento
pelo prazo de até dois anos.

Diretora Sandra
Biavatti diz que não há
como interferir no
comportamento dos
alunos fora do colégio

07

Lei proíbe
CONSUMO de
bebidas alcoólicas em
comércios próximos a
centros de ensino

Álcool, nem pensar
A Lei Municipal nº 4.478/2007, decreta que nenhum estabelecimento que venda bebida alcoólica para consumo no local possa se
instalar a menos de 150 metros de distância dos campos universitários, centros de ensino superior público ou privado, nem perto de escolas, creches e colégios públicos. Estabelecimentos como bares e restaurantes que vendem bebidas alcoólicas e possuem menos de 10
anos de funcionamento, não podem continuar suas atividades nas proximidades dos centros de ensino.
A lei é clara em seu Artigo 8º. “Fica proibida, a partir da publicação desta
Lei, a concessão de novas licenças de funcionamento para bares ou similares, em imóveis localizados a menos de 150 (cento e cinquenta) metros de
distância dos campos universitários, dos estabelecimentos de ensino superiores públicos ou privados e dos estabelecimentos da rede municipal,
estadual e particular de ensino”. Lei datada de 02 de janeiro de 2007.
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Brigas na
“saideira”
do colégio
Na região oeste de Cascavel, Bairro Alto
Alegre, alguns moradores denunciam que não
aguentam mais tantas brigas diariamente na
saída dos alunos do período da tarde do Colégio Estadual Padre Carmelo Perrone. A comerciante Riusa Lasarin possui até um balde de
água para jogar nos alunos que estão envolvidos nos conflitos.
Ela conta que liga para o 190 (Polícia Militar)
e não consegue atendimento. “Imagina se fosse alguma coisa mais grave, uma ocorrência que
precisa de atendimento imediato, nós ficamos
a mercê”. Já a Patrulha Escolar possui apenas
uma viatura para atender todo o município. “Vereador e deputado tem um monte, mas viatura
só uma? Pra onde vai nosso dinheiro” questiona Riusa. “Já separamos várias brigas aqui”.
A direção do colégio afirma que já evitou muitas brigas nos últimos meses. Com auxílio de
alunos e pedagogos a instituição identifica os
possíveis conflitos internos que podem terminar em agressões na rua. “Assim que identificamos os alunos que pretendem brigar no portão
do colégio, são acionados imediatamente os
país para busca-los e já orientamos os responsáveis de ambas as partes para orientar os estudantes para não bigarem”, diz a diretora geral, Sandra Macanhão Biavatti.

Comércio x educação
Sandra diz que no interior da instituição não
podem ser vendidos doces, refrigerantes e
energéticos, mas no entorno da escola os
estudantes encontram facilmente todos esses
produtos e levam para o local. “Tem aluno que
mistura pinga no refrigerante e leva pra dentro do
colégio, a escola proíbe essas bebidas, mas os
estabelecimentos vendem”, diz.

“Nós fazemos de tudo por
nossos alunos, mas as leis
e os pais precisam nos
ajudar. Criticar é fácil, difícil
é estar aqui dentro e lidar
com todo tipo de situação.”
Sandra Macanhão
Macanhão Biavatti,
Biavatti, diretora
diretora
Sandra
Colégio Est.
Est. Padre
Padre Carmelo
Carmelo Perrone
Perrone
Colégio

Na rua
“Fora do portão do colégio nós somos orientados a não interferir, além da integridade física estar em risco, também não somos amparados fora do perímetro do colégio”, diz a diretora. Ela
também sugere que a Patrulha Escolar precisava ser mais presente. “Eles dizem que não conseguem vir sempre aqui, a cidade toda é atendida só por um carro” explica.
Segundo ela, tempos atrás a GM (Guarda Municipal) ajudava
no controle ao fim dos períodos, mas hoje não passam mais lá.
“É aqui na frente do colégio a Guarda e eles não vem aqui na
saída dos alunos”. O diretor da GM, Avelino Novakoski, diz que
“na lei a guarda deve atender as escolas municipais, bem como
todos os prédios e instalações do município”, mas ressalta que
se for uma ocorrência de emergência eles estão à disposição
para atender pelo telefone 153 ou caso os guardas identifiquem
o problema passando pelo local.
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Estádio

