Marcha, soldado!
Pátria, honra, dever e disciplina. Essas quatro
palavras norteiam o ensino nos colégios militares.
Cascavel deverá ganhar uma unidade já a partir de
2018, inicialmente com duas turmas experimentais
de 30 alunos cada. Depois do “jogo de empurra”
sobre a manutenção do Centro de Atletismo, que
ainda está em construção, agora vem o anúncio de
que o local dará espaço a um Colégio da Polícia
Militar. Até 2020, a proposta é ter 720 estudantes.
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VICTOR LARA/DIVULGAÇÃO

Relatório polêmico
Terminou ontem o prazo regimental para que o Executivo entregasse à Comissão de Educação da
Câmara de Vereadores o relatório
a respeito da fiscalização realizada sobre o que é pago no contrato
do transporte escolar rural, em comparação ao trabalho realizado.
A informação, de fonte segura
e que preferiu não ser identificada, é que o relatório está pronto e
foi encaminhado, inclusive, às empresas Transpaula e Transtusa,
que fazem o transporte escolar na
cidade. A Secom (Secretaria de Comunicação) confirmou a informação, dizendo que as empresas já
foram notificadas a respeito do
relatório e uma cópia deste foi anexada à notificação. A garantia é de
que a documentação seja entregue
hoje à Comissão.
Ontem, o Executivo havia pedi-

do um adiamento de prazo para responder ao requerimento proposto
pela Comissão pedindo justamente essas informações. Os membros
da Comissão questionaram a atitude. Paulo Porto usou a tribuna
durante sessão da Câmara para
questionar os fatos que levaram o
Executivo a pedir o adiamento. “Ou
o relatório não está pronto, ou está
pronto e não confere divergências,
ou o relatório está pronto e prejudica as empresas”, pontuou, justificando: “Se não estivesse pronto, o
Município mandaria um ofício dizendo que não está pronto. Se estivesse pronto, mas sem divergências,
não haveria nenhuma preocupação
em divulgar. Acreditamos que, então, está pronto e há discrepância”.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

V otação
O vereador pediu voto contrário ao adiamento de prazo. Ao todo, sete vereadores
votaram contra, mas não foi o suficiente para
derrubar o pedido. “Tenho certeza que, assim que conseguir, o Executivo disponibilizará o relatório”, defendeu o líder de governo,
vereador Alécio Espínola.

Visita à escola
A Comissão de Educação visitou, ontem,
a Escola Municipal Carlos de Carvalho, no
distrito de São Salvador. A escola é
dividida por Município e Estado. São 246
alunos ao todo. A reivindicação mais
antiga da escola é a construção de um
ginásio, já que atualmente as crianças não
conseguem fazer Educação Física quando
chove. A construção de novas salas de
aula também está na demanda.

Decisão em Cascavel
Pela Comissão de Educação, Porto questionou
demora do EXECUTIVO

O fim de semana será de decisão
no automobilismo paranaense. A categoria Turismo tem uma final imprevisível no circuito do Autódromo Zilmar
Beux, onde será disputada a 3ª e última etapa da temporada.
Sem os descartes, os cinco primeiros
colocados são: Rodrigo Kostin/Roberto Baú
(60 pontos), Márcio Ymagava/Lucas Inoue
(54), Roberto Bonato/Evandro Maldonado
(50), Adriano Botelho/Caio Botelho (45) e
José Carlos Pederneiras (40). Entretanto,
aplicando-se o descarte obrigatório da pior
bateria, a classificação muda.
Assim, o líder passa a ser Márcio Ymagava/Lucas Inoue (53 pontos), seguido por
Roberto Bonato/Evandro Maldonado (50),
Rodrigo Kostin/Roberto Baú (48), Adriano
Botelho/Caio Botelho (45) e José Carlos Pederneiras (34). Isto quer dizer que qualquer um dos cinco primeiros colocados pode
ser campeão, o que torna a etapa de Cascavel ainda mais empolgante.
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Centro de Atletismo =
Obra pública anunciada
como símbolo do progresso e
desenvolvimento não só do
esporte e de Cascavel, mas
como de todo o Sul do País, o
Centro de Atletismo caiu no
descrédito após um “jogo de
empurra” e agora, mais de
dois anos depois de ter começado a ser construído, e ainda inacabado, será transformado em Colégio da Polícia
Militar do Paraná.
O anúncio foi feito na noite

de segunda-feira pelo deputado federal Evandro Roman em
sua página no Facebook. No
mesmo dia, o deputado estadual Carlos Massa (Ratinho
Junior) propôs à Secretaria Estadual de Educação e ao Comando da Polícia Militar do
Paraná transformar a área do
Centro de Atletismo em um
complexo com um colégio militar administrado pela PM.
A ideia é seguir os moldes
de instituições de ensino semelhantes já existentes na

capital do Estado, como a Academia de Polícia Militar do
Guatupê, comandada pelo Tenente-Coronel Mauro Celso
Monteiro. Segundo ele, o objetivo para Cascavel é iniciar
as atividades em sala de aula
de forma experimental já no
ano que vem, com duas turmas de 30 alunos cada (uma
do 6º ano do ensino fundamental e outra do 1º ano do
ensino médio), para em 2019
contar com 240 alunos, dobrar o atendimento (480 alunos) em 2020 e ter 720 estudantes em 2021.
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Quase R$ 6 mi a menos
no bolso da Paulitec
A empresa Paulitec deixou de
receber dos cofres públicos R$ 5,8
milhões. Isso pelos serviços não
prestados que estavam previstos
em contrato firmado em 2015 para
reforma da Avenida Brasil.
Com sete termos aditivos firmados pela gestão passada, o valor
previsto de R$ 41,2 milhões extrapolou os limites: R$ 64 milhões.
Só que neste ano, o 9º termo aditivo de contrato reduziu o valor em
R$ 2,5 milhões.
Ontem, o prefeito de Cascavel
assinou a retirada de mais R$ 3,3
milhões. Isso quer dizer que, se não
houver alteração, a Paulitec deve receber, ao todo, R$ 58,2 milhões.

De acordo com a Secretaria de
Planejamento, diversos itens foram
considerados para a redução. Porém, a não retirada da estrutura do
Terminal Leste, trabalho que estava previsto, não foi feito. É que estava previsto em contrato que a
empresa faria a retirada do terminal e também as adequações na
Avenida onde fica a estrutura.

REFEITOS

A empresa teve de refazer alguns serviços,
como a ciclovia, por exemplo. Antes mesmo
de ser inaugurada, a pista para bicicletas
precisou ser completamente refeita, graças às
rachaduras presentes. A empresa alegou que
o problema era na tinta utilizada, que não era
compatível com o material do asfalto. Durante
fiscalização, a prefeitura constatou o erro e a
empresa precisou refazer o serviço, sem custo
a mais para a administração.

OS ADITIVOS DO CONTRATO 32/2015
Valor previsto: ............................................................................... R$ 41.252.899,49
1º Termo aditivo readequação da Planilha de Orçamento .................... R$ 6.469.014,41
2º Termo aditivo reajuste 7,46% do Contrato ...................................... R$ 3.111.268,58
3º Termo aditivo 2ª readequação da Planilha de Orçamento .............. R$ 10.356.155,32
4º Termo aditivo reajuste 7,46% .......................................................... R$ 772.569,19
5º Termo aditivo rerratificação da Planilha Orçamentária ................................... R$ 0,00
6º Termo aditivo 1º reequilíbrio econômico-financeiro ......................... R$ 1.010.515,33
7º Termo aditivo reajuste 5,87% ....................................................... R$ 1.125.017,56
8º Termo aditivo aditamento de Prazo do Contrato ........................................... R$ 0,00
9º Termo aditivo rerratificação da planilha orçamentária ....................... R$ -2.520.891,38
10º Termo aditivo rerratificação da planilha orçamentária ...................... R$ 3.315.042,18

Obra da Avenida Brasil custou bem
mais do que o PREVISTO

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos
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Colégio da Polícia Militar
IDEIA é cogitada há dois anos

A última grande
obra do PDI
Revitalização por R$ 15.262.681,86.
Esse é o valor previsto pela Prefeitura de Cascavel para a reforma
da Avenida Tancredo Neves. A licitação está marcada para o dia
8 do próximo mês, com previsão
de conclusão da obra para dez
meses. A autorização para licitação foi assinada ontem, durante
Escola de Governo, pelo prefeito
Leonaldo Paranhos.

A grande preocupação é porque
a obra precisa estar pronta até fim
de 2018, quando termina o contrato com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).
A Avenida deve receber, basicamente, os mesmos serviços que a
Avenida Brasil e a Avenida Barão do
Rio Branco. Contemplada com ciclovia, pista de caminhada, pista exclusiva para ônibus e um diferencial.

L ooping
A grande preocupação era com relação ao looping de quadra, de forma
que os moradores do Bairro Pioneiros Catarinenses conseguissem ter acesso à Avenida. Por isso, o projeto foi revisto. “As novas travessias e a abertura de novas ruas vai facilitar o acesso ao bairro, e vai contemplar a segurança de quem usar a ciclovia e a pista de caminhada”, afirma o secretário
de Planejamento Fernando Dillemburg. Além disso, não será refeita a pista
exclusiva para ônibus. De acordo com o secretário, também haverá alteração no pavimento da pista de caminhada. “Houve reclamação das pessoas com relação ao material instalado na Brasil. Assim como na Barão do
Rio Branco, na Tancredo a pista será feita de asfalto”, ressalta.

O “jogo de empurra” em que se transformou o Centro de Atletismo de Cascavel teve início tão logo as
obras começaram na área de 86 mil metros quadrados localizada na região Oeste da cidade, em 18 de
maio de 2015. No fim daquele mesmo ano, a reportagem do jornal Hoje (edição do dia 27 de
dezembro) já antecipava que existiam planos alternativos para o empreendimento, sendo um deles a
construção de uma “escola do esporte” ao lado do Centro para atender jovens do 6º ao 9º ano do
ensino fundamental.
Para o ano seguinte, quando deveria ter sido entregue para o período de aclimatação para os Jogos
Olímpicos Rio 2016, a ideia era incluir o Centro cascavelense no Plano Brasil Medalhas do governo
federal, que disponibilizou investimentos em construção, reforma e operação de centros de treinamento,
contratação de profissionais e aquisição de equipamentos esportivos. Isso numa tentativa de transferir a
gestão do espaço edificado em Cascavel para a União.
Entretanto, de acordo com o Ministério do Esporte, “a obra e a gestão” do Centro de Treinamento em
Atletismo de Cascavel são de responsabilidade do governo do Paraná, que chegou a anunciar que a
CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) ficaria responsável pelo local, o que a entidade de desporto
negou nessa terça-feira: “a CBAt nada ter a ver com esse Centro, não fez parte da elaboração do projeto
nem nunca teve a ver com a construção”.
Com isso, o governo do Estado do Paraná tem autonomia total sobre o empreendimento cujo investimento
total soma R$ 18,7 milhões, sendo R$ 15 milhões em recursos do Ministério do Esporte, já liberados.

