AÍLTON SANTOS

Famílias em área de risco
, 03/10/2017
Edição 7862 - Ano XLI

Cerca de 300 famílias vivem em área de risco em Cascavel, boa parte em locais que deveriam ser de preservação
ambiental. Algumas são expostas a perigos à beira de
rios que podem inundar as residências em épocas de
chuvas fortes. Não são áreas de ocupação, mas a Secretaria de Ação Comunitária monitora os locais.
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Outubro Rosa

Curso

Palestras

O Projeto Cuide-se Mais –
Prevenção do Câncer, do Sesi, já
diagnosticou, desde 2014, mais de
60 mil pessoas em cidades de todo
o Paraná, com mamografias e
exames de papanicolau, PSA
(Antígeno Prostático Específico) e
análise de pele para prevenir
também os outros tipos de câncer.
Nesta semana, entre 2 e 6 de
outubro, a carreta da saúde do
Sesi vai passar por Cascavel,
dentro de empresas.

No próximo dia 5, em parceria
com o Cras (Centro de Referência
de Assistência Social) do Bairro
Cascavel Velho, a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
inicia o curso sobre Técnicas para
Operação de Caixa. O curso tem
carga horária de 21 horas e o
objetivo é preparar os
participantes para as atividades
operacionais do caixa de
supermercado. O curso acontecerá
no período noturno, das 19h às 22.

O Sindicato das Escolas Particulares
trará o professor-doutor Geraldo
Peçanha de Almeida e a mestre em
Educação Jane Patrícia Haddad para
falar com os educadores e gestores
da educação de Cascavel, hoje. As
palestras serão realizadas no
anfiteatro da Unipar. Na
oportunidade, a presidente
também se reunirá com os gestores
das instituições de ensino da
regional para esclarecer dúvidas e
ouvir demandas das escolas.

R$ 590 mil para a saúde
AGÊNCIA CÂMARA

O deputado federal Alfredo Kaefer (PSL-PR) liberou, junto ao Ministério da Saúde, mais R$ 590 mil
para serem aplicados na saúde da
população cascavelense.
O dinheiro já foi liberado e
está a disposição do Município
de Cascavel através do Fundo
Municipal de Saúde. Os recursos serão aplicados da seguinte maneira: R$ 360 mil na aquisição de 3 ambulâncias e R$
230 mil na aquisição dois Kits
UBS que consiste em equipamentos para Fisioterapia e
Equipamentos Odontológicos
que irão equipar as Unidades
Básicas de Saúde do Município.

P rioridade
“A saúde pública é uma das minhas maiores prioridades. Somados a
esses 590 mil reais para Cascavel, só neste ano já liberei mais de 8 milhões de reais para os municípios paranaenses melhorarem o atendimento. A população merece essa atenção especial do Governo Federal. Vou
continuar cobrando o Ministério da Saúde para que libere ainda mais recursos que serão aplicados na saúde dos cascavelenses”, disse Kaefer.

Em 2017, Kaefer
liberou mais de
R$ 8 milhões aos
municípios

Amador do cinquentenário
Competição que marca o reinício
das atividades da Liga de Futebol
Amador de Cascavel, que este ano
completou 50 anos de fundação, está
com as inscrições abertas para equipes de toda a região.
Aliás, está com vagas em aberto
para apenas mais cinco equipes participarem. Isso porque sete delas já
estão preenchidas, sendo quatro na
Primeira e três na Segunda Divisão.
Neste ano, o Amador da Liga foi
dividido entre times com experiência
(Primeira Divisão) e times iniciantes
(Segunda Divisão) na competição,
com seis vagas em cada divisão. Em
busca do título da Primeira estão inscritos Esporte Clube Gramadinho, Esporte Clube Parque Verde, Esporte
Clube Juventude e CAP (Cascavel
Auto Peças). Para a Segunda já se
inscreveram Esporte Clube Japão/Jardim Clarito, Sociedade Esportiva Con-

solata e Operário Atlético Colonial.
Os interessados em participar do
Amador, na categoria adulta, devem
entrar em contato com a Liga pelo
telefone 99974-2385 até esta sextafeira, quando será realizado o arbitral
da competição, às 19h30 no refeitório da Secretaria Municipal de Esporte
e Lazer de Cascavel, no Centro Esportivo Ciro Nardi.

Campos
Para a disputa do Amadorzão
2017 a Liga de Futebol de
Cascavel pretende utilizar
nove campos. Pelo menos a
ideia inicial é essa, o que
deverá ser confirmado
apenas na reunião de sextafeira. Isso porque dos nove
campos que hoje têm as
melhores condições de
receber jogos, apenas três
não estão no interior, os do
Santa Cruz, do São Cristóvão
e o Ninho da Cobra, sendo
que todos inspiram cuidados.
No interior, os melhores
campos estão em Espigão,
Gramadinho, São Salvador,
Nossa Senhora Salete e
Juvinópolis, além da Fazenda
Tochetto, na saída para Santa
Tereza do Oeste.
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Dia das Crianças com
jiu-jítsu e doces no CEU
DAS RUAS PARA O TATAME

PROJETO SOCIAL

O fim de semana que antecede o
Dia das Crianças (12 de outubro,
quinta-feira da semana que vem)
será de arte suave e festa neste
sábado e domingo no CEU (Centro
de Esportes e Artes Unificados) Jair
João Bordignon, ao lado do Estádio
Olímpico Regional, em Cascavel.
O local receberá cerca de 400
crianças e adolescentes para as
disputas da 2ª Copa Kids de JiuJítsu, que contará com a participação de equipes de todo o Estado formadas por jovens atletas
com até 16 anos de idade.
Dentre os competidores serão
150 lugares no pódio destinados
às crianças. E todas elas receberão, além de troféu e medalha, cestas de doces que foram arrecadas
pelo projeto social Das Ruas para
o Tatame em parceria com empresas amigas.

O projeto, aliás, espera fazer a
alegria de seus integrantes. No ano
passado, a equipe comandada por
Sérgio Vidal e o professor Jefferson
Rodrigues, da Brigadeiro Jiu-Jítsu,
terminou em terceiro lugar na classificação geral da competição.
Neste ano serão 20 jovens de 7
a 15 anos na equipe do projeto, que
tem dois anos de existência. Grande parte dos integrantes já competiu no ano passado. “Desta vez queremos o 1º lugar geral, na soma de
todas as categorias. Este ano a rotatividade foi grande no projeto, mas
temos alunos que vão completar
dois anos conosco. E todos treinam
para competir, não só por hobby”,
explica Sérgio, que no total comanda treinos para 26 atletas no projeto que funciona justamente no
CEU, local das disputas neste fim
de semana.

Além da equipe do CEU, o
projeto conta também com
alunos que treinam na X-Fit, no
Bairro Periolo, e na cidade de
Turvo. Unidos, eles formarão
uma delegação de 70
competidores, mas cada um
defendendo sua academia. Na
equipe do CEU de Cascavel,
as atividades são totalmente
realizadas sem fins lucrativos.
Por isso, toda a ajuda é
sempre bem-vinda. “Para este
campeonato já inscrevemos
todas as crianças, mas estamos
sempre precisando pagar
inscrições, comprar kimonos,
esparadrapo, gelol, enfim...
diversos itens. Nós não
queremos doação, e sim
realizarmos trocas de
publicidade em nossos
kimonos. Publicamos a empresa
ou alguma imagem em troca de
patrocínio”, pede Sérgio, que
é voluntário no Das Ruas para
o Tatame.
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E por falar em Cisop...
Nem mais o próprio presidente do Consórcio se arrisca a dizer quando as obras da
nova sede do Cisop serão retomadas. Ele até usou o trocadilho de que “disse uma
data e mordi minha língua”.
A construção, que já deveria estar pronta há três anos,
continua apenas com os pilares erguidos, só que a burocracia da coisa toda agora
faz com que haja data para terminar, metade do ano que
vem... Mas não haja data para

começar a obra. “Muita coisa mudou desde que a obra foi iniciada.
A realidade mudou, os valores mudaram. Fizemos um novo estudo e
seria necessário mais R$ 1,6 milhão para fazermos a obra. Reunimos todos os prefeitos, conseguimos o aporte, mas precisamos driblar a parte burocrática”, lamenta.
Essa parte burocrática é a do
convênio de quase R$ 8 milhões
que vence na metade do ano que
vem. “Em uma primeira conversa
com o prefeito Paranhos, a sugestão fosse que procurássemos um

novo convênio, até pelo medo
de não conseguir terminar a
obra até a metade de 2018. O
problema é que agora o Estado precisa correr atrás disso.
Quando vier a certeza desse
convênio é que poderá ser assinado e aí sim haver uma nova
licitação para dar continuidade na obra”, explica Leonir. A
obra é bancada com aporte
dos 25 municípios de abrangência do Cisop e um convênio com o governo do Estado e
o governo Federal.
ASSESSORIA PREFEITURA DE CASCAVEL

O vereador Celso Dal Molin,
acompanhado dos vereadores da
Comissão de Educação de Cascavel,
entregaram ontem ao prefeito
Leonaldo Paranhos o relatório com o
levantamento de supostas
irregularidades na gestão 2013 a
2016. No relatório, consta compra
de materiais para escolas e para a
própria Secretaria de Educação que
não foram entregues ou que
simplesmente estavam diferentes do
contratado. A prefeitura garantiu que
haverá a abertura de um processo
administrativo contra os responsáveis
pela pasta na época.
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LHPR

Leonaldo Paranhos.
O prefeito de Boa Vista da Aparecida, que está na presidência,
veio pedir socorro a Cascavel para
continuar mantendo o programa de
atendimento a dependentes químicos. A questão é se o Município vai
ter como contribuir, principalmente
de forma financeira.
“Fomos obrigados a fazer um
aumento na contribuição dos
municípios para que não falte
verba. Ocorre que Cascavel possui 90% dos atendimentos e os
municípios também vão fazer
apor te. É uma entidade que temos de tratar com bons olhos e
tenho cer teza que vamos avançar também na discussão com
Cascavel”, ressalta.
A estrutura do Sim Paraná conta com uma estrutura com atendimento de enfermeiros, psicólogos,
assistentes sociais. Somente no
ano passado, foram 1.200 atendimentos a pessoas em situação de
dependência química.

AÍLTON SANTOS

SIM Paraná ameaçado?
A resposta é não. Pelo menos
nas palavras do presidente do Cisop (Consórcio Intermunicipal de
Saúde do Oeste do Paraná), Leonir dos Santos. O atendimento
do SIM PR não está ameaçado
em Cascavel.
Porém, a conta já não vem batendo há algum tempo na unidade,
e falta dinheiro para cobrir todos
os gastos. O aporte dos 25 municípios atendidos pelo Consórcio é
de R$ 238 mil por mês. A despesa
gira em torno de R$ 260 mil mensal. Há meses em que chega a R$
40 mil o déficit e o rombo, por enquanto, está sendo ‘coberto’ pelo
próprio Consórcio.
“No início do programa, o aporte dos governos Federal e Estadual eram o suficiente. Acontece que
tudo aumentou, o aporte permaneceu o mesmo e precisamos dar
conta desses recursos”, explica o
presidente do Consórcio.
O assunto foi motivo de uma
reunião ontem com a 10ª Regional de Saúde, a presidência do
Cisop, e o prefeito de Cascavel,

Handebol
Adulto Ouro

 Reportagem: Tatiane Bertolino
VANDRÉ DUBIELA

OBRA DO CISOP tem data para terminar, mas não para começar

Presidente do Cisop
veio pedir socorro
para manter SIM PR

29

A disputa pelo título da Chave Ouro
do Campeonato Paranaense de Handebol Adulto agora ficou entre oito
equipes, sendo quatro no naipe feminino e quatro no masculino. A definição ocorreu no fim de semana, na 5ª
e última etapa classificatória, realizada
em Maringá. Ao todo foram realizados oito jogos no sábado e mais sete
partidas no domingo.
No primeiro dia de disputas, o FAG/
Cascavel/ACH/O2, atual campeão feminino, venceu a equipe de Matelândia por 33 a 24 e o ACH/Lanalli/Cascavel, quinto colocado no Estadual 2016,
venceu o time de Floraí por 29 a 18.
No domingo, pelas quartas de fi-

nal, o time masculino cascavelense ficou a dois gols do empate diante do
Foz do Iguaçu e acabou derrotado
por 19 a 17, dando adeus à chance
de chegar ao top 4 deste ano. No
mesmo dia, a equipe feminina de Cascavel venceu a “final antecipada” contra o time de Maringá por 34 a 31.
No masculino, as semifinais serão
Maringá x Foz do Iguaçu e Campo Mourão x Londrina. Já entre as mulheres as
disputas serão Cascavel x Campo Mourão e Maringá x Matelândia.
A fase decisiva do Estadual, com
as semifinais e finais, estão marcadas
já para a próxima semana, nos dias
14 e 15, também em Maringá.

No jogo entre Cascavel e
Matelândia, quem recebeu o apoio
de uma numerosa torcida particular
foi a goleira Josiane Rodrigues. Ela
tem vários familiares que moram
próximos a Maringá. Sua mãe, bem
como os familiares maternos,
residem em Nova Esperança,
cidade que fica muito próxima a
Maringá. “É muito bom jogar com
a presença da família, com o apoio,
foi ótimo que eles puderam vir aqui
ver nosso jogo, foi para mim, sem
dúvida, um incentivo e uma
motivação a mais, fiquei muito feliz
com a presença de todos eles”. A
goleira admite que não foi uma
vinda de surpresa, pois ela já estava
sabendo que alguns familiares
estariam presentes. “Durante a
semana disseram que viriam, mas eu
não imaginei que estariam em tão
grande número. Tenho meu pai em
Goioerê, minha irmã em Campina
da Lagoa e minha mãe em Nova
Esperança, e sempre que jogo
nestes locais, ou próximo a estas
cidades, conto com a torcida deles
no local, e quando está longe, eles
sempre tem me acompanhando pela
Internet”, destacou a goleira, que
também fez questão de exaltar o
sempre fundamental apoio do seu
esposo, que desta vez ficou
acompanhando a distância, já que
ficou em Cascavel.
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PARANÁ CLUBE

Pos. Time
1º Internacional
2º América-MG
3º Paraná
4º Vila Nova
5º Ceará
6º Juventude
7º Oeste
8º Criciúma
9º Londrina
10º Boa Esporte
11º B. de Pelotas
12º Guarani
13º Paysandu
14º CRB
15º Figueirense
16º Goiás
17º Luverdense
18º Santa Cruz
19º Náutico
20º ABC

SÉRIE B
PG
54
48
46
46
45
45
44
39
37
37
34
34
33
32
32
31
31
29
23
18

J
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

V
16
13
13
13
13
12
11
10
10
9
10
9
9
9
8
9
7
7
6
4

E
6
9
7
7
6
9
11
9
7
10
4
7
6
5
8
4
10
8
5
6

D
5
5
7
7
8
6
5
8
10
8
13
11
12
13
11
14
10
12
16
17

GP
43
33
39
31
33
32
33
29
43
28
29
28
27
25
31
26
26
27
18
16

GC
19
20
20
21
26
24
23
30
40
29
39
32
27
39
37
36
30
34
33
38

27ª RODADA
Figueirense
ABC
Londrina
Juventude
Náutico
Vila Nova
Internacional
Guarani
Luverdense
América-MG

1x0
0x1
4x1
1x0
2x0
1x1
2x0
0x0
0x1
1x2

Paraná
Goiás
CRB
Paysandu
Boa Esporte
Brasil de Pelotas
Santa Cruz
Criciúma
Ceará
Oeste

28ª RODADA
HOJE
19h15
Ceará x Vila Nova
20h30
Paraná x Internacional
21h30 B. de Pelotas x Juventude
SEXTA-FEIRA
19h15 Boa Esporte x Paysandu
20h30
CRB x ABC
21h30
Goiás x Náutico
SÁBADO
16h3
Criciúma x Londrina
16h30
Oeste x Guarani
19h
Santa Cruz x América-MG
19h
Luverdense x Figueirense

SG
24
13
19
10
7
8
10
-1
3
-1
-10
-4
0
-14
-6
-10
-4
-7
-15
-22

A 28ª rodada da Série B será aberta nesta terça-feira
com três confrontos, com destaque para Paraná Clube x
Internacional, às 20h30, na Arena da Baixada, em
Curitiba. As duas equipes têm dado alegrias aos seus
torcedores, que a cada rodada se veem mais perto da
Série A. O time paranaense é o terceiro colocado com
46 pontos, a oito pontos da equipe gaúcha, que lidera
o campeonato. A empolgação é tanta que Gralha e
Colorado já fazem as contas pelo acesso. Para isso, o
Internacional busca mais quatro vitórias. Já o Paraná
precisa primeiramente de mais dois pontos para evitar
definitivamente o risco de rebaixamento, além de mais seis
vitórias para retornar à elite do futebol brasileiro.