FCC domingo
de manhã

O horário que caiu no gosto dos
torcedores da Série A do Campeonato Brasileiro quando foi implantado no
País, há dois anos, será a novidade
neste fim de semana para o torcedor
cascavelense. O FC Cascavel recebe
o Andraus às 11h deste domingo em
partida válida pela 7ª rodada da Taça
FPF. Será a segunda partida seguida
da Serpente Aurinegra em casa na
competição. Na quarta-feira, a equipe
impôs a primeira derrota ao Iraty no
campeonato com uma vitória por 2 a
1, de virada. Desta vez, terá pela frente um adversário que ainda não ven-

Ontem venceu o prazo dado
por Controladoria Geral da
União e Vigilância Sanitária
para a secretaria de Esporte
de Cascavel providenciar
melhorias no Estádio
Olímpico Regional, sob
ameaça de interdição do
local. Dos oito itens
exigidos, apenas a correção
no vazamento presente em
juntas de dilatação não foi
resolvido. Isso, entretanto,
não impedirá que o estádio
siga aberto. Segundo a
Semel, ficou acordado com
os órgãos fiscalizadores
que se um ou dois itens dos
exigidos não fossem
concluídos em tempo hábil
haveria uma flexibilização
do prazo.

ceu no certame. Aliás, o único que ainda não sabe o que é comemorar uma
vitória. A presença da torcida no Olímpico é importante para que o time crie
uma identidade com seus apoiadores,
uma vez que ficou quase um mês sem
atuar como mandante na Taça FPF.
Na quinta-feira, no feriado de Sete de
Setembro, o FC Cascavel receberá
o Operário às 15h, em partida atrasada pela 3ª rodada. Depois, nas
duas últimas rodadas da fase classificatória, visitará a Portuguesa Londrinense no dia 10 e receberá o Maringá no Olímpico no dia 24.

E xigências
As demais exigências para o estádio de Cascavel eram: a correção da
infiltração na área embaixo da arquibancada coberta, causada pelos parafusos de fixação das cadeiras, e em sanitários destinados aos torcedores; a
substituição da forração da mesa de exames antidoping; a instala- ção de
lavatório de mãos e demais mobílias na sala de exames antidoping;
a manutenção das fechaduras dos sanitários; e a correção do vazamento na torneira de um dos sanitários. Além
disso, foram exigidos os planos de manutenção e de gestão, e
o projeto para destinação de lixo.
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AÍLTON SANTOS

Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Time
Foz do Iguaçu
FC Cascavel
Maringá FC
Toledo
Iraty
Paranavaí
Rio Branco
Operário
P. Londrinense
Andraus

TAÇA FPF
PG
12
10
9
8
8
8
7
3
3
1

J
6
5
3
5
5
6
5
3
6
6

V
3
3
3
2
2
2
2
1
1
0

E
3
1
0
2
2
2
1
0
0
1

D
0
1
0
1
1
2
2
2
5
5

GP
8
6
10
8
8
9
5
2
9
3

GC
3
4
1
6
7
10
6
4
4
13

7ª RODADA
11h
11h
11h
11h
11h

DOMINGO (3/9)
FC Cascavel x Andraus
Maringá x Foz do Iguaçu
Toledo x P. Londrinense
Rio Branco x Paranavaí
DOMINGO (17/9)
Iraty x Operário

SG
5
2
9
2
1
-1
-1
-2
-5
-10
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Decisão no Caifusa
Uma semana depois de definir
a equipe campeã da categoria Sênior, agora será a vez do vencedor
da categoria Livre ser definido na
35ª edição do Caifusa, o campeonato interno de futsal da Associação Atlética Comercial. O desafio
final será nesta sexta-feira, às
19h45, entre as equipes Injetronic
/ Escritório Bonfim e Panificadora
Roani / Hookah Gold. O time da Injetronic se classificou para a segunda fase pela repescagem e agora
decide o título contra um dos ataques mais efetivos da competição,
com 51 gols marcados. No geral,
ambas as equipes chegam para o
duelo tendo vencido seis vezes. No
caso da Injetronic, ainda foram dois
empates e uma derrota, com 39
gols marcados e 22 sofridos. Já Panificadora Roani sofreu três derrotas e 32 gols. No geral, já foram
realizadas 60 partidas pela categoria Livre, com 566 gols marcados, média superior a nove por jogo.

