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40 áreas invadidas
Pelo menos 40 áreas públicas pertencentes ao Município de Cascavel estão ocupadas por

famílias que não têm condições de alugar um imóvel. Essa é uma preocupação constante da
Secretaria de Ação Comunitária, que tem papel de orientar os moradores a procurarem a prefei-
tura para preenchimento de cadastros voltados a programas habitacionais. A proposta da pasta

é encontrar mecanismos para acabar com todas as invasões urbanas em áreas públicas.
 Págs. 10 e 11

FÁBIO DONEGÁ
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Vôlei: PM Cascavel
vence na 8ª rodada

A PM Cascavel voltou a superar
o São José dos Pinhais pela oita-
va rodada do Campeonato Parana-
ense de Voleibol Adulto Série A fe-
minino. No último sábado (30), a
equipe cascavelense venceu as
rivais, de virada, no tie-break, com
parciais de 17/25, 25/22, 25/
21, 17/25 e 15/13. O jogo ocor-
reu no ginásio Sérgio Mauro Fes-
tugatto, em Cascavel.

Somando mais esse resultado
positivo, o time permanece isolado
na segunda colocação, com 28 pon-
tos, ficando a apenas dois pontos
do líder Amavolei/Famma/Maringá.
Do outro lado, apesar da derrota,
São José dos Pinhais segue na ter-
ceira posição, com 17 pontos.

A levantadora Patrícia Lima ana-
lisou a segunda vitória e falou so-
bre a dificuldade da partida. “Nes-
ta partida a nossa equipe teve dois
desfalques importantes, o que difi-
cultou um pouco as nossas ações.
Foi um 3 a 2 suado, mas a vitória
veio para o nosso lado e ela é mui-
to importante para alcançarmos o
nosso objetivo, que é chegar à gran-
de final”, disse a capitã.

“Agora vamos focar na reta final
da competição. Temos mais dois
jogos para terminar a fase classifi-
catória e queremos vencer. Já pen-
sando na grande final, vamos inici-
ar a nossa preparação visando che-
gar bem fisicamente para esta de-
cisão”, acrescenta.

AÍLTON SANTOS

Próximos
confrontos

Pela nona rodada, São José dos
Pinhais enfrenta Amavolei/

Famma/Maringá, nos dias 14 e
15 de outubro, em Maringá. Já
a PM Cascavel volta à  quadra

somente na décima rodada. Em
casa, a equipe cascavelense
duela com as maringaenses,
nos dias 4 e 5 de novembro.

Classificação PARCIAL
 Amavolei/Famma/Maringá ........ 30 pontos
 PM Cascavel ............................ 28 pontos
 São José dos Pinhais ............... 16 pontos
 Colombo/Mambembe ................. 8 pontos
 Unibrasil .................................. 8 pontos

 Cascavel vence
no tie-break o time de
 São José dos Pinhais
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O FC Cascavel empatou com o
Operário pela primeira partida das
quartas de final da Taça FPF (Federa-
ção Paranaense de Futebol) Sub-23.
O jogo ocorreu no Estádio Germano
Kruger, em Ponta Grossa, com o pla-
car final de 1 a 1.

O Fantasma foi melhor no primei-
ro tempo, criando várias chances de
abrir o placar. A oportunidade veio
com Robson, que ficou sozinho com
o goleiro após uma arrancada, mas
chutou para fora.

Na segunda etapa, aos 16 minu-
tos, depois de uma cobrança de es-
canteio, Layo abriu o placar para o
FC Cascavel. Ele aproveitou a desa-

tenção da defesa e no bate e rebate
chutou no ângulo.

Detalhe que o gol do Cascavel veio
após a Serpente ter tido um jogador
expulso. O Operário foi então atrás do
empate e conseguiu a igualdade aos
37 minutos do segundo tempo. Após
cruzamento, Diego Carioca pegou o
rebote e balançou as redes.

Vaga na semifinal
GRAVEA partida de volta entre Operário e Cascavel será no próximo domingo

(8), às 11h, em Cascavel, no Estádio Olímpico Regional. Quem vencer
garante vaga na semifinal da Taça FPF. Caso o jogo termine empatado, a
decisão vai para os pênaltis.

FC Cascavel
empata fora de casa

DIEGO CARIOCA
marcou o gol de
empate para o
Operário

DIEGO CARIOCA
marcou o gol de
empate para o
Operário

BIANCA MACHADO/OPERÁRIO
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 02 de outubro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Valmir José Lejanoski e Ana Paula Araújo
2- Elton Santos Costa e Graciele Melo Sanches
3- Wellington Euler de Andrade Gomes e Camila Teixeira Barbosa
4- Sidnei de Moraes e Vanessa Marcelino de Souza
5- Rafael Cezario Leopoldo e Jenniffer Fernandes dos Santos
6- Lucas Pedroso Vaz e Rosangela Antunes
7- Thiago Vinicius Sehn Slaviero e Brauna Dal Pai Melo
8- Jonatta Luiz Lourenço Furtado e Ruth Mota Benelli
9- Fabricio da Silveira Castilho e Carla Linhar Silva
10- Lucas Amancio Siqueira e Amanda de Souza Graciano
11- Marcio José Cordeiro e Rosemara França de Jesus
12- Carlos  Henrique Delabeneta e Jaqueline Grasiele de Oliveira Mota
13- Magno de Carvalho e Simone Vieira
14- Emerson da Conceição e Patricia Pereira
15- Renato Moreira Augusti e Elineia Cristina Jacinto
16- Osmar de Oliveira e Marcia Aleixo
17- Giorgio Depubel Dantas e Fernanda Suellen Ferrari
18- Luiz Felipe Machado de Almeida e Savana Caroline Fontini
19- Allace dos Santos e Tathyane Denise Vesohoski
20- Luan MIchel Gubert e Jéssica Fernanda Passarini
21- Isaias Afonso Fernandes e Cristiane Vieira Mendes
22- Paulo Ricardo Covatti e Lucia Aparecida Padilha
23- Marcelo Bianchini e Caroline Machado Daudt
24- Marcos Antonio Martins de Souza e Lidiane Nunesa de Figueiredo

Corinthians vê
liderança cair

 O Corinthians ainda tem boa van-
tagem na liderança do Campeonato
Brasileiro, mas viu a diferença para o
vice-líder Santos cair para oito pon-
tos. No domingo (1º), o Timão ar-
rancou o empate com o Cruzeiro, por
1 a 1, no Mineirão, com gol aos 39
do segundo tempo.

O Timão ainda teve um gol mal
anulado - Balbuena estava na mes-
ma linha de Léo -, mas não fez por
merecer uma vitória em Belo Hori-
zonte. A equipe teve muitas dificul-
dades na criação e só levou perigo
no primeiro tempo em chute de fora
da área de Gabriel. 

Já o Cruzeiro mostrou que não
abandonou o Brasileirão, apesar de
ter faturado o título da Copa do Bra-
sil na última quarta-feira (27). Qua-
tro dias após a conquista, o técnico
Mano Menezes escalou os titulares e
quase saiu com a vitória. Com o
empate, a Raposa caiu para sexto
lugar, com 41 pontos. 

O Cruzeiro até conseguiu contro-
lar o adversário e chegou ao gol após
bonita jogada pela esquerda: Alisson
recebeu de Thiago Neves e rolou para
Diogo Barbosa cruzar na medida para
Rafinha marcar de cabeça.

Pressionado
As mudanças do técnico Fábio
Carille surtiram efeito no segundo
tempo. Após uma primeira etapa
praticamente inofensiva, o
Corinthians começou a assustar.
A entrada de Marquinhos Gabriel
no lugar de Jadson, totalmente
apagado, deu mais velocidade
nas jogadas.  O Timão passou a
pressionar e o Cruzeiro a fazer o
jogo que gosta: se fechou na
tentativa de matar a partida em
contra-ataque. Já o Corinthians
ficou mais ofensivo ainda, após
a entrada de Clayson no lugar de
Gabriel.  E foi justamente
Clayson que fez o gol de empate,
depois de pênalti bem marcado -
a bola bateu na mão de Murilo,
depois de cabeçada de Kazim. 

LANCE
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Megasena
Concurso: 1973

01 12 16 17 52 60

Dupla sena
Concurso: 1700

05 07 08 22 24 391º sorteio

17 18 25 30 33 472º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1566

01 02 04 05 07 08 09 13
14 15 16 19 23 24 25

Quina
Concurso: 4495

05 17 25 64 66

Timemania
Concurso: 1089

44 50 51 55 66 72 74
TIME DO

Lotomania
Concurso: 1801

03 05 16 18 19 32 36
40 58 60 61 62 71 73

78 79 84 89 98 99
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5219

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

16026
57560
46213
42027
51551

VASCO DA GAMA/RJ

O São Paulo jogou muito mal na tarde
de domingo (1º) no Morumbi contra o
Sport. Tanto que tomou um sufoco as-
sustador no fim, e teve um Sidão salvador,
de nome gritado pela torcida após o jogo.

Mas e daí? O que importa é que
venceu os pernambucanos por 1 a
0, resultado que tirou a equipe da
zona do rebaixamento no Campeo-
nato Brasileiro. O gol, de Marcos Gui-
lherme, não poderia simbolizar melhor
a situação do time na competição.

O gol foi chorado, em um bate e
rebate e com a ajuda da atrapalhada
defesa do Sport. Cueva, Lucas Fer-
nandes, Pratto e até Hernanes can-
saram de errar passes.