Recorde e as equipes
Diante de um público que deverá estabelecer novo recorde para a Arena da
Baixada, que na Copa 2014 recebeu 39.375 pessoas na partida Espanha x Austrália
- entre clubes o recorde é de 35.396 pagantes (38.020 total) em Atlético-PR x
Flamengo pelo Brasileirão 2016 - o Paraná Clube não contará com o volante
Leandro Vilela, lesionado, enquanto o atacante Robson volta de suspensão. No
Inter, Cláudio Winck volta depois de três jogos fora. Já Víctor Cuesta e William
Pottker cumprem suspensão, enquanto Ernando, com dores nas costas, segue fora.

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
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.
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

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 03 de outubro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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“Se a criança
está falhando, é
agressiva, é
óbvio que os
pais estão
falhando.”

O “PLANETA” NIBIRU
E A SUSTENTABILIDADE
Diante do implacável fracasso de suas “previsões”, os
profetas do fim do mundo revisam datas e contas. Não se
sabe se a bola de cristal embaçou ou a suposta divindade
que os iluminou foi só um pesadelo.
A data que vale é sempre a próxima – agora, fixada em
15 de outubro, quando um planeta invisível, Nibiru, vai destruir o mundo, poupando-nos das 48 prestações do carro e
da TV grandona.
Um boteco da periferia anunciou em 1999 que segundo os “astros” o melhor lugar para se proteger do fim do
mundo seria seu porão, onde havia um tunguete para jogos clandestinos: “Passe o fim do mundo em companhia
agradável no Bar do Zé”.
A profecia de fato se cumpriu: a uma alegre noitada no
porão, com muita birita e tira-gosto celestial, seguiu-se o
radioso amanhecer de fim do mundo, a ressaca atribuída
a um ovo colorido.
Com o pequeno crescimento do PIB previsto para 2018
viveremos o day after da crise sem o paraíso pós-apocalíptico do
desenvolvimento sustentável. Será só uma tomada de ar resultante do consumo das famílias que já nem ligam mais para a
política, desistiram de procurar emprego e vão tocando a vida.
Isso dará cerca de 60% do crescimento previsto e não
será sequer voltar ao nível anterior à crise. Estima-se que só
em 2020 seja possível retornar a 2013.
O Nibiru dos “místicos” e o “desenvolvimento sustentável” prometido pelo quadrilhão ansioso para brecar a Lava
Jato serão dois estelionatos. Quando a ressaca de uma nova
crise vier, basta simplesmente botar a culpa no ovo colorido.

Caroline Buosi Velasco,
psicóloga

NOTAS
z Cama hospitalar

zSicredi

A família de Maria
Madalena da Silva precisa
de uma cama hospitalar
para um paciente que está
acamado e é cuidado pelos
familiares. Além da cama,
também há necessidade de
doações de roupas de
cama, leite, cesta básica e
produtos de limpeza. O
telefone para contato é
(45) 9 9841-0608. As
doações também podem
ser levadas até a Rua Irene
Pires de Souza, 385, no
mutirão do Bairro 14 de
Novembro,
em Cascavel.

O Sicredi – primeira
Instituição Financeira
Cooperativa do Brasil – vai
reinaugurar, no dia 6 de
outubro, a agência
Cascavel Centro. A
agência, que funciona
desde 2002 na cidade,
passará a ter uma área
total de 1.400 metros
quadrados, quase o triplo
da anterior que era de 507
metros quadrados e estará
localizada em frente ao
antigo local. O novo
endereço da agência será
na Rua Paraná, na região
central da cidade.

Alceu A. Sperança - escritor
alceusperanca@ig.com.br
(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Cascavel
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O descuido de
alguns donos de
cães agressivos ao
permitirem que os
animais fiquem nas
ruas, que muitas
vezes resultam em
ataques.

A ampliação do
trabalho de
recuperação de
ruas e avenidas
pela Secretaria
de Serviços e
Obras Públicas
em Cascavel.
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Pancadas de chuvas
e trovoadas

Pancadas de chuvas
e trovoadas

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Fases da lua
CRESCENTE
27/09 - 23h53

CHEIA
05/10 - 15h40

MINGUANTE
12/10 - 09h25

NOVA
19/10 - 17h12

Pouco tempo
Ao fim das Eliminatórias na
próxima semana, o Brasil terá
apenas mais duas convocações
para amistosos – em novembro e
março – antes da lista definitiva
para a Rússia. Os quatro jogos
preparatórios (Alemanha,
Inglaterra e Japão já foram
confirmados) serão realizados na
Europa, o que deixou Tite diante
de uma oportunidade quase
única para conhecer a Granja
Comary, identificar carências e
eventuais ajustes estruturais
para o período preparatório do
Mundial. Isso porque Tite só
retornará a Teresópolis com os
23 convocados para a Copa, e
durante os quatro ou cinco
primeiros dias da preparação,
para testes físicos e médicos,
além de um treino aberto para
patrocinadores e a torcida local.

balhos. Já nesta terça-feira o treino
será com delegação completa, com
a chegada de Alisson, Alex Sandro,
Miranda e Diego. O grupo trabalhará na Granja Comary até amanhã,
quando viajará para a Bolívia. No retorno do jogo em território boliviano, a seleção irá trabalhar em São
Paulo, palco do duelo final das Eliminatórias contra o Chile.

ERRATA
Diferentemente do divulgado na edição de ontem, na página 32, o
Atlético-PR perdeu dentro de casa, na Arena da Baixada, para o
Atlético-MG, e o Coritiba não venceu na rodada do fim de semana do
Brasileirão, e sim ficou no empate por 1 a 1 com o Bahia.

Megasena
Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

CBF

Lotofácil

Fonte: Simepar

Direção Geral
Clarice Roman

O técnico Tite já está na seleção
brasileira a mais de um ano, período em que garantiu a Canarinho na
Copa do Mundo Rússia 2018 com
antecedência. Entretanto, o treinador comanda a equipe pela primeira vez na Granja Comary, o centro
de treinamento da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) apenas
nesta semana.
Com vistas aos últimos compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial, neste mês, a
seleção brasileira já esta reunida para
enfrentar a Bolívia nesta sexta-feira,
em La Paz, e Chile na próxima terçafeira, em São Paulo.
Os jogadores começaram a chegar ontem, quando apenas Jemerson,
Gabriel Jesus, Paulinho, Fernandinho,
Jorge, Arthur, Cássio, Ederson, Renato Augusto, Willian, Diego Tardelli, Neymar, Marquinhos, Daniel Alves, Thiago Silva e Danilo participaram da atividade, realizada durante a tarde.
Casemiro, Fred, Philippe Coutinho
e Firmino também chegaram ontem,
mas a tempo de participar dos tra-
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NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.
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DIVULGAÇÃO

PGR quer ouvir Temer
A procuradora-geral da República,
Raquel Dodge, solicitou ao Supremo
Tribunal Federal (STF) autorização
para colher o depoimento do presidente Michel Temer no inquérito em
que ele é apontado como suspeito
dos crimes de corrupção passiva e
lavagem de dinheiro.
O documento foi encaminhado ao
ministro Luís Roberto Barroso, que
em setembro autorizou a abertura de
uma nova investigação contra Temer,
a pedido do então procurador-geral
da República, Rodrigo Janot.
Neste inquérito, Temer é investigado pelo suposto favorecimento ilegal da empresa Rodrimar S/A por
meio da edição do chamado Decreto
dos Portos (Decreto 9.048/2017),
editado em maio deste ano. Em troca, haveria o pagamento de propina.
O negócio teria sido intermediado
pelo ex-assessor especial da Presidência Rodrigo Rocha Loures.

GRAVAÇÃO

O caso veio à tona após o presidente ter
sido gravado pela Polícia Federal (PF)
em uma conversa telefônica na qual
Rocha Loures questiona sobre o
andamento do decreto. O ex-assessor
também foi gravado ao telefone com os
empresários Ricardo Conrado Mesquita e
Antônio Celso Grecco, ambos
vinculados à empresa Rodrimar S/A.
Além de Temer, Rocha Loures e os
executivos Conrado Mesquita e Celso
Grecco, a procuradora-geral da
República, Raquel Dodge, quer ouvir: o
coronel aposentado João Baptista Lima
Filho, apontado como assessor pessoal
de Temer; José Yunes, amigo do
presidente; Gustavo do Vale Rocha,
assessor jurídico da Casa Civil; Edgar
Safdié, suspeito de ser operador de
propina; e Ricardo Saud, executivo da
JBS que teria participado do esquema.

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:

01. SERGIO ROCHA DA SILVA E EDINEIA ZAQUETTE
02. SONIA RENATA BAZANELLA E SILMARA SANTOS MARIANO
03. ABELSON FERREIRA DA SILVA E VANESA PAULA MORAES
04. NOEL ROBERTO DE JESUS E SALETE REGINA BORGES DE MIRANDA
05. DIEGO ROSSAFA DOS SANTOS E LUANA BEATRIZ DE LIMA
06. MATEUS MARTINS DE LIMA E BEATRIZ CRISTINA BORDIGNON SIGNOR
07. GERSON DE QUADROS E ANGELICA DE MORAES SANTOS
08. ILDEMAR LUIZ BAMBERG E MARLI LEMES DA SILVA
09. PATRICK CORREA E ALICIANE CARLA PARANHA
10. MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA E MICHELLI PATRICIA RICHTER
11. EDUARDO HENRIQUE DA SILVA E ALANA THAIS CHINCAIA
12. ELOIR DA SILVA E JESSICA FERNANDES DOS SANTOS
13. VALDINEI PIRES DE LIMA E GISLENE RODRIGUES DIAS
14. VALMIR DE JESUS DE QUADROS E PAULA MARLENE DOS SANTOS
15. ANDERSON BORGES PALINSKI E ELOIZE DIDONÉ ROSBACH
16. LAURI SIMSEN DASSI E CRISTIANE MARTINS
17. MATHEUS VAZ DOS SANTOS E BRUNA VICENTE DA SILVA
18. MATHEUS ROBERTO PEREIRA E LUANA APARECIDA DO NASCIMENTO
19. GEVANILDO ALVES DE FREITAS E TEREZINHA ANGELICA KRESKO
20. FERNANDO LIMA DE SOUZA E JESSICA DE OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA
21. RENATO CHAVES GROSS E LUANA DALILA MACHADO SIQUEIRA
22. APARECIDO FERREIRA DE MEDEIROS E CLAUSA MOREIRA
23. ANDERSON DIEGO COSTA DA SILVEIRA E MAISA MAYARA DA SILVA
24. LINDOLFO ALVES DE SOUZA FILHO E MARIA IVANILDE LOURENÇO
25. LUIZ CARLOS KERBER E CLEDIR LOURDES GENEWEI
26. BRUNO CARVALHO DE CASTRO E SIMONI KARVAT
27. VILSAIR DE OLIVEIRA E PATRICIA LIMA DE SOUZA
28. FAGNER MARQUES DE SOUZA E ADRIANA VERONES SIEVES
29. VALDIR NICOLAU DOS SANTOS E ELIANE MOTA DE LIMA
30. ADEMIR BERNAL E IVONETE CRISTINA DE OLIVEIRA
31. ANDERSON MOLENDA E JESSICA APARECIDA MARINS
32. GIOVANE JACKSON FURQUIM DE FREITAS E MAYARA DE LIMA VIEIRA
33. BRENDO WILLIAN RODRIGUES COSTA E ESTFANI CAROLINA DE LIMA
34. JEAN CARLOS DA SILVA E ANTONIA DA SILVA AMARO LUCAS
35. JOÃO DEOLINDO DA SILVA E MARIA JOSE BARRETO
36. ALCIR RODRIGUES LEAL E LOURDES TIDES
37. JUAREZ HUDEMA E JENNIFER ALBUQUERQUE
38. LUIZ FERNANDO BARROS E THAIS CRISTINA NUNES CAMPANHARO
39. MAYCON CLEVERSON DA SILVA LOPES E PATRICIA SILVA TALARINE
40. ANDRE LUIS CANTELLI PENAZZO E FERNANDA SHEILA MAITO
41. PAULO CESAR ANTONECZYN E LILIAN AMARO LUCAS
42. ANDRE LUIS GREIBELER E PATRICIA ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA
43. ARLEI MELLO E VANIA PEREIRA
44. LEANDRO DE SOUZA KROPROCHINSKI E ANA PAULA ALENCASTRE
45. PAULO MEIRELES E VANDA FRANCISCA DO NASCIMENTO
46. PAULO GONÇALVES DA SILVA E TEREZA GONÇALVES DOS SANTOS
47. DANIEL FERREIRA DE ANDRADE E CARLA DE SOUZA COSTA
48. DIOGO ANDRE MICHATOSKI E NATHALYA SILVA SANTOS
49. LEANDRO BERTOLINO E CAMILA BELESKI
50. ANTONIO VALDIR DE MARINHO E LUIZA DE MORAES FERREIRA
51. EDUARDO DOS SANTOS SILVA E JOCELY VIEIRA DOS SANTOS
52. CARLOS ALEXANDRE MORAES E JENNIFER BEATRIZ RIBEIRO DE ANDRADE
Cascavel, 03 de outubro 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

Proposta prevê
colégio militar
O deputado Ratinho Junior (PSD)
propôs à Secretaria Estadual de
Educação e ao Comando da Polícia
Militar transformar o Centro Nacional de Treinamento de Atletismo de
Cascavel em um complexo com colégio militar administrado pela Polícia Militar. “O centro, em fase final de construção e que será entregue ainda este ano, vai dispor de
estrutura de excelência para diversas modalidades esportivas e a
utilização pública desta área”, disse o deputado.
Ratinho Junior, no entanto,
reitera que o complexo espor tivo terá como principal missão a
formação e treinamento de atletas de alto rendimento em diversas modalidades. Na proposta,
caberá à Polícia Militar a gerência administrativa de todo centro, que passará a abrigar também um colégio militar.
A inclusão no projeto de atividades pedagógicas coordenadas pela

Polícia Militar, segundo Ratinho Junior, pode abrigar a construção de
um colégio militar para atender 1,5
mil estudantes dos ensinos fundamental e médio. “O espaço será
otimizado, associando a prática
esportiva de alto nível com o padrão de ensino referendado pela
boa gestão e exemplo do Colégio
da Polícia Militar do Paraná em Curitiba”, disse o deputado.