Mais de 100 convocados

FOTOS: AA COMERCIAL

Mais campeões no Sesc

FOTOS: SESC

Após definição dos campeões no truco, no vôlei de praia e no vôlei feminino, o Sesc Cascavel definiu os seus representantes
no futsal na fase regional dos Jogos Comerciários do Paraná. No naipe feminino, o Clube Comercial / Assecon / Lado
Oposto (foto) ficou com o troféu de primeiro lugar, seguido por Avante MB Sports / Dog King e Tuiuti. Já no masculino o
título ficou com o Itaipava (foto). Em segundo terminou o Clube da Quarta, seguido pelo Comercial.

E falando ainda sobre falta de
servidores, a necessidade é tanta
que a prefeitura está chamando
até quem passou em concurso
público ainda em 2015 para suprir
as vagas. Os nomes foram publicados hoje em diário oficial. Ao
todo, 115 pessoas foram convocadas pela Prefeitura de Cascavel
para preenchimento de vagas.
Do edital de concurso 085/
2015, de 21 de maio de 2015,
foram convocados um agente comunitário de Saúde, um auxiliar
de manutenção de instalações e
um atendente de serviço em Saúde. Também foram convocados
candidatos aprovados no edital
de concurso 160/2016, de 27
de junho de 2016.
Estes para suprir vagas de agente de combate às endemias, de coveiro, de eletricista e de instrutor
de informática.
A maioria dos que foram chamados é dos aprovados em teste seletivo, aquele primeiro realizado no
início deste ano. E lideram as contratações a funçao de zelador tem-

ADMINISTRAÇÃO está convocando funcionários
porário, com 35 nomes na lista e
professor de Educação Infantil temporário, com 40 convocados. Todos os profissionais são para a Secretaria de Educação. Outras 27
pessoas foram chamadas para o
cargo de professor temporário, de
nível de licenciatura plena.

A função de zelador temporário lidera
a convocação com 35 nomes na lista

P razo
Os candidatos têm prazo para
entregar a documentação, detalhado em diário oficial. E devem ser
efetivados no fim de setembro. Resta saber se todos serão aprovados
nos testes de admissão ou, ainda,
se terão interesse nas vagas.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Arquivo
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Fim de semana de velocidade
Quem gosta de automobilismo
terá um excelente programa neste
fim de semana em Cascavel, quando
o Autódromo Zilmar Beux irá sediar
rodada dupla do Campeonato Metropolitano de Marcas de Cascavel,
valendo pela 6ª e pela 7ª etapa. Também faz parte da programação a 7ª
etapa da Copa Paraná/Sul de Motovelocidade. A programação começa

nesta sexta-feira, com a realização dos
treinos livres a partir das 9h15.
No sábado, pela 6ª etapa, os
carros acelerarão das 9h50 às
10h45 pelo treino classificatório,
das 10h10 às 10h20 pela Super
Pole e a partir das 11h40 pela primeira prova do dia, com duração
de 30 minutos, mais duas voltas.
A segunda prova terá sua largada

às 15h20. Na sequência serão realizados os treinos para Copa Paraná/Sul de Motovelocidade.
Já no domingo será desenvolvida a programação da 7ª etapa,
com o treino classificatório do Metropolitano de Marcas das 9h50 às
10h05 e a Super Pole. A primeira
prova terá largada às 11h40 e a
segunda às 14h20.
FÁBIO DONEGÁ/ARQUIVO

Contratações x
limite prudencial
A briga é feia. De um lado, a
Prefeitura precisa fazer uma reposição de servidores, principalmente para a Educação e para a
Saúde. De outro, o limite prudencial lembra que não é bem assim
que a coisa funciona.
A Prefeitura de Cascavel está
perto do limite de alerta que é
48,5%. O Município está em 48%,
menos que no fim do ano passado,
quando foi registrado 49,25%.
O limite mesmo, pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, é de
51,3% do orçamento investido em
pagamento pessoal.
Enquanto isso, chama a atenção
a demanda da pasta da Educação.
E ao mesmo tempo a dificuldade em
contratar profissionais. Foram 983
convocações neste ano para diversos cargos. Deste total, apenas 665
pessoas assumiram as vagas. Isso
quer dizer que 32% dos profissionais não tiveram interesse em trabalhar no poder público.
A pasta conta com um grande
número de servidores e diariamente, de acordo com a administração,

surge a necessidade de substitutos,
por diversos motivos: licença prêmio, afastamento por motivo de
saúde, licença maternidade, licença de qualificação profissional e
também casos de exoneração e aposentadoria. Segundo o setor de RH,
foram 100 licenças maternidade liberadas neste ano, de janeiro até
metade de agosto.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Arquivo