OBRA da Avenida Tancredo Neves
deve ficar pronta em 10 meses

Mais revitalizações
Durante a escola de governo, o
secretário de Obras Jorge Lange também
apresentou outros dados de projetos
realizados pela Secretaria. O projeto de
revitalização da Tito Muffato, obra que
será licitada, em R$ 7.344.584,37;
alargamento da Rua Jacarezinho, com
previsão de R$ 580 mil; abertura da Rua
Ipanema, ligando com a Avenida Rocha
Pombo, com previsão de investimento
de R$ 2 milhões; projeto de duplicação
da Avenida Italo Weber, que liga ao
Aeroporto de Cascavel, com valor
previsto de mais de R$ 3 milhões; recape
da Avenida Rocha Pombo, de R$ 2.569
milhões; e recape da Avenida Assunção,
com valor previsto em R$ 1,5 milhão. A
Secretaria também pretende fazer um
diagnóstico da malha viária para
saber os locais em que há problemas
e analisar as medidas que devem ser
tomadas com base na situação do
pavimento.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

SELECIONADOS

A ideia anunciada inicialmente para o CT de
Atletismo em Cascavel era de que apenas
atletas de ponta do esporte, oriundos da região
Sul do País, poderiam utilizar o espaço,
construído de maneira a atender o padrão
internacional da modalidade. Já a ideia de
escola defendida em 2015 seria mais
“democrática”, com acesso destinado a jovens
promessas das pistas de toda a região Oeste
do Paraná. Já com a escola da PM o ingresso
volta a ser seletivo, pois essas instituições de
ensino têm sistema próprio de escolha de
alunos, num modelo semelhante aos dos
vestibulares de universidades e que assim como
eles movimenta cursos preparatórios específicos
para o ingresso dos alunos.
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Legislativo APROVOU
doação de terreno ontem
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O passeio do teclado

FCC em campo
Vindo de empate por 1 a 1 com o
Operário no jogo de ida das quartas de
final da Taça FPF, no último domingo,
em Ponta Grossa, o elenco do FC Cascavel está focado na preparação para
receber o adversário para o confronto
de volta, marcado para este domingo,
às 11h05, no Estádio Olímpico.
Para isso, o time cascavelense intensifica o ritmo dos treinos a partir
desta quarta-feira, quando tem atividade tática marcada para as 10h em
seu centro de treinamento. Já a tarde será livre para os jogadores.
Ontem os trabalhos foram específicos no período da tarde, no primeiro dia da programação após a reapresentação na segunda-feira.
Amanhã e sexta-feira a programação também prevê treino tático pela
manhã e folga durante a tarde, com a
diferença que no último dia útil da semana a atividade será no Estádio Olímpico.

Handebol solidário

Multicampeã dentro das quadras, a equipe de
handebol feminino de Cascavel é a
representante da cidade mais vencedora dentre
todas as modalidades esportivas do município,
mesmo com poucos patrocínios. São tão
poucos que o time precisa arrecadar fundos por
meios próprios para honrar os compromissos
assumidos para este ano. Por isso realizará uma
janta à base de sukiaki neste sábado, a partir
das 19h, na Associação dos Jornalistas de
Cascavel. O valor é R$ 25 por pessoa. Os
ingressos estarão à venda no local ou podem
ser reservado com o com professor Marcos
Galhardo, pelo telefone 99971-7806.
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
1- João Paulo Pereira Marques e Daiane Maiara Porto
2- Paulo Leonardo de Amorim e Aline Vitória de Almeida Madruga
3- Francisco Willian Luna da Silva e Patricia Gomes
4- Eudes Luiz Miranda e Jessica da Silva Monteiro
5- Adelar da Silva Queiroz e Rebeca Genova dos Santos
6- Ailton de Souza e Mary Palmares de Lima Sauer
7- Allace dos Santos e Tathyane Denise Vesohoski
8- Luiz Henrique Valverde e Jocinete de Mello Ferreira
9- Marcos Antonio Martins de Souza e Lidiane Nunes de Figueiredo
10- João Divanil Diniz e Rosa de Jesus do Prado
11- Jurandir Marcelino da Silva e Lucimara dos Santos Paz
12- Jefferson Russe de Oliveira e Patricia Gomes Queiroz
13- José Ari Elesbão e Ilda Teixeira Lopes
14- Ilson Lopes Gonçalves e Liliana Teixeira de Lima
15- Bruno Mezzomo Brandão e Amanda Carolina NItsche
16-Cezar Augusto Alves de Paula e Daiane Lima
17- Alindomar Leite Araujo e Patrícia Carla dos Santos Ferreira
18- Adriano Rodrigo Menegott e Antoninha Pereira
19- Daniel Kreuscher de Almeida e Francieli Ribeiro
20- Irineu Lionço e Arlete Maria de Maman
21- João Maria Cesar da Silva e Maria de Lourdes Sousa Ferreira
22- Luís Henrique Antonioli dos Santos e Patrícia Angela da Costa
23- João Divanil Diniz e Rosa de Jesus do Prado
24- Maycon Dieizer da Silva e Pâmela Kuntz Camargo
25- Juliano Martins Nunes e Patricia Blahun Lacerda
26- Claudiney Krüger Gomes e Bibiana Angelica Martins Alves
27- José Cecilio de Ramos e Eliane Cezne
28- Moises Teixeira de Souza e Rafaela Mere Neves
29- Douglas Jean Adamanczuk e Gisele Aparecida Alvaristo
30- Evandro de Oliveira Campos e Franciele Aparecida Silveira Evangelista

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 04 de outubro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Afinal, qual
é o terreno?
Os vereadores aprova- trução do novo terminal.
ram ontem, em segunda Outras línguas dizem
votação, o projeto que que trata-se do terreno
permite ao Executivo con- que fica atrás do Termiceder um terreno para a nal Rodoviário, que forconstrução do MP (Minis- ma um triângulo. Mas lá
tério Público). O que cha- é o terreno doado à Poma atenção é que há di- lícia Federal.
A informação que pode
vergência na informação
sobre qual, afinal, é o ter- ser considerada oficial é
da Secom (Secretaria de
reno destinado ao MP.
Falava-se em uma par- Comunicação). O terreno
te do terreno ao lado do forma sim um triângulo,
atual Terminal Oeste. Na mas fica entre o Terminal
Câmara, aliás, essa é a Rodoviário e a Avenida Asinformação, inclusive do sunção. O que assusta
líder de governo Alécio mesmo é saber que o proEspínola, que uma parte jeto foi aprovado sem que
do terreno seria para a ninguém soubesse, ao
certo, onde fica o imóvel.
construção.
Porém, todo o
espaço está cer-  Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Assessoria CM
cado para a cons-

P obre
O vereador Jorge Bocasanta foi o único que votou
contra, por alegar que o Município é pobre para doar
terreno a uma instituição rica.
Os vereadores também aprovaram em segunda
votação o projeto que dá prioridades na lista de espera dos CMEIs e o projeto que libera R$ 450 mil neste
ano para castração de animais.

Um teclado que pertence a Orquestra Sinfônica de Cascavel foi
dar um “passeio” no último fim de semana. Uma integrante da
orquestra, com autorização superior, retirou o equipamento
que fica guardado no Teatro Municipal de Cascavel, para tocar
em um casamento. O uso do equipamento público em evento
particular deverá render uma investigação interna. Uma
denúncia será formalizada à Secretaria de Cultura.

Reforma
A reforma administrativa que
o prefeito Leonaldo Paranhos
enviará a Câmara de
Vereadores já provoca muita
especulação. Ontem, um dos
comentários era de que o
atual líder do governo, Alécio
Espínola, ocupará uma pasta
na administração. Paranhos
mantém a sete chaves os
novos nomes que poderão
compor sua equipe de
governo.

Mudança
O vereador Romulo Quintino,
que chegou a ensaiar uma
candidatura a deputado
estadual, está praticamente
com os dois pés dentro do
PR. Ele deverá apoiar a
candidatura de Gugu Bueno,
que vai buscar uma cadeira
na Assembleia Legislativa do
Paraná, além de pleitear a
presidência da Câmara na

próxima eleição da Mesa.

Restaurante
O prefeito Leonaldo Paranhos
assinou ontem o contrato com a
empresa Refeivel, responsável
pelo Restaurante Popular em
Cascavel. A empresa venceu a
licitação realizada na semana
passada. Nove empresas
participaram do certame. A
Refeivel atua no Restaurante
Popular há cinco anos.

Mais quatro
O projeto da Secretaria de
Assistência Social pretende
implantar mais quatro
unidades em bairros. No novo
contrato, já há cláusulas de
que a empresa vencedora irá
se responsabilizar pelos
futuros restaurantes
populares. O prefeito
Paranhos confirmou que
futuramente haverá preços
diferenciados do almoço.

OBA!
A informação de que o Centro Nacional de Treinamento de
Atletismo (CNTA), construído na região da FAG, será
transformada em um colégio militar foi postada em um
grupo político de whatsapp na manhã de ontem.
Responsável pelas obras, o empresário Nestor Dalmina
comemorou em tom de brincadeira: “Oba, agora talvez eu
receba em dia hahaha”.
z A proposta de criação de um colégio militar em Cascavel
está só engatinhando.
z “Hoje é o dia das boas notícias”, disse o prefeito Paranhos
ontem após o vice, Jorge Lange, anunciar que a Itaipu vai
repassar R$ 38 milhões ao Município de Cascavel.
z O dinheiro, a fundo perdido, é para ser usado na
pavimentação de estradas rurais.
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A crescente defesa de intervenção militar no Brasil, pregada principalmente em debates de redes sociais, começa a deixar o mundo virtual e ganhar adeptos dentro do
Congresso Nacional, o que é preocupante. O golpe militar
de 1964 só aconteceu porque teve apoio dos congressistas da época. Ao mesmo tempo em que avançam os debates em torno do assunto, militares de alto coturno sentemse a vontade para defender os anos de ditadura e até mesmo sugerir intervenção.
Em entrevista ao jornal O Presente, o deputado federal
Evandro Roman disse ser favorável a uma intervenção militar por um período curto. “Eu sou muito favorável que entrasse um regime militar por quatro anos e entregasse novamente o poder através da eleição”, disse o parlamentar.
A defesa de golpe – palavra que mais se encaixa para a
situação – não vem apenas de Roman. No mês passado, o
deputado Cabo Daciolo fez um discurso assustador ao defender na tribuna da Câmara dos Deputados o fechamento
do Congresso Nacional com uma intervenção militar. “E que
se feche o Congresso Nacional, com intervenção federal,
com um governo provisório para acertar a nação”, afirmou o
controverso deputado.
Ao invés de defenderem a intervenção militar, os parlamentares deveriam é buscar mecanismos para instrumentalizar o Estado para combater, de fato, a corrupção. Poder
para isso eles têm, mas parece que falta é vontade. Não há
solução para o País fora da democracia.