R eferência

RATINHO JUNIOR diz que projeto servirá ao
esporte e educação

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, ressalta a
confiança da administração na Polícia Militar do Paraná e
anseia que a instituição possa contribuir positivamente com a
educação e esporte do município. “Temos na Polícia Militar do
Paraná um lastro de honestidade e disciplina, que pode servir
de referência aos nossos alunos e futuros atletas. Em Curitiba
se encontra um grande exemplo disso, que é o Colégio da
Polícia Militar no Paraná, modelo em todo o Brasil nos números nos exames nacionais de ensino. A área já está à disposição para abrigar esse novo espaço”, completou Paranhos.
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Outubro Rosa

Curso

Palestras

O Projeto Cuide-se Mais –
Prevenção do Câncer, do Sesi, já
diagnosticou, desde 2014, mais de
60 mil pessoas em cidades de todo
o Paraná, com mamografias e
exames de papanicolau, PSA
(Antígeno Prostático Específico) e
análise de pele para prevenir
também os outros tipos de câncer.
Nesta semana, entre 2 e 6 de
outubro, a carreta da saúde do
Sesi vai passar por Cascavel,
dentro de empresas.

No próximo dia 5, em parceria
com o Cras (Centro de Referência
de Assistência Social) do Bairro
Cascavel Velho, a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
inicia o curso sobre Técnicas para
Operação de Caixa. O curso tem
carga horária de 21 horas e o
objetivo é preparar os
participantes para as atividades
operacionais do caixa de
supermercado. O curso acontecerá
no período noturno, das 19h às 22.

O Sindicato das Escolas Particulares
trará o professor-doutor Geraldo
Peçanha de Almeida e a mestre em
Educação Jane Patrícia Haddad para
falar com os educadores e gestores
da educação de Cascavel, hoje. As
palestras serão realizadas no
anfiteatro da Unipar. Na
oportunidade, a presidente
também se reunirá com os gestores
das instituições de ensino da
regional para esclarecer dúvidas e
ouvir demandas das escolas.

R$ 590 mil para a saúde
AGÊNCIA CÂMARA

O deputado federal Alfredo Kaefer (PSL-PR) liberou, junto ao Ministério da Saúde, mais R$ 590 mil
para serem aplicados na saúde da
população cascavelense.
O dinheiro já foi liberado e
está a disposição do Município
de Cascavel através do Fundo
Municipal de Saúde. Os recursos serão aplicados da seguinte maneira: R$ 360 mil na aquisição de 3 ambulâncias e R$
230 mil na aquisição dois Kits
UBS que consiste em equipamentos para Fisioterapia e
Equipamentos Odontológicos
que irão equipar as Unidades
Básicas de Saúde do Município.

P rioridade
“A saúde pública é uma das minhas maiores prioridades. Somados a
esses 590 mil reais para Cascavel, só neste ano já liberei mais de 8 milhões de reais para os municípios paranaenses melhorarem o atendimento. A população merece essa atenção especial do Governo Federal. Vou
continuar cobrando o Ministério da Saúde para que libere ainda mais recursos que serão aplicados na saúde dos cascavelenses”, disse Kaefer.

Em 2017, Kaefer
liberou mais de
R$ 8 milhões aos
municípios

Amador do cinquentenário
Competição que marca o reinício
das atividades da Liga de Futebol
Amador de Cascavel, que este ano
completou 50 anos de fundação, está
com as inscrições abertas para equipes de toda a região.
Aliás, está com vagas em aberto
para apenas mais cinco equipes participarem. Isso porque sete delas já
estão preenchidas, sendo quatro na
Primeira e três na Segunda Divisão.
Neste ano, o Amador da Liga foi
dividido entre times com experiência
(Primeira Divisão) e times iniciantes
(Segunda Divisão) na competição,
com seis vagas em cada divisão. Em
busca do título da Primeira estão inscritos Esporte Clube Gramadinho, Esporte Clube Parque Verde, Esporte
Clube Juventude e CAP (Cascavel
Auto Peças). Para a Segunda já se
inscreveram Esporte Clube Japão/Jardim Clarito, Sociedade Esportiva Con-

solata e Operário Atlético Colonial.
Os interessados em participar do
Amador, na categoria adulta, devem
entrar em contato com a Liga pelo
telefone 99974-2385 até esta sextafeira, quando será realizado o arbitral
da competição, às 19h30 no refeitório da Secretaria Municipal de Esporte
e Lazer de Cascavel, no Centro Esportivo Ciro Nardi.

Campos
Para a disputa do Amadorzão
2017 a Liga de Futebol de
Cascavel pretende utilizar
nove campos. Pelo menos a
ideia inicial é essa, o que
deverá ser confirmado
apenas na reunião de sextafeira. Isso porque dos nove
campos que hoje têm as
melhores condições de
receber jogos, apenas três
não estão no interior, os do
Santa Cruz, do São Cristóvão
e o Ninho da Cobra, sendo
que todos inspiram cuidados.
No interior, os melhores
campos estão em Espigão,
Gramadinho, São Salvador,
Nossa Senhora Salete e
Juvinópolis, além da Fazenda
Tochetto, na saída para Santa
Tereza do Oeste.
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HOJE NEWS, 03 DE OUTUBRO DE 2017

Mordida
de cachorro

MENINO de 12 anos foi ferido
na mão e no tornozelo
Um adolescente de 12 anos ficou ferido ontem ao ser mordido por
um cão, mestiço da raça Pit Bull,
na Avenida Tancredo Neves, no Bairro Alto Alegre. Segundo populares,
o animal estava solto e teria perseguido duas crianças, que conseguiram conter o animal e acionar o Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em Emergência). O garoto teve ferimentos
na mão e no tornozelo.
Conforme o proprietário do animal, Tiago Ribeiro Stunt, uma jovem
teria ligado para ele e contado o
que aconteceu. “Ela estava todo o
tempo com ele no mercado. O que
teria acontecido é que os garotos
teriam provocado o meu cachorro”.

Segundo Tiago, um cliente de
um supermercado nas proximidades teria dado um pedaço de carne
para ele. “Os meninos começaram
a correr atrás dele para tirar a carne, e como um instinto, o animal
mordeu o animal”.
Já outras pessoas, que estavam próximo ao local, disseram
que o mesmo animal já havia tentado atacar outras pessoas e estava atrapalhando o funcionamento das empresas. Outros confirmaram a versão de Tiago, alegando
que o cão não atacou os meninos,
apenas se defendeu.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Fotos: Aílton Santos
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Na contra mão?

Giro da
Violência
Acidente no centro
Dois veículos se envolveram em um
acidente na tarde de ontem no
cruzamento da Rua Maranhão com a
Rua 25 de Agosto, na área militar.
Segundo populares, o condutor do
Palio seguia pela Maranhão e, no
cruzamento, bateu com Fiat Uno,
que trafegava na outra rua. Uma
jovem de 21 anos, Cristina Elias
Ferreira, teve contusão no joelho e
foi levada pelos socorristas do Siate
(Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência) para
atendimento hospitalar.

Usou um carro

CACHORRO estaria com um pedaço de carne
e meninos tentaram tirar o alimento dele
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Bandidos usaram, na tarde de
ontem, um automóvel para arrombar
o portão de uma residência, na Rua
Pedro Gurgacz, no Bairro Interlagos.
Segundo os moradores da residência,
somente quando eles chegaram na
casa, no horário do almoço,
perceberam que o portão estava
arrombado. Para ter acesso a
moradia, eles arrombaram uma
janela. Do local eles fugiram
levando um aparelho de som, um
capacete, um botijão de gás e
roupas. Os criminosos estariam em
um Verona vermelho.

Acidente na PR-180
Um homem de 51 anos foi
encaminhado por socorristas do Siate
(Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência) para a UPA
(Unidade de Pronto-Atendimento)
Veneza com dores na coluna cervical.
Ele estava em um veículo que capotou
na PR-180. Segundo o Siate, eles
foram acionados até a unidade de
saúde de Juvinópolis, onde José
Renilto Costa e outra pessoa, que
recusou encaminhamento hospitalar,
pediram socorro.

DIVULGAÇÃO
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O novo Terminal de Transbordo
Oeste de Cascavel já começou a
ser construído, mas um o que chama a atenção no projeto é que e
os ônibus precisarão entrar na
“contra mão” da Avenida Brasil
para acessar o espaço.
A Secretaria de Planejamento explica que terá um semáforo antes
das entradas do terminal para os
carros e demais veículos pararem,
enquanto os ônibus que trafegam do
corredor da Avenida Brasil acessam

as vias que levam às plataformas do
terminal. Um pedaço do canteiro central da avenida deve ser demolido
para facilitar a entrada dos ônibus.

P arada

Carros vão ter de parar antes das
entradas do novo Terminal Oeste e
Avenida Brasil terá um PEDAÇO DO
CANTEIRO central demolido

Os coletivos vão parar dentro da Praça da Bíblia enquanto os
veículos comuns passam e depois terão livre acesso ao terminal.
Na saída, os ônibus que retornam para a região central da cidade, continuarão fazendo o mesmo processo de hoje, indo até a
Rua Presidente Juscelino Kubitschek, depois entram novamente
no corredor da Av. Brasil, cada qual com seu itinerário.
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Lei reforça turismo rural
O Paraná conta agora com mais
duas atividades de turismo rural formalizadas. O governador Beto Richa
sancionou a lei que cria a Rota do
Vinho, abrangendo 36 municípios,
e a lei que regulamenta a Rota dos
Tropeiros, que unifica as atividades

já existentes em 22 cidades, nos
Campos Gerais. A sanção foi dada
no dia 27 de setembro e as duas
lei já estão publicadas.
Em agosto já sido incluída a Caminhada Peregrina Caminho Terra
do Sol que tem percurso de 100

quilômetros entre Cascavel e Boa
Vista da Aparecida, e a Festa do
Pacu de Icaraíma. O Paraná possui
224 municípios e 14 regiões presentes no Mapa do Turismo Brasileiro organizado pelo Ministério do
Turismo.
DIVULGAÇÃO

ROTA DO VINHO
O objetivo da criação da Rota do
Vinho é incentivar a produção no
Paraná, desenvolver o turismo nas
regiões produtoras e,
principalmente, gerar emprego e
renda no Estado. Cascavel está
inclusa dentro da Rota do Vinho. A
lei foi proposta pelos deputados
estaduais Anibelli Neto, Chico
Brasileiro e Maria Victória. Dos 36
municípios que fazem parte da
Rota do Vinho, 12 estão no
Sudoeste, nove no Oeste, seis na
Região Metropolitana de Curitiba,
dois no Sul, Centro-sul e Norte e
um município fica no Noroeste.
De acordo com o presidente da
Paraná Turismo, Jacó Gimennes, a lei
chancela o potencial vitivinicultor do
Estado e fortalece a modalidade de
enoturismo no Paraná. “O Paraná
ganha um instrumento para
incentivar o turismo e apoiar o
empreendedor para buscar mais
qualidade nos serviços que oferece”,
disse Gimennes.

PRODUÇÃO
O Paraná é o quarto maior
produtor de uvas do país, atrás
apenas do Rio Grande do Sul, São
Paulo e Pernambuco. As uvas – de
mesa e para processamento –
representaram 3,9% do volume de
frutas produzidas no Estado.
Francisco Beltrão (Sudoeste) é o
maior produtor.

TURISMO RURAL está em alta em várias cidades do Paraná
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Dois abusos
sexuais em
Cascavel
Dois homens, um de 39 e outro
de 40 anos, foram presos ontem
pelo Nucria (Núcleo de Proteção à
Criança e a Adolescentes Vítimas
de Crime) de Cascavel. Segundo a
polícia, contra os dois havia um
mandado de prisão preventiva em
aberto por estupro de vulnerável.
O homem de 40 anos, preso no
Bairro Morumbi, é acusado de abusar sexualmente da própria filha, há
pelo menos sete anos. Conforme a
vítima relatou a mãe, os abusos
aconteciam desde que ela tinha
quatro anos. Hoje, a menina tem
11 anos. O crime foi descoberto
pela mãe, que desconfiou das atitudes da menina e tentou conversar por diversas vezes com ela.
A criança só conseguiu contar o

que acontecia dentro de casa em
uma car ta. De acordo com a menina, o estupro acontecia durante a madrugada.
O outro preso, um homem de 39
anos, que já havia sido preso anteriormente pelo mesmo crime, foi
detido no Bairro Brazmadeira. A
polícia investiga há quanto tempo
um jovem, de 20 anos, mas que
possui deficiência cognitiva, era vítima dos abusos, já que há relatos
de que o crime era praticado desde que ele era adolescente. Exames apontaram que a vítima sofreu
abuso sexual consumado.
Conforme a polícia, o primeiro
crime ao qual o homem já foi preso
teria sido cometido contra a irmã
do adolescente especial.

aconteceu antes da chegada dos
socorristas e policiais.
Nas oitivas de duas testemunhas que
tiveram contato rápido com o condutor,
já fora do local do acidente, não ficou
evidenciado qualquer percepção de
que o mesmo, já identificado e ouvido
nesta delegacia, estivesse com
aparência de embriaguez, se referindo à
condição de referida pessoa como
“transtornado, agitado e nervoso”,
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Cidade em expansão
PAI abusou da filha por sete anos

PADRASTO de enteado com necessidades
especiais

QUATRO TESTEMUNHAS OUVIDAS
A Polícia Civil de Cascavel divulgou
ontem informações sobre o inquérito
que investiga a morte, em acidente
de trânsito, de Jaqueline Fernandes
Pereira, no dia 24 de setembro, na
BR-467.
Segundo a polícia, até ontem quatro
pessoas já teriam sido ouvidas
pelo GDE (Grupo de Diligências
Especiais), que investiga o caso.
As testemunhas estavam próximo
ao local do acidente e funcionários
de estabelecimentos comerciais.
Eles teriam relatado o que

LOCAL

CASCAVEL, 03 DE OUTUBRO DE 2017

pelas circunstâncias.
A polícia continua a investigação,
identificando possíveis testemunhas
e aguardam a elaboração dos laudos
periciais pelo Instituto de
Criminalística de Cascavel, que
poderá esclarecer a dinâmica da
colisão.

A expansão da cidade de Cascavel é visível pela abertura de novas
áreas que possibilitam investimentos residenciais. No entanto, a aprovação de projetos para futuras obras
exige uma análise bastante criteriosa que leva meses até a conclusão.
Atualmente a Secretaria de
Planejamento e Urbanismo da
Prefeitura de Cascavel conta com
26 processos de loteamentos
em trâmite: 24 para fins residenciais e dois industriais.
“Neste ano não houve aprovação
de processos de loteamentos, pois

os mesmos ainda não cumpriram
com todos os requisitos solicitados
nas Diretrizes Básicas, para que fossem liberados”, informa a Secretaria de Planejamento e Urbanismo.
Com a implantação desses espaços habitacionais seria possível
a construção de mais de três mil
novas moradias em Cascavel. “Somando aproximadamente a quantidade dos lotes desses processos,
podemos identificar aproximadamente 3.800 novas unidades habitacionais, com a aprovação desses
processos”, avalia a secretaria.

Prazos de liberação
z Prazo de até 30 dias para análise, bem como se pronunciar sobre possíveis insuficiências de dados, as quais deverão ser supridas pelo requerente no prazo máximo de até 30 dias no caso de Unificação e Subdivisão;
z Prazo de até 60 dias para análise, bem como se pronunciar sobre
possíveis insuficiências de dados, as quais deverão ser supridas pelo
requerente no prazo máximo de até 90 dias no caso de Loteamento e
Desmembramento.