LEGISLAÇÃO impõe limite de
contratação de servidores

NA SAÚDE

Futsal no sábado à Noite

Os postos de saúde dos Bairros
Pioneiros Catarinenses e
Presidente e do Conjunto Riviera
ainda não funcionam para
atendimento à população e um
dos fatores é a falta de
funcionários. De acordo com
informações repassadas pela
Secretaria de Saúde, por meio da
Secom (Secretaria de
Comunicação), as reposições
imediatas necessárias seriam: 24
reposições de médico para 40
horas semanais e seis médicos
especialistas com trabalho de 20
horas semanais - incluindo
pediatra, psiquiatra e
ginecologista.

READAPTADOS
O apontamento mostra que 54 professores e 30 professores de Educação
Infantil tiveram que ser readaptados. Isso ocorre, de acordo com a
Secretaria de Educação, quando o servidor tem sua capacidade reduzida
por motivo de doença ou acidente e muitas vezes precisa ser afastado da
sala de aula. Nesse mesmo período, de janeiro até meados de agosto, 92
licenças para tratamento de saúde foram liberadas, casos de atestado acima
de 15 dias. Também foram concedidas 84 aposentadorias. Se fizer as
contas, as contratações até que supriram essa necessidade em alguns
quesitos, mas por meio de teste seletivo. Porém, a Secretaria ainda tem
dificuldade em repor profissionais como zeladores, por exemplo. Déficits
deixados de presente pela antiga gestão.

O Cascavel Futsal recebe o Guarapuava na noite deste sábado no Ginásio da Neva, às 19h, pela abertura
da 19ª rodada das 22 da primeira fase
da Série Ouro do Campeonato Paranaense. Líder da competição, a Serpente Tricolor só depende de suas
próprias forças para seguir no topo
da classificação. A vitória também é
importante porque esta será a penúltima partida dos cascavelenses com

o apoio de sua torcida na fase classificatória. E os demais jogos, assim
como o deste sábado, serão pedreiras. Depois de encarar o Guarapuava, o Cascavel fará duelo direto com
o Marreco em Francisco Beltrão no dia
12, e clássicos com o Umuarama na
Neva no dia 16 e em Toledo no dia
23. Suspenso, o fixo Fernandinho é
desfalque para o técnico Nei Victor
neste fim de semana.

Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º

SÉRIE OURO

Time
Cascavel
Pato Futsal
Marreco
Marechal
Foz Cataratas
Guarapuava
Campo Mourão
Umuarama
São Lucas
Toledo
Caramuru

PG
33
32
30
29
28
26
21
17
15
11
5

J
16
16
16
16
17
16
17
17
16
17
16

V
10
9
9
8
7
7
5
4
4
3
1

E
3
5
3
5
7
5
6
5
3
2
2

D
3
2
4
3
3
4
6
8
9
12
13

GP
69
48
65
41
38
47
40
44
30
28
28

GC
44
26
38
31
31
43
41
43
53
63
65

19ª RODADA
SÁBADO
Cascavel x Guarapuava
Caramuru x Campo Mourão
TERÇA-FEIRA
20h30
Toledo x Marreco
20h30
Pato Branco x Marechal
Folga: Umuarama
19h
20h

SG
25
22
27
10
7
4
-1
1
-23
-35
-37
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Tudo programado no vôlei

FPV

Equipe que é a atual vice-campeã
da divisão de elite da categoria adulta do Paranaense de Vôlei Feminino, mesmo tendo tido a melhor campanha no Estadual 2016, Cascavel
terá uma reedição da última decisão
da competição neste fim de semana, quando desafiará duas vezes a
equipe de Maringá no Norte do Estado, nas manhãs de sábado e domingo, desta vez pela 5ª rodada da
edição 2017 do campeonato.
Na última rodada dupla em que
as equipes se enfrentaram, o time
cascavelense venceu fora de casa e
depois perdeu o título diante de seu
torcedor quando era favorita a conquistá-lo, no fim do ano passado.
Desta vez, a equipe de Maringá
tem o favoritismo a seu favor. As atuais campeãs lideram o Estadual com
seis vitórias seguidas e sem perder
um set sequer, com 18 pontos. O
time de Cascavel também venceu
suas seis primeiras partidas, mas
perdeu dois sets contra São José
dos Pinhais, o que lhe deixa com 17
pontos na vice-liderança. Além disso, o time cascavelense amarga
quatro desfalques para esta etapa.
“Jogar completo contra Maringá já é
complicado, desfalcado, então, fica
muito mais difícil”, lamenta o técnico Ladir Salvi.