São Paulo sai no sufoco da Z4

Grêmio bate o Flu por 1 a 0
Alívio de um lado, decepção do ou-

tro. No confronto entre tricolores, o Grê-
mio bateu o Fluminense por 1 a 0 em
Porto Alegre, no domingo (1º), e voltou
a sorrir no Campeonato Brasileiro.

O gol de Beto da Silva, único a
conseguir superar Diego Cavalieri, aos
41 minutos da etapa final, pôs fim a
uma sequência de três derrotas se-
guidas do time de Renato Gaúcho,
terceiro colocado com 47 pontos.

A ausência de vários titulares como
Edilson, Luan e Lucas Barrios, não fez
falta ao Grêmio, dono de todas as
ações na etapa inicial em Porto Ale-
gre. A equipe de Renato Gaúcho,
melhor organizada que o Flu, tomou

conta do meio-campo. 
O gol do Tricolor Gaúcho só não saiu

logo por conta de Diego Cavalieri. O ca-
misa 12 foi o principal nome do Flumi-
nense. Com quatro grandes defesas -
em finalizações de Ramiro, Evérton e
Patrick -, o goleiro manteve o placar ze-
rado. Jael teve ótima chance, mas fal-
tou tranquilidade ao atacante na batida. 

O Grêmio ainda ensaiou uma pres-
são no fim e foi recompensado. Aos
41, Evérton cruzou da entrada da
área e a bola desviou no braço de
Orejuela. Reginaldo e Frazan pararam,
o juiz não apitou e Beto da Silva em-
purrou a bola para o fundo da rede:
1 a 0. Cavalieri nada pode fazer. 

Grêmio recebeu o Fluminense e VOLTOU A VENCER
no Brasileirão: 1 a 0 na Arena 

 LUCAS UEBEL

TRICOLOR jogou mal, mas marcou com o são-paulino Marcos Guilherme, ainda no primeiro tempo
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Abordagens da
GM em debate

A Comissão de Segurança Públi-
ca e Trânsito da Câmara de Verea-
dores promoveu, no fim de sema-
na, uma audiência pública com o
tema ‘Abuso de autoridade e direi-
tos humanos’. O objetivo principal,
explicou o vereador Policial Madril
foi “debater com a sociedade a le-
galidade das abordagens policiais
em relação aos Direitos Humanos,
tendo em vista os recentes e cor-
rentes acontecimentos envolvendo
a Guarda Municipal de Cascavel”.
O evento aconteceu no plenário em
evento aberto a toda comunidade.
A comissão é composta pelos ve-
readores Policial Madril, Vereador
Parra e Valdecir Alcântara.

 “A jurisprudência e as doutrinas
majoritariamente aceitas hoje enten-
dem que cabe a Guarda Municipal
fazer a segurança dos bens, servi-
ços e instalações do município, mas
não exercer as atribuições típicas
das policias tais como revista, bus-
ca e apreensão e investigação”, ex-
plica Filomar Perosa Carezia, juíza
de direito. Guilherme Carneiro de

Rezende, promotor de justiça, que
falará sobre o tema “Desacato, De-
sobediência e Resistência”, na vi-
são do Ministério Público, explican-
do quais são os direitos e deveres
dos cidadãos e também das autori-
dades da Administração Pública.

PREPARO
O capitão Divonsir de Oliveira Santos,
do comandante do 6º BPM, falou sobre
a abordagem policial e a necessidade de
preparo e treinamento para poder
abordar sem arbitrariedade conforme os
diferentes graus exigidos pela situação.
Dispositivos do Estatuto da Guarda
Municipal estão sendo questionados no
Supremo Tribunal Federal através de uma
ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) exatamente a respeito de sua
atuação como polícia. Em Cascavel, a
Guarda Municipal tem suas atribuições
determinadas pela Lei nº 6.532/2015.

Dentre as principais atribuições, destacadas pelo coronel Avelino Novakoski, diretor da
Guarda Municipal, estão zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do
Município e garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e
imediatamente quando deparar-se com elas. “Este é nosso primeiro ano com a GM e
certamente podemos melhorar muito mais. Faltam ainda, por exemplo, criar no município
uma Corregedoria e um código de ética específico para a GM”, comentou o coronel.

Atribuições
 Audiência reuniu autoridades do setor de

segurança pública em CASCAVEL
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LIMPEZA NO PAÇO
O fim de semana foi de limpeza no prédio da

Prefeitura de Cascavel, com auxílio de um cami-
nhão do Corpo de Bombeiros. O prefeito Leonaldo
Paranhos acompanhou parte dos trabalhos. “Nos-
sos bombeiros nos ajudam a manter nossos es-
paços limpos e bem conservados e a gerar assim
economia ao Município. Tudo isso, claro, com ou-
tras equipes a postos para atender a população
em qualquer emergência”, disse o prefeito.

Segundo o prefeito, o trabalho já deveria ter
sido feito, mas por uma questão de economia
foi postergado.

Pedalada sustentável
Diversas famílias se reuniram

na pedalada sustentável na ma-
nhã de ontem, mesmo com o frio-
zinho registrado nas primeiras ho-
ras do dia. O evento foi promovido
pelo Conselho Paranaense de Ci-
dadania Empresarial.

A pedalada é um evento que faz
parte das iniciativas dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável.

Crianças e adultos aproveitaram
para se exercitar um pouco mais de-
pois do passeio, que teve programa-
ção musical em frente à Prefeitura. O
passeio também teve apoio de em-
presas e entidades parceiras.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

Evento reuniu MUITA GENTE, mesmo com o
frio nas primeiras horas do dia

 LIMPEZA aconteceu
no último sábado



LOCAL08 HOJE NEWS, 02 DE OUTUBRO DE 2017

Foi homologada na última sex-
ta-feira (29) a licitação na modali-
dade Pregão Presencial que fala
sobre a contratação de empresa
especializada na gestão do Restau-
rante Popular. O documento foi pu-
blicado em Diário Oficial no dia 30
de setembro.

A empresa que venceu a licita-
ção é a Refeivel Comércio de Refei-
ções Ltda, que hoje já é prestadora
deste serviço. O valor máximo do
certame, segundo a prefeitura, foi
fixado em R$ 5.950.560 (valor uni-
tário de R$ 8,05). A Refeivel, por sua
vez, ofereceu o maior desconto. Por
refeição, o custo será de R$ 5,29,
totalizando R$ 3.910.368.

Conforme a prefeitura, o contra-
to atual se encerra em 8 de outu-
bro. Agora já com a licitação homo-
logada, o contrato valerá por dois
anos, prorrogáveis por mais dois e

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Secom

Mais dois refeitórios
O contrato prevê ainda a
prestação de serviços nos
dois novos refeitórios que
serão construídos nos
bairros Cascavel Velho e
Santa Cruz. A intenção da
administração municipal é
implantar quatro
Restaurantes Populares,
porém, dois ainda estão em
fase de análise.
O Restaurante Popular
atende em torno de 900
pessoas por dia, ao custo de
R$ 5,40 por pessoa. Deste
valor, R$ 3 é pago pelo
consumidor e R$ 2,40 são
subsidiados pelo município.

Atualmente o valor que o consumidor paga pela refeição é de R$ 3

Homologada
licitação

contempla o preparo e a distribui-
ção de refeições na sede e distri-
buição de refeições em até quatro
unidades descentralizadas a serem
implantadas em Cascavel.

Política da  criança
A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) começa a votar na sessão

plenária de hoje o projeto de lei nº 505/2017, de autoria do Poder
Executivo, que trata da organização da Política da Criança e do

Adolescente, sob forma de sistema descentralizado e participativo,
denominado Sistema Estadual da Política da Criança e do

Adolescente. A normatização da política para o setor, segundo o
Governo do Estado, possibilitará a transferência de recursos aos

municípios de forma desburocratizada e, em determinadas situações,
de forma automática, por meio da transferência de recursos entre o
fundo estadual e fundos municipais. Em sua justificativa, o Governo
do Estado alega que a proposta vai simplificar os procedimentos de

transferência de recursos financeiros e de prestação de contas pelos
municípios, efetivando o atendimento e o melhoramento da
qualidade de vida das crianças e adolescentes paranaenses.

Restaurante Popular:
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 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Um aniversário e tanto

Alfredo José Neppel, de 78
anos, que é natural de Porto União
(SC), tem muita histó-
ria para contar. Filho
de sapateiro, chegou
em Cascavel com ape-
nas cinco meses de
vida, junto de seus
pais e outras duas ir-
mãs – de uma família
de sete pessoas –
em 1º de outubro de
1939. Aqui, pode acompanhar todo
o desenvolvimento da cidade e a
chegada de outros pioneiros.

No domingo (1º), ele comemorou
um aniversário e tanto. “Faz 78
anos que moro em Cascavel. Minha
família saiu de Santa Catarina no
dia 4 de setembro de 1939 e che-
gou aqui em 1º de outubro do mes-
mo ano”, conta.

A vinda para Cascavel é definida

Em 2001, Alfredo e Herta decidiram morar na área urbana. O casal se mudou
para o Bairro Country, onde residem até hoje. Em sua casa, o canto dos
canarinhos embalam os dias dos dois aposentados, que agora reservam parte do
tempo para viagens inesquecíveis. Uma herança da agricultura também é vista
na residência de Neppel. Em seu quintal, uma das atividades favoritas é cuidar
da horta, que ocupa um generoso espaço.  Alfredo e Herta, que são casados há
57 anos, tiveram quatro filhos (dois homens e duas mulheres), são avôs de oito
netos e há cinco meses chegou o primeiro bisneto da família.

por Alfredo como uma aventura.
“Meu pai veio para cá como um aven-

tureiro, não conhecia
o lugar. Quando che-
gamos não tinha
nada, nem médico,
mercado, farmácia”,
lembra. Para susten-
tar a família, o pai de
Alfredo montou uma
sapataria. “Chegan-
do aqui abriu uma sa-

pataria e foi o primeiro sapateiro de
Cascavel”, afirma Neppel. Anos de-
pois, o pai de Alfredo se tornou o
primeiro juiz de paz do município.