NOTAS

z Aprovação

Já em clima de Expovel, a
Sociedade Rural do Oeste
promove a Cavalgada 2017 e
a 5ª Queima do Alho no
próximo dia 15 de outubro.
Os interessados em
participar não precisam
pagar nenhuma taxa de
inscrição, basta comprar um
bloco com 25 ingressos na
sede da SRO. A Cavalgada
Expovel 2017, terá início às 8
horas na Avenida Piquiri
(entre as ruas Antonina e
Minas Gerais). Cavaleiros e
amazonas de toda a
região estão convidados
a participar.

Uma pesquisa divulgada
pela TV Tarobá mostra que o
prefeito Leonaldo Paranhos
tem aprovação da ampla
maioria dos cascavelenses.
Entre os ouvidos, 21,1%
classificaram a
administração como ótima e
42,1% disseram ser boa.
Outros 25,9% declararam
regular, 5,6% ruim e 3,3%
afirmaram ser péssimo. As
principais demandas sociais
apontada pelos
cascavelenses estão nas
áreas de saúde (40,6%),
segurança pública (23,6%).

As ações
desenvolvidas
pelo Centro de
Estudo do Menor
e Integração na
Comunidade
(Cemic), que
ontem completou
40 anos.

A lei sancionada
pelo governador
Beto Richa que
instituiu a Rota do
Vinho, mas que
deixou de fora
municípios
produtores da
bebida.

Da Editoria
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Para isso, o técnico Claudio Tencati, mais longínquo em atividade em um
mesmo clube no País, vai manter a formação que com três volantes que utilizou
na goleada de 4 a 1 sobre o CRB, na última sexta-feira. A mudança deve ser
com os jogadores e o principal desfalque é a ausência do capitão Germano,
suspenso. Rômulo assume a vaga. No Atlético-MG, o técnico Oswaldo de Oliveira, que estreou no fim de semana, terá o zagueiro Erazo e o atacante Luan
como opção. Os jogadores estão recuperados de incômodos que os deixaram
de fora da vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-PR no domingo. Já o zagueiro e
capitão Léo Silva está fora, por lesão.
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MINGUANTE
12/10 - 09h25

NOVA
19/10 - 17h12

Fases da lua
CRESCENTE
27/09 - 23h53

CHEIA
05/10 - 15h40

PRIMEIRA LIGA
Londrina x Atlético-MG

Menos de três horas depois de
se apresentar à seleção
brasileira, o meia Diego foi
cortado dos amistosos contra
Bolívia (nesta sexta, em La Paz) e
Chile (dia 10, em São Paulo). A
justificativa para que o meia do
Flamengo deixe o grupo é de
dores musculares. Como Tite já
havia chamado 24 atletas para os
dois confrontos, nenhum jogador
será acrescentado ao grupo, que
segue hoje para a Bolívia.

O Ministro do Interior do governo francês, Gerard Collomb, revelou
que uma bomba foi encontrada perto do Parc de Princes no último
sábado, horas antes da vitória do Paris Saint-Germain por 6 a 2 sobre o
Bourdeaux, em jogo válido pelo Campeonato Francês. Cinco homens
foram presos pelo incidente, incluindo um extremista islâmico que
deveria estar sob vigilância. O dispositivo improvisado, composto por
quatro cilindros de gás cobertos por gasolina, estava ligado a um telefone celular, criando combinação que poderia causar uma explosão e uma
tragédia, já que cerca de 50 mil pessoas foram ao estádio ver o jogo.

Lotofácil
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Um mês após terem ido a campo pelas semifinais, Londrina e Atlético-MG voltam a campo hoje para
decidir o título da Primeira Liga. Em
jogo único, as equipes se enfrentam às 21h45 desta quarta-feira no
Estádio do Café, em Londrina.
Após superar os times mistos do
Fluminense nas quartas e do Cruzeiro na semi, o Tubarão encara os
titulares do Galo com a promessa
de fazer valer o mando de campo
conquistado na primeira fase. Se
vencer, o alviceleste no Note do
Estado erguerá o título mais importante de sua história desde 1980,
quando se sagrou Campeão Brasileiro da Série B.

Ministro Gilmar
Mendes, do STF, ao
comentar ao
afastamento de Aécio
Neves do Senado.

z Cavalgada
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Tubarão x Galo

AGÊNCIA BRASIL

“A gente precisa ter
muito cuidado com
essas questões. Se
queremos reescrever
a Constituição,
vamos lá para o
Congresso e
assumamos a função
de legisladores.”
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Fachin mantém
Aécio afastado
do Senado
O ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Edson Fachin negou
ontem recurso para suspender a
decisão que determinou o afastamento do senador Aécio Neves
(PSDB-MG) das atividades legislativas, determinado pela Primeira
Turma da Corte na semana passada, quando foi imposto também o
recolhimento domiciliar noturno
contra o parlamentar.
No mandado de segurança protocolado anteontem, o advogado de
Aécio, Alberto Toron, pediu que o
afastamento fosse 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. A ADI deve
ser julgada no dia 11 de outubro.
Na decisão, Fachin entendeu
que é incabível um mandando de
segurança para questionar a deliberação de um órgão da Corte.

P rocesso
No processo, Toron justifica que
Aécio “não pode, para fins processuais penais, ser tratado como um
funcionário público qualquer”, entre outros argumentos. “É que a
Constituição Federal o desequipara, dotando-o de prerrogativas especiais. Se ele não pode ser preso, é de se perguntar: a medida,
que é alternativa à prisão, pode lhe
ser imposta?”, indagou.

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. LINDOMAR DE QUADROS E CLAUDIA MARA BATISTA
02. ROGERIO CUENCA OLIVEIRA E LORAINE DE FATIMA MARTINS
03. MARCELO DA SILVA E DAIANE AMARO LUCAS
04. EDINAN LUIZ NARDI E ANA CAROLINA SILVA AZEVEDO
05. VICENTE PIRES LORENÇO E JUCINÉIA CRISTINA DE LIMA
06. JEFERSON DA CRUZ MULLER E MICHELE PATRICIA PIERRI
07. RODRIGO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA E TAINARA PEREIRA SCHMITZ
08. MARCIO ROCHA E ELIZIANE WESCHENFELDER
09. JORGE JAISON EYNG E ANA CLAUDIA TOMÉ DA SILVA
10. EDSON FERNANDES DA SILVA E SILVANA ALVES DE SOUZA
11. ELIAS DA SILVA E ELIANE APARECIDA LAVAGNOLI
12. KACIO FELIPE MULLER E JESSICA DANIELLI SANTOS CARMO
13. EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E FRANCIELE DE
PAULA PADILHA
14. GEOVANE DO AMARAL MENDES E MAURICIA KETLIN
GUERREIRO RIBEIRO
15. JUSTINO PADILHA DE SOUZA E MARLI TEREZINHA MOREIRA
16. ROGER ADRIANO DE LIMA E LUCIELY TIZOTT
17. MARCIO ALVES VIEIRA E CLAUDIA APARECIDA DA SILVA
18. VILSON DA ROCHA E MARINES BRITO
19. ADILSO RODRIGUES DE FIGEREDO E SANDRA TEIXEIRA
20. JHONATAN ARAUJO DE ASSIS E GISLAINE BRAZ DA SILVA
21. GEOVANE DE MATOS E ÉRIKA DE CARVALHO VEIGA
22. JANDIR PADILHA E MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZA
23. ALCEU FERREIRA E ANDREIA CRISTINA HOROCHOSKI
24. TIAGO DE JESUS DA SILVA E MARCIA FELIX MACHADO
25. DAVI KALEL SANTOS E BRUNA RAFAELA ZOREK DA CRUZ
26. ADRIANO APOLINARIO E MARINEIDE DE FATIMA DA SILVA
27. MAYCON MAXIMO DOS SANTOS E EDILAINE VANESSA
DA SILVA
28. EDER FERREIRA CARDOSO E MATHILDE DA FONSECA
29. GERALDO FREIRE DE ASSIS E JULIANA DA SILVA WASMAM
30. WESLLEY VIEIRA DIONATO E DAIANE MIRIAM DE OLIVEIRA
31. CÉLIO CASSIANO DIONISIO E MARIA HELENA ROBERTA
ALVES VIEIRA
32. ARTIDORIO ALVES DOS SANTOS E DOROTEIA SADLOWSKI
33. LINEKER IGNAT PINTO E CAMILA MARIA APARECIDA QUINTINO
34. ANDRÉ DE SOUZA ERBA E SIDNEIA MULLER
35. ANTONIO NERES FILHO E MIRIAN ANSULIN
36. SIDNEY VELANE CUENCA E LUZIA VITAL PIMENTA
37. DIEISSON QUIRINO E ADRIANA GASPARINI
38. MAERCIO DA SILVA E MARIA APARECIDA DE SOUZA
39. JOSIEL ROQUE E MARIZETE DA SILVA DE SOUZA
40. LUCIANO DIAZ COHELLO E MARIA IVANILDE ZELFELD
41. FELIPE JUNIOR RAMIREZ E LUANA PRESTES
42. CLAUDINEI DE OLIVEIRA E RAFAELA RODRIGUES DE OLIVEIRA
43. JOÃO MARIA MOREIRA E HELENITA CORREA DE OLIVEIRA
44. JAIR RIBEIRO E JOCIANE MACHADO DA SILVA
45. MARCOS PAULO CAVALLARI E ALINE LOURENÇÃO DE PAULA
46. ANTONIO XAVIER DE SOUZA E DIRCELENE PEREIRA DA CUNHA