Madero/Cascavel
A equipe cascavelense disputou as
duas primeiras etapas do Estadual
sob o comando do técnico Clésio de
Marins Prado, do Madero, em
preparação para a Taça Ouro. Depois,
na terceira etapa, Ladir Salvi assumiu
o time e agora seguirá à frente da
comissão técnica até o fim do
campeonato. O Cascavel folgou na 4ª
etapa e ainda não jogou na cidade, o
que está previsto apenas para a
próxima etapa, contra Colombo,
ainda sem data marcada.
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O fantasma do Giro Político
banco de horas

politica@jhoje.com.br

Agenda na Itaipu

O prefeito Leonaldo Paranhos e o secretário de
Planejamento, Fernando Dillenbug, passaram boa parte
do dia de ontem na Itaipu, em Foz do Iguaçu. Eles
discutiram uma série de parcerias em projetos para
Cascavel. Recentemente foi assinado um termo de
cooperação entre o Município e a Binacional para
ações socioambientais, inclusive com recuperação
de estradas rurais.

SERVIDORES ainda estão se debatendo com relação ao temido banco de horas

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

1. MURILO AVANÇO E MORIÁ MOREIRA
2. DANIEL TECHIO E GISELE TASCA
3. MAIKON ANDERSON DE LIMA E VIVIANE SESSO PIGATTO
4. HENRIQUE TEODOROWICZ E ANDREZA BELOTTO
5. RONILDO DOS SANTOS CALDEIRA E SUZANA FAUSTINO
6. LAURI VIDAL RIBEIRO E ROZIMAR RODRIGUES CORDEIRO
7. CRYSTIAN JOHNNY MATTEI E DANIELA BOSIO
8. MAURICIO GRUBISIK FERREIRA E MAGDA SCHMIDT
9. LEANDRO DANIEL FERREIRA E TATIANE FREITAS DOS SANTOS
10. ADMILSON TABORDA RAMOS E ÉRICA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA
11. FRANCISCO FEITOSA DE ALENCAR E IVONETE ALVES MÁXIMO
12. AMARILDO BATISTA SILVEIRA E LUCIMARA SILVA NASCIMENTO
13. EVANDRO JOCHEM E KEIDY GALLINA
14. MCKINLLEY RAPHAEL KAVA JOSEFI E KIARA CAPPELLARI
15. FELIPE PERIN DE MORAES E INES MOREIRA LIMA
16. CARLOS ALBERTO ENGEL JUNIOR E LUANA FARIA BOZA
17. DIOVANE CLEITON DE ALMEIDA E RAQUEL CRISTINA COSTA
18. ILSON LUIS HOSTER E FABIANA CRISTINA ALVES CESCONETTO
19. FERNANDO RODRIGUES E DAYANE CRISTINA CASTILHO
20. ANDERSON MONTEIRO TEODORIO E ELIZANDRA FAUSTINO MALIKOWISK
21. MARCIO ANDRÉ FLORINTINO E ANDRESSA PEREIRA DA SILVA
22. ANDERSON BUENO ROCHA E ANA PAULA DOS SANTOS SANTIAGO
23. DIRVAL LUAN DA ROCHA E CLÁUDIA ROBERTA ESCOBAR CARMELO
24. ANTONIO MARCOS DEBONA E SIMONE LOHN
25. LUIZ RICARDO PESSALI E HELOUISE RIGHI
26. JOSÉ CENDON GARRIDO NETO E JOSIANE MENDES DE SOUZA
Cascavel, 1o de setembro de 2017
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.
Marina Esteves Santos
Titular
www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