No ano de 1953 chegava a Cas-
cavel também a futura esposa de
Alfredo Neppel. Herta veio do Rio
Grande do Sul com os pais, e sete
anos depois se casou. O casal foi
morar na área rural de Cascavel,
onde hoje é o Bairro Julieta Bueno.
Na propriedade, a principal fonte de
renda era a produção de hortaliças.
“Moramos por 38 anos no sítio. Fui
um dos primeiros hortifrutigranjei-
ros do município e vendia meus pro-
dutos na rua e nos poucos comérci-
os que existiam na época”, comen-
ta. Paralelo à agricultura, Neppel aju-
dava o pai na sapataria à noite.

Alfredo Neppel e a
esposa Herta Neppel:
57 anos de união

 Alfredo
chegou em

Cascavel em
1º de outubro

de 1939

38 anos depois
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S
em condições de
pagar por moradia,
famílias ocupam pelo
menos 40 áreas que
pertencem ao Muni-

cípio de Cascavel. O desafio do
poder público é garantir que um
dia todas elas tenham lugar
digno para viver.
A secretaria de Ação Comunitá-
ria tem papel fundamental
nesse sentido. “Orientamos
aqueles que estão em área de
invasão para que busquem a
prefeitura e façam cadastro para
serem contemplados com
moradia. A nossa projeção para o
futuro é acabar com todas essas
áreas que são ocupadas”, afirma
o secretário José Carlos da Costa.
Sempre atuante em movimen-
tos comunitários, ele destaca a
importância da escolha de
lideranças em locais que concen-
tram grande número de morado-
res como o Residencial Riviera,
por exemplo.
“Não estamos lá no dia a dia e
por isso há demandas da própria
comunidade que os líderes
poderão nos repassar para então
trabalharmos metas e atender as
reivindicações”, destaca.
Em entrevista, o secretário fala
ainda dos projetos para que os
salões comunitários sejam
preservados e da missão da
Defesa Civil.

Invasão em
Veneza

“Desde que o prefeito Paranhos deter-
minou que nos integrássemos junto à
comunidade e encontrássemos a me-
lhor forma de auxiliá-la, fizemos acor-
do junto como o MNLP (Movimento
Nacional de Luta Pela Moradia). Temos
uma demanda de famílias que saiu do
Jardim Gramado e boa parte delas fo-
ram para o Jardim Veneza. Existe uma
lista feita antes da reintegração de
posse do Gramado que o próprio mo-
vimento entregou ao Ministério Públi-
co. Então, trabalhamos com base nes-
sa lista e não permitimos que outras
famílias que não constam nela, per-
maneçam na área”.

Riviera
“Prestamos auxílio com
relação à desocu-
pação de áreas que
eram do município,
oferecendo o trans-
porte para a mu-
dança, tanto no Ve-
neza quanto para

outros terrenos. Dentro do Residencial Ri-
viera vamos trabalhar agora com a for-
mação de lideranças, até para adminis-
trar o salão comunitário, por isso pensa-
mos na fundação de um conselho ou mes-
mo uma associação de moradores”.

Lideranças
“O poder público defende a escolha de
lideranças para que possam trazer de-
mandas até nós. Não estamos lá no Rivi-
era no dia a dia e por isso há demandas
da própria comunidade que os líderes
poderão nos repassar para então traba-
lharmos metas e atender as reivindica-
ções. Lá há diversos espaços públicos
como o Cras e escolas, mas sabemos que
surgirão demandas além deles e, portan-

to, é importante ter
alguém que repre-

sente a comuni-
dade”.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Fábio Donegá
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Perfil
 José Roberto da Costa, o popular

“Cocão”, chegou a Cascavel em 1976
e sempre esteve envolvido no
movimento comunitário. Foi assessor
do deputado estadual Adelino
Ribeiro, do deputado federal Alfredo
Kaefer, exerceu cargo na Câmara de
Vereadores e sempre demonstrou
compromissos com a comunidade por
meio do movimento político.

Fiscalização
“Todas as áreas particulares onde há in-
vasão, o proprietário é responsável por
essa questão. Nosso cuidado é com áre-
as públicas e trabalhamos com a fiscali-
zação. Temos hoje 40 áreas invadidas no
município, então nossa missão é mudar
esse quadro, para que as famílias não
vendam o espaço a outras. Quando rece-
bemos denúncia também fiscalizamos e
tomamos providências”.

Moradias
“Trabalhamos por meio do plano de ha-
bitação para que todas sejam atendidas
e orientamos aqueles que estão em área
de invasão para que busquem a prefeitu-
ra e façam cadastro para serem contem-
plados com moradia. A nossa projeção
para o futuro é acabar com todas essas
áreas que são ocupadas”.

Ginásio
“Ainda temos uma demanda de famílias
no Ginásio do São Cristóvão. Dentro do
planejamento de mudanças houve confli-
tos de famílias que não poderiam ir para
o Jardim Veneza e não tinham para onde
ir. O prefeito optou pelo remanejamento
delas ao ginásio para que pudéssemos
trabalhar projetos. Hoje temos nove famí-
lias ainda no ginásio e estamos terminan-
do de edificar casas no Turisparque para
que elas possam ter uma vida digna”.

Associação de moradores
“As associações de moradores contam
com diretoria e o poder público não pode
gerenciá-las, mas mesmo assim damos
suporte e temos nos empenhado em au-
xiliá-las no processo de regulamentação.
Há muitas associações com deficiência
em documentações, onde ocorrem elei-
ções e a ata não é registrada, então essa
exigência compete à própria diretoria”.

Salões comunitários
“Primeiro precisamos fazer com que os pre-
sidentes das associações de moradores
tenham comprometimento com esses es-

paços. Por vários anos houve reforma, mas
infelizmente quando ocorre a troca de pre-
sidentes não há manutenção de cuidados.
Alguns estão em situações precárias, mas
se nós conversarmos com presidentes de
associações atuantes, eles não querem se
envolver com isso. Então, nesses casos, o
município tem que dar outra destinação a
esses espaços. Entretanto, acredito que até
o fim do ano conseguiremos fazer algumas
melhorias em alguns salões”.

Preservação
“Temos conversado com o prefeito e uma
lei específica para os salões comunitári-
os está praticamente pronta. Acredito que
isso ajudará o município e atribuirá res-
ponsabilidades aos presidentes de asso-
ciações de moradores. Praticamente to-
dos os salões comunitários receberam
investimentos em outras gestões, mas se
observamos o do Bairro Santa Cruz e do
Brasmadeira, por exemplo, estão comple-
tamente sem condições de uso”.

Defesa Civil
“A Defesa Civil é um departamento da Se-
cretaria de Ação Comunitária. Nossa mis-
são não é só entregar lona às famílias.
Nas escolas, desde cedo conscientizamos
a criança com relação ao meio ambiente
e ao consumo de água e também orienta-
mos as famílias. Durante este ano graças
a Deus não houve fortes chuvas e tempo-
rais que provocaram estragos, mas tive-
mos casas incendiadas e laudos de mo-
radias que correm riscos de desabar e
que precisam de atendimentos”.

40 áreas públicas
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Opções para todos os bolsos

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

PAIS estão atentos aos
brinquedos e preços no comércio

A estratégia para atrair os pais diante de tantos produtos são promo-
ções e formas facilitadas de pagamento. “Em todo o setor há promo-
ções e parcelamos as compras em até dez vezes”, lembra Viviane.

Embora o Dia das Crianças tenha grande apelo emotivo, o comércio
não faz projeções de ampliar as vendas neste ano. “Até mesmo pelos
resultados das datas comemorativas anteriores não podemos esperar
aumento”, avalia o vice-presidente de produtos e serviços da Faciap
(Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do
Paraná), Claudemir Machado.

E stratégia

Próximo da data tão esperada pela
criançada, o comércio de Cascavel já
começa a se preparar com uma varie-
dade de brinquedos com valores para
atender a todos os bolsos.

Em uma das lojas de departa-
mento na cidade, o estoque do se-
tor infantil ganhou reforço com uma
grande quantidade de bonecas,
carrinhos e tudo o que há de lança-
mento para meninos e meninas.

Quem pretende escolher por pre-
sentes mais tradicionais, tem a
oportunidade de encontrar bone-
cas ao valor de R$ 39,90. No en-
tanto, há opções desejadas pelas
crianças com preços muito mais
alto do que elas imaginam.

“Temos bonecas que chegam a
custar R$ 400 e nesse mesmo va-
lor alguns modelos de carrinhos”,
afirma a gerente geral Viviane Apa-
recida Soares.

Enganam-se os pais que pen-
sam que somente brinquedos farão
a alegria dos filhos. “Investimos
também na linha de roupas e pe-
ças de personagens infantis que
são bastante procuradas”, comen-
ta a gerente. E completa: “os ele-
trônicos também estão em alta
como celulares e tabletes”.
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Risco nos parquinhos

Os parquinhos infantis são si-
nônimos de diversão para a crian-
çada, mas também podem repre-
sentar riscos. Em uma rápida pas-
sagem por alguns espaços públi-
cos, o Hoje News constatou pro-
blemas que podem parecer peque-
nos, mas que representam riscos
às crianças. Parafusos soltos em
balanços, areia suja, estruturas
sem pinturas, são alguns dos pro-
blemas encontrados.