47. VANDERLEI JOSE DA SILVA E GESSICA GARCIA
48. OZIEL DE ALMEIDA E MARLI ANTUNES
49. LUIZ PEDRO DOS SANTOS FILHO E TEREZINHA XAVIER
DE SOUZA
50. JOSNI LOURENÇO E SANDRA MARA CORREA DE OLIVEIRA
51. VONEI DE ALMEIDA E SIMONE LEAL DA SILVA
52. ANTONIO BARBOSA DA SILVA E BERNARDETE RIBEIRO
53. NILCEU JOSÉ BERTOLINO E SHEILA GONÇALEZ NEGRÃO
54. PEDRO MANOEL APOLINARIO DA SILVA E JESSICA CARDOSO DA SILVA
55. ANDERSON MACIEL SCHONINGER E CLAUDIA XAVIER DA SILVA
56. GILMAR ESTEVÃO E MARIA DE LOURDES FERREIRA
57. CLOVIS LEMOS DE SOUZA E VERA LUCIA DOS SANTOS
58. CRISTIAN MOREIRA SANTOS E MARIA JULYA ROSSETO
SCHNEIDER
59. DIEGO LOPES E CAROLINE SILVA DE SOUZA
60. ANDRE BELMIRO CIBILS E ANDREA DOS SANTOS RODRIGUES
61. ALEXANDRE GRANDO E MARAISA AKEMI ZANONI
62. KLEBER JOSE SOBRAL ANTUNES E ANA CRISTINA PAULINI DA COSTA
63. ANDRE BATISTA FARIA E FLAVIA DA SILVA ROCHA
64. IVAN DELA LIBERA E MARLI DA SILVA AMADO
65. LUIZ CESAR DE OLIVEIRA E ADRIANA DA SILVA MACIEL
66. FERNANDO HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA E FAJUA
MEURER PAIN
67. LUCIANO CRISTIAN ZANIN E DENISE RIEBAU
68. WELLINGTHON CARLOS DE MAGALHÃES E GESIANE SOUZA SCHERRER DA SILVA
69. JOÃO BATISTA SANTOS RODRIGUES E PATRICIA FERNANDES DE PAULA
70. ROBERTO SPOHN E KEILA DOS SANTOS
71. MAURICIO ORIOLE E JOSIANE MARTINS
72. PEDRO FERNANDES DE PAULA E ROSEMERY SILVA
73. ADÃO DE PAULA RODRIGUES E ELIZANE CAMARGO DOS
SANTOS
74. JESUS DERRAÉL DA SILVA PEREIRA E TEREZA DE JESUS
FRANCISCO
75. VANDERLEI DIAS E ANA ALLI LUANA MASSOCATTO DO AMARAL
76. LUIS FABIANO OLIVEIRA AMADOR E TASSIA TATIELE CAVALHEIRO PECKER
77. SANDRO ANTONIO E ANDRESSA PEREIRA DA SILVA
78. SIDIVAL FERNANDES E ESTER APARECIDA VARGAS VALERIO
79. CARLOS EDUARDO JORGE E ELISABETE CRISTINA DE
OLIVEIRA NERI
80. JACKSON FERREIRA GONÇALVES E LEILA GALVÃO DOS SANTOS
81. JOSÉ ARCANGELO MISSEL E EMILIA FOGAÇA MANDICK
82. DANIEL KALIL SAFFE DE ARAUJO E BRUNA SILVERIO STACHIN
83. NILDO WEIBER FIUZA E LIUDOMIRA ALVES DOS SANTOS
84. LUCAS COELHO DA SILVA E ANTONIELE DA CRUZ SANTOS
85. VINICIUS ANDERSON SATURNO E CLEONICE DE FATIMA DIAS
86. PAULO HENRIQUE PEREIRA E ROSELEI MORAIS FONSECA

Cascavel, 04 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
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Propaganda pública
nos mupis
O impasse entre a Pajolla e
prefeitura foi resolvido e a empresa que era responsável pelos mupis atendeu a notificação
do poder público e entregou as
chaves dos equipamentos. A
partir de agora, as estruturas
também semelhantes a tótens
devem ser utilizadas em benefício do Município de Cascavel.
“De posse das chaves o
município está fazendo a verificação dos equipamentos e
nos próximos dias vai usá-los
para divulgação de material pu-

Mupis serão
utilizados para
publicidade pública

Mupis
Os mupis estão espalhados por diferentes pontos na cidade para divulgação de
marcas, produtos e serviços, além do horário e a temperatura na cidade. Eles serão
utilizados pelo município até que uma nova
licitação seja providenciada.

blicitário de duas campanhas: Cidade Limpa e Refic”,
afirma em nota a prefeitura.
O contrato com a Pajolla
havia encerrado no ano passado, mas as estruturas continuaram a ser utilizada para
publicidade e a empresa tentou fazer um acordo. Entretanto, o pedido foi negado.
“A empresa entregou as
chaves dos Mupis no último
dia 27, após a notificação
publicada em Diário Oficial,
faltando cinco minutos para
o encerramento do expediente na Prefeitura”.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos
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Acidente na Paraná

CASCAVEL, 04 DE OUTUBRO DE 2017

Giro da
Violência

Malha ferroviária
em debate

Casal com drogas

Homem de 49 anos
teve ferimentos leves
Um homem de 49 anos ficou
levemente ferido em um acidente
na Rua Paraná, próximo a Travessa
Padre Champagnat, em Cascavel.
Segundo testemunhas, o motociclista identificado como Flávio Pinheiro, seguia pela Paraná quando
acabou atingindo um veículo, no
momento em que ele saía de um
estacionamento.

Conforme os socorristas do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência)
foram acionados com a informação
de que o homem não sentia as pernas. Ao chegar no local, os socorristas perceberam que Flávio estava apenas com ferimentos leves.
Ele foi encaminhado a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Brasília.
AÍLTON SANTOS

Um casal foi preso ontem pela PRF
(Polícia Rodoviária Federal) transportando
13 quilos de maconha. Eles estavam em
um Corsa, na BR-467, abordado pelas
equipes. O casal foi identificado como
Conrado Rogério Thomsen e Endie Maria
de Lima. Eles seriam de Rio Negro, na
região sudeste do Estado. Os dois foram
levados até a Polícia Federal.

Acidentes com máquina
Duas pessoas ficaram feridas ontem em dois
acidentes com máquina em Cascavel. O
primeiro aconteceu no Bairro Paulo Godoy.
Um jovem de 21 anos, identificado como
Hugo Otomar Teixeira da Silva manuseava
uma serra elétrica quando sofreu uma
fratura aberta em um dedo e uma laceração
em outro. Ele foi levado ao Hospital
Universitário. O segundo acidente aconteceu
no Bairro Floresta, onde um homem se
machucou com uma serra circular. Elvison
Caetano Pinto, de 26 anos, teve uma
laceração extensa e profunda em uma das
pernas e também foi levado ao HU.

Furto no Floresta

Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo duas motocicletas na noite de segundafeira em Cascavel. Segundo testemunhas, um casal seguia em uma moto pela Rua Castro quando
outro motociclista atravessou a preferencial na Rua Clóvis Beviláqua, no Bairro São Cristóvão.
Jéssica de Lima, de 19 anos, teve contusões e escoriações pelo corpo. Willian Oliveira, de
23 anos, teve ferimento no tórax. O casal foi levado à UPA (Unidade de ProntoAtendimento) Brasília. Já o outro motociclista, Douglas Rafael de Souza, de 21 anos, teve
uma fratura no joelho e escoriações pelo corpo, e foi levado para à UPA Veneza.

Operação Muralha
Teve início ontem, por prazo indeterminado, mais uma edição da Operação Muralha,
desenvolvida por uma série de forças policiais em toda a área de fronteira. O objetivo é
o combate ao contrabando e descaminho, além dos chamados crimes fronteiriços, como
o tráfico de drogas, armas, munições e medicamentos. Fazem parte da Operação a
Receita Federal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Exército, a Marinha, as
Polícias Militar e Civil, o Departamento de Inteligência do Estado e a Polícia Rodoviária
Federal. Toda ação contará com o apoio de cães farejadores e dos scanners da Receita
Federal, que a princípio ficarão baseados na praça de pedágio de São Miguel do Iguaçu.
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Imagens de câmeras de segurança devem
auxiliar a Polícia Civil a identificar o autor
de um furto cometido na madrugada de
ontem, em uma loja no Bairro Floresta.
Pelas imagens é possível ver que o
homem usa um pé de cabra para
danificar a porta de ferro da loja e
conseguir entrar. Ele vai direto até o
caixa, onde retira alguns objetos e cerca
de R$ 180 em dinheiro. Toda ação não
dura mais que 30 segundos.

Preso por receptação
Policiais do GDE (Grupo de Diligências
Especiais) prenderam na segunda-feira,
Luciano Ferreira Testa, de 23 anos, em
uma casa no Bairro Morumbi. Segundo a
polícia, ele é acusado de receptação. Na
casa do jovem foram encontradas uma TV
furtada, um celular Samsung, um controle
de TV Panasonic, todos produtos oriundos
de dois furtos de uma mesma residência,
na Rua Tibagi, no Brazmadeira. Luciano
disse que adquiriu os produtos de um
terceiro, mas não soube dizer quem é. Foi
arbitrada fiança de R$ 2 mil, que foi
recolhida e Luciano foi liberado.

Cascavel vai receber uma das
consultas públicas organizadas
pela Ferroeste para debater sobre
a atualização da malha ferroviária
que atende o Oeste, uma das regiões de maior produtor agropecuária do Estado. Serão quatro audiências, a primeira delas em Guarapuava amanhã, depois em Cascavel na sexta (a par tir das
14h30, no auditório da Acic), e
então em Curitiba, no dia 9, e em
Dourados (Mato Grosso do Sul)
em 16 de outubro.
De acordo com a direção da Ferroeste, a finalidade dessas consultas é ampliar o debate e, por
meio do diálogo, receber contribuições das comunidades sobre
a necessidade de novos investimentos em ferrovias. Um dos pontos mais importantes em debate
será a viabilização do projeto de
construção de uma nova ferrovia
ligando Dourados ao Porto de Paranaguá/Pontal do Paraná.

R eivindicações

07

Líderes pedem
investimentos na
construção de
traçados que
vençam gargalos
FERROVIÁRIOS

DIVULGAÇÃO

Não é de hoje que líderes do Oeste pedem investimentos na construção de traçados que vençam sérios gargalos ferroviários nas regiões Central e Sul do Paraná. Na região de serra, nos últimos quilômetros em direção ao Porto de Paranaguá, o trecho ferroviário foi construído em 1880, ainda na época de Dom Pedro.
Com curvas acentuados, aclives e declives, a malha não atende
mais os avanços da produção e se novos investimentos não forem
feitos haverá prejuízos à economia principalmente da região Oeste.