Se os servidores defiO assunto banco de
horas ainda assombra a nirem pelo ingresso com
administração municipal a ação coletiva, vão preciem Cascavel. E agora o sar entregar a documentafantasma parece um pou- ção pessoal ao sindicato
co mais assustador. É e torcer bastante. “Tentaque o Sismuvel (Sindica- mos negociar com o preto dos Servidores Muni- feito, mas ele quer obricipais de Cascavel) quer gar quem tem banco de
entrar com uma ação co- horas a compensar esletiva para obrigar a pre- sas horas. E agora todos
feitura a pagar as horas os servidores, até os que
dos ser vidores que as não têm horas, terão de
faltar no dia 8 e repor
têm acumuladas.
A proposta foi postada esse dia não trabalhado
na página social do Sismu- em até 60 dias”.
De acordo com o Sinvel e deve ser apresentada em uma reunião na dicato, seria necessário
semana que vem, ainda um servidor trabalhar até
sem data definida. “Preci- às 20h durante uma sesamos fazer uma divulga- mana para conseguir
ção ampla porque vamos compensar esse dia não
precisar do aval dos servi- trabalhado.
dores”, explica o presidente do Sindicato, Ricie Reportagem: Tatiane Bertolino
ri D’Estefani Júnior.

EM NOTA

A prefeitura informou, em nota, que entende e reconhece o direito
representativo do sindicato. Porém, reconhece também a urgente
necessidade da redução do banco de horas. “O Governo Municipal abriu
a possibilidade de compensação de horas no dia 8 de setembro, sem causar
prejuízos aos servidores, já prejudicados pelo acúmulo histórico e
irresponsável que gerou o atual saldo do banco de horas”, afirma.

Refic

Que demora!

A proposta do Refic
2017 terá o texto da Lei
publicado hoje. A lei
traz a oportunidade a
muitos contribuintes
antes excluídos do
programa que possam
fazer essa regularização
perante o Fisco
Municipal. A Lei será
publicada com veto
parcial ao inciso que
exclui as multas
pecuniárias originadas
de tributos. Também
nessa sexta-feira a
Prefeitura protocola
uma mensagem no
Legislativo para
algumas alterações
na lei.

O vereador Celso Dal
Molin recebeu, há uns 15
dias, toda a
documentação referente
aos investimentos em
merenda escolar do ano
passado. Ele recebeu
isso numa terça-feira,
anunciou que teria um
relatório até sexta-feira,
mas não disse até qual
sexta-feira, porque até
agora nada. A
reportagem do Hoje
News cobrou o vereador
que pediu mais uns dias
para fazer o trabalho. “É
uma documentação
muito extensa e temos
outras demandas”,
justifica Celso.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
As dificuldades da Unioeste e os riscos de suspensão
de atividades acadêmicas e serviços à comunidade
são alguns dos temas da audiência “A conjuntura, os
desafios e a importância das universidades públicas
estaduais do Paraná”, hoje, às 9 horas, no Teatro
Municipal de Cascavel.
z Com a entrada do último quadrimestre do ano, as
atenções se voltam para a reforma administrativa do
prefeito Leonaldo Paranhos.
z Paranhos sinalizou que a reforma deve acontecer
a partir de outubro.
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CADA PASSO
É IMPORTANTE
Para que tenhamos a vida transformada é preciso que nos esforcemos para isso, mesmo que os
esforços pareçam inúteis diante de tantas dificuldades que podem vir a suceder. Não devemos desanimar, continuemos caminhando.
“Lembremo-nos de que um pequeno passo, no
meio de grandes limitações humanas, pode ser mais
agradável a Deus do que a vida extremamente correta de quem transcorre os seus dias sem enfrentar sérias dificuldades” (Papa Francisco - AL 305).
Por maior que seja a dificuldade que tenhamos de enfrentar, cada passo dado para vencê-la, por menor que seja, impulsiona-nos para
um novo recomeço.
Não existe pessoa perfeita. Quando muito, há
aqueles que se reconhecem limitados, mas mesmo assim não desistem de lutar. Todo passo
dado para fora da lama é um passo a mais em
direção à terra firme.
Nem todos os dias serão de vitória, nem todos
os dias serão especialmente alegres. Para que a
felicidade seja plena, os obstáculos deverão ser
superados. Não nos esqueçamos de que todo o
pequeno passo é importante, não há razão para
desistirmos, Deus está conosco.

Prefeito Leonaldo
Paranhos, em discurso
ontem na Acic

NOTAS
z Imobiliárias

z Centro esportivo

Cascavel passa a se
integrar a um dos mais
bem-sucedidos conceitos
de vendas compartilhadas
do mundo. Por meio de
uma rede, imobiliárias
somam forças para
ampliar a oferta de
imóveis, acelerar o
processo de vendas e
fortalecer um dos segmentos
mais importantes da
economia local. A Rede
Imóveis Cascavel foi
oficialmente lançada ontem
em solenidade na Acic. Oito
imobiliárias se uniram com
2.092 imóveis em oferta.