Maira Betinelli, mãe de um me-
nino de um ano e oito meses,
sempre leva o filho à Praça Getú-
lio Vargas, no centro de Cascavel,
porém não está nada contente
com o que encontra no parque
local. “A areia é toda suja, faz um
bom tempo que a prefeitura não
vem aqui cuidar do parquinho,

 Novas academias
A manutenção das Academias da
Terceira Idade é feita pela Semel
(Secretaria de Esporte e Lazer),
dentro das possibilidades. Para o
próximo ano a secretaria está
buscando viabilidade para licitar 20
novas academias e peças para os
reparos das que já existem. Sobre as
revitalizações das praças esportivas,
a Semel tem um cronograma que é
seguido e dez praças esportivas já
foram revitalizadas de acordo com o
orçamento previsto.

“Graças a Deus nada
aconteceu comigo
e meu filho, falta

manutenção nesses
parquinhos.”

falta manutenção” diz a mãe.
Com a chegada do horário de

verão, a tendência é aumentar o flu-
xo nesses espaços onde as crian-
ças gostam de brincar ao ar livre.
A população que costuma frequen-
tar os locais espera que os cuida-
dos com os parquinhos sejam fre-
quentes. Pequenas falhas podem
causar graves acidentes. Na Pra-
ça Wilson Joffre, também no cen-
tro, um parafuso solto no balanço
pode causar uma grave queda.

LEVANTAMENTO
Quanto aos parquinhos, a Prefeitura de Cascavel não tem a rela-

ção exata de quantos existem na cidade, em razão de que a maioria
foi instalada em parceria com outras entidades. “Agora o município
fará um levantamento detalhado destes espaços para mapeá-los e
trabalhar na conservação” informou a Prefeitura em nota.

AÍLTON SANTOS

 Parafuso solto representa
risco às crianças na Praça
WILSON JOFFRE

“Graças a Deus nada
aconteceu comigo
e meu filho, falta

manutenção nesses
parquinhos.”

Maira Betinelli
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Ônibus com cinco portas
O sistema de transporte pú-

blico de Cascavel está sendo re-
modelado pelo PDI (Plano de
Desenvolvimento Integrado) e
uma das mudanças projetadas
é nos novos veículos que serão
utilizados. Um estudo encomen-
dado pelas empresas que ope-
ram o sistema, em 2015, apon-
tam algumas probabilidades de
modelos de ônibus, inclusive
com cinco por tas.

A Cettrans (Companhia de En-
genharia de Transporte e Trânsi-

A configuração proposta é um ônibus do tipo padron, com 13,2 metros, mesmo
tamanho daqueles que operam a Linha Direta, possuindo três portas do lado direito e
duas do lado esquerdo. Isso vale para aqueles veículos que farão seu trajeto em alguns
dos corredores e depois vão precisar trafegar em vias convencionais com embarque/
desembarque ao lado direito, como, por exemplo, as linhas que tem o destino no
Terminal Sul, na região do Jardim Nova Cidade. Nessa linha os coletivos irão pelo
corredor da Avenida Brasil e depois seguem até o Terminal Sul por meio da Avenida
Carlos Gomes, no caso da linha 365 (Sul - Oeste via Carlos Gomes), por exemplo.

to) lembra que mesmo com o es-
tudo, tudo ainda não há definição
e uma nova empresa de consul-
toria deverá ser contratada.

O estudo traz diferentes mode-
los de chassis e carrocerias. Com
base em valores repassados por
uma fabricante de chassis e outra
de carrocerias, os preços de cada
veículo poderão variar de R$ 411
mil (piso alto e motor dianteiro) até
R$ 572 mil (piso baixo e motor tra-
seiro). Esses valores são da épo-
ca em que o estudo foi feito.

INTERLIGAÇÃO
Já no caso das linhas que vão
interligar terminais somente
pelos corredores, a proposta
da Cettrans são carrocerias com
duas portas esquerdas, também
do tipo padron. Eles fariam as
linhas troncais, como a Eixo
Leste/Oeste. Mais trajetos,
como a possível nova linha
Oeste /Sudoeste (via corredor
da Avenida Tancredo Neves),
também podem receber veículos
como estes, bem como, todas
as linhas interterminais que
passarão pelos corredores
exclusivos.
Ainda com base no estudo,
muitas linhas alimentadoras (que
são aquelas que fazem os
sentidos: Terminal – Bairro e
Bairro - Terminal) podem se
tornar interterminais, como a
linha 160 (Santo Onofre via
Uopeccan – Terminal Oeste),
que tem a possibilidade de ser
“Sudoeste /Oeste ,via Santo
Onofre/Alto Alegre”.

Configurações

NESSE ESQUEMA é possível notar a
presença de cinco portas no ônibus

DIVULGAÇÃO / CETTRANS
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Aécio na pauta do Senado
O primeiro item da pauta do

Plenário de amanhã é o ofício que
comunica ao Senado a decisão
da primeira turma do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) que afasta o
senador Aécio Neves (PSDB-MG)
do exercício do mandato. A deci-
são do STF também determina o
recolhimento noturno do senador
em sua casa.

Na última quinta-feira (28), foi
aprovado requerimento de urgên-
cia para a análise da questão. Du-
rante a discussão no Plenário, vá-
rios senadores ponderaram que a
situação é grave e deve ser trata-
da com prudência, para evitar con-
flito institucional entre os Poderes
Legislativo e Judiciário. Alguns se-
nadores defenderam o entendi-
mento de que o afastamento não
tem respaldo na Constituição e
pediram a votação imediata.

O Plenário também terá de vo-
tar a Medida Provisória (MP) 782/
2017, que reestrutura a organiza-
ção administrativa do Executivo.
A MP precisa ser votada até o dia
11 de outubro, quando perde a vi-
gência. Entre as mudanças promo-
vidas pela MP, está a garantia de

status de ministério para a Secre-
taria-Geral da Presidência da Re-
pública. Outra alteração é a vin-
culação da Secretaria de Aquicul-
tura e Pesca à Presidência da Re-
pública. Antes, a secretaria era li-
gada ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

Reforma política
Os senadores também vão analisar a
proposta que veda coligações
partidárias nas eleições
proporcionais e estabelece normas
sobre acesso dos partidos políticos
aos recursos do fundo partidário e
ao tempo de propaganda (PEC 33/
2017). As matérias sobre reforma
política precisam ser votadas com
urgência para valerem já nas
eleições de 2018. A legislação
exige que as alterações nas regras
eleitorais sejam efetuadas pelo
menos um ano antes do pleito.

Pauta do Senado
está recheada de
assuntos nesta

semana

  MARCOS OLIVEIRA/AGÊNCIA SENADO
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Filha da promessa

Frequentemente fazia plantões
no hospital veterinário. “Todos os
veterinários sempre chamavam
ela, pois ela tinha uma facilidade
incrível em lidar com esses bichi-
nhos”, relata a irmã Ana Paula.

Recentemente, em sua pági-

JAQUELINE FERNANDES PEREIRA
12 de outubro de 1989

24 de setembro 2017

PLANTÕES

Ainda no ventre da mãe, Jaqueline
Fernandes Pereira foi chamada de
“Filha da Promessa”. Isso porque vá-
rias pessoas estavam na carroceria
de um caminhão e se dirigiam a um
evento religioso quando o veículo foi
fechado por um automóvel, obrigan-

do o condutor a frear bruscamente. As
pessoas foram jogadas para frente e
várias caíram sobre Roseli, mãe de
Jaqueline, que prensou a barriga con-
tra a madeira da carroceria. Ela des-
maiou e quando voltou todos estavam
orando em sua volta. A preocupação
era com o bebê de seis meses de ges-
tação, mas uma das mulheres olhou
para Roseli e disse: “Não se preocu-
pe irmã, dentro da sua barriga está a
filha da promessa”.

No dia 12 de outubro de 1989, de
uma cesariana, nascia Jaqueline, com
três quilos e 47 centímetros. A meni-
na cresceu saudável e ainda criança
começou a demonstrar amor pelos
animais. Essa paixão levou-a, em
2015, a cursar veterinária. Além de
estudar, ela trabalhava no hospital
veterinário da universidade.

A família sempre teve animais de
estimação e, quando criança, junto
com a irmã Ana Paula, ela construiu
um cemitério para os animaizinhos
que morriam, com direito a peque-
nas cruzes.

Faleceu aos 27 anos no dia 24 de setembro, vítima de
acidente de trânsito. Deixa pai, mãe e uma irmã. Foi sepul-

tada no Cemitério Cristo Redentor.

Infância
A infância de Jaqueline foi no

distrito de Juvinópolis, local
onde os avós paternos e
maternos possuíam sítios,

palco perfeito para
brincadeiras infantis. Criaram
um clubinho só de meninas e
o primo Leco era o “escravo”
nas brincadeiras das garotas.

Uma árvore que cresceu torta
e ficou deitada sobre o açude
do sítio era o local preferido
para as brincadeiras. A avó

Odilia não tirava os olhos das
netas, preocupada com uma

possível queda da árvore.

na na rede social Facebook, Ja-
queline postou uma bela foto
onde está em um campo florido
e deixou uma mensagem enig-
mática. “Às vezes é preciso di-
zer ‘adeus’ para encontrar novos
‘olás’... Liberte-se.”