08
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Um lembrete à
saúde da mulher
As ações do Outubro Rosa,
promovidas pelo grupo Cascavel
Rosa, começaram oficialmente
na terça-feira (3), com o hasteamento da bandeira oficial da campanha em um prédio localizado
no calçadão da Avenida Brasil,
em Cascavel.
De acordo com a voluntária Rosí
Czepula Meassi, essa atividade
ocorre desde 2012, ano em que o
grupo foi criado. “A bandeira hasteada é como um lembrete às mulheres de que é necessário fazer exames periódicos, inclusive a mamografia, e cuidar sempre da saúde”,
relata. A bandeira, que foi hasteada por instrutores de rapel, ficará
no local até o fim de outubro.
A mamografia é ainda o exame
mais importante quando o assunto é prevenção do câncer de
mama, que é o tipo de neoplasia
mais comum entre as mulheres
em todo o mundo, depois do de
pele não melanoma.
Conforme o Inca (Instituto Nacional do Câncer), somente em 2016
foram diagnosticados 3.730 novos
casos em todo o Paraná. No Brasil

o número é ainda mais alto: 57.960
novos registros. Em relação ao total de mortes, o Inca aponta 14.388
óbitos no ano passado, sendo 181
homens e 14.206 mulheres.
A doença responde por 28% dos
novos casos a cada ano. Relativamente raro antes dos 35 anos, acima desta idade sua incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos.
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 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Caminhada no Lago
A principal ação do grupo Cascavel
Rosa desta semana é a tradicional
Caminhada Rosa. Pelo segundo ano
consecutivo, ela ocorre no Lago
Municipal de Cascavel, às 16h de
sábado (7). Quem quiser participar é
só levar até o local do evento um
quilo de alimento não perecível e fazer
a inscrição, que é gratuita. Conforme
Rosí, os alimentos arrecadados serão
doados à Casa de Francisco de Assis,
uma entidade social cascavelense.

BANDEIRA da campanha de prevenção ao
câncer de mama foi hasteada no centro de Cascavel

Cobra só no HU
O destino da dona Rita Cleide
Costa, de 54 anos, foi o Hospital
Universitário. Ela foi vítima de uma
picada de cobra, possivelmente
uma jararaca, na mão, e socorrida
pelo marido na Colônia Barreiros,
na área rural de Cascavel.
O motivo do encaminhamento ao
hospital de referência, mesmo sendo uma coisa simples, é o fato de
que, em toda área da 10ª Regional
de Saúde, que compreende 25 municípios, somente o HU conta com
o chamado soro antiofídico, para
picada de cobra.
De acordo com a farmacêutica
e chefe do Sicne (Seção de Insumos Estratégicos) da 10ª Regional, Katriane Pilatti Mafessoni, o
soro para esse tipo de mordida e
outros mais ficam estocados no
Hospital Universitário. “Não temos um estoque grande deste
tipo de material e, por ser o HU
um hospital regional e de referência, a orientação é de que o paciente vítima de um incidente como
este, seja levado para lá”.
Conforme Katriane, além de não
ter muito estoque, os casos regis Reportagem: Tissiane Merlak
Fotos: Aílton Santos

trados pela 10ª Regional são poucos. “Não temos como deixar um
estoque em cada hospital e nas
unidades de saúde, por exemplo,
é preciso ressaltar que a aplicação do soro tem que ser feita em
ambiente hospitalar, com acompanhamento médico”.

PLANTÃO

Segundo a farmacêutica, em caso de acidentes,
existe um sistema de plantão na Regional de
Saúde. “Em cidades um pouco mais distantes,
como Quedas do Iguaçu, por exemplo,
anteriormente deixávamos um pouco. Porém,
agora, caso o paciente necessite, a orientação é
de que uma equipe venha buscar o soro. Já nas
cidades mais próximas, os socorristas, sejam Siate
(Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma
em Emergência) ou Samu (Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência), são
orientados para seguir ao Hospital Universitário”.

MULHER de 54 anos foi levada ao Hospital
Universitário, único da região com soro anteofídico
Cobra JARARACA que atacou em uma propriedade
rural, na Colônia Barreiros, foi levada ao HU
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Apreensões
Além dos presos em flagrante,
os policiais apreenderam 18
armas de fogo, 687 munições
de diversos calibres, 52
pássaros silvestres, 4,5 quilos
de carne de quati, 11 quilos de
cateto, 10 quilos de pomba
carijó, dois quilos de capivara,
crânios de onça pintada, anta
javali, jacaré, oito veados
pardos e o queixada vivo.
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presos pela
Ambiental
Dezoito pessoas foram presas
em uma operação desenvolvida na
segunda e terça-feira pela Polícia
Ambiental nos municípios de Cascavel, Santa Lúcia, Lindoeste, Realeza e Três Barras do Paraná.
Denominada Operação Guarani,
a ação contou com a participação
de 45 policiais, que cumpriram 20
mandados de busca e apreensão.
O objetivo dos policiais é combater
crimes ambientais e a ação foi programada devido a uma investigação
de um ano e três meses feita pelo
serviço reservado da 5ª Companhia
de Polícia Ambiental – Força Verde,
com foco no Parque Estadual do Rio
Guarani e Parque Nacional do Iguaçu. O intuito dos militares é combater a caça nos Parques, comércio de
carne e animais silvestres, tráfico
de pássaros silvestres e a venda de
munições para caçadores.
Nas residências onde foram
cumpridos os mandados, os policiais encontraram armas de fogo,
munições, crânios de onça pintada,
anta, porco cateto, jacaré, crânios
com galhadas, patas de veados
pardos, pássaros silvestres, e muita carne oriunda de caça ilegal.

PROVAS
Armas, munições,
munições,
Armas,
pássaros silvestres
silvestres ee um
um
pássaros
porco queixada
queixada vivo,
vivo, que
que
porco
está em
em extinção,
extinção, foram
foram
está
apreendidos
apreendidos

Conforme os policiais, um fato que chamou a atenção
de todos é que a maioria dos alvos guardavam provas
contra eles, inclusive de momentos em que eles entravam no Parque Estadual para caçar, exibindo animais como
troféus e negociando carne de caça em áudios.
As armas, segundo os policiais, eram escondidas
dentro de sacos com sementes. Um porco da espécie
queixada, ameaçado em extinção, foi encontrado vivo
em um chiqueiro de uma residência vistoriada.

CASCAVEL, 04 DE OUTUBRO DE 2017

HOJE NEWS

09

10

LOCAL

HOJE NEWS, 04 DE OUTUBRO DE 2017
FOTOS: CESAR PILATTI

Caminho Terra do Sol
EVENTO JÁ SE TORNOU TRADICIONAL E ATRAI MAIS PEREGRINOS A CADA ANO
A partir do dia 12 até 15 de outubro, mais um grupo de peregrinos vão
caminhar rumo a terra do sol e ao
encontro das águas. Idealizado pela
Amic, desta vez, o Caminho Terra do
Sol inaugura um novo formato. A oitava edição é dedicada as pessoas com
experiência em percursos de longa
distância, com bom condicionamento físico e preparadas para possíveis
mudanças climáticas. Afinal, pelo percurso do Caminho se encontra subidas, descidas e travessia de rio, es-

trada de chão e paralelepípedo.
Esta é a 8ª vez que a caminhada é
realizada e vem crescendo a cada edição, tanto que foi instituída pela Câmara Municipal e pela Assembleia Legislativa do Estado como roteiro turístico do calendário oficial de eventos.
A caminhada é inspirada no famoso percurso de Santiago de Compostela, da Espanha e foi criado
pelo então diretor e, hoje, presidente da Amic, Celso Bevilacqua, experiente em caminhadas como a de

Festa para as crianças
A Legião Feminina de Combate ao Câncer (LFCC) do Hospital Uopeccan promove hoje mais uma festa para as crianças
em tratamento oncológico. O objetivo é
proporcionar às crianças e adolescentes
um dia divertido com brinquedos, muita
alegria, comida saborosa e descontração.
O evento é organizado anualmente
por voluntários e não tem fins lucrativos. A festa de hoje terá início a partir
das 13h30, na Tamara Festa.

Santiago de Compostela entre outras. O objetivo é levar o peregrino
a buscar qualidade de vida por meio
da atividade física, contemplação
da natureza, superação de desafios, conhecer novos lugares e buscar momentos de reflexão interior.
Aos interessados em realizar o
trajeto Caminho Terra do Sol devem fazer a inscrição por meio do
endereço eletrônico http:/
caminhoterradosol.amicoeste.org.br/
ou pelo telefone (45) 3036-5636
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Homicídio em casamento
Foram condenados a sete anos
de prisão, em regime semiaberto,
pelo Tribunal do Júri de Cascavel, os
réus Lucas Guimarães Ribeiro e
Charles Mateus Guimarães. Eles
eram acusados de matar, na noite
do dia 11 de dezembro do ano passado, em uma festa de casamento,
Vanderlei Bauermann, de 45 anos.
O crime, conforme dados do
Ministério Público, foi cometido
pelos sobrinhos da vítima, na Rua
Marechal Deodoro, no centro de
Cascavel.
Segundo as investigações, na
residência onde ocorreu o crime
acontecia uma festa de casamento e, duas horas antes, a Polícia
Militar já tinha ido até lá para registrar um boletim de ocorrência entre os convidados.
Vanderlei chegou a ser socorrido pelo Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em Emergência), mas devido aos vários golpes de faca no abdômen, acabou
morrendo.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá/Arquivo

Vanderlei foi
morto a golpes
de faca pelos
sobrinhos, em
dezembro do
ano passado

MAIS JÚRI

Antes do julgamento de Lucas e Charles, sentou
no banco dos réus, Adair Soares da Silva. Ele é
acusado de matar, em junho de 2005, Eliseu
Gerei. O homem foi morto com vários tiros na
Rua Serra Negra, no Bairro Morumbi. Adair foi
absolvido a pedido do Ministério Público.

FÁBIO DONEGÁ

Um jovem de 25 anos teve
ferimentos moderados no fim da
manhã de ontem ao sofrer uma
queda em um prédio, na Rua
Duque de Caxias, no centro de
Cascavel. De acordo com
socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência), o
homem teve lesões pelo corpo ao
cair, em pé, de uma queda de
aproximadamente cinco metros
de altura. Jonas de Lima
Caetano foi encaminhado à UPA
(Unidade de ProntoAtendimento) Veneza.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

62
49
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

926
2.762
796
2.892

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

2.032
1.967
165
44
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Fachin mantém
Aécio afastado
do Senado
O ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Edson Fachin negou
ontem recurso para suspender a
decisão que determinou o afastamento do senador Aécio Neves
(PSDB-MG) das atividades legislativas, determinado pela Primeira
Turma da Corte na semana passada, quando foi imposto também o
recolhimento domiciliar noturno
contra o parlamentar.
No mandado de segurança protocolado anteontem, o advogado de
Aécio, Alberto Toron, pediu que o
afastamento fosse 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. A ADI deve
ser julgada no dia 11 de outubro.
Na decisão, Fachin entendeu
que é incabível um mandando de
segurança para questionar a deliberação de um órgão da Corte.

P rocesso
No processo, Toron justifica que
Aécio “não pode, para fins processuais penais, ser tratado como um
funcionário público qualquer”, entre outros argumentos. “É que a
Constituição Federal o desequipara, dotando-o de prerrogativas especiais. Se ele não pode ser preso, é de se perguntar: a medida,
que é alternativa à prisão, pode lhe
ser imposta?”, indagou.