Os vereadores Fernando
Hallberg e Policial Madril
protocolaram ontem
denúncia à Polícia Federal
em Cascavel e a
Controladoria Geral da
União, do procedimento
licitatório para construção
do Centro Esportivo Jardim
Veneza, que até hoje não foi
inaugurado mesmo já
tendo sido investido mais
de R$ 600 mil na obra.
Destes recursos,
R$ 487.500,00 foram
repasses do Governo
Federal e o contrato data
do ano de 2009.

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

Cascavel
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

A Petrobras
que
aumentou o
preço dos
combustíveis
duas vezes
na mesma
semana.

O anúncio da
contratação de
200 funcionários
feito pela rede de
lojas Havan,
para sua nova
unidade de
Cascavel.

Jeandré C. Castelon
Advogado, pós-graduado em Cultura
Teológica e membro da Pastoral Familiar
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“A gente se
molda à nossas
necessidades;
quando aperta o
sapato, corremos
um pouco mais!”
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Megasena
Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

MINGUANTE
13/09 - 03h24

NOVA
20/08 - 02h29

Fases da lua
CRESCENTE
29/08 - 05h12

CHEIA
06/09 - 04h02

VINICIUS ARAUJO/ SEET-PR

P eneirada
Jovens nascidos de 1999 (18 anos) a 2007 (10 anos) que têm interesse
em ser jogador de futebol profissional podem participar da seletiva que será
realizada em Cascavel com avaliadores do Coritiba. A peneirada será nesta
sexta, sábado e domingo nos campos da escolinha de futebol Sorec/Tigrão,
no Tropical, sem custo para os participantes.

Quina

Concurso: 1556

01 02 03 05 06 08 12 15
16 17 19 21 22 23 25
Concurso: 1963

04 05 07 34 42 60
Concurso: 4470

14 40 62 68 73

um dos dois lances livres nos segundos
finais do confronto. Embalado por essa
vitória, os cascavelenses venceram Foz
do Iguaçu na decisão por 70 a 53 e garantiram mais um título para a cidade.
Antes, neste ano, o basquete masculino de Cascavel já havia sido campeão na fase regional dos Jojups e também dos Jogos Abertos do Paraná.

rã, o time de Cascavel não deixou o
desfecho ser o mesmo e apertou o
ritmo no fim do confronto contra
Goioerê e, na partida mais emocionante dos Jogos, venceu por apenas um
ponto de diferença: 69 a 68.
O detalhe é que Goioerê teve a chance de empatar o jogo quando o placar
marcava 67 a 67, mas acertou apenas

Lotofácil

Fonte: Simepar

Direção Geral
Clarice Roman

Equipe que encara cada compromisso como uma briga pela sobrevivência do esporte, o basquete masculino de Cascavel está comemorando a experiência vivida nos últimos dias
na fase final da Divisão B dos Jogos da
Juventude do Paraná. A equipe comandada pelo técnico Pedro de Almeida está voltando para casa com o troféu de campeã da competição encerrada nessa quinta-feira em Ivaiporã.
O título consagrou o time que teve
uma campanha perfeita, com seis vitórias em seis jogos. Nas três partidas
da primeira fase, os cascavelenses passearam contra os donos da casa (101
a 13), Palmas (87 a 26) e Fazenda Rio
Grande (87 a 57). A soberania seguiu
nas quartas de final, fase na qual venceu o time de Pinhão por 80 a 63.
Já na semifinal o time cascavelense viveu “um filme visto recentemente”. Formada por jogadores com até
17 anos de idade, a equipe de Cascavel nos Jojups teve a base do time
do Colégio Cristo Rei, que também é
comandado por Pedro de Almeida e
que há um mês tinha a melhor campanha na fase final A dos Jogos Escolares em Apucarana, mas que caiu na
semifinal com uma derrota nos instantes finais para o Colégio São Francisco Xavier/Maringá, por 50 a 46.
Desta vez, na semifinal em Ivaipo-

Sábado
K 23 L 12

Fone/Fax: (45) 3321-1000
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Quando é pra ser...