FOTOS:ARQUIVO DE FAMÍLIA
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 62
Homicídios 49
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 922
Furtos 2.753
Veículos (furtos/roubos) 789
Outros 2.886

Acidentes 2.021
Colisões 1.956
Atropelamentos 165
Mortes 44

“Não foi acidente”
Com o slogan “Não foi aciden-

te”, familiares e amigos de Jaque-
line Fernandes Pereira irão promo-
ver um protesto pacífico no dia 12
de outubro para cobrar justiça em
relação a morte da estudante uni-
versitária. Ela estava em uma mo-
tocicleta que foi atingida por um
veículo em alta velocidade no dia
24 de setembro, na marginal da
BR-467, em Cascavel.

De acordo com Ana Paula Fer-
nandes Pereira, irmã de Jaqueli-
ne, o protesto acontecerá a par-
tir das 13h, em frente à Catedral
Nossa Senhora da Aparecida. A
data foi escolhida porque seria o
dia em que a estudante comple-
taria 28 anos. Jaqueline estuda-
va veterinária.

Segundo Ana Paula, o ato não
será apenas por Jaqueline, mas
por todas as famílias que sofrem
com a imprudência do trânsito.
“Vamos fazer o possível para que
a pessoa que fez isso com ela
seja responsabilizada e punida de
forma justa e coerente”, diz a irmã.
“Ele tirou a vida de uma menina
cheia de sonhos cheia de vonta-
de de viver”, lamenta.

 Adesivos foram confeccionados e camisetas com a foto de Ja-
queline que traz uma frase postada por ela em uma rede social. “Às
vezes é preciso dizer ‘adeus’ para encontrar novos ‘olás’... Liberte-
se”, diz a mensagem. Familiares e amigos pretendem fazer uma
passeata até a 15ª SDP (Subdivisão Policial).

 Robert Roger de Matos, motorista do carro que bateu na
motocicleta conduzida por Jaqueline, fugiu após o acidente. Ele
se apresentou dois dias depois na 15ª SDP e afirmou que fugiu
porque ficou com medo. Ele afirmou à polícia que não viu a mo-
tocicleta. Após ser ouvido, ele foi liberado.
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“Vamos fazer o possível para que a pessoa
que fez isso com ela seja responsabilizada

e punida de forma justa e coerente”

P asseata

Acidente

 Familiares fizeram camisetas para o ato
PACÍFICO DO DIA 12
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dois acidentes
graves; duas
mortes277:

Dois acidentes graves ocorreram
na BR-277 neste fim de semana. Um
deles que resultou em uma vítima fa-
tal. A rodovia, com o pedágio mais caro
do País, mas que não é duplicada
nesse trecho, foi palco de uma morte
em Céu Azul, na manhã de ontem.

A colisão foi frontal e tão violen-
ta que os veículos ficaram comple-
tamente destruídos. Um Gol e um
Honda Civic se envolveram na bati-
da. Socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trau-
ma em Emergência) foram até o lo-
cal para prestar socorros. O heli-
cóptero do Consamu também deu
apoio durante a ocorrência, levan-
do duas vítimas para o HU (Hospi-
tal Universitário) em Cascavel.

Roberto Funck, de 45 anos, pas-
sageiro do Gol, morreu no local.

 As vítimas da batida foram atendidas pelos socorristas do Consamu e
da Ecocataratas, concessionária que administra a via. O acidente ocorreu
em Santa Tereza e os socorristas da Ecocataratas vieram da base, que fica
perto do autódromo Zilmar Beux, bem longe de onde ocorreu a batida.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

Três pessoas ficaram feridas em
estado grave e o motorista do Gol
com ferimentos moderados. Uma
das vítimas que foi socorrida em
estado grave também morreu, à
tarde, no hospital.

Os destroços dos veículos fica-
ram pela pista e também às mar-
gens dela.

CARROS ficaram completamente destruídos; estilhaços
ficaram pela pista e também às margens

Helicóptero do
Consamu deu

apoio no
acidente de

Céu Azul

SOCORRISTAS atenderam vítimas em estado grave em Céu Azul

BATIDA LATERAL ocorreu
quando motorista do Uno tentava

acessar a cidade de Santa Tereza

Santa Tereza
Já em Santa Tereza do Oeste, na
tarde de sábado, um Uno e um

caminhão se envolveram em uma
batida na rodovia. Uma vítima que

estava no Uno ficou presa às
ferragens. Outros ocupantes do

veículo tiveram ferimentos leves. O
acidente ocorreu quando o

motorista do Uno tentou atravessar
a rodovia para acessar a cidade de

Santa Tereza. O que demonstra
mais um problema da BR-277. Não
há trincheiras de acesso às cidades

que a rodovia corta, e o risco de
acidentes é grande.S ocorro



POLÍCIA 25CASCAVEL, 02 DE OUTUBRO DE 2017

 As vítimas da batida foram atendidas pelos socorristas do Consamu e
da Ecocataratas, concessionária que administra a via. O acidente ocorreu
em Santa Tereza e os socorristas da Ecocataratas vieram da base, que fica
perto do autódromo Zilmar Beux, bem longe de onde ocorreu a batida.

Helicóptero do
Consamu deu

apoio no
acidente de

Céu Azul

SOCORRISTAS atenderam vítimas em estado grave em Céu Azul

BATIDA LATERAL ocorreu
quando motorista do Uno tentava

acessar a cidade de Santa Tereza

Santa Tereza
Já em Santa Tereza do Oeste, na
tarde de sábado, um Uno e um

caminhão se envolveram em uma
batida na rodovia. Uma vítima que

estava no Uno ficou presa às
ferragens. Outros ocupantes do

veículo tiveram ferimentos leves. O
acidente ocorreu quando o

motorista do Uno tentou atravessar
a rodovia para acessar a cidade de

Santa Tereza. O que demonstra
mais um problema da BR-277. Não
há trincheiras de acesso às cidades

que a rodovia corta, e o risco de
acidentes é grande.S ocorro
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Giro da
Violência

Uma mulher foi vítima de agressão
na noite de sábado, no Bairro Santa
Cruz em Cascavel. Jéssica Fernanda
Santos da Rocha, de 26 anos, sofreu
ferimentos no rosto, no cotovelo e
na perna. O caso ocorreu na Rua
Xavantes. Ela foi socorrida pelo
Siate. A Polícia Militar também foi
acionada. A jovem foi encaminhada
à UPA Veneza para atendimento.

Caminhão estacionado
Um Montana bateu em um caminhão
estacionado na tarde de ontem, na
Rua Jorge Lacerda, no Bairro
Claudete. O motorista do Montana,
Rafael Pedroso, de 32 anos, foi
atendido pelo Siate com ferimentos
leves, mas recusou encaminhamento
para o hospital.

Acidente na BR-163
Um homem de 25 anos foi
encaminhado ao HU (Hospital
Universitário na tarde de ontem
após sofrer um acidente na BR-163,
no trecho que liga Lindoeste a
Santa Lúcia.  A vítima seguia de
bicicleta pela Rodovia quando
sofreu uma queda. Ele teve
traumatismo craniano e foi
encaminhado ao hospital pelo
Helicóptero do Consamu.

 AÍLTON SANTOS
Agressão

Um acidente envolvendo dois carros ocorreu na Avenida Brasil, no Bairro Coqueiral
em Cascavel. O motorista do Sandero seguia pela Rua Antônio José Elias quando o
condutor do Escort, que seguia pela Avenida Brasil avançou a preferencial e bateu na
lateral do Sandero. O impacto foi tão forte que o Sandero rodou na pista. O Escort
bateu no poste do semáforo. Quatro pessoas ficaram feridas.

AÍLTON SANTOS

Queda no Jaborá

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Um acidente ocorreu na tarde de
ontem no Conjunto Jaborá, região
Norte de Cascavel. Uma mulher fi-
cou ferida depois de cair de aproxi-
madamente três metros de altura.

Lucimara da Silva, de 41 anos, teve
ferimentos leves e estava caída no

MULHER foi atendida pelo Siate e encaminhada para atendimento

chão quando vizinhos perceberam que
ela havia caído e pediram socorro. Ela
foi socorrida pelo Siate e encaminha-
da para atendimento médico.

Uma criança de três anos foi
socorrida pelo Siate na tarde de
ontem. O menino sofreu um
acidente em uma casa na Rua
Nivelles,  Bairro Interlagos. Ele
brincava perto de uma construção
e acabou caindo com a mão em
cima de um prego. O menino foi
levado à UPA Pediátrica.

AÍLTON SANTOS
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Reforma administrativa
O prefeito Paranhos vai iniciar a reforma política nos

próximos dias. Na semana que passou ele teve reunião com
representantes da Cultura e Esportes, pastas que deverão
ser unificadas. O prefeito chegou a discutir a hipótese de
unir as duas secretarias com a Educação, mas anda tem

dúvida da viabilidade. Paranhos entende que poderia ficar
uma secretaria muito grande e perder a eficiência.

Um vereador
O prefeito afirmou que
gostaria muito de ter um
vereador na sua equipe de
governo, mas ressaltou que
primeiro é preciso definir as
pastas e depois ver quem tem
perfil para ocupá-las. “Nós
não queremos só ajeitar as
coias, queremos dar
eficiência”. Paranhos tem
conversado com o presidente
do Legislativo, Gugu Bueno,
e outros vereadores sobre a
reforma política.