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. LINDOMAR DE QUADROS E CLAUDIA MARA BATISTA
02. ROGERIO CUENCA OLIVEIRA E LORAINE DE FATIMA MARTINS
03. MARCELO DA SILVA E DAIANE AMARO LUCAS
04. EDINAN LUIZ NARDI E ANA CAROLINA SILVA AZEVEDO
05. VICENTE PIRES LORENÇO E JUCINÉIA CRISTINA DE LIMA
06. JEFERSON DA CRUZ MULLER E MICHELE PATRICIA PIERRI
07. RODRIGO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA E TAINARA PEREIRA SCHMITZ
08. MARCIO ROCHA E ELIZIANE WESCHENFELDER
09. JORGE JAISON EYNG E ANA CLAUDIA TOMÉ DA SILVA
10. EDSON FERNANDES DA SILVA E SILVANA ALVES DE SOUZA
11. ELIAS DA SILVA E ELIANE APARECIDA LAVAGNOLI
12. KACIO FELIPE MULLER E JESSICA DANIELLI SANTOS CARMO
13. EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA E FRANCIELE DE
PAULA PADILHA
14. GEOVANE DO AMARAL MENDES E MAURICIA KETLIN
GUERREIRO RIBEIRO
15. JUSTINO PADILHA DE SOUZA E MARLI TEREZINHA MOREIRA
16. ROGER ADRIANO DE LIMA E LUCIELY TIZOTT
17. MARCIO ALVES VIEIRA E CLAUDIA APARECIDA DA SILVA
18. VILSON DA ROCHA E MARINES BRITO
19. ADILSO RODRIGUES DE FIGEREDO E SANDRA TEIXEIRA
20. JHONATAN ARAUJO DE ASSIS E GISLAINE BRAZ DA SILVA
21. GEOVANE DE MATOS E ÉRIKA DE CARVALHO VEIGA
22. JANDIR PADILHA E MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZA
23. ALCEU FERREIRA E ANDREIA CRISTINA HOROCHOSKI
24. TIAGO DE JESUS DA SILVA E MARCIA FELIX MACHADO
25. DAVI KALEL SANTOS E BRUNA RAFAELA ZOREK DA CRUZ
26. ADRIANO APOLINARIO E MARINEIDE DE FATIMA DA SILVA
27. MAYCON MAXIMO DOS SANTOS E EDILAINE VANESSA
DA SILVA
28. EDER FERREIRA CARDOSO E MATHILDE DA FONSECA
29. GERALDO FREIRE DE ASSIS E JULIANA DA SILVA WASMAM
30. WESLLEY VIEIRA DIONATO E DAIANE MIRIAM DE OLIVEIRA
31. CÉLIO CASSIANO DIONISIO E MARIA HELENA ROBERTA
ALVES VIEIRA
32. ARTIDORIO ALVES DOS SANTOS E DOROTEIA SADLOWSKI
33. LINEKER IGNAT PINTO E CAMILA MARIA APARECIDA QUINTINO
34. ANDRÉ DE SOUZA ERBA E SIDNEIA MULLER
35. ANTONIO NERES FILHO E MIRIAN ANSULIN
36. SIDNEY VELANE CUENCA E LUZIA VITAL PIMENTA
37. DIEISSON QUIRINO E ADRIANA GASPARINI
38. MAERCIO DA SILVA E MARIA APARECIDA DE SOUZA
39. JOSIEL ROQUE E MARIZETE DA SILVA DE SOUZA
40. LUCIANO DIAZ COHELLO E MARIA IVANILDE ZELFELD
41. FELIPE JUNIOR RAMIREZ E LUANA PRESTES
42. CLAUDINEI DE OLIVEIRA E RAFAELA RODRIGUES DE OLIVEIRA
43. JOÃO MARIA MOREIRA E HELENITA CORREA DE OLIVEIRA
44. JAIR RIBEIRO E JOCIANE MACHADO DA SILVA
45. MARCOS PAULO CAVALLARI E ALINE LOURENÇÃO DE PAULA
46. ANTONIO XAVIER DE SOUZA E DIRCELENE PEREIRA DA CUNHA

47. VANDERLEI JOSE DA SILVA E GESSICA GARCIA
48. OZIEL DE ALMEIDA E MARLI ANTUNES
49. LUIZ PEDRO DOS SANTOS FILHO E TEREZINHA XAVIER
DE SOUZA
50. JOSNI LOURENÇO E SANDRA MARA CORREA DE OLIVEIRA
51. VONEI DE ALMEIDA E SIMONE LEAL DA SILVA
52. ANTONIO BARBOSA DA SILVA E BERNARDETE RIBEIRO
53. NILCEU JOSÉ BERTOLINO E SHEILA GONÇALEZ NEGRÃO
54. PEDRO MANOEL APOLINARIO DA SILVA E JESSICA CARDOSO DA SILVA
55. ANDERSON MACIEL SCHONINGER E CLAUDIA XAVIER DA SILVA
56. GILMAR ESTEVÃO E MARIA DE LOURDES FERREIRA
57. CLOVIS LEMOS DE SOUZA E VERA LUCIA DOS SANTOS
58. CRISTIAN MOREIRA SANTOS E MARIA JULYA ROSSETO
SCHNEIDER
59. DIEGO LOPES E CAROLINE SILVA DE SOUZA
60. ANDRE BELMIRO CIBILS E ANDREA DOS SANTOS RODRIGUES
61. ALEXANDRE GRANDO E MARAISA AKEMI ZANONI
62. KLEBER JOSE SOBRAL ANTUNES E ANA CRISTINA PAULINI DA COSTA
63. ANDRE BATISTA FARIA E FLAVIA DA SILVA ROCHA
64. IVAN DELA LIBERA E MARLI DA SILVA AMADO
65. LUIZ CESAR DE OLIVEIRA E ADRIANA DA SILVA MACIEL
66. FERNANDO HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA E FAJUA
MEURER PAIN
67. LUCIANO CRISTIAN ZANIN E DENISE RIEBAU
68. WELLINGTHON CARLOS DE MAGALHÃES E GESIANE SOUZA SCHERRER DA SILVA
69. JOÃO BATISTA SANTOS RODRIGUES E PATRICIA FERNANDES DE PAULA
70. ROBERTO SPOHN E KEILA DOS SANTOS
71. MAURICIO ORIOLE E JOSIANE MARTINS
72. PEDRO FERNANDES DE PAULA E ROSEMERY SILVA
73. ADÃO DE PAULA RODRIGUES E ELIZANE CAMARGO DOS
SANTOS
74. JESUS DERRAÉL DA SILVA PEREIRA E TEREZA DE JESUS
FRANCISCO
75. VANDERLEI DIAS E ANA ALLI LUANA MASSOCATTO DO AMARAL
76. LUIS FABIANO OLIVEIRA AMADOR E TASSIA TATIELE CAVALHEIRO PECKER
77. SANDRO ANTONIO E ANDRESSA PEREIRA DA SILVA
78. SIDIVAL FERNANDES E ESTER APARECIDA VARGAS VALERIO
79. CARLOS EDUARDO JORGE E ELISABETE CRISTINA DE
OLIVEIRA NERI
80. JACKSON FERREIRA GONÇALVES E LEILA GALVÃO DOS SANTOS
81. JOSÉ ARCANGELO MISSEL E EMILIA FOGAÇA MANDICK
82. DANIEL KALIL SAFFE DE ARAUJO E BRUNA SILVERIO STACHIN
83. NILDO WEIBER FIUZA E LIUDOMIRA ALVES DOS SANTOS
84. LUCAS COELHO DA SILVA E ANTONIELE DA CRUZ SANTOS
85. VINICIUS ANDERSON SATURNO E CLEONICE DE FATIMA DIAS
86. PAULO HENRIQUE PEREIRA E ROSELEI MORAIS FONSECA

Cascavel, 04 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
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Propaganda pública
nos mupis
O impasse entre a Pajolla e
prefeitura foi resolvido e a empresa que era responsável pelos mupis atendeu a notificação
do poder público e entregou as
chaves dos equipamentos. A
partir de agora, as estruturas
também semelhantes a tótens
devem ser utilizadas em benefício do Município de Cascavel.
“De posse das chaves o
município está fazendo a verificação dos equipamentos e
nos próximos dias vai usá-los
para divulgação de material pu-

Mupis serão
utilizados para
publicidade pública

Mupis
Os mupis estão espalhados por diferentes pontos na cidade para divulgação de
marcas, produtos e serviços, além do horário e a temperatura na cidade. Eles serão
utilizados pelo município até que uma nova
licitação seja providenciada.

blicitário de duas campanhas: Cidade Limpa e Refic”,
afirma em nota a prefeitura.
O contrato com a Pajolla
havia encerrado no ano passado, mas as estruturas continuaram a ser utilizada para
publicidade e a empresa tentou fazer um acordo. Entretanto, o pedido foi negado.
“A empresa entregou as
chaves dos Mupis no último
dia 27, após a notificação
publicada em Diário Oficial,
faltando cinco minutos para
o encerramento do expediente na Prefeitura”.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos
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Cadastro
obrigatório
a idosos

z
z
z
z
z
z
z
z

Cras Cancelli – Rua Ernesto Farina, 555
Cras Central – Rua Curitiba, 1241
Cras CEU/Santa Cruz – Rua Caiçaras, 401
Cras Cascavel Velho – Rua Londres, 980
Cras Interlagos – Rua Solidariedade, 733
Cras Periolo – Rua Jaraguá, 406
Cras XIV de Novembro – Rua Romário Correia de Oliveira, 487
Central do Cadastro Único – Rua Rio de Janeiro, 3118

per fil e mesmo assim recebem o
dinheiro. A obrigatoriedade é uma
forma de acabar com isso e pagar o BPC a quem realmente precisa. Infelizmente, quem não fizer
dentro do prazo estabelecido terá
o benefício cortado”, relata.
Em Cascavel, aproximadamente cinco mil idosos recebem o
BPC. Cada um deles tem direito
a um salário mínimo – o equivalente a R$ 937 -, desde que se
encaixe em alguns critérios estabelecidos pela União. Todos os
meses, o benefício movimenta em
torno de R$ 4 milhões na economia local.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

O que precisa
Para a inclusão no Cadastro Único, o beneficiário deve procurar os pontos de atendimento em Cascavel, com seus documentos pessoais e também de todos os membros da família. Os
documentos necessários são: CPF (obrigatório a todos os familiares), carteira de identidade e de trabalho, certidão de nascimento ou casamento, qualquer documento que comprove renda,
comprovante de residência atual (conta de água e luz), título de
eleitor e declaração de matrícula e frequência escolar atualizada
(de quem estiver estudando).
Vale lembrar que o BPC não é aposentadoria. O benefício é
previsto em lei e deve ser pago a idosos acima de 65 anos ou
pessoas de qualquer faixa etária que possua deficiência que o
impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade e/ou ser inapto no mercado de trabalho. Leandro diz ainda
que até dezembro de 2018 a obrigatoriedade passa a valer
também aos deficientes que já possuem o benefício.
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Palestra
sobre saúde
cardiovascular

ONDE cadastrar?