Novas moradias estão PREVISTAS para
24 loteamentos para fins residenciais

Suspensos
O número poderia ser ainda
maior, considerando a tentativa
de outros investidores para
abertura de loteamentos. “Dos
processos de loteamentos que
foram suspensos pela Lei
Municipal nº 6.606/2016, há oito
que se mantêm suspensos por
ainda não se adequarem às
novas leis urbanísticas
aprovadas no ano de 2017”,
esclarece a Seplan.
As Leis urbanísticas para
adequação de loteamentos são as
seguintes: Lei Complementar n.º
91/2017 – Plano Diretor; Lei n.º
6.696/2017 – Uso do Solo; Lei nº
6.700/2017 – Sistema Viário e Lei nº
6.697/2017 – Parcelamento do Solo.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos
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ASSESSORIA

Intoxicação evitável
Francisco Grzesiuk, da Areac
(Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel)
esteve na Câmara ontem para explanar sobre a utilização e recomendação de agrotóxicos, com os
métodos para aplicação correta.
O agrônomo foi convidado pelo
vereador Mauro Seibert (PP) através do Requerimento 407/2017.
“Por tratar-se de assunto de grande interesse público e relevância
social e econômica, pedimos que
a Areac nos ajudasse a entender

C onsumo

Agrônomo diz
que a maioria das
contaminações
acontece através
da pele

Segundo dados da Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná), a região
de Cascavel é que mais consome agrotóxicos no Paraná. Levantamento feito entre os
anos de 2014 e 2015 apontou que o município consumiu 5.107,46 toneladas no
período, seguido da região de Ponta Grossa com 3.526,73 toneladas e de Toledo
com 3.336,95 toneladas. Enquanto a média de intoxicações no Paraná é de sete
pessoas por 100 mil habitantes, na área da bacia do Paraná 2 – que representa o
Oeste do Paraná - o índice chega a 53,5 por 100 mil.

melhor as condições de segurança necessárias para evitar contaminações e doenças crônicas”, explica Mauro.

Intoxicações
Na apresentação, Grzesiuk
esclareceu como ocorrem as
intoxicações, quem são os
intoxicados que aparecem nas
estatísticas e quais são os
grupos mais atingidos:
trabalhadores e circundantes.
“O principal fator de
intoxicação é pela derme, cerca
de 95% dos casos”, afirma.
O agrônomo acredita que todos
estes casos poderiam ter sido
evitados com o uso de EPI
(equipamento de proteção
individual), utilizados, no
entanto, por apenas cerca de
15% dos agricultores.
No mês passado, a médica
Lilimar Mori apresentou aos
vereadores um mapeamento
de casos de contaminações por
agrotóxicos na área de
abrangência da 10ª Regional
de Saúde.

POLÍCIA
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Duas crianças, uma de cinco
meses e outra de dois anos, precisaram ser encaminhadas pelo
Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) à
UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Pediatria na tarde de ontem. Nina
Cavalcanti da Silva, de cinco meses,
e Henrique Cavalcanti de Oliveira, de
dois anos, estavam em um veículo
Palio com a mãe, Michele da Silva
Cavalcante quando o veículo capotou.
Segundo populares, ela seguia
pela Rua Vitória e, ao acessar a Rua
Souza Naves, Michele perdeu o controle da direção, bateu em uma árvore, e acabou capotando.
Conforme os socorristas do Corpo de Bombeiros, a criança estava
no bebê conforto, mas o dispositivo de segurança não estava preso
corretamente. Já a outra criança
estava usando cinto.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

Acidente no
Parque São Paulo

MOTORISTA BATEU em uma árvore antes de capotar na Souza Naves

Dobrou
ao meio
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

23

62
49
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

924
2.758
793
2.889

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

2.028
1.963
165
44

Um poste da rede de alta tensão, com um transformador, ficou
literalmente dobrado ao meio na
tarde de ontem em um acidente na
Rua Itália, esquina com a Rua Milão, no Bairro Cascavel Velho. De
acordo com testemunhas, o motorista de uma Fiat Fiorino perdeu o
controle da direção e acabou batendo no poste.
O condutor do veículo, identificado como Rudinei dos Santos Montenegro, de 29 anos, foi socorrido
pelo Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em Emergência). Ele apresentava ferimentos
no rosto, no tórax, no tornozelo direito e na perna esquerda e foi levado para a UPA (Unidade de ProntoAtendimento) do Jardim Veneza.
Funcionários da Copel foram
acionados para fazer a remoção do
poste e parte dos moradores da
região ficou sem luz por determina-

FRENTE da Fiorino ficou
completamente destruída no acidente
do momento. Policiais militares
do Pelotão de Trânsito também
foram ao local para realizar a sinalização da via até que o anteparo e o veículo fossem retirados.
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PGR quer ouvir Temer
A procuradora-geral da República,
Raquel Dodge, solicitou ao Supremo
Tribunal Federal (STF) autorização
para colher o depoimento do presidente Michel Temer no inquérito em
que ele é apontado como suspeito
dos crimes de corrupção passiva e
lavagem de dinheiro.
O documento foi encaminhado ao
ministro Luís Roberto Barroso, que
em setembro autorizou a abertura de
uma nova investigação contra Temer,
a pedido do então procurador-geral
da República, Rodrigo Janot.
Neste inquérito, Temer é investigado pelo suposto favorecimento ilegal da empresa Rodrimar S/A por
meio da edição do chamado Decreto
dos Portos (Decreto 9.048/2017),
editado em maio deste ano. Em troca, haveria o pagamento de propina.
O negócio teria sido intermediado
pelo ex-assessor especial da Presidência Rodrigo Rocha Loures.

GRAVAÇÃO

O caso veio à tona após o presidente ter
sido gravado pela Polícia Federal (PF)
em uma conversa telefônica na qual
Rocha Loures questiona sobre o
andamento do decreto. O ex-assessor
também foi gravado ao telefone com os
empresários Ricardo Conrado Mesquita e
Antônio Celso Grecco, ambos
vinculados à empresa Rodrimar S/A.
Além de Temer, Rocha Loures e os
executivos Conrado Mesquita e Celso
Grecco, a procuradora-geral da
República, Raquel Dodge, quer ouvir: o
coronel aposentado João Baptista Lima
Filho, apontado como assessor pessoal
de Temer; José Yunes, amigo do
presidente; Gustavo do Vale Rocha,
assessor jurídico da Casa Civil; Edgar
Safdié, suspeito de ser operador de
propina; e Ricardo Saud, executivo da
JBS que teria participado do esquema.

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:

01. SERGIO ROCHA DA SILVA E EDINEIA ZAQUETTE
02. SONIA RENATA BAZANELLA E SILMARA SANTOS MARIANO
03. ABELSON FERREIRA DA SILVA E VANESA PAULA MORAES
04. NOEL ROBERTO DE JESUS E SALETE REGINA BORGES DE MIRANDA
05. DIEGO ROSSAFA DOS SANTOS E LUANA BEATRIZ DE LIMA
06. MATEUS MARTINS DE LIMA E BEATRIZ CRISTINA BORDIGNON SIGNOR
07. GERSON DE QUADROS E ANGELICA DE MORAES SANTOS
08. ILDEMAR LUIZ BAMBERG E MARLI LEMES DA SILVA
09. PATRICK CORREA E ALICIANE CARLA PARANHA
10. MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA E MICHELLI PATRICIA RICHTER
11. EDUARDO HENRIQUE DA SILVA E ALANA THAIS CHINCAIA
12. ELOIR DA SILVA E JESSICA FERNANDES DOS SANTOS
13. VALDINEI PIRES DE LIMA E GISLENE RODRIGUES DIAS
14. VALMIR DE JESUS DE QUADROS E PAULA MARLENE DOS SANTOS
15. ANDERSON BORGES PALINSKI E ELOIZE DIDONÉ ROSBACH
16. LAURI SIMSEN DASSI E CRISTIANE MARTINS
17. MATHEUS VAZ DOS SANTOS E BRUNA VICENTE DA SILVA
18. MATHEUS ROBERTO PEREIRA E LUANA APARECIDA DO NASCIMENTO
19. GEVANILDO ALVES DE FREITAS E TEREZINHA ANGELICA KRESKO
20. FERNANDO LIMA DE SOUZA E JESSICA DE OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA
21. RENATO CHAVES GROSS E LUANA DALILA MACHADO SIQUEIRA
22. APARECIDO FERREIRA DE MEDEIROS E CLAUSA MOREIRA
23. ANDERSON DIEGO COSTA DA SILVEIRA E MAISA MAYARA DA SILVA
24. LINDOLFO ALVES DE SOUZA FILHO E MARIA IVANILDE LOURENÇO
25. LUIZ CARLOS KERBER E CLEDIR LOURDES GENEWEI
26. BRUNO CARVALHO DE CASTRO E SIMONI KARVAT
27. VILSAIR DE OLIVEIRA E PATRICIA LIMA DE SOUZA
28. FAGNER MARQUES DE SOUZA E ADRIANA VERONES SIEVES
29. VALDIR NICOLAU DOS SANTOS E ELIANE MOTA DE LIMA
30. ADEMIR BERNAL E IVONETE CRISTINA DE OLIVEIRA
31. ANDERSON MOLENDA E JESSICA APARECIDA MARINS
32. GIOVANE JACKSON FURQUIM DE FREITAS E MAYARA DE LIMA VIEIRA
33. BRENDO WILLIAN RODRIGUES COSTA E ESTFANI CAROLINA DE LIMA
34. JEAN CARLOS DA SILVA E ANTONIA DA SILVA AMARO LUCAS
35. JOÃO DEOLINDO DA SILVA E MARIA JOSE BARRETO
36. ALCIR RODRIGUES LEAL E LOURDES TIDES
37. JUAREZ HUDEMA E JENNIFER ALBUQUERQUE
38. LUIZ FERNANDO BARROS E THAIS CRISTINA NUNES CAMPANHARO
39. MAYCON CLEVERSON DA SILVA LOPES E PATRICIA SILVA TALARINE
40. ANDRE LUIS CANTELLI PENAZZO E FERNANDA SHEILA MAITO
41. PAULO CESAR ANTONECZYN E LILIAN AMARO LUCAS
42. ANDRE LUIS GREIBELER E PATRICIA ALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA
43. ARLEI MELLO E VANIA PEREIRA
44. LEANDRO DE SOUZA KROPROCHINSKI E ANA PAULA ALENCASTRE
45. PAULO MEIRELES E VANDA FRANCISCA DO NASCIMENTO
46. PAULO GONÇALVES DA SILVA E TEREZA GONÇALVES DOS SANTOS
47. DANIEL FERREIRA DE ANDRADE E CARLA DE SOUZA COSTA
48. DIOGO ANDRE MICHATOSKI E NATHALYA SILVA SANTOS
49. LEANDRO BERTOLINO E CAMILA BELESKI
50. ANTONIO VALDIR DE MARINHO E LUIZA DE MORAES FERREIRA
51. EDUARDO DOS SANTOS SILVA E JOCELY VIEIRA DOS SANTOS
52. CARLOS ALEXANDRE MORAES E JENNIFER BEATRIZ RIBEIRO DE ANDRADE
Cascavel, 03 de outubro 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

Proposta prevê
colégio militar
O deputado Ratinho Junior (PSD)
propôs à Secretaria Estadual de
Educação e ao Comando da Polícia
Militar transformar o Centro Nacional de Treinamento de Atletismo de
Cascavel em um complexo com colégio militar administrado pela Polícia Militar. “O centro, em fase final de construção e que será entregue ainda este ano, vai dispor de
estrutura de excelência para diversas modalidades esportivas e a
utilização pública desta área”, disse o deputado.
Ratinho Junior, no entanto,
reitera que o complexo espor tivo terá como principal missão a
formação e treinamento de atletas de alto rendimento em diversas modalidades. Na proposta,
caberá à Polícia Militar a gerência administrativa de todo centro, que passará a abrigar também um colégio militar.
A inclusão no projeto de atividades pedagógicas coordenadas pela

Polícia Militar, segundo Ratinho Junior, pode abrigar a construção de
um colégio militar para atender 1,5
mil estudantes dos ensinos fundamental e médio. “O espaço será
otimizado, associando a prática
esportiva de alto nível com o padrão de ensino referendado pela
boa gestão e exemplo do Colégio
da Polícia Militar do Paraná em Curitiba”, disse o deputado.

R eferência

RATINHO JUNIOR diz que projeto servirá ao
esporte e educação

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, ressalta a
confiança da administração na Polícia Militar do Paraná e
anseia que a instituição possa contribuir positivamente com a
educação e esporte do município. “Temos na Polícia Militar do
Paraná um lastro de honestidade e disciplina, que pode servir
de referência aos nossos alunos e futuros atletas. Em Curitiba
se encontra um grande exemplo disso, que é o Colégio da
Polícia Militar no Paraná, modelo em todo o Brasil nos números nos exames nacionais de ensino. A área já está à disposição para abrigar esse novo espaço”, completou Paranhos.
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Chorar de rir
O humorista Rafael Cortez
sobe ao palco do Teatro
Municipal neste sábado, às
21h, com o show “O
problema não é você, sou
eu!”. Os ingressos estão à
venda nos Postos Pegoraro e
nos Totens Alô Ingressos do
JL Shopping e Novo Beal.

gente@jhoje.com.br

FINADOS:

celebrações definidas

As celebrações religiosas
para o Dia de Finados já estão definidas. De acordo com o diretor
da Acesc (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de
Cascavel), Beto Guilherme, para
este ano foram programadas missas nos quatro cemitérios urbanos. E a tradicional Novena de Finados também já foi definida. Ela
será realizada no Cemitério Central, em dois horários: às 6h30 e
às 19 horas, de 24 de outubro a
1 de novembro.
Ainda segundo Beto, a Acesc
já está delimitando os espaços
externos aos comerciantes que
desejam vender produtos como
flores, velas, coroas, guloseimas,
entre outros nos locais, durante
o feriado. Cerca de 20 já estão
inscritos e os interessados ain-

da podem se inscrever, na Acesc,
com o Gustavo. A exemplo de anos
anteriores, este ano também haverá fiscalização para evitar a venda
sem autorização, com objetivo de
coibir preços abusivos e de produtos com má qualidade pelos vendedores ambulantes.

32 cemitérios
Ao todo Cascavel tem 32
cemitérios, incluindo os
quatro urbanos. No interior
quase todos já receberam as
melhorias necessárias, como
limpeza e pinturas de muro.
“Também já licitamos os
serviços de instalação de
tendas e cadeiras para os
quatro cemitérios urbanos para
a realização das celebrações
religiosas”, detalha.

REFORMAS
A acesc acelera os preparativos para a data e alerta para o
fim do prazo para obras nos cemitérios urbanos de Cascavel:
construções e reformas em túmulos estão permitidas nos
cemitérios Central, São Luiz, Jardim da Saudade e Cristo Redentor apenas até o dia 10 de outubro. Após essa data será possível realizar apenas limpezas leves e trocas de arranjos e flores.
“Isso porque do dia 11 em diante nossas equipes iniciarão
os trabalhos internos como limpeza, pintura de calçadas, ruas
internas e meio-fio, tudo para deixar os cemitérios prontos para
receber os visitantes já a partir do fim de outubro”, detalha o
superintendente da Acesc, Beto Guilherme.

Semana do Livro e
da Biblioteca
A Biblioteca Pública
Sandálio dos Santos abre
hoje a exposição “A história
do livro”, que contará a
trajetória desde a escrita
em pedras até nossos atuais
e-books. Estarão em
exposição os livros mais
antigos do acervo da
Biblioteca Pública.

Não sobrecarregues os teus
dias com preocupações
desnecessárias, a fim de que
não percas a oportunidade
de viver com alegria.
André Luiz

Cursos Técnicos
Até 8 de novembro estão
abertas as inscrições do
processo seletivo para os
cursos técnicos do Centro
Estadual de Educação
Profissional Pedro Boaretto
Neto (CEEP). Os resultados
serão divulgados dia 20 de
novembro de 2017 e as
inscrições podem
ser feitas pelo site
www.ceepcascavel.com.br.