Enxuta
Paranhos afirma que
possivelmente sejam
chamadas pessoas “de fora”
para compor o governo, mas
destaca que dificilmente
haja baixa da atual equipe,

até porque está bem enxuta.
A preocupação do governo
nestes primeiros nove meses
foi colocar as finanças em dia,
tanto que nem subprefeitos
foram nomeados para os
distritos. A partir de agora,
com musculatura financeira,
outros nomes para compor o
governo serão chamados.

Doação de imóvel
Os vereadores votam hoje a
doação de um terreno ao
Ministério Público do Paraná.
O local fica próximo do
Terminal Rodoviário de
Cascavel. A doação foi
garantida pelo prefeito
Leonaldo Paranhos e agora a lei
precisa ser aprovada para a
construção do imóvel, que deve
abrigar pelo menos algumas das
promotorias existentes.

E SEGUE A ‘CAMPANHA’

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O deputado estadual André Bueno é o novo presidente
do diretório do PSDB de Cascavel.

 Na foto divulgada pelo novo presidente tucano com
outros líderes do partido, não aparece o ex-vice-prefeito
Maurício Theodoro.

Como presidente da Câmara, mas também de olho em uma
cadeira na Assembleia Legislativa, o vereador Gugu
Bueno esteve em Ibema em uma janta com lideranças da
região. Ele postou os registros em sua página na rede
social. “Oportunidade para traçarmos objetivos e
projetos para nossa região”, destacou.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

R$ 450 mil para
causa animal

Os vereadores votam
hoje a alteração do PPA de
2014-2017 para disponi-
bilizar R$ 450 mil para a
causa animal. O projeto é
vinculado ao já aprovado
na semana passada, que
garante o controle e a cas-
tração de cães e gatos. A
verba será usada, a prin-
cípio, para castração de
animais de família de bai-
xa renda e daqueles que
estão de posse de ONGs
e protetores individuais.

Depois da verba apro-
vada, o Município abrirá
chamamento público para
as clínicas que estiverem
interessadas em

VEREADORES votam hoje lei que disponibiliza verba para castração de animais

participar do processo e
a esperança dos simpati-
zantes da causa é que o
trabalho comece ainda
neste ano.

Por conta dessa verba,
os vereadores também vo-
tam o projeto de Lei nº 116/
2017, que, em resumo, al-
tera as atribuições das se-
cretarias. É que antes a ‘cau-
sa animal’ era da pasta da
Saúde e por isso o projeto
original, aprovado em 2014,
não foi colocado em práti-
ca. Agora, a fiscalização e o
cumprimento da proposta
ficam por conta da Secreta-
ria de Meio Ambiente.

CMEIS
Os vereadores também vão votar o projeto de Lei 81/2017,
que dispõe sobre a lista de espera dos Cmeis (Centros
Municipais de Educação Infantil). A proposta visa
estabelecer regras para a lista de espera de crianças
para serem matriculadas nas creches. O objetivo é
padronizar o cadastro, dar transparência no acesso às
informações e priorizar os grupos mais vulneráveis. A
matéria foi assinada por dez vereadores. O legislativo
também quer que mensalmente a lista deve ser publicada
no portal da transparência.
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Ensinar. Influenciar no futuro de
uma criança, de uma família, de um
município, de uma nação. O desa-
fio que a figura do professor tem
no dia a dia é imensurável. Lidar
com crianças, cada qual com o seu
comportamento; com pais, cada
qual com seu comportamento; cor-
reção de provas, elaboração de
aulas, adquirir conhecimento para
repassar conhecimento...  Quiçá os
profissionais mais importantes que
existem, por ter como função for-
mar alguém para algo, mas cada
vez menos valorizados e com a saú-
de em xeque.

De acordo com dados do setor
de Medicina do Trabalho da Pre-
feitura de Cascavel, atualmente o
quadro de professores do Municí-

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Arquivo/Aílton Santos

Saúde dos
professores
em xeque

pio é formado por 1.505 pessoas.
Algumas que possuem mais de um
vínculo empregatício com o muni-
cípio e que, por isso, geram 2.322
vínculos empregatícios.

Educadores
sofrem problemas

psicológicos e
vivem à base de
medicamentos

Comportamento
 O problema é mesmo

comportamental, de acordo com
a doutora em Análise do

Comportamento, a psicóloga
Caroline Buosi Velasco. “Os pais

deixam que os filhos, de
qualquer idade que seja, se

convencer de que não é
responsável pelas suas atitudes.

Os pais têm estado ausentes
cada vez mais, vê o filho falhar e

reconhece como sua própria
falha. Em consequência, culpa

alguém por isso, e o adulto mais
próximo é o professor”, relata.
“Se a criança está falhando, é
agressiva, é óbvio que os pais
estão falhando”, acrescenta.

 “A sociedade
espera um papel

de superpais, e os
pais se culpam
por não estar

com os filhos o
tempo todo. Esse
tempo pode ser,

sim, só no fim de
semana, mas

tem que ser um
tempo em

qualidade e não
em quantidade”.
Caroline Buosi Velasco,

psicóloga

Cada dia se torna mais difícil o trabalho, mesmo para professores
com carreira longa, alguns com mais de 20 anos de profissão e que
estão esgotados com o sistema. “O professor sofre pressões de to-
dos os lados. A família não impõe regras nos filhos. Não conseguimos
dormir à noite de nervoso. Os alunos agridem os professores, e se
você pedir ajuda é considerado fraco pelos colegas. É claro que fisica-
mente um xingamento, uma ofensa, não faz efeito. Mas psicologica-
mente faz um estrago danado. E no outro dia tem de voltar à Escola
como se nada tivesse acontecido”, desabafa uma educadora do Muni-
cípio, que preferiu não ser identificada.

“Faço tratamento psicológico porque perdi a vontade de trabalhar.
Aquela esperança de fazer um mundo melhor está cada vez mais dis-
tante”, lamenta.

Segundo ela, a maioria dos profissionais passa por um “perren-
gue” psicológico. “Em todas as escolas há vários professores que
tomam remédios para continuar em pé, mas muitas vezes não falam
por vergonha”, relata.

 Em 2017, até 1º de agosto, foram 487.620 dias trabalha-
dos. O número é confuso, mas a conta é feita assim: quantida-
de de vínculos empregatícios multiplicada pelos dias trabalha-
dos e por isso o número é tão alto. Passada essa explicação,
em 4,34% desses dias trabalhados o servidor faltou devido a

algum fator de saúde, o que representa 100 vínculos de
professores que não estiveram presentes no período.

No ano passado, eram 1.577 professores, somando
2.428 vínculos empregatícios e 886.220 dias trabalhados.

Em 4,61% desses dois, o servidor faltou por conta de proble-
mas de saúde. Que representa 112 vínculos de professores
que não estiveram presentes. Considerando que 2017 ainda

não acabou, esse número de 2016 deve ser superado.

Salário
Outro problema considerado determinante nesse “desânimo”

dos professores é a falta de incentivo por parte das
autoridades. “O Município não paga o piso nacional ao

professor, causando achatamento de salário. Não há incentivo
à formação continuada, pois se ganha um adicional de 1% ou

2% a cada dois anos. Se o professor ganhasse uma
porcentagem maior para estudar, não haveria mais vagas em

cursos de pós-graduação”, relata a professora.

 Ausência no lar
A ausência do lar também faz com

que os pais tenham medo de
perder o amor dos filhos. “A

sociedade espera um papel de
superpais, e os pais se culpam por
não estar com os filhos o tempo

todo. Esse tempo pode ser, sim, só
no fim de semana, mas tem que

ser um tempo em qualidade e não
em quantidade”, reforça.

E quanto ao professor, esse sofre
pressão de todos os lados. “Pressão

da profissão, da escola, dos pais,
dos alunos. E em escola particular
é ainda pior. Os professores não

podem falar que a culpa é dos pais,
senão perdem o cliente”.

N úmeros

Saúde dos
professores
em xeque

O desafio
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O mês de outubro é de expectativa na esfera
política local, com as reformas que serão propostas
pelo prefeito Leonaldo Paranhos para dar mais agi-
lidade à administração. Paranhos já anunciou que
ainda no início do mês envia à Câmara de Vereado-
res as propostas de mudanças, que resultarão in-
clusive, em alterações nas equipes de primeiro e
segundo escalões.

Ele ainda não revelou quais serão as mudanças,
mas dá dicas sobre algumas fusões, principalmen-
te das pastas do Esporte e Cultura, ambas sem ti-
tulares desde o início do ano. Outra mudança que o
prefeito deverá colocar em prática é a criação de
uma pasta de Planejamento, mas não de obras
como a que existe. Ele quer uma pasta que planeje
administrativamente as ações a serem desenvolvi-
das em curto, médio e longo prazo.

Dificilmente haverá exonerações na equipe, mas
outros nomes deverão ser chamados para compor
o governo. Um dos nomes citados é o do vereador
Romulo Quintino. Paranhos não confirma, diz que
não existe nada oficial, mas não esconde que gos-
taria de ter um vereador no governo.

O mistério em torno dos nomes deve acabar nos
próximos dias com o anúncio das mudanças. Com
a máquina mais enxuta foi possível economizar,
agora o prefeito aposta na agilidade das ações.