Uma determinação de julho de
2016 do governo federal estipula
prazo para que idosos a partir de
65 anos que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) sejam incluídos no Cadastro Único.
O cadastramento, que é obrigatório, pode ser feito até 31 de dezembro, porém, até sexta-feira (6),
a Secretaria de Assistência Social
de Cascavel faz atendimentos exclusivos a esse público. Segundo o
coordenador do Cadastro Único,
Rodrigo Daniel Gonçalves Leandro,
quem não fizer o cadastro até a data
limite terá o benefício suspenso.
“O governo quer monitorar
esse recebimento, pois existem
casos no Brasil de fraudes como
famílias que não se encaixam no

O coordenador do CADASTRO ÚNICO,
Rodrigo Daniel Gonçalves Leandro

SOCIAL
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DENISE EE EDUARDO
EDUARDO
DENISE
TIMBOLA fotografados
fotografados por
por
TIMBOLA
Vera ee Grasi
Grasi fotografias
fotografias
Vera
O êxito da vida não se mede
pelo caminho que você
conquistou, mas sim pelas
dificuldades que superou no
caminho. (Abraham Lincoln)

gente@jhoje.com.br

No dia 5 de outubro, o
miniauditório 2 da
Unioeste de Cascavel vai
receber a palestra do
cardiologista Dr. Túlio
Sperb. Graduado em
Medicina pela Universidade
Federal de Juiz de Fora em
2008, especialista em
cardiologia e coordenador
de residência médica em
cardiologia, o médico vem
ao oeste do Paraná para
falar sobre a “Importância
do estilo de vida na saúde
cardiovascular”. A ação é
gratuita e aberta ao
público em geral.
ARQUIVO PESSOAL

Exposição de arte
A artista Watusi Carulli expõe a partir de quinta-feira, dia
5 de outubro suas pinturas no salão Bonadimans em
Cascavel. As obras ficarão expostas por 30 dias.
DIVULGAÇÃO

Clube da
Luluzinha
reunido para
um delicioso
jantar com
Solange
Cotienschi
Motta, Rosana
Bachiste,
Janete
Zanchim,
Lourdes
Cotienschi e
Ge Cotienschi
ARQUIVO PESSOAL

Comemorando
14 anos de
muito amor,
Junior Motter
e Jaqueline
Wergennes
Motter.
Parabéns ao
casal pela
união!!!

Hugo Pereira começando mais uma semana com entusiasmo

Heron Sales Acústico
No sábado, dia 7 de outubro, o WAMC Rock Bar recebe o
músico Heron Sales com o melhor do rock acústico. A
entrada é gratuita, o show está previsto para começar às
22h. O endereço do bar e motoclube é Rua Fortaleza,3.474,
mais informações pelo telefone (45) 3040-2260.
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3ª idade bem informada
Toda terça-feira o grupo de idosos tem compromisso com o projeto Universidade da Terceira Idade,
do Instituto Alfredo Kaefer, e dedicam à tarde assim como a de ontem na Unipar à leitura dos jornais
Hoje News e O Paraná.
“Sempre gostei muito da leitura e acho importante esse hábito
para nos mantermos informados”,
conta Olivio Franceschi, de 85
anos, atento a cada editoria que
folheia no jornal. A atividade permite ao grupo trabalhar a memó-

ria, além do debate sobre as informações do dia a dia.
As coordenadoras do projeto,
Denise Martini e Leonice Rotava
lembram que o projeto vai além
desse espaço para a leitura. “Programamos passeios, filmes na Secretaria de Cultura e dinâmicas em
diferentes lugares”.
As ações têm como intuito a prevenção da saúde e a qualidade de
vida. “Nosso trabalho é propor um
equilíbrio entre o corpo e a mente”,
comentam as coordenadoras.

Amizades
“Participo do projeto desde o
início e percebo muitas
mudanças. Fiz novas amizades e
acredito que nós precisamos nos
manter sempre ativos”,
comemora Jonia Santos da Silva a
vitalidade aos 78 anos. O
Universidade da Terceira Idade tem
grupos em outros bairros da cidade e
atende cerca de 120 idosos.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Fábio Donegá

Tarde foi dedicada à
leitura dos jornais HOJE
NEWS e O Paraná
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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
ÂKingsman - O Circulo Dourado
Sala 2: Qui a Qua 18h10 (DUB) - 21h (LEG)

R$ 1,5 milhão
a mais na folha
A contratação de 156 ser vidores aprovados em concurso
público terá o acréscimo de R$
1,49 milhão na folha de salários da Prefeitura de Cascavel. Os
ser vidores irão atuar exclusivamente na área de saúde.
O anúncio foi feito pelo prefeito
Leonaldo Paranhos durante a Escola de Governo na manhã de ontem.
Ele ressaltou a importância desses
investimentos que deverão atender,
sobretudo, os serviços públicos no
Residencial Riviera.
“O município de Cascavel ficou
com a contrapartida de que assim
que o conjunto estivesse pronto,
entraríamos com os servidores até
porque a unidade de saúde, o Cras,
os dois Cmeis e escola municipal
foram feitos com dinheiro do governo federal”, afirma.
Considerando o compromisso
da nova gestão o custo com os
salários chegará a quase R$ 40
milhões em pouco mais de três

anos. “Não há como o município
não ter contrapartida. É o primeiro ato do município em investimento nesse conjunto. Então durante o nosso mandato, a população vai pagar em torno de R$
40 milhões desse investimento”,
ressalta Paranhos.

 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Arquivo

Unidades
A demanda de servidores
também deverá atender as USFs
(Unidades de Saúde da Família)
dos bairros Presidente, Pioneiros
Catarinenses, Presidente, da
Farmácia Básica e para reposição
nas demais unidades que
necessitam de funcionários.

Decreto para contratação de 159 servidores
foi assinado ontem na PREFEITURA

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
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N o velas
DIVULGAÇÃO

SBT • CARINHA DE ANJO

Gustavo
Gustavo
contapara
para
conta
Cristóvão
Cristóvão
quebeijou
beijou
que
Cecília
Cecília

• REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Samantha agradece a ajuda de Juca,
e Jota se surpreende. Edgar e Marta
discutem sobre Lica. Mitsuko desaprova o comportamento de Tina. Das Dores
faz um jantar de despedida para Tato.
Malu incita Edgar contra Bóris. Tato volta para a casa de Aldo.

LOCAL
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 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Arquivo Hoje News

CASAMENTO coletivo é uma ação
gratuita do Tribunal de Justiça

Dia do sim!
No próximo dia 20 de outubro
será o momento de 245 casais dizer ‘sim’. É nesta data que ocorre o
casamento coletivo, uma ação do
Tribunal de Justiça em parceria com
o Sesc (Serviço Social do Comércio), Prefeitura de Cascavel e Unipar (Universidade Paranaense).
O casamento civil ocorre na Unipar, sem nenhum custo ao participante. Conforme a Secretaria de
Assistência Social, o prazo para inscrição encerrou em 31 de agosto.
Ao todo, 428 casais se inscreveram,
no entanto, nem todos ainda foram
habilitados ao casamento por conta de pendências na documentação,
que devem ser entregues até à tarde de hoje. A secretaria diz ainda que
a greve dos Correios atrasou a entrega de certidões de outros locais.
Só puderam se inscrever noivos
que apresentaram comprovante de
renda de até dois salários mínimos
(quatro por casal). O último casamento coletivo em Cascavel foi realizado em 2016, com a presença
de 298 casais.

Em “Carinha de anjo” Haydee e
Noemia voltam da balada e falam
sobre os homens que havia lá, mas
Flávio escuta a conversa das duas.
Pascoal apresenta seu grande amigo
e filho postiço, Gilmar (Eduardo Costa),
para a família de Diana. Gustavo conta
para Cristóvão que beijou Cecília.
Fátima fica sabendo do novo casal
através da irmã, Cecília.

A FORÇA DO QUERER
Abel volta para o Rio de Janeiro e vai ao
encontro de Zeca. Marilda conta para Ritinha o
hospital em que Zeca está. Edinalva sofre com
o estado de Abel. Zu sugere que Ritinha possa
estar na casa de Bibi, e Joyce decide visitar o
neto. Ritinha visita Zeca, quando policiais chegam ao hospital.
• SBT

TEMPO DE AMAR
Bernardo, Teodoro e Celeste Hermínia
comentam sobre Lucinda. Lucinda tem alucinações com Maurício, e Tiana a observa.
Conselheiro vai à casa de Celeste, mas desiste de entrar ao ver Teodoro cortejar a fadista. Maria Vitória sofre no convento em
Portugal enquanto Inácio, no Brasil, vibra com
a notícia de que será pai.

NO LIMITE DA PAIXÃO
O Dr. Ortega descobre onde Fernandinho
está escondido e o leva para Frida. Depois, vai
até a casa de Ana Cristina e diz ao Otávio que
Fernandinho já está com sua mãe e que se
quiser vê-lo novamente terá que voltar a viver
com Frida na mansão dos Vila Real, caso contrário, terá que esquecer que tem um filho. Fernandinho chora e chama por Ana Cristina.

PEGA PEGA
Maria Pia conta a Malagueta que Sandra
Helena não o delatou à Polícia. Eric diz a Sandra Helena que pedirá a Sergio para contratar
um bom advogado para defendê-la, pois ele
mesmo não poderá continuar a fazer o trabalho. Tânia fica sabendo que Dom foi preso e
planeja contar tudo para Sabine.

UM CAMINHO PARA O DESTINO
Marisa insiste para que Andréia aceite
o convite de Leopoldo. Luiz se retira do jantar com a desculpa de que está se sentindo
mal. Depois tenta se justificar com Marisa
dizendo que se sente muito incomodado ao
ver Isabela sendo trocada por uma golpista.
Irmã Rosaura critica Amélia pela falta de

carinho com que trata sua filha. Amélia obriga Fernanda a abandonar a própria festa
para ir embora com ela.
• RECORD

O RICO E LÁZARO
Amitis fica preocupada ao saber que o
filho desfez das imagens pagãs. Beroso avisa à Sammu-Ramat sobre a atitude de EvilMerodaque. Joana fala da aproximação de
Zac e acaba discutindo com Asher. ShagShag se desculpa com Hurzabum. Amitis
pede conselho a Arioque. Lior diz que Asher
é muito teimoso. Amitis pede para Arioque
ficar atento a todos no palácio. Elga questiona
o amor de Zac por Joana.
BELAVENTURA
Merlino e o Mestre da Ordem Pura entram no castelo para falar com o Otoniel.
Mistral vai até Enrico e diz que o Mestre da
Ordem Pura está no castelo numa audiência com o rei. Enrico parece tenso. Pietra
está exausta diante dos caldeirões fumegantes, junto com Leocádia. É quando Severo entra, nervoso e Pietra se assusta.
Severo segura o rosto de Pietra com força
e diz que ela precisa reproduzir o antídoto.