Pamela Bortoluzzi e Elaine Wilges durante
a Pedalada Sustentável

Reformas estão autorizadas somente até o dia 10 de outubro
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Flores!
Até 8 de outubro, ocorre a 12ª Rotary Fest Flores, no
Centro de Eventos de Cascavel. A entrada é franca.

Caminhada Rosa
Sábado terá a Caminhada
Cascavel Rosa. O ponto de
partida será o Lago
Municipal. A concentração
está marcada para as
15h30, com atrações
culturais e alongamento e,
em seguida, a caminhada.
A inscrição é um quilo de
alimento. Os donativos são
em prol da Casa de
Francisco de Assis.

Muito Jazz
Começa amanhã e vai até dia 7 de outubro o
projeto Manga Jazz, uma iniciativa do Manga Rosa
Lounge Bar que traz o que há de melhor na música
instrumental brasileira e do jazz tocado no País. A
realização é da Secretaria Municipal de Cultura, da
Casanóz e outros parceiros. O evento será no
Manga Rosa Lounge Bar, Rua
Manaus 2.277, Bairro Cancelli.

BRENDA MATESCO
MATTOS, fotografada
por Vera e Grasi
Fotografias
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Famílias em áreas de risco
A liberação de loteamentos sem a
preocupação com a preservação ambiental e até mesmo problemas decorrentes da própria natureza faz com
que cerca de 300 famílias de Cascavel vivam hoje em áreas de risco.
De acordo com o secretário de
Ação Comunitária, José Carlos da
Costa, as moradias estão espalhadas
por diferentes regiões da cidade.
“Hoje encontramos muitas casas
em área de preservação às margens
de rio que são de risco, como, por
exemplo, na baixada do Bairro Neva,
no Parque São Paulo”, cita.
O secretário explica que as famílias pagaram por esses espaços,
entretanto, estão sujeitas a situações de maior perigo.
“Não são áreas de invasão, porém as famílias são proprietárias
de áreas que se tornaram de riscos”, acrescenta Cocão.
Segundo ele os números constam em levantamento da Defesa
Civil que é um departamento da
Secretaria de Ação Comunitária e
que a equipe realiza constantemente trabalho de monitoramento.
“Sempre quando há chuvas fortes fazemos ronda e temos nos precavido para caso seja necessário retirar as famílias dos locais”, explica.

300

famílias vivem em áreas
de risco em Cascavel

C huvas

CASAS FORAM construídas em área de
preservação às margens de rios
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

Apesar do registro de chuvas no fim de semana somente uma família
em áreas de riscos foi atendida pela Defesa Civil por precaução, mas
não houve estragos na moradia. Já por parte do Corpo de Bombeiros
houve apoio para uma ocorrência de destelhamento e nove para corte
de árvores que foram derrubadas pelo vento.

“Não são áreas
de invasão, porém
as famílias são
proprietárias de áreas
que se tornaram
de riscos.”
José Carlos Costa, secretário
de Ação Comunitária
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VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

SHOPPING JL
Â IT - a coisa
Sala 1: Qui a Qua 16h30 (Dub) 19h - 21h30 (Leg)
Â O Que Será de Nozes 2
Sala 1: Qui a Qua 14h30

Frio na primavera
Quem já havia guardado os casacos e cobertores teve de resgatá-los do guarda-roupa neste início
de semana. A segunda-feira amanheceu gelada e com bastante nebulosidade. À tarde, segundo o Simepar (Instituto Meteorológico do
Paraná), os termômetros marcavam
15oC. Nesse horário, a umidade
relativa do ar era de 72%.
Hoje, a frente fria que passa
pelo Paraná permanece também
por aqui. O que cessa é a chuva,
que conforme o Simepar, só deve
voltar na sexta-feira (6). No município, os termômetros devem mar-

AR SECO E FRIO

Um ar mais seco e menos
aquecido volta a predominar
sobre todo o sul do País, inclusive
em Cascavel. Desta forma, as
temperaturas ficam mais baixas no
amanhecer em boa parte das
regiões paranaenses. À tarde
aquece novamente entre o oeste e
o noroeste do Estado.
VENDAVAL de domingo derrubou árvores
em alguns pontos de Cascavel: não há
registros de danos maiores

car mínima de 10oC, com previsão
de máxima de 23oC.
Já na quar ta-feira (4), o dia
amanhece com poucas nuvens e
temperaturas entre 11oC e 24oC.
Na quinta-feira (5), o clima fica
mais ameno, com mínima de
14oC e máxima de 31oC. Apesar
da previsão de chuva para a sexta-feira, o dia será de temperaturas na casa dos 32oC.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

SEM LUZ

Desde a última quinta-feira (28) o
Simepar registrou um volume de
chuva de 159,4 milímetros.
Somente na sexta-feira passada
(29) foram 122 milímetros.
No fim de semana, especialmente
na noite de domingo (1°), as fortes
rajadas de vento e a chuva deixaram
centenas de cascavelenses sem
energia em casa. Conforme a Copel
(Companhia de Energia do Paraná),
até a tarde de ontem 500 unidades
consumidoras permaneciam sem luz,
200 delas na área urbana e 300
na zona rural. As equipes de
emergência da Companhia
continuam prestando atendimento.

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

Â LEGO Ninjago - O Filme
Sala 2: Qui a Qua 14h - 16h
ÂKingsman - O Circulo Dourado
Sala 3: Qui a Qua 14h - 16h40
Â Divórcio
Sala 4: Qui a Qua 15h30 - 17h30 - 19h30
Â Emoji: O Filme
Sala 4: Qui a Qua 13h40
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Â Feito na
América
Sala 4: Qui
a Qua 19h 21h30
SHOPPING WEST SIDE

Â LEGO Ninjago - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 14h30 - 16h40 (3d)
Sala 2: Qui a Qua 18h15 - 20h10
Â Divórcio
Sala 2: Qui a Qua 16h15 - 22h10
ÂKingsman - O Circulo Dourado
Sala 1: Qui a Qua 21h30 (3D)
Sala 2: Qui a Qua 14h40
Sala 3: Quia a Qua 17h10

SOLUÇÃO ANTERIOR
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N o velas
DIVULGAÇÃO

GLOBO • TEMPO DE AMAR
Em Morros Verdes, Maria Vitória se desespera com a afirmação de Delfina sobre sua gravidez e escreve uma carta para
Inácio. Enquanto isso, Geraldo cumprimenta Inácio por seu bom trabalho no Rio
de Janeiro e lhe concede uma gratificação. Ainda na cidade, Celeste Hermínia
decide promover um jantar para celebrar
a volta de Olímpia e pede que Vicente
convide Conselheiro. Lucinda confunde
Gregório com Maurício. Olímpia retorna
e apresenta Edgar a Vicente e Conselheiro. Em Portugal, Delfina inventa para Silveirinha que as cartas de Maria Vitória
devem ser entregues a ela. Tereza se compadece de Maria Vitória. José Augusto se
desespera ao descobrir a gravidez da filha e decide enviar Maria Vitória para um
convento.

É hoje

Mostra de Profissões Unipar auxilia
jovens na escolha da carreira
DIVULGAÇÃO

Maria Vitória
vai para o convento
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Malu manipula Edgar, que confronta Bóris sobre o suposto envolvimento
com Lica. Tina e Anderson reatam o
namoro. Ellen anuncia aos amigos que
ganhou a bolsa de estudos. Roney se
preocupa com Tato e Aldo. Dóris afirma
a Tato que irá ajudá-lo a se reconciliar
com Aldo. Nena e Das Dores fazem
uma surpresa em homenagem a Ellen.
MB se surpreende com a reaproximação de Lica e Clara. Janete alerta Aldo
sobre a presença de Dóris e Tato. Bóris e Ana Maria explicam a Edgar sobre
o caso de Lica.
PEG PEGA
Eric pede a Sérgio que ajude Sandra Helena neste primeiro momento em
que é presa. Arlete aconselha Júlio a
falar a verdade sobre as pessoas envolvidas no roubo. Maria Pia diz a Malagueta que ele não pode fugir com o dinheiro. Pedrinho fica aliviado ao saber
que irá recuperar parte do dinheiro que
estava com Sandra Helena. Cristóvão

avisa a Dílson que Sabine quer manipulá-lo. Dom promete a Dílson que o
ajudará a convencer Cristóvão e Madalena que o quiosque será bom para seu
futuro. Dom é preso por policiais que o
confundem com bandido, por estar mal
vestido perto de um carro importado.
A FORÇA DO QUERER
Zeca é socorrido por transeuntes, e
Ruy escapa. Caio convida Jeiza para
viajar. Mira questiona Irene sobre seu
plano para a falsa gravidez. Guto e Nazaré descobrem que Zeca foi baleado e
correm par ao hospital. Ruy confessa a
Amaro que atirou em Zeca, e ele pede
ajuda a Dantas. Edinalva alerta Marilda
sobre o estado de Zeca e questiona o
paradeiro de Ruy. Dantas abriga Ruy
em sua casa. A polícia vai à casa de
Joyce à procura de Ruy. Os policiais
encontram a arma do crime no carro de
Ruy. Cibele acusa Ritinha de ter destruído a vida de Ruy e de Zeca. Joyce
expulsa Ritinha de sua casa. Nazaré
avisa a Abel o ocorrido com Zeca. Bibi
vê Rubinho ao telefone e desconfia de
seu comportamento.

O RICO E LÁZARO
Joana pede para Asher não cultivar
a vingança. Shag-Shag conversa com
Benjamin. Ilana chega e pede para conversar com a mãe de Hurzabum. Rebeca apoia o marido. Fassur comunica a
data de casamento e avisa que logo terá
uma nova eleição na sinagoga. EvilMerodaque diz que é preciso dar dignidade aos escravos. Beroso e Nebuzaradã não gostam. Neusta se irrita ao
ver Joaquim beijando Edissa antes do
casamento. Ilana oferece ajuda a ShagShag. Darice flagra Sammu-Ramat comemorando a morte de Zabaia.
Todos estranham ao verem Nebuzaradã concordando com Asher e fingindo-se de bonzinho. Joana chega em
casa e se depara com Zac. Asher questiona a atitude de Nebuzaradã. Sammu-Ramat nega ter feito algo contra
Zabaia e oferece o incenso para Darice. Asher controla o ódio por Nebuzaradã. Zac implora para Joana perdoá-lo. Darice recusa a droga oferecida por Sammu-Ramat. A sacerdotisa convida a serva para trabalhar
novamente no palácio.

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

Nesta terça pela manhã e à tarde, profissionais das áreas de humanas, exatas, tecnológicas e da saúde tiram dúvidas dos alunos do ensino médio
Conheça com propriedade a carreira que
pretende seguir. Não perca esta oportunidade. Hoje, a Universidade Paranaense – Unipar realiza em Cascavel sua tradicional Mostra de profissões – Unipar Aberta. Como nos
anos anteriores, a Instituição se prepara para
receber, nos períodos da manhã e à noite, a
visita de mais de dois mil alunos do ensino
médio, das redes pública e particular.
Esse é considerado um momento decisivo

e importante para o futuro dos jovens e, pensando em auxiliar nesta fase, os docentes da Unipar
estão empenhados para levar informações pertinentes à sociedade - explicar o que é a profissão,
qual o perfil do profissional, os campos de atuação, remuneração salarial e outras dúvidas. A
visita guiada passa pelos diversos laboratórios
e ambientes especiais da Universidade.
Venha conferir a Mostra de Profissões
2017. Você pode participar individualmente ou
com o seu Colégio, lembre-se que o primeiro
passo para o sucesso no mercado de trabalho
é a escolha do curso superior, aquele com o
qual se identifica e lhe desperta prazer.

O objetivo do evento é promover um contato
mais próximo com a realidade das profissões,
disciplinas cursadas e muitos outros conhecimentos. Nesta edição, a Unipar oferece visita
aos seus cursos presenciais: Administração,
Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Direito,
Enfermagem, Engenharia Civil, Estética e Cosmética, Odontologia e Psicologia.
Na Unipar você também pode se inscrever para o projeto ‘Profissional por um dia’ e
vivenciar a vida acadêmica, participando de
aulas teóricas e práticas junto com os acadêmicos da Unipar. Mais informações, ligue (45)
3321-1300, setor do Prove.

10

LOCAL

HOJE NEWS, 03 DE OUTUBRO DE 2017

ASSESSORIA

Intoxicação evitável
Francisco Grzesiuk, da Areac
(Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel)
esteve na Câmara ontem para explanar sobre a utilização e recomendação de agrotóxicos, com os
métodos para aplicação correta.
O agrônomo foi convidado pelo
vereador Mauro Seibert (PP) através do Requerimento 407/2017.
“Por tratar-se de assunto de grande interesse público e relevância
social e econômica, pedimos que
a Areac nos ajudasse a entender

C onsumo

Agrônomo diz
que a maioria das
contaminações
acontece através
da pele

Segundo dados da Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná), a região
de Cascavel é que mais consome agrotóxicos no Paraná. Levantamento feito entre os
anos de 2014 e 2015 apontou que o município consumiu 5.107,46 toneladas no
período, seguido da região de Ponta Grossa com 3.526,73 toneladas e de Toledo
com 3.336,95 toneladas. Enquanto a média de intoxicações no Paraná é de sete
pessoas por 100 mil habitantes, na área da bacia do Paraná 2 – que representa o
Oeste do Paraná - o índice chega a 53,5 por 100 mil.

melhor as condições de segurança necessárias para evitar contaminações e doenças crônicas”, explica Mauro.

Intoxicações
Na apresentação, Grzesiuk
esclareceu como ocorrem as
intoxicações, quem são os
intoxicados que aparecem nas
estatísticas e quais são os
grupos mais atingidos:
trabalhadores e circundantes.
“O principal fator de
intoxicação é pela derme, cerca
de 95% dos casos”, afirma.
O agrônomo acredita que todos
estes casos poderiam ter sido
evitados com o uso de EPI
(equipamento de proteção
individual), utilizados, no
entanto, por apenas cerca de
15% dos agricultores.
No mês passado, a médica
Lilimar Mori apresentou aos
vereadores um mapeamento
de casos de contaminações por
agrotóxicos na área de
abrangência da 10ª Regional
de Saúde.
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Duas crianças, uma de cinco
meses e outra de dois anos, precisaram ser encaminhadas pelo
Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) à
UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Pediatria na tarde de ontem. Nina
Cavalcanti da Silva, de cinco meses,
e Henrique Cavalcanti de Oliveira, de
dois anos, estavam em um veículo
Palio com a mãe, Michele da Silva
Cavalcante quando o veículo capotou.
Segundo populares, ela seguia
pela Rua Vitória e, ao acessar a Rua
Souza Naves, Michele perdeu o controle da direção, bateu em uma árvore, e acabou capotando.
Conforme os socorristas do Corpo de Bombeiros, a criança estava
no bebê conforto, mas o dispositivo de segurança não estava preso
corretamente. Já a outra criança
estava usando cinto.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

Acidente no
Parque São Paulo

MOTORISTA BATEU em uma árvore antes de capotar na Souza Naves

Dobrou
ao meio
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

23

62
49
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

924
2.758
793
2.889

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

2.028
1.963
165
44

Um poste da rede de alta tensão, com um transformador, ficou
literalmente dobrado ao meio na
tarde de ontem em um acidente na
Rua Itália, esquina com a Rua Milão, no Bairro Cascavel Velho. De
acordo com testemunhas, o motorista de uma Fiat Fiorino perdeu o
controle da direção e acabou batendo no poste.
O condutor do veículo, identificado como Rudinei dos Santos Montenegro, de 29 anos, foi socorrido
pelo Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em Emergência). Ele apresentava ferimentos
no rosto, no tórax, no tornozelo direito e na perna esquerda e foi levado para a UPA (Unidade de ProntoAtendimento) do Jardim Veneza.
Funcionários da Copel foram
acionados para fazer a remoção do
poste e parte dos moradores da
região ficou sem luz por determina-

FRENTE da Fiorino ficou
completamente destruída no acidente
do momento. Policiais militares
do Pelotão de Trânsito também
foram ao local para realizar a sinalização da via até que o anteparo e o veículo fossem retirados.