EXPECTATIVA

 Código Penal
O projeto do novo Código
de Processo Penal (CPP) foi
tema de uma audiência
pública que aconteceu no
auditório da Univel, em
Cascavel. O novo CPP está
em discussão no Congresso
Nacional e pode, inclusive,
rever as regras da delação
premiada, instrumento
muito utilizado pela
Justiça nos últimos anos. O
deputado federal,
Fernando Francischini, foi
um dos participantes do
evento que teve ainda a
participação de juízes e
outras autoridades ligadas
ao Direito.
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O retorno da
chuva
depois de
aproximadamente
40 dias de
estiagem na
região oeste
do Paraná
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nudez em
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expostas a
imagens
impróprias para
a idade
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Ozíres Silva, fundador da
Embraer, durante

palestra em Cascavel.

DIVULGAÇÃO

 Sem teto
A palestra com o filósofo
Luiz Felipe Pondé,
realizada na sexta-feira
pela Caciopar, atrasou em
40 minutos por conta de o
aeroporto de Cascavel estar
fechado por causa da chuva.
O voo foi desviado para Foz
do Iguaçu e o palestrante
veio de carro até Cascavel.
Esta é a segunda vez que
Pondé tem problemas de
voos em Cascavel. Em outra
oportunidade, ele ficou
“preso” em Cascavel porque
a aeronave não conseguia
decolar, também por
conta das condições
meteorológicas.
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Novo arranjo
O Hino de Cascavel vai

ganhar um novo arranjo. A
produção é por conta da
Orquestra Sinfônica e do

Coral Municipal de
Cascavel. A apresentação
ao público será durante o

Concerto de Aniversário da
Cidade, dia 12 de

novembro, no Teatro
Municipal de Cascavel.

3º Fórum do
Empreender

Dia 10 de outubro será
realizada  a  terceira edição
do Fórum Empreender da
Acic. O evento é aberto a
coordenadores, vices e a

todos os nucleados.
Durante a programação, os
participantes terão acesso

a informações que
permitirão avanços na
condução dos grupos

e que também poderão
ser aplicados nas

próprias empresas.
Será  a partir das 17h,

no auditório

Bom apetite
Os amantes da boa

macarronada não podem
perder o jantar que será

promovido pelo Lions Clube
de Cascavel. No cardápio,

molho bolonhesa, branco e
brócolis. Será dia 28 de

outubro, a partir das 20h,
na Rua Riachuelo, 666.

Bazar da Cáritas
O Lar Esperança abre suas

portas todo segundo
sábado de cada mês para
receber lindas peças de

roupas, a partir de R$ 1. O
evento é promovido pela

Cáritas. Chega lá, na Rua
Luiz Venturin, 802, Claudete.

Você é livre para fazer suas
escolhas, mas é prisioneiro

das consequências.
Pablo Neruda

Campanha Rosa
O Hospital Huopeccan está

precisando de alimentos
que compõem a cesta

básica.Os donativos podem
ser entregues no Núcleo

Solidário, Rua Potiguaras,
880. O telefone do local é

(45) 2101-7002.

Prefeito Leonaldo Paranhos, durante o evento FeliCidade,
em comemoração ao Dia do Idoso

SECOM

A bela
Bruna
Trindade
Moreira,
by  Arivonil
Policarpo

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1° Corinthians 55 26 16 7 3 36 15 21
2° Santos 47 26 13 8 5 27 16 11
3° Grêmio 46 26 14 4 8 41 22 19
4° Palmeiras 43 26 13 4 9 36 27 9
5°  Cruzeiro 41 26 11 8 7 32 23 9
6° Botafogo 40 26 11 7 8 34 28 6
7° Flamengo 39 25 10 9 6 34 24 10
8° Atlético-PR 34 25 9 7 10 29 30 -1
9° Atlético-MG 34 26 9 7 10 29 31 -2
10° Vasco 33 26 9 6 11 26 37 -11
11° Vitória 32 26 9 5 12 32 38 -6
12° Chapecoense 32 26 9 5 12 30 38 -8
13° Bahia 31 26 8 7 11 32 33 -1
14° São Paulo 31 26 8 7 11 34 37 -3
15° Fluminense 31 26 7 10 9 34 36 -2
16° Sport 30 26 8 6 12 31 38 -7
17° Avaí 30 26 7 9 10 16 30 -14
18° Ponte Preta 28 25 7 7 11 26 33 -7
19° Coritiba 28 26 7 7 12 25 33 -8
20° Atlético-GO 25 26 7 4 15 25 40 -15

SÉRIE A

Vasco 1 x 1  Chapecoense
Bahia 1 x 1 Coritiba

Palmeiras 0 x 1 Santos
Botafogo 2 x 3 Vitória

São Paulo 1 x 0 Sport
Cruzeiro 1 x 1 Corinthians
Grêmio 1 x 0 Fluminense

Avaí 0 x 2 Atlético-GO
Atlético-PR 0 x 2 Atlético-MG

HOJE
20h Ponte Preta x Flamengo

26ª RODADA

Furacão perde
fora de casa

Coxa vence, mas
continua como
vice-lanterna

O atacante Rildo marcou
o gol do empate do Coritiba
com o Bahia, no domingo

(1º), e chegou aos cinco gols
no Campeonato Brasileiro.

Agora, ele divide a artilharia
alviverde com Henrique Almei-

da na competição. O gol,
porém, não serviu para tirar o
Coxa da vice-lanterna - o time
tem 28 pontos e continua na

zona de rebaixamento.

Fechando o domingo de jogos da
26ª rodada do Campeonato Brasi-
leiro, Atlético-PR e Atlético-MG se
enfrentaram na Arena da Baixada,
com o Galo levando a melhor. Com
gols de Robinho, o time mineiro
venceu os donos da casa por 2 a 0.

No primeiro tempo, o Furacão
tentou tomar a iniciativa do jogo,
mas viu o Galo apertar a marcação.
Mesmo assim, o time da casa con-

seguiu mais finalizações, mas sem
sucesso. O Atlético-MG aproveitou
melhor e marcou aos 21 minutos.
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ri
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Terá facilidade para concentrar sua
atenção e se dedicar ao trabalho. Al-
guém pode precisar da sua ajuda e
você não pensará duas vezes para
estender a mão.  Cor: cinza.

horóscopo

To
ur

o

Se depender de sorte e do apoio das
estrelas, você terá um ótimo dia e vai
se sair bem em tudo que fizer. Seus
talentos serão referências para os ou-
tros. Cor: marrom

Li
br

a

Tudo vem no tempo certo e o dia de
cuidar dos interesses materiais é este!
Sua percepção vai estar apurada e,
se seguir os seus instintos, pode fatu-
rar uma boa grana. Cor: azul.

E
sc

or
pi

ão Objetivos e projetos que retomar ou
abraçar vão receber todo incentivo das
estrelas. Convicção, responsabilidade
e espírito de luta serão os segredos do
seu sucesso. Cor: laranja.

G
êm

eo
s Boas vibrações no dia de hoje, espe-

cialmente para os seus interesses fa-
miliares e profissionais. Explore sua
determinação e disciplina para aten-
der as demandas no serviço e colocar
tudo em dia. Cor: vermelho.

C
ân

ce
r Agilidade de raciocínio, boa comunica-

ção e perspicácia serão seus trunfos.
Você terá facilidade para expressar
ideias e vai mostrar seus dons criati-
vos no trabalho. Cor: pink.

Sa
gi

tá
rio

É hora de se dedicar aos seus propó-
sitos profissionais e confiar em suas
impressões. Aja com sutileza e tire pro-
veito da sua intuição, que te ajudará a
encontrar soluções inteligentes em
tudo. Cor: amarelo.

C
ap

ric
ór

ni
o O momento é oportuno para promover

mudanças em sua vida. Contatos com
assuntos e pessoas de outras localida-
des podem trazer novas perspectivas.
Cor: vinho.

Le
ão

Sol e Lua somam forças em sua Casa
da Fortuna e anunciam um dia promis-
sor para ganhar dinheiro. Focalize
suas metas financeiras e abrace as
oportunidades de aumentar seu fatu-
ramento. Cor: marrom.

V
irg

em

Hoje, o que não falta é confiança para
agir. Você vai mostrar do que é capaz,
defenderá seus interesses e reafirma-
rá as suas qualidades. Cor: amarelo.

A
qu

ár
io

Com mais foco, disposição e consciên-
cia do seu valor, poderá dar passos
decisivos na carreira e consolidar seu
progresso. Mergulhe em suas ativida-
des, confie em seu taco e mostre o que
sabe fazer melhor. Cor: bege.

Pe
ix

es

Seu espírito de solidariedade e sua von-
tade de ser útil vão falar mais alto, hoje.
Você perceberá o que as pessoas es-
peram, precisam e vai contribuir com os
outros incondicionalmente. Cor: lilás.
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Salmo do Dia Salmo 103:1-5
 Quem nasce sob esta influência ama-
rá todas as ciências e sentirá um inte-
resse especial em conhecer as propri-
edades e atributos dos animais, vege-
tais e minerais. Será puro, criativo, con-
duzindo sua vida com harmonia, atra-
vés da enorme luz de proteção que há
em seu coração. Estudioso, aprenderá
os caminhos utilizando-se da sua agu-
çada intuição, entendendo a ordem di-
vina nas estruturas humanas.
Mago, grande sacerdote das ci-
ências esotéricas, onde obterá
prestígio e autoridade para mi-
nistrar cursos ou palestras.

Protege os dias: 09/05 - 21/07 - 02/10 -
14/12 - 25/02. Número de sorte:10. Mês
de mudança: outubro. Carta do tarô: A
roda da fortuna. Está presente na Ter-
ra: de 16h40 às 17h.