Curitiba

Sexta
K 18 L 12

ESPORTE
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Lotomania

Concurso: 1792

06 16 17 25 29 30 35 39
52 56 69 71 73 79 87 90
91 94 95 98

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

Concurso: 1688

10 31 32 38 41 48

1º prêmio

01 15 21 25 30 46

2º prêmio

Timemania

3º prêmio
4º prêmio

Concurso: 1076

04 50 57 67 73 76 78
TIME DO

Federal

UNIÃO SÃO JOÃO-SP

5º prêmio

Concurso: 5210

06.140
77.096
55.693
15.843
77.617

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.
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ÚLTIMA HORA

Aparato de guerra
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Brasil segue sendo do Brasil
CBF

Parte da Avenida Tancredo Neves estará fechada durante todo o dia de hoje em função da audiência de
testemunhas de acusação da morte do agente penitenciário federal Alex Belarmino Almeida Silva. Patrulhamento aéreo, viaturas e policiais fortemente armados fazem parte do esquema de guerra para dar
proteção às testemunhas. A PF apontou que o agente foi morto por ordem da facção criminosa PCC.

EMPATE RUIM
PARA URUGUAI E
ARGENTINA

COM OS TRÊS PONTOS garantidos no "primeiro teste de Copa", como disse Tite, a seleção agora
se reúne novamente para encarar a Colômbia, na terça-feira
A seleção brasileira pode comemorar o título simbólico de
campeã das Eliminatórias da
América do Sul para a Copa do
Mundo da Rússia. Com gols de
Paulinho e Philippe Coutinho, a
equipe de Tite superou o Equador por 2 a 0 na noite de quintafeira (31), na Arena Grêmio, e
garantiu a primeira colocação no
continente, com 36 pontos. Os
adversários ficam em 7º, com 20.
Antes, a vice-líder Colômbia empatou sem gols com a lanterna
Venezuela na casa do adversário.
O jogo apresentou uma dificuldade inicial para os brasileiros,
especialmente pela retranca e
cera dos equatorianos, mas teve
uma mudança no ritmo assim que
Philippe Coutinho entrou no lugar
de Renato Augusto no segundo

tempo. O resultado mantém
100% do técnico Tite, que tem
nove vitórias em nove jogos na
competição.
Paulinho aproveitou uma sobra
após escanteio para abrir o placar. O segundo gol veio após chapéu dentro da pequena área de
Gabriel Jesus e belíssimo passe
para Coutinho, que bateu de primeira. Vale destacar que o meiocampista chegou à concentração
da seleção com dores nas costas que o impediam de atuar pelo
Liverpool.
Com os três pontos garantidos
no "primeiro teste de Copa",
como disse Tite, a seleção agora
se reúne novamente para encarar a Colômbia, na terça-feira, às
17h30, pela 16ª rodada das Eliminatórias.

z Págs. 24 e 25

AÍLTON SANTOS

Nem Uruguai nem Argentina
aproveitaram a oportunidade de
subir na classificação das
eliminatórias da América do Sul
para a Copa de 2018. Em duelo
válido pela 15ª rodada do torneio,
uruguaios e argentinos empataram
por 0 a 0 no Estádio Centenário,
em Montevidéu, em uma partida
que ficou marcada pelo baixo nível
técnico - apesar da presença dos
craques Messi e Suárez.
O resultado não é bom para
nenhuma das seleções. O Uruguai
foi aos 24 pontos e subiu para a
terceira posição graças à derrota
do Chile (23 pontos) para o
Paraguai, porém viu os
paraguaios se aproximarem na
tabela (21 pontos). A Argentina
segue em quinto, com 23 pontos,
graças à vitória do Brasil sobre o
Equador, que assumiria a quinta
colocação em caso de vitória.
O próximo compromisso dos
uruguaios é na terça-feira (5), às
20h (de Brasília) contra o Paraguai
no Defensores del Chaco, em
Assunção. A Argentina recebe a
lanterna Venezuela no Monumental
de Núñez na mesma data, às 20h30.

Sem arranha-céu
Moradores do Bairro Country, em Cascavel, se
mobilizam contra a construção de edifícios no entorno
das residências. Eles dizem que a característica do
bairro sempre foi a construção de casas residenciais e
que não houve discussão com a comunidade para as
mudanças que levaram à verticalização das edificações.

z Págs. 08 e 09
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Taborão reúne
milhares de
jovens católicos
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FC Cascavel
terá novo
jogo em casa