24
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Dois abusos
sexuais em
Cascavel
Dois homens, um de 39 e outro
de 40 anos, foram presos ontem
pelo Nucria (Núcleo de Proteção à
Criança e a Adolescentes Vítimas
de Crime) de Cascavel. Segundo a
polícia, contra os dois havia um
mandado de prisão preventiva em
aberto por estupro de vulnerável.
O homem de 40 anos, preso no
Bairro Morumbi, é acusado de abusar sexualmente da própria filha, há
pelo menos sete anos. Conforme a
vítima relatou a mãe, os abusos
aconteciam desde que ela tinha
quatro anos. Hoje, a menina tem
11 anos. O crime foi descoberto
pela mãe, que desconfiou das atitudes da menina e tentou conversar por diversas vezes com ela.
A criança só conseguiu contar o

que acontecia dentro de casa em
uma car ta. De acordo com a menina, o estupro acontecia durante a madrugada.
O outro preso, um homem de 39
anos, que já havia sido preso anteriormente pelo mesmo crime, foi
detido no Bairro Brazmadeira. A
polícia investiga há quanto tempo
um jovem, de 20 anos, mas que
possui deficiência cognitiva, era vítima dos abusos, já que há relatos
de que o crime era praticado desde que ele era adolescente. Exames apontaram que a vítima sofreu
abuso sexual consumado.
Conforme a polícia, o primeiro
crime ao qual o homem já foi preso
teria sido cometido contra a irmã
do adolescente especial.

aconteceu antes da chegada dos
socorristas e policiais.
Nas oitivas de duas testemunhas que
tiveram contato rápido com o condutor,
já fora do local do acidente, não ficou
evidenciado qualquer percepção de
que o mesmo, já identificado e ouvido
nesta delegacia, estivesse com
aparência de embriaguez, se referindo à
condição de referida pessoa como
“transtornado, agitado e nervoso”,
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Cidade em expansão
PAI abusou da filha por sete anos e PADRASTO
de enteado com necessidades especiais

QUATRO TESTEMUNHAS OUVIDAS
A Polícia Civil de Cascavel divulgou
ontem informações sobre o inquérito
que investiga a morte, em acidente
de trânsito, de Jaqueline Fernandes
Pereira, no dia 24 de setembro, na
BR-467.
Segundo a polícia, até ontem quatro
pessoas já teriam sido ouvidas
pelo GDE (Grupo de Diligências
Especiais), que investiga o caso.
As testemunhas estavam próximo
ao local do acidente e funcionários
de estabelecimentos comerciais.
Eles teriam relatado o que

LOCAL
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pelas circunstâncias.
A polícia continua a investigação,
identificando possíveis testemunhas
e aguardam a elaboração dos laudos
periciais pelo Instituto de
Criminalística de Cascavel, que
poderá esclarecer a dinâmica da
colisão.

A expansão da cidade de Cascavel é visível pela abertura de novas
áreas que possibilitam investimentos residenciais. No entanto, a aprovação de projetos para futuras obras
exige uma análise bastante criteriosa que leva meses até a conclusão.
Atualmente a Secretaria de
Planejamento e Urbanismo da
Prefeitura de Cascavel conta com
26 processos de loteamentos
em trâmite: 24 para fins residenciais e dois industriais.
“Neste ano não houve aprovação
de processos de loteamentos, pois

os mesmos ainda não cumpriram
com todos os requisitos solicitados
nas Diretrizes Básicas, para que fossem liberados”, informa a Secretaria de Planejamento e Urbanismo.
Com a implantação desses espaços habitacionais seria possível
a construção de mais de três mil
novas moradias em Cascavel. “Somando aproximadamente a quantidade dos lotes desses processos,
podemos identificar aproximadamente 3.800 novas unidades habitacionais, com a aprovação desses
processos”, avalia a secretaria.

Prazos de liberação
z Prazo de até 30 dias para análise, bem como se pronunciar sobre possíveis insuficiências de dados, as quais deverão ser supridas pelo requerente no prazo máximo de até 30 dias no caso de Unificação e Subdivisão;
z Prazo de até 60 dias para análise, bem como se pronunciar sobre
possíveis insuficiências de dados, as quais deverão ser supridas pelo
requerente no prazo máximo de até 90 dias no caso de Loteamento e
Desmembramento.

Novas moradias estão PREVISTAS para
24 loteamentos para fins residenciais

Suspensos
O número poderia ser ainda
maior, considerando a tentativa
de outros investidores para
abertura de loteamentos. “Dos
processos de loteamentos que
foram suspensos pela Lei
Municipal nº 6.606/2016, há oito
que se mantêm suspensos por
ainda não se adequarem às
novas leis urbanísticas
aprovadas no ano de 2017”,
esclarece a Seplan.
As Leis urbanísticas para
adequação de loteamentos são as
seguintes: Lei Complementar n.º
91/2017 – Plano Diretor; Lei n.º
6.696/2017 – Uso do Solo; Lei nº
6.700/2017 – Sistema Viário e Lei nº
6.697/2017 – Parcelamento do Solo.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos
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AÍLTON SANTOS

Policiais militares prenderam,
no domingo, um homem de
65 anos, acusado de
receptação. As equipes
faziam diligências para
investigar furtos cometidos,
por duas vezes, por um casal,
em um mercado no Bairro
Claudete. Com o auxílio de
câmeras de segurança, eles
chegaram até o homem.Na
casa deles, na Rua Maria
Luiza Saraiva, no Bairro
Santos Dumont, foram
encontrados diversos
produtos de contrabando,
cigarros do Paraguai, uma
grande quantidade de
moedas de R$ 1 e cerca de
outros R$ 3 mil em dinheiro.
Pertences do mercado
também estavam na casa.

Defesa vai recorrer
A defesa de Thiago Limberger,
de 22 anos, deve recorrer à Justiça para cancelar a decisão da
tarde de sexta-feira para que ele
não vá a júri popular. Thiago é acusado de atropelar um grupo de ciclistas na Avenida Brasil, em
maio do ano passado.
Segundo o advogado Jairo Ferreira Filho, a decisão proferida na semana passada será levada para o
Tribunal da Justiça. “Não foi deferida
uma data para que esse julgamento
aconteça porque a defesa vai recorrer. Não há o que deferir, não tem
como ser alegado o dolo eventual”.
Conforme Jairo, Thiago dormiu
ao volante. “O que pode acontecer
com qualquer pessoa. Foi neste
momento que houve o acidente. O
que o promotor quer, nesse caso,
 Reportagem: Tissiane Merlak

é mídia. Se ele sustentasse esta
tese em todos os casos de acidentes de trânsito, todos os casos de
Cascavel seriam levados a júri popular, o que não acontece”.
Na decisão de sexta-feira, o juiz
pronunciou o réu pelo crime de tentativa de homicídio qualificado,
quando há intenção de matar. Em

agosto do ano passado, a juíza Filomar Helena Perosa Caresia aceitou a denunúncia do Ministério Público contra Thiago pelo crime de
tentativa de homicídio com dolo
eventual, quando se assume o risco de matar. O Ministério Público
espera que o júri popular aconteça no próximo ano.

O caso
Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que o motorista de uma
Montana, transitava pela Avenida Brasil, próximo a Praça Itália, e atingiu dois
ciclistas que faziam uma pedalada na madrugada do dia 15 de maio do ano
passado. Duas pessoas, identificadas como Regiane de Jesus Oliveira, de 30 anos,
Edinei Lopes Gomes, de 41 anos, tiveram ferimentos moderados e foram
encaminhados pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em
Emergência) a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Veneza. Na ocasião, jovem
foi detido em flagrante com sinais de embriaguez. No mesmo dia, ele pagou R$ 6
mil de fiança e foi solto. Ele registrou um boletim de ocorrência contra os ciclistas.
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Mordida
de cachorro

MENINO de 12 anos foi ferido
na mão e no tornozelo
Um adolescente de 12 anos ficou ferido ontem ao ser mordido por
um cão, mestiço da raça Pit Bull,
na Avenida Tancredo Neves, no Bairro Alto Alegre. Segundo populares,
o animal estava solto e teria perseguido duas crianças, que conseguiram conter o animal e acionar o Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em Emergência). O garoto teve ferimentos
na mão e no tornozelo.
Conforme o proprietário do animal, Tiago Ribeiro Stunt, uma jovem
teria ligado para ele e contado o
que aconteceu. “Ela estava todo o
tempo com ele no mercado. O que
teria acontecido é que os garotos
teriam provocado o meu cachorro”.

Segundo Tiago, um cliente de
um supermercado nas proximidades teria dado um pedaço de carne
para ele. “Os meninos começaram
a correr atrás dele para tirar a carne, e como um instinto, o animal
mordeu o animal”.
Já outras pessoas, que estavam próximo ao local, disseram
que o mesmo animal já havia tentado atacar outras pessoas e estava atrapalhando o funcionamento das empresas. Outros confirmaram a versão de Tiago, alegando
que o cão não atacou os meninos,
apenas se defendeu.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Fotos: Aílton Santos
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Na contra mão?

Giro da
Violência
Acidente no centro
Dois veículos se envolveram em um
acidente na tarde de ontem no
cruzamento da Rua Maranhão com a
Rua 25 de Agosto, na área militar.
Segundo populares, o condutor do
Palio seguia pela Maranhão e, no
cruzamento, bateu com Fiat Uno,
que trafegava na outra rua. Uma
jovem de 21 anos, Cristina Elias
Ferreira, teve contusão no joelho e
foi levada pelos socorristas do Siate
(Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência) para
atendimento hospitalar.

Usou um carro

CACHORRO estaria com um pedaço de carne
e meninos tentaram tirar o alimento dele
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Bandidos usaram, na tarde de
ontem, um automóvel para arrombar
o portão de uma residência, na Rua
Pedro Gurgacz, no Bairro Interlagos.
Segundo os moradores da residência,
somente quando eles chegaram na
casa, no horário do almoço,
perceberam que o portão estava
arrombado. Para ter acesso a
moradia, eles arrombaram uma
janela. Do local eles fugiram
levando um aparelho de som, um
capacete, um botijão de gás e
roupas. Os criminosos estariam em
um Verona vermelho.

Acidente na PR-180
Um homem de 51 anos foi
encaminhado por socorristas do Siate
(Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência) para a UPA
(Unidade de Pronto-Atendimento)
Veneza com dores na coluna cervical.
Ele estava em um veículo que capotou
na PR-180. Segundo o Siate, eles
foram acionados até a unidade de
saúde de Juvinópolis, onde José
Renilto Costa e outra pessoa, que
recusou encaminhamento hospitalar,
pediram socorro.

DIVULGAÇÃO
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O novo Terminal de Transbordo
Oeste de Cascavel já começou a
ser construído, mas um o que chama a atenção no projeto é que e
os ônibus precisarão entrar na
“contra mão” da Avenida Brasil
para acessar o espaço.
A Secretaria de Planejamento explica que terá um semáforo antes
das entradas do terminal para os
carros e demais veículos pararem,
enquanto os ônibus que trafegam do
corredor da Avenida Brasil acessam

as vias que levam às plataformas do
terminal. Um pedaço do canteiro central da avenida deve ser demolido
para facilitar a entrada dos ônibus.

P arada

Carros vão ter de parar antes das
entradas do novo Terminal Oeste e
Avenida Brasil terá um PEDAÇO DO
CANTEIRO central demolido

Os coletivos vão parar dentro da Praça da Bíblia enquanto os
veículos comuns passam e depois terão livre acesso ao terminal.
Na saída, os ônibus que retornam para a região central da cidade, continuarão fazendo o mesmo processo de hoje, indo até a
Rua Presidente Juscelino Kubitschek, depois entram novamente
no corredor da Av. Brasil, cada qual com seu itinerário.
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Mais de 4
mil crianças
sem creche
O número é assustador. São 4.403 crianças
sem creche em Cascavel.
Essa é a longa lista de
espera de vagas nos
CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil)
da cidade. A informação é
da Secretaria de Educação, atualizada.
No início do ano, a nova
gestão fez um estudo e
uma reorganização que
garantiu a liberação de várias vagas. E de janeiro até
21 de setembro, foram
1.869 novas matrículas realizadas graças a esta
medida tomada pela administração. O que significa
que a lista de espera po-

deria ser bem maior.
A cidade conta com 52
CMEIs funcionando e mais
dois que devem entrar em
operação nos próximos
dias. Além da reabertura
natural de vagas quando
uma família desiste do direito para uma criança, foram abertas novas turmas
nos CMEIs Proinfância,
que contavam com salas
multiuso que foram transformadas em sala de aula.
E esses são apenas alguns dos números.
Na Defensoria Pública, são mais de dois mil
processos em andamento com pedido de vagas
em Cascavel.

Giro Político

politica@jhoje.com.br

“Não” para o Ministério Público
Os vereadores votaram hoje o projeto que doa um terreno
ao Ministério Público para a nova sede. O único vereador
que votou contra foi Jorge Bocasanta. Ele justificou
dizendo que “quem dá auxílio moradia de R$ 4 mil para
um funcionário, tem dinheiro e não precisa de doação do
Município”. Boca considerou que votar a favor do projeto
é votar contra o povo.

Criticado
Boca foi criticado pelos
demais vereadores que
justificaram o voto
favorável dizendo que sim,
o terreno é para o
Ministério Público, mas é
para construir uma
estrutura que vai atender a
população. Apesar da
crítica dos demais
vereadores, a maioria da
plateia transpareceu olhar
e gestos de aprovação à
afirmação de Bocasanta.

Cuidado com
terrenos
Antes da votação do
projeto, o presidente da
casa Gugu Bueno pediu aos
vereadores atenção na hora
de votar. Isso porque,
segundo ele, é preciso se

Vereadores aprovaram projeto
em primeira votação

INICIATIVA

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Fábio Donegá

Na Câmara de Vereadores, uma iniciativa pode pelo menos amenizar a
dificuldade de encontrar uma vaga. Os vereadores aprovaram, em
primeira votação, o projeto de Lei 81/2017 que faz uma reorganização,
coloca prioridades e transparência nessa lista.
A proposta prioriza vagas para crianças que estão em vulnerabilidade
social, para pessoas com deficiência e para pais que trabalham. A partir
da aprovação, esses pais não vão mais precisar recorrer à Defensoria
Pública para conseguir uma vaga. Pelo menos não na teoria. A partir do
momento em que a lei for aprovada, a lista de espera constando todos
os dados e os CMEIs em que essas crianças aguardam será
disponibilizada para acesso geral no Portal da Transparência.
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pensar que a Prefeitura tem
poucos terrenos disponíveis
e é preciso pensar a
necessidade de construção
de infraestrutura de
serviços públicos.

Sessão interrompida
A sessão da Câmara foi
interrompida duas vezes
durante a pauta. A primeira
delas para que o engenheiro
agrônomo da Areac,
Francisco Grzesiuk,
explicasse a respeito do uso
correto ou não de
agrotóxicos na lavoura.
Depois, a pauta foi
retomada e o presidente
pediu que a discussão dos
projetos ficasse para hoje.
Já que o pessoal da
Associação dos Camelôs
também fez uso da palavra
na tribuna do povo.