ANJO HAHASIAH

De hoje até sexta-feira, a Biblioteca
Pública Municipal Sandálio dos
Santos vai realizar várias atividades
para lembrar o dia Nacional do Livro,
comemordo dia 29 de outubro e  o
Dia Municipal da Leitura, dia
30 de setembro.
 Desde 2015 a Biblioteca Pública
realiza a “Semana do Livro e da

 Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e
tudo o que há em mim bendiga o seu
santo nome. Bendize, ó minha alma,
ao Senhor, e não te esqueças de ne-
nhum de seus benefícios. Ele é o que
perdoa todas as tuas iniqüidades, que
sara todas as tuas enfermidades. Que
redime a tua vida da perdição; que te
coroa de benignidade e de misericór-
dia. Que farta a tua boca de bens, de
sorte que a tua mocidade se renova
como a da águia.

E amanhã: Hilton Siebeneichler, Sandra Mara
Duarte Pierozan, Silvia da Silva, Paulo Moreira,
Gi Cassol, Thiago Leandro, Nery de Mello, Dou-
glas Aparecido, Allan Douglas Raesque Dias,
Anderson Oliveira Soares e Marcos Espinola.Uma semana

dedicada ao
LIVRO E À LEITURA

PROGRAMAÇÃO
Parabéns!

BIBLIOTECA SANDÁLIO DOS SANTOS

Biblioteca”. Neste ano, a
programação será bem diversificada
com atividades para todas as
idades, inclusive, com a presença de
escritores mirins que estarão
interagindo com o público com
entrevistas e autógrafos!
O evento é gratuito e aberto ao
público em geral

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Dia 2

Leitura de contos pela escritora
Anna Luiza Steinkopf, que
lançou seu primeiro livro,

aos 70 anos idade.
 Sessão de filmes na Sala de

cinema Lala Shineider.

Dia  3

Lançamento da exposição:
“A história do livro”, que conta a

trajetória desde a escrita em pedras
até nossos atuais e-books. Estarão
em exposição os livros mais antigos
do acervo da Biblioteca Pública.

   Dia 4

A Cia do Rabisco, da Bilioteca
Pública, apresenta a peça
baseada na obra  escritora

Ana Maria Machado,
“O Coronel e o Barbeiro” .

Dia 5

O pessoal do SIMPR é o
convidado para a exibição do filme

“O cachimbo torto” na Sala de
cinema Lala Shineider, que terá ao
final da sessão um bate-papo com

o diretor Andoza Ferreira. A
equipe da Biblioteca proporcionará
ao público presente dinâmicas e um
passeio pela Biblioteca (Bibliotur).

Dia 6

O público terá a honra de conhecer
três pequenos escritores, que já têm

livros publicados e serão
entrevistados por uma equipe

bastante atrapalhada
(Cia do Rabisco) que será o elo
do público com os escritores.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

RECORD • NO RICO E LÁZARO

 • SBT

DIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO
Anderson afirma a Tina que gosta

dela de verdade. Guto agradece Benê
pela parceria na apresentação. Benê se
aproxima de Juca. As meninas come-
moram o sucesso da Balada Cultural.
Ellen garante a Tina que Anderson é
apaixonado por ela. Lica envia uma
mensagem para Clara sobre a paixoni-
te por Bóris, e Malu ouve. Nena desco-
bre que Anderson e Tina continuam
separados. K1 e K2 implicam com
Benê, mas todos elogiam a menina.
Dóris avisa a Tato que irá com ele falar
com seu pai. Guto pensa em inscrever
Benê para tocar em um sarau.

TEMPO DE  AMAR
Em Morros Verdes, Maria Vitória

insiste para que Inácio mantenha seus
planos de ir para o Brasil. José Augus-
to elogia Inácio. Inácio se despede de
Maria Vitória. No Rio, Conselheiro ter-
mina o romance com Celeste Hermí-
nia. Passa-se mais um mês. Inácio
chega ao Rio de Janeiro. Em Morros

Aspenaz tenta confortar Darice. Zac fala com os irmãos sobre o envolvi-
mento de Rabe-Sáris com o comércio clandestino de cerveja. Dana se lem-
bra do pedido de casamento feito por Absalom. Ebede avisa que Rabe-Sáris
está procurando por Sammu-Ramat. Beroso pergunta se Arioque quer com-
prar a Casa da Lua. Amitis cede o quarto real para Evil-Merodaque e Shami-
ran. Daniel passeia com os filhos pela cidade. Rabe-Sáris questiona Sam-
mu-Ramat, que desconversa e marca um novo encontro com o oficial.

Evil-Merodaque e Shamiran são levados ao quarto real. O novo rei pede
para Aspenaz retirar as estátuas pagãs. Daniel conversa com os filhos so-
bre as histórias do passado. Nebuzaradã estranha ao ver Rabe-Sáris com
Sammu-Ramat. Neusta provoca Nitócris. Arioque procura Shag-Shag e avi-
sa que comprou a Casa da Lua. Sammu-Ramat dá uma desculpa e Rabe-
Sáris fica enciumado.No palácio, Joana é apresentada à Nitócris. Malca
encontra com Fassur e Elga. Ela diz que Zac chantageou Joana. Asher
sente falta dos familiares. Benjamin, irmão mais novo de Asher, chega até a
Casa da Lua.

Verdes, Maria Vitória torce por notícias
de Inácio. No Rio, Vicente tenta con-
vencer Conselheiro a procurar Celeste
Hermínia. Teodoro pensa em cortejar a
fadista. Inácio começa a trabalhar com
Geraldo.

PEGA PEGA
Tereza conversa com Márcio sobre

Bebeth. Antônia comenta com Domê-
nico que acha perigoso o envolvimento
de Eric na investigação do roubo ao
Carioca Palace. Sandra Helena despa-
cha vários envelopes pelos correios,
com o dinheiro do roubo. Expedito des-
cobre pelas câmeras do aeroporto que
Sandra Helena saiu com uma mala do
guarda-volumes.

 FORÇA DO QUERER
Ruy vai ao encontro de Zeca, e Riti-

nha se desespera. Silvana agradece
Dantas por ter assumido a culpa do
desfalque na empresa. O agiota cobra
a dívida de Silvana. Carine liga para
Rubinho, que disfarça para Bibi. Naza-
ré e Cândida desconfiam ao ver o carro
de Ruy rondando a vizinhança. Abel liga

para Nazaré. Caio aconselha Eugênio
a contestar a ação de paternidade mo-
vida por Irene. Jeiza incentiva Zeca a
não desistir de sua vida no Rio de Ja-
neiro. Eurico cuida de Silvana, que fica
atônita com a dívida com o agiota. Ruy
vê quando Jeiza se afasta de Zeca.

CARINHA DE ANJO
Cecília termina de arrumar Dulce

Maria como dama de honra. A carinha
de anjo torce para que a professora
consiga pegar o buquê de noiva no final
da cerimônia.  Verônica conta para Cris-
tóvão que se aproximou de Silvana após
perceber que Gustavo está apaixonado
por Cecília. O Padre Gabriel celebra a
cerimônia de casamento de Estefânia
e Vitor. O religioso repede um dos dis-
cursos do Padre Fabio de Melo para
unir o casal, que fica emocionado. No
final da cerimônia o casal canta a mú-
sica “Oração”, da “Banda Mais Bonita
da Cidade”. Os convidados se emocio-
nam e cantam juntos em um grande
coro. Começa a festa de casamento.

Neusta provoca Nitócris
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

SHOPPING WEST SIDE
 LEGO Ninjago - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 14h30 - 16h40 (3d)
Sala 2: Qui a Qua 18h15 - 20h10

Divórcio
Sala 2: Qui a Qua 16h15 - 22h10

Kingsman - O Circulo Dourado
Sala 1: Qui a Qua 21h30 (3D)
Sala 2: Qui a Qua 14h40
Sala 3: Quia a Qua 17h10

 IT - a coisa
Sala 1: Qui a Qua  16h30 (Dub) 19h - 21h30 (Leg)

 O Que Será de Nozes 2
Sala 1: Qui a Qua 14h30

Kingsman - O Circulo Dourado
Sala 2: Qui a Qua  18h10 (DUB) - 21h (LEG)

 LEGO Ninjago - O Filme
Sala 2: Qui a Qua 14h - 16h

Kingsman - O Circulo Dourado
Sala 3: Qui a Qua  14h - 16h40

 Divórcio
Sala 4: Qui a Qua  15h30 - 17h30 - 19h30

 Emoji: O Filme
Sala 4: Qui a Qua  13h40

 Feito na
América
Sala 4: Qui
a Qua 19h -
21h30

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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04 De  Outubro.
Dia da Natureza

Encontre os sete erros entre as imagens. Depois, pinte os desenhos.

A professora Silvia, orgulhosa ao entregar a medalha de primeiro lugar
para Theodoro, aluno do primeiro ano da Escola Monteiro Lobato,
vencedor do  Concurso de Oratória, realizado recentemente.  O tema foi
Tecnologia: O uso do celular na educação

DIVULGAÇÃO

 Deborah Chafre é fofura até nas alturas. O registro é de Vera e Grasi Fotografias

Dia 04 de outubro é comemorado o Dia da Natureza.
A data foi criada com o objetivo de conscientizar a

população sobre a importância da preservação do meio
ambiente e em homenagem a São Francisco de Assis, um
frade que se destacava por ser apaixonado pela natureza.

Dia 04 de outubro também é comemorado
o Dia dos Animais.

Na verdade, todo dia é dia de cuidar da natureza.
Agora, que tal escolher suas cores preferidas e deixar o

desenho ainda mais bonito?

Em momento de puro amor, Solange e a filha Lara

LEILA LANG