450 mil para castração
Os vereadores votaram também a destinação de R$ 450 mil
neste ano para castração de animais. O dinheiro será destinado
para castrar animais de famílias de baixa renda e de ONGs e
protetores independentes. A responsabilidade e a fiscalização
ficam por conta da Secretaria de Meio Ambiente.
z O prefeito Leonaldo Paranhos deve viajar a Brasília
nos próximos dias para tentar liberar as obras do terminal
de passageiros do aeroporto.
z O secretário de Obras, Jorge Lange, irá apresentar as
ações da pasta na escola de governo de hoje.
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Leonaldo Paranhos.
O prefeito de Boa Vista da Aparecida, que está na presidência,
veio pedir socorro a Cascavel para
continuar mantendo o programa de
atendimento a dependentes químicos. A questão é se o Município vai
ter como contribuir, principalmente
de forma financeira.
“Fomos obrigados a fazer um
aumento na contribuição dos
municípios para que não falte
verba. Ocorre que Cascavel possui 90% dos atendimentos e os
municípios também vão fazer
apor te. É uma entidade que temos de tratar com bons olhos e
tenho cer teza que vamos avançar também na discussão com
Cascavel”, ressalta.
A estrutura do Sim Paraná conta com uma estrutura com atendimento de enfermeiros, psicólogos,
assistentes sociais. Somente no
ano passado, foram 1.200 atendimentos a pessoas em situação de
dependência química.

AÍLTON SANTOS

SIM Paraná ameaçado?
A resposta é não. Pelo menos
nas palavras do presidente do Cisop (Consórcio Intermunicipal de
Saúde do Oeste do Paraná), Leonir dos Santos. O atendimento
do SIM PR não está ameaçado
em Cascavel.
Porém, a conta já não vem batendo há algum tempo na unidade,
e falta dinheiro para cobrir todos
os gastos. O aporte dos 25 municípios atendidos pelo Consórcio é
de R$ 238 mil por mês. A despesa
gira em torno de R$ 260 mil mensal. Há meses em que chega a R$
40 mil o déficit e o rombo, por enquanto, está sendo ‘coberto’ pelo
próprio Consórcio.
“No início do programa, o aporte dos governos Federal e Estadual eram o suficiente. Acontece que
tudo aumentou, o aporte permaneceu o mesmo e precisamos dar
conta desses recursos”, explica o
presidente do Consórcio.
O assunto foi motivo de uma
reunião ontem com a 10ª Regional de Saúde, a presidência do
Cisop, e o prefeito de Cascavel,

Handebol
Adulto Ouro

 Reportagem: Tatiane Bertolino
VANDRÉ DUBIELA

OBRA DO CISOP tem data para terminar, mas não para começar

Presidente do Cisop
veio pedir socorro
para manter SIM PR
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A disputa pelo título da Chave Ouro
do Campeonato Paranaense de Handebol Adulto agora ficou entre oito
equipes, sendo quatro no naipe feminino e quatro no masculino. A definição ocorreu no fim de semana, na 5ª
e última etapa classificatória, realizada
em Maringá. Ao todo foram realizados oito jogos no sábado e mais sete
partidas no domingo.
No primeiro dia de disputas, o FAG/
Cascavel/ACH/O2, atual campeão feminino, venceu a equipe de Matelândia por 33 a 24 e o ACH/Lanalli/Cascavel, quinto colocado no Estadual 2016,
venceu o time de Floraí por 29 a 18.
No domingo, pelas quartas de fi-

nal, o time masculino cascavelense ficou a dois gols do empate diante do
Foz do Iguaçu e acabou derrotado
por 19 a 17, dando adeus à chance
de chegar ao top 4 deste ano. No
mesmo dia, a equipe feminina de Cascavel venceu a “final antecipada” contra o time de Maringá por 34 a 31.
No masculino, as semifinais serão
Maringá x Foz do Iguaçu e Campo Mourão x Londrina. Já entre as mulheres as
disputas serão Cascavel x Campo Mourão e Maringá x Matelândia.
A fase decisiva do Estadual, com
as semifinais e finais, estão marcadas
já para a próxima semana, nos dias
14 e 15, também em Maringá.

No jogo entre Cascavel e
Matelândia, quem recebeu o apoio
de uma numerosa torcida particular
foi a goleira Josiane Rodrigues. Ela
tem vários familiares que moram
próximos a Maringá. Sua mãe, bem
como os familiares maternos,
residem em Nova Esperança,
cidade que fica muito próxima a
Maringá. “É muito bom jogar com
a presença da família, com o apoio,
foi ótimo que eles puderam vir aqui
ver nosso jogo, foi para mim, sem
dúvida, um incentivo e uma
motivação a mais, fiquei muito feliz
com a presença de todos eles”. A
goleira admite que não foi uma
vinda de surpresa, pois ela já estava
sabendo que alguns familiares
estariam presentes. “Durante a
semana disseram que viriam, mas eu
não imaginei que estariam em tão
grande número. Tenho meu pai em
Goioerê, minha irmã em Campina
da Lagoa e minha mãe em Nova
Esperança, e sempre que jogo
nestes locais, ou próximo a estas
cidades, conto com a torcida deles
no local, e quando está longe, eles
sempre tem me acompanhando pela
Internet”, destacou a goleira, que
também fez questão de exaltar o
sempre fundamental apoio do seu
esposo, que desta vez ficou
acompanhando a distância, já que
ficou em Cascavel.
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Dia das Crianças com
jiu-jítsu e doces no CEU
DAS RUAS PARA O TATAME

PROJETO SOCIAL

O fim de semana que antecede o
Dia das Crianças (12 de outubro,
quinta-feira da semana que vem)
será de arte suave e festa neste
sábado e domingo no CEU (Centro
de Esportes e Artes Unificados) Jair
João Bordignon, ao lado do Estádio
Olímpico Regional, em Cascavel.
O local receberá cerca de 400
crianças e adolescentes para as
disputas da 2ª Copa Kids de JiuJítsu, que contará com a participação de equipes de todo o Estado formadas por jovens atletas
com até 16 anos de idade.
Dentre os competidores serão
150 lugares no pódio destinados
às crianças. E todas elas receberão, além de troféu e medalha, cestas de doces que foram arrecadas
pelo projeto social Das Ruas para
o Tatame em parceria com empresas amigas.

O projeto, aliás, espera fazer a
alegria de seus integrantes. No ano
passado, a equipe comandada por
Sérgio Vidal e o professor Jefferson
Rodrigues, da Brigadeiro Jiu-Jítsu,
terminou em terceiro lugar na classificação geral da competição.
Neste ano serão 20 jovens de 7
a 15 anos na equipe do projeto, que
tem dois anos de existência. Grande parte dos integrantes já competiu no ano passado. “Desta vez queremos o 1º lugar geral, na soma de
todas as categorias. Este ano a rotatividade foi grande no projeto, mas
temos alunos que vão completar
dois anos conosco. E todos treinam
para competir, não só por hobby”,
explica Sérgio, que no total comanda treinos para 26 atletas no projeto que funciona justamente no
CEU, local das disputas neste fim
de semana.

Além da equipe do CEU, o
projeto conta também com
alunos que treinam na X-Fit, no
Bairro Periolo, e na cidade de
Turvo. Unidos, eles formarão
uma delegação de 70
competidores, mas cada um
defendendo sua academia. Na
equipe do CEU de Cascavel,
as atividades são totalmente
realizadas sem fins lucrativos.
Por isso, toda a ajuda é
sempre bem-vinda. “Para este
campeonato já inscrevemos
todas as crianças, mas estamos
sempre precisando pagar
inscrições, comprar kimonos,
esparadrapo, gelol, enfim...
diversos itens. Nós não
queremos doação, e sim
realizarmos trocas de
publicidade em nossos
kimonos. Publicamos a empresa
ou alguma imagem em troca de
patrocínio”, pede Sérgio, que
é voluntário no Das Ruas para
o Tatame.
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E por falar em Cisop...
Nem mais o próprio presidente do Consórcio se arrisca a dizer quando as obras da
nova sede do Cisop serão retomadas. Ele até usou o trocadilho de que “disse uma
data e mordi minha língua”.
A construção, que já deveria estar pronta há três anos,
continua apenas com os pilares erguidos, só que a burocracia da coisa toda agora
faz com que haja data para terminar, metade do ano que
vem... Mas não haja data para

começar a obra. “Muita coisa mudou desde que a obra foi iniciada.
A realidade mudou, os valores mudaram. Fizemos um novo estudo e
seria necessário mais R$ 1,6 milhão para fazermos a obra. Reunimos todos os prefeitos, conseguimos o aporte, mas precisamos driblar a parte burocrática”, lamenta.
Essa parte burocrática é a do
convênio de quase R$ 8 milhões
que vence na metade do ano que
vem. “Em uma primeira conversa
com o prefeito Paranhos, a sugestão fosse que procurássemos um

novo convênio, até pelo medo
de não conseguir terminar a
obra até a metade de 2018. O
problema é que agora o Estado precisa correr atrás disso.
Quando vier a certeza desse
convênio é que poderá ser assinado e aí sim haver uma nova
licitação para dar continuidade na obra”, explica Leonir. A
obra é bancada com aporte
dos 25 municípios de abrangência do Cisop e um convênio com o governo do Estado e
o governo Federal.
ASSESSORIA PREFEITURA DE CASCAVEL

O vereador Celso Dal Molin,
acompanhado dos vereadores da
Comissão de Educação de Cascavel,
entregaram ontem ao prefeito
Leonaldo Paranhos o relatório com o
levantamento de supostas
irregularidades na gestão 2013 a
2016. No relatório, consta compra
de materiais para escolas e para a
própria Secretaria de Educação que
não foram entregues ou que
simplesmente estavam diferentes do
contratado. A prefeitura garantiu que
haverá a abertura de um processo
administrativo contra os responsáveis
pela pasta na época.
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“Se a criança
está falhando, é
agressiva, é
óbvio que os
pais estão
falhando.”

O “PLANETA” NIBIRU
E A SUSTENTABILIDADE
Diante do implacável fracasso de suas “previsões”, os
profetas do fim do mundo revisam datas e contas. Não se
sabe se a bola de cristal embaçou ou a suposta divindade
que os iluminou foi só um pesadelo.
A data que vale é sempre a próxima – agora, fixada em
15 de outubro, quando um planeta invisível, Nibiru, vai destruir o mundo, poupando-nos das 48 prestações do carro e
da TV grandona.
Um boteco da periferia anunciou em 1999 que segundo os “astros” o melhor lugar para se proteger do fim do
mundo seria seu porão, onde havia um tunguete para jogos clandestinos: “Passe o fim do mundo em companhia
agradável no Bar do Zé”.
A profecia de fato se cumpriu: a uma alegre noitada no
porão, com muita birita e tira-gosto celestial, seguiu-se o
radioso amanhecer de fim do mundo, a ressaca atribuída
a um ovo colorido.
Com o pequeno crescimento do PIB previsto para 2018
viveremos o day after da crise sem o paraíso pós-apocalíptico do
desenvolvimento sustentável. Será só uma tomada de ar resultante do consumo das famílias que já nem ligam mais para a
política, desistiram de procurar emprego e vão tocando a vida.
Isso dará cerca de 60% do crescimento previsto e não
será sequer voltar ao nível anterior à crise. Estima-se que só
em 2020 seja possível retornar a 2013.
O Nibiru dos “místicos” e o “desenvolvimento sustentável” prometido pelo quadrilhão ansioso para brecar a Lava
Jato serão dois estelionatos. Quando a ressaca de uma nova
crise vier, basta simplesmente botar a culpa no ovo colorido.

Caroline Buosi Velasco,
psicóloga

NOTAS
 Cama hospitalar

Sicredi

A família de Maria
Madalena da Silva precisa
de uma cama hospitalar
para um paciente que está
acamado e é cuidado pelos
familiares. Além da cama,
também há necessidade de
doações de roupas de
cama, leite, cesta básica e
produtos de limpeza. O
telefone para contato é
(45) 9 9841-0608. As
doações também podem
ser levadas até a Rua Irene
Pires de Souza, 385, no
mutirão do Bairro 14 de
Novembro,
em Cascavel.

O Sicredi – primeira
Instituição Financeira
Cooperativa do Brasil – vai
reinaugurar, no dia 6 de
outubro, a agência
Cascavel Centro. A
agência, que funciona
desde 2002 na cidade,
passará a ter uma área
total de 1.400 metros
quadrados, quase o triplo
da anterior que era de 507
metros quadrados e estará
localizada em frente ao
antigo local. O novo
endereço da agência será
na Rua Paraná, na região
central da cidade.

Alceu A. Sperança - escritor
alceusperanca@ig.com.br
(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Cascavel
Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

O descuido de
alguns donos de
cães agressivos ao
permitirem que os
animais fiquem nas
ruas, que muitas
vezes resultam em
ataques.

A ampliação do
trabalho de
recuperação de
ruas e avenidas
pela Secretaria
de Serviços e
Obras Públicas
em Cascavel.
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Fases da lua
CRESCENTE
27/09 - 23h53

CHEIA
05/10 - 15h40

MINGUANTE
12/10 - 09h25

NOVA
19/10 - 17h12

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000
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Chorar de rir
O humorista Rafael Cortez
sobe ao palco do Teatro
Municipal neste sábado, às
21h, com o show “O
problema não é você, sou
eu!”. Os ingressos estão à
venda nos Postos Pegoraro e
nos Totens Alô Ingressos do
JL Shopping e Novo Beal.

gente@jhoje.com.br

A Biblioteca Pública
Sandálio dos Santos abre
hoje a exposição “A história
do livro”, que contará a
trajetória desde a escrita
em pedras até nossos atuais
e-books. Estarão em
exposição os livros mais
antigos do acervo da
Biblioteca Pública.

Não sobrecarregues os teus
dias com preocupações
desnecessárias, a fim de que
não percas a oportunidade
de viver com alegria.
André Luiz

Cursos Técnicos
Até 8 de novembro estão
abertas as inscrições do
processo seletivo para os
cursos técnicos do Centro
Estadual de Educação
Profissional Pedro Boaretto
Neto (CEEP). Os resultados
serão divulgados dia 20 de
novembro de 2017 e as
inscrições podem
ser feitas pelo site
www.ceepcascavel.com.br.

Pamela Bortoluzzi e Elaine Wilges durante
a Pedalada Sustentável

Semana do Livro e
da Biblioteca
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Flores!
Até 8 de outubro, ocorre a 12ª Rotary Fest Flores, no
Centro de Eventos de Cascavel. A entrada é franca.

Caminhada Rosa
Sábado terá a Caminhada
Cascavel Rosa. O ponto de
partida será o Lago
Municipal. A concentração
está marcada para as
15h30, com atrações
culturais e alongamento e,
em seguida, a caminhada.
A inscrição é um quilo de
alimento. Os donativos são
em prol da Casa de
Francisco de Assis.

Muito Jazz
Começa amanhã e vai até dia 7 de outubro o
projeto Manga Jazz, uma iniciativa do Manga Rosa
Lounge Bar que traz o que há de melhor na música
instrumental brasileira e do jazz tocado no País. A
realização é da Secretaria Municipal de Cultura, da
Casanóz e outros parceiros. O evento será no
Manga Rosa Lounge Bar, Rua
Manaus 2.277, Bairro Cancelli.

BRENDA MATESCO
MATTOS, fotografada
por Vera e Grasi
Fotografias
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Aécio nas mãos de Fachin
AGÊNCIA BRASIL

O ministro Edson Fachin, do
Supremo Tribunal Federal (STF),
foi sorteado relator do mandado
de segurança em que o senador
Aécio Neves (PSDB-MG) pede para
que seja suspenso seu afastamento das atividades legislativas.
O afastamento de Aécio foi determinado pela Primeira Turma do
STF na semana passada, quando
foi imposto também que o senador não poderia se ausentar de
casa à noite.
As duas medidas cautelares
foram impostas a pedido da Procuradoria-Geral da República
(PGR), no inquérito em que Aécio foi denunciado por corrupção
passiva, após ser gravado em
conversas suspeitas com o empresário Joesley Batista, um dos
donos da JBS.
Segundo o ex-procurador-geral
da República, Rodrigo Janot, o senador recebeu R$ 2 milhões em
propina do empresário, em troca
de sua atuação política. Aécio
nega as acusações, afirmando
que o dinheiro se refere a um
empréstimo pessoal.
Fachin, que foi responsável por
determinar liminarmente o primeiro afastamento de Aécio do cargo, foi escolhido por sorteio, realizado somente entre os ministro
da Segunda Turma da Corte.

FACHIN foi quem concedeu liminar para afasta Aécio Neves

DEFESA DE TEMER
Os advogados do presidente Michel Temer entregarão, amanhã, à
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, a defesa dele
contra a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF).
Segundo o vice-líder do governo na Casa, Beto Mansur (PRB-SP), cada
um dos três denunciados (Temer e os ministros da Casa Civil, Eliseu
Padilha, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral) deve se defender
separadamente. Eles foram acusados dos crimes de obstrução da
justiça e organização criminosa.
Beto Mansur, responsável pelo levantamento de votos dos
parlamentares na primeira e nesta denúncia contra o presidente,
demonstrou otimismo com o placar a ser alcançado na votação na CCJ.
Segundo Mansur, o resultado desta votação deverá ser semelhante ao
registrado na anterior.

Pedido
No mandado de segurança, o advogado de Aécio, Alberto Toron,
pede que o afastamento seja suspenso ao menos até que seja
julgada a ação direta de inconstitucionalidade (ADI) sobre a
necessidade ou não de aval do Legislativo para que o Judiciário
possa aplicar medidas cautelares contra parlamentares.

PLACAR DE ONTEM
BRASILEIRÃO
Ponte Preta ? x ? Flamengo
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Famílias em áreas de risco
A liberação de loteamentos sem a
preocupação com a preservação ambiental e até mesmo problemas decorrentes da própria natureza faz com
que cerca de 300 famílias de Cascavel vivam hoje em áreas de risco.
De acordo com o secretário de
Ação Comunitária, José Carlos da
Costa, as moradias estão espalhadas
por diferentes regiões da cidade.
“Hoje encontramos muitas casas
em área de preservação às margens
de rio que são de risco, como, por
exemplo, na baixada do Bairro Neva,
no Parque São Paulo”, cita.
O secretário explica que as famílias pagaram por esses espaços,
entretanto, estão sujeitas a situações de maior perigo.
“Não são áreas de invasão, porém as famílias são proprietárias
de áreas que se tornaram de riscos”, acrescenta Cocão.
Segundo ele os números constam em levantamento da Defesa
Civil que é um departamento da
Secretaria de Ação Comunitária e
que a equipe realiza constantemente trabalho de monitoramento.
“Sempre quando há chuvas fortes fazemos ronda e temos nos precavido para caso seja necessário retirar as famílias dos locais”, explica.

300

famílias vivem em áreas
de risco em Cascavel

C huvas

CASAS FORAM construídas em área de
preservação às margens de rios
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

Apesar do registro de chuvas no fim de semana somente uma família
em áreas de riscos foi atendida pela Defesa Civil por precaução, mas
não houve estragos na moradia. Já por parte do Corpo de Bombeiros
houve apoio para uma ocorrência de destelhamento e nove para corte
de árvores que foram derrubadas pelo vento.

“Não são áreas
de invasão, porém
as famílias são
proprietárias de áreas
que se tornaram
de riscos.”
José Carlos Costa, secretário
de Ação Comunitária

são indicados para aumento
do gasto energético e da
oxidação de gordura e entre
os mais comuns, estão cafeína
e chá verde.

• Zinco: imprescindível para o sistema
imunológico, saúde da pele, das
unhas, do cabelo e para a cicatrização
de feridas. Sua falta provoca atraso no
crescimento na maturação sexual.
• Fibras alimentares: aumentam a
saciedade e colaboração para a
redução da ingestão de alimentos.
Atualmente, diversos tipos de fibras
são comercializados em pó e cápsulas.
• Proteínas: voltadas para aumentar o
aporte protéico e de massa muscular no
organismo.

Pela manhã, você terá disposição de
sobra para dar conta até daquelas tarefas mais chatas. Depois do almoço,
será mais fácil lidar com mudanças e
acatar novas ordens. Cor: verde.
Pela manhã, você estará mais interessado em se divertir e curtir a vida, mas
não deixe o trabalho de lado. Depois
do almoço, vai ser mais fácil se entender com os superiores. Cor: creme.
Na parte da manhã, procure se concentrar mais no trabalho e deixe os
assuntos domésticos de lado. Depois
do almoço, aproveite para retomar um
projeto que estava engavetado. Cor:
preto.
Você terá facilidade para se aproximar
das pessoas e fazer novos contatos, já
que estará mais falante. Depois do almoço, retomar um projeto encostado
pode ser uma boa ideia. Cor: tons claros.
A sua atenção vai se concentrar nas
finanças nesta manhã. Aproveite para
cortar alguns gastos e reveja os projetos que deixou de lado depois do almoço. O final da tarde será mais produtivo. Cor: tons escuros.
Mostre que leva suas tarefas a sério e
concentre-se no que precisa fazer, na
parte da manhã. À tarde, resgatar ideias e projetos que estavam engavetados pode ser uma boa. Cor: cinza.

Libra

• Termogênicos

• Ferro: a carência do mineral pode
alterar o crescimento e o
desenvolvimento infantil, inclusive a
capacidade de aprendizagem.

horóscopo
Clima tenso no trabalho. Alguém que
não gosta de você pode tentar estragar seus planos. É melhor cuidar das
suas tarefas a sós. À tarde, ouça sua
intuição, que estará forte. Cor: creme.

Escorpião

Não. Um dos principais mitos que
envolvem os suplementos vitamínicos é
sobre o ganho de peso. É comum as
pessoas associarem, erroneamente, a
ingestão de nutracêuticos a alterações
no peso, mas, de acordo com
especialistas, trata-se de um mito. Os
suplementos vitamínicos reúnem
nutrientes e vitaminas sem valor
energético e, por isso, não contribuem
para o aumento de peso.

• Cálcio: importante para a saúde dos
ossos e dos dentes e para o bom
funcionamento dos músculos e dos
nervos. Em caso de déficit, pode
prejudicar o crescimento na criança.

Este anjo ajuda a destruir a força dos
inimigos, das pessoas que só pensam
em humilhar os mais fracos e auxilia
todos que pedem socorro a Ele para
obter liberdade. Protege as viagens em
geral e todos os que estão desolados e
solitários. Influencia todas as coisas que
são baseadas na bondade e os ganhos monetários provenientes do trabalho honesto. Quem nasce sob esta
influência terá um temperamento
vigoroso e forte, suportando qualquer adversidade com benevolência, paciência e coragem.

Se está procurando emprego, conte
com uma força dos amigos. Mas, se
trabalha, vale a pena pedir conselhos
ou ajuda a alguém próximo e experiente. Cor: azul.

Sagitário

Suplementos e
nutracêuticos
engordam?

Sim. Tanto suplementos vitamínicos
como nutracêuticos seguem dosagens
recomendadas pela Anvisa (Agência
de Vigilância Sanitária), ou seja, as
cápsulas, comprimidos ou solúveis
contêm uma quantidade segura de
cada substância. É indicado, no
entanto, que o consumidor consulte
uma nutricionista antes de fazer a
combinação de produtos, para
verificar quais as reais necessidades
e carências nutricionais do seu
organismo.

• Vitamina B12: previne a anemia,
beneficia as células do trato
gastrointestinal, ajudando na digestão
e absorção dos alimentos.

Protege os dias: 10/05 - 22/07 - 03/10 - 15/12
- 26/02. Número de sorte: 12. Mês de mudança: dezembro. Está presente na Terra: de 17h
às 17h2.

Concentre toda a sua atenção no trabalho, na parte da manhã. Seu progresso vai depender do seu empenho,
e seus superiores estarão de olho no
seu trabalho. Cor: vermelho.

Capricórnio

A principal diferença é que os
suplementos contêm apenas uma
substância em sua fórmula já os
nutracêuticos combinam diversos
princípios ativos em um só produto.

Posso tomar mais
do que um por dia?

• Vitamina B9: também conhecida
como ácido fólico, participa na
formação dos glóbulos vermelhos do
sangue, no crescimento dos tecidos e
na produção de energia.

ANJO HAHASIAH

No trabalho, mostre seu lado mais animado e procure contagiar os colegas com
seu bom humor. À tarde, vai ser mais fácil
se entender com os superiores e passar
uma boa imagem. Cor: azul.

Aquário

Diferença entre
suplementos e
nutracêuticos

• Vitamina D: regula a absorção
intestinal de cálcio e fósforo e estimula
a mineralização óssea. Os ossos
podem ficar frágeis em decorrência da
deficiência.
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É melhor redobrar a atenção no trabalho. Se puder, prefira trabalhar a sós e
não confie muito nos outros. Depois do
almoço, ouça mais sua intuição, que
estará mais forte. Cor: amarelo.

Peixes

odos sabem da importância de se alimentar bem. Porém, em função da
correria da vida moderna e do aumento do consumo de produtos
industrializados, até mesmo as pessoas mais atentas têm dificuldade em
consumir a quantidade diária necessária de frutas e verduras. Para suprir
essa carência, uma alternativa saudável é ter como aliados os suplementos
vitamínicos e nutracêuticos - lembrando que durante cada fase da vida, a
suplementação deve ter uma atenção diferenciada.
Para tirar as dúvidas dos consumidores com relação ao consumo de
suplementos vitamínicos e nutracêuticos, a farmacêutica da Liteé Farma do
Brasil, Helaine de Lima, ressalta algumas informações sobre o assunto:

Senhor meu Deus, em ti confio; salva-me
de todos os que me perseguem, e livrame; Para que ele não arrebate a minha
alma, como leão, despedaçando-a, sem
que haja quem a livre. Senhor meu Deus,
se eu fiz isto, se há perversidade nas
minhas mãos. Se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo (antes, livrei ao
que me oprimia sem causa). Persiga o
inimigo a minha alma e alcance-a; calque
aos pés a minha vida sobre a terra, e
reduza a pó a minha glória.

Áries

T

• Vitamina C: potente antioxidante.
Suas propriedades melhoram a
circulação do fluxo de oxigênio,
fazendo dela uma ótima vitamina para
cabelos e unhas.

Salmo do Dia

Salmo 103:1-5

Touro

sobre suplementos
vitamínicos e nutracêuticos

• Vitamina A: auxilia na prevenção
da anemia e cegueira noturna, além de
fortalecer os dentes e o sistema
imunológico.

Gêmeos

VERDADES

PROPRIEDADES
DAS VITAMINAS

Parabéns!
Alexandra Oliveira, Mara Cascavel, Marcia
Labis De Castilho, Mirian Miranda Santos, Luana Lasta Gaiteira, Marcia Brandao, Alceu
Martins Junior, Osni Rodrigues, Gustavo Ernesto Bauermann, Marcos Lamezon e Omar
Antonio Melin.

Câncer

X

VARIEDADES

CASCAVEL, 03 DE OUTUBRO DE 2017

Leão

MITOS

HOJE NEWS, 03 DE OUTUBRO DE 2017

Virgem

16 VARIEDADES

Na parte da manhã, unir forças com os
colegas será a melhor pedida. À tarde,
você poderá contar com a ajuda ou
apoio de alguém com uma boa posição no trabalho. Cor: verde.
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N o velas
DIVULGAÇÃO

GLOBO • TEMPO DE AMAR
Em Morros Verdes, Maria Vitória se desespera com a afirmação de Delfina sobre sua gravidez e escreve uma carta para
Inácio. Enquanto isso, Geraldo cumprimenta Inácio por seu bom trabalho no Rio
de Janeiro e lhe concede uma gratificação. Ainda na cidade, Celeste Hermínia
decide promover um jantar para celebrar
a volta de Olímpia e pede que Vicente
convide Conselheiro. Lucinda confunde
Gregório com Maurício. Olímpia retorna
e apresenta Edgar a Vicente e Conselheiro. Em Portugal, Delfina inventa para Silveirinha que as cartas de Maria Vitória
devem ser entregues a ela. Tereza se compadece de Maria Vitória. José Augusto se
desespera ao descobrir a gravidez da filha e decide enviar Maria Vitória para um
convento.

Maria Vitória
vai para o convento
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Malu manipula Edgar, que confronta Bóris sobre o suposto envolvimento
com Lica. Tina e Anderson reatam o
namoro. Ellen anuncia aos amigos que
ganhou a bolsa de estudos. Roney se
preocupa com Tato e Aldo. Dóris afirma
a Tato que irá ajudá-lo a se reconciliar
com Aldo. Nena e Das Dores fazem
uma surpresa em homenagem a Ellen.
MB se surpreende com a reaproximação de Lica e Clara. Janete alerta Aldo
sobre a presença de Dóris e Tato. Bóris
e Ana Maria explicam a Edgar sobre o
caso de Lica.
PEG PEGA
Eric pede a Sérgio que ajude Sandra Helena neste primeiro momento em
que é presa. Arlete aconselha Júlio a
falar a verdade sobre as pessoas envolvidas no roubo. Maria Pia diz a Malagueta que ele não pode fugir com o dinheiro. Pedrinho fica aliviado ao saber
que irá recuperar parte do dinheiro que
estava com Sandra Helena. Cristóvão

avisa a Dílson que Sabine quer manipulá-lo. Dom promete a Dílson que o
ajudará a convencer Cristóvão e Madalena que o quiosque será bom para seu
futuro. Dom é preso por policiais que o
confundem com bandido, por estar mal
vestido perto de um carro importado.
A FORÇA DO QUERER
Zeca é socorrido por transeuntes, e
Ruy escapa. Caio convida Jeiza para
viajar. Mira questiona Irene sobre seu
plano para a falsa gravidez. Guto e Nazaré descobrem que Zeca foi baleado e
correm par ao hospital. Ruy confessa a
Amaro que atirou em Zeca, e ele pede
ajuda a Dantas. Edinalva alerta Marilda
sobre o estado de Zeca e questiona o
paradeiro de Ruy. Dantas abriga Ruy
em sua casa. A polícia vai à casa de
Joyce à procura de Ruy. Os policiais
encontram a arma do crime no carro de
Ruy. Cibele acusa Ritinha de ter destruído a vida de Ruy e de Zeca. Joyce
expulsa Ritinha de sua casa. Nazaré
avisa a Abel o ocorrido com Zeca. Bibi
vê Rubinho ao telefone e desconfia de
seu comportamento.

O RICO E LÁZARO
Joana pede para Asher não cultivar
a vingança. Shag-Shag conversa com
Benjamin. Ilana chega e pede para conversar com a mãe de Hurzabum. Rebeca apoia o marido. Fassur comunica a
data de casamento e avisa que logo terá
uma nova eleição na sinagoga. EvilMerodaque diz que é preciso dar dignidade aos escravos. Beroso e Nebuzaradã não gostam. Neusta se irrita ao
ver Joaquim beijando Edissa antes do
casamento. Ilana oferece ajuda a ShagShag. Darice flagra Sammu-Ramat comemorando a morte de Zabaia.
Todos estranham ao verem Nebuzaradã concordando com Asher e fingindo-se de bonzinho. Joana chega em
casa e se depara com Zac. Asher questiona a atitude de Nebuzaradã. Sammu-Ramat nega ter feito algo contra
Zabaia e oferece o incenso para Darice. Asher controla o ódio por Nebuzaradã. Zac implora para Joana perdoá-lo. Darice recusa a droga oferecida por Sammu-Ramat. A sacerdotisa convida a serva para trabalhar
novamente no palácio.

* 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

SHOPPING JL
 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
FOTOS: DIVULGAÇÃO

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

SOLUÇÃO ANTERIOR
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