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

R eunião
A Secretaria de Assistência Social lembra que no dia 11 de outubro,
às 19h, será realizada reunião com todos os casais para tratar sobre a
possibilidade de levar convidados à cerimônia e as vestimentas que
podem ser usadas no grande dia. O encontro será na Unipar, que fica na
Rua Presidente Juscelino Kubitscheck, 1570, Bairro Coqueiral.

Além do casamento coletivo, que é uma
das ações da quinta edição do Justiça no
Bairro, haverá programações paralelas
que seguem até 21 de outubro. Entre
elas está a disponibilização de exames de
DNA, atendimentos no âmbito do
Direito da Família em ações de
divórcio, alimentos, guarda e
responsabilidade, reconhecimento de
paternidade e maternidade, união
estável ou dissolução e regulamentação
de visitas. Na área cível, haverá ações
de interdição e de registros públicos de
retificação de registro civil.
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Caminho Terra do Sol
EVENTO JÁ SE TORNOU TRADICIONAL E ATRAI MAIS PEREGRINOS A CADA ANO
A partir do dia 12 até 15 de outubro, mais um grupo de peregrinos vão
caminhar rumo a terra do sol e ao
encontro das águas. Idealizado pela
Amic, desta vez, o Caminho Terra do
Sol inaugura um novo formato. A oitava edição é dedicada as pessoas com
experiência em percursos de longa
distância, com bom condicionamento físico e preparadas para possíveis
mudanças climáticas. Afinal, pelo percurso do Caminho se encontra subidas, descidas e travessia de rio, es-

trada de chão e paralelepípedo.
Esta é a 8ª vez que a caminhada é
realizada e vem crescendo a cada edição, tanto que foi instituída pela Câmara Municipal e pela Assembleia Legislativa do Estado como roteiro turístico do calendário oficial de eventos.
A caminhada é inspirada no famoso percurso de Santiago de Compostela, da Espanha e foi criado
pelo então diretor e, hoje, presidente da Amic, Celso Bevilacqua, experiente em caminhadas como a de

Festa para as crianças
A Legião Feminina de Combate ao Câncer (LFCC) do Hospital Uopeccan promove hoje mais uma festa para as crianças
em tratamento oncológico. O objetivo é
proporcionar às crianças e adolescentes
um dia divertido com brinquedos, muita
alegria, comida saborosa e descontração.
O evento é organizado anualmente
por voluntários e não tem fins lucrativos. A festa de hoje terá início a partir
das 13h30, na Tamara Festa.

Santiago de Compostela entre outras. O objetivo é levar o peregrino
a buscar qualidade de vida por meio
da atividade física, contemplação
da natureza, superação de desafios, conhecer novos lugares e buscar momentos de reflexão interior.
Aos interessados em realizar o
trajeto Caminho Terra do Sol devem fazer a inscrição por meio do
endereço eletrônico http:/
caminhoterradosol.amicoeste.org.br/
ou pelo telefone (45) 3036-5636
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Homicídio em casamento
Foram condenados a sete anos
de prisão, em regime semiaberto,
pelo Tribunal do Júri de Cascavel, os
réus Lucas Guimarães Ribeiro e
Charles Mateus Guimarães. Eles
eram acusados de matar, na noite
do dia 11 de dezembro do ano passado, em uma festa de casamento,
Vanderlei Bauermann, de 45 anos.
O crime, conforme dados do
Ministério Público, foi cometido
pelos sobrinhos da vítima, na Rua
Marechal Deodoro, no centro de
Cascavel.
Segundo as investigações, na
residência onde ocorreu o crime
acontecia uma festa de casamento e, duas horas antes, a Polícia
Militar já tinha ido até lá para registrar um boletim de ocorrência entre os convidados.
Vanderlei chegou a ser socorrido pelo Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em Emergência), mas devido aos vários golpes de faca no abdômen, acabou
morrendo.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá/Arquivo

Vanderlei foi
morto a golpes
de faca pelos
sobrinhos, em
dezembro do
ano passado

MAIS JÚRI

Antes do julgamento de Lucas e Charles, sentou
no banco dos réus, Adair Soares da Silva. Ele é
acusado de matar, em junho de 2005, Eliseu
Gerei. O homem foi morto com vários tiros na
Rua Serra Negra, no Bairro Morumbi. Adair foi
absolvido a pedido do Ministério Público.

FÁBIO DONEGÁ

Um jovem de 25 anos teve
ferimentos moderados no fim da
manhã de ontem ao sofrer uma
queda em um prédio, na Rua
Duque de Caxias, no centro de
Cascavel. De acordo com
socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência), o
homem teve lesões pelo corpo ao
cair, em pé, de uma queda de
aproximadamente cinco metros
de altura. Jonas de Lima
Caetano foi encaminhado à UPA
(Unidade de ProntoAtendimento) Veneza.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

62
49
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

926
2.762
796
2.892

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

2.032
1.967
165
44
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Apreensões
Além dos presos em flagrante,
os policiais apreenderam 18
armas de fogo, 687 munições
de diversos calibres, 52
pássaros silvestres, 4,5 quilos
de carne de quati, 11 quilos de
cateto, 10 quilos de pomba
carijó, dois quilos de capivara,
crânios de onça pintada, anta
javali, jacaré, oito veados
pardos e o queixada vivo.

HOJE NEWS, 04 DE OUTUBRO DE 2017
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presos pela
Ambiental
Dezoito pessoas foram presas
em uma operação desenvolvida na
segunda e terça-feira pela Polícia
Ambiental nos municípios de Cascavel, Santa Lúcia, Lindoeste, Realeza e Três Barras do Paraná.
Denominada Operação Guarani,
a ação contou com a participação
de 45 policiais, que cumpriram 20
mandados de busca e apreensão.
O objetivo dos policiais é combater
crimes ambientais e a ação foi programada devido a uma investigação
de um ano e três meses feita pelo
serviço reservado da 5ª Companhia
de Polícia Ambiental – Força Verde,
com foco no Parque Estadual do Rio
Guarani e Parque Nacional do Iguaçu. O intuito dos militares é combater a caça nos Parques, comércio de
carne e animais silvestres, tráfico
de pássaros silvestres e a venda de
munições para caçadores.
Nas residências onde foram
cumpridos os mandados, os policiais encontraram armas de fogo,
munições, crânios de onça pintada,
anta, porco cateto, jacaré, crânios
com galhadas, patas de veados
pardos, pássaros silvestres, e muita carne oriunda de caça ilegal.

PROVAS
Armas, munições,
munições,
Armas,
pássaros silvestres
silvestres ee um
um
pássaros
porco queixada
queixada vivo,
vivo, que
que
porco
está em
em extinção,
extinção, foram
foram
está
apreendidos
apreendidos

Conforme os policiais, um fato que chamou a atenção
de todos é que a maioria dos alvos guardavam provas
contra eles, inclusive de momentos em que eles entravam no Parque Estadual para caçar, exibindo animais como
troféus e negociando carne de caça em áudios.
As armas, segundo os policiais, eram escondidas
dentro de sacos com sementes. Um porco da espécie
queixada, ameaçado em extinção, foi encontrado vivo
em um chiqueiro de uma residência vistoriada.

CASCAVEL, 04 DE OUTUBRO DE 2017
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Um lembrete à
saúde da mulher
As ações do Outubro Rosa,
promovidas pelo grupo Cascavel
Rosa, começaram oficialmente
na terça-feira (3), com o hasteamento da bandeira oficial da campanha em um prédio localizado
no calçadão da Avenida Brasil,
em Cascavel.
De acordo com a voluntária Rosí
Czepula Meassi, essa atividade
ocorre desde 2012, ano em que o
grupo foi criado. “A bandeira hasteada é como um lembrete às mulheres de que é necessário fazer exames periódicos, inclusive a mamografia, e cuidar sempre da saúde”,
relata. A bandeira, que foi hasteada por instrutores de rapel, ficará
no local até o fim de outubro.
A mamografia é ainda o exame
mais importante quando o assunto é prevenção do câncer de
mama, que é o tipo de neoplasia
mais comum entre as mulheres
em todo o mundo, depois do de
pele não melanoma.
Conforme o Inca (Instituto Nacional do Câncer), somente em 2016
foram diagnosticados 3.730 novos
casos em todo o Paraná. No Brasil

o número é ainda mais alto: 57.960
novos registros. Em relação ao total de mortes, o Inca aponta 14.388
óbitos no ano passado, sendo 181
homens e 14.206 mulheres.
A doença responde por 28% dos
novos casos a cada ano. Relativamente raro antes dos 35 anos, acima desta idade sua incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos.
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 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Caminhada no Lago
A principal ação do grupo Cascavel
Rosa desta semana é a tradicional
Caminhada Rosa. Pelo segundo ano
consecutivo, ela ocorre no Lago
Municipal de Cascavel, às 16h de
sábado (7). Quem quiser participar é
só levar até o local do evento um
quilo de alimento não perecível e fazer
a inscrição, que é gratuita. Conforme
Rosí, os alimentos arrecadados serão
doados à Casa de Francisco de Assis,
uma entidade social cascavelense.

BANDEIRA da campanha de prevenção ao
câncer de mama foi hasteada no centro de Cascavel

Cobra só no HU
O destino da dona Rita Cleide
Costa, de 54 anos, foi o Hospital
Universitário. Ela foi vítima de uma
picada de cobra, possivelmente
uma jararaca, na mão, e socorrida
pelo marido na Colônia Barreiros,
na área rural de Cascavel.
O motivo do encaminhamento ao
hospital de referência, mesmo sendo uma coisa simples, é o fato de
que, em toda área da 10ª Regional
de Saúde, que compreende 25 municípios, somente o HU conta com
o chamado soro antiofídico, para
picada de cobra.
De acordo com a farmacêutica
e chefe do Sicne (Seção de Insumos Estratégicos) da 10ª Regional, Katriane Pilatti Mafessoni, o
soro para esse tipo de mordida e
outros mais ficam estocados no
Hospital Universitário. “Não temos um estoque grande deste
tipo de material e, por ser o HU
um hospital regional e de referência, a orientação é de que o paciente vítima de um incidente como
este, seja levado para lá”.
Conforme Katriane, além de não
ter muito estoque, os casos regis Reportagem: Tissiane Merlak
Fotos: Aílton Santos

trados pela 10ª Regional são poucos. “Não temos como deixar um
estoque em cada hospital e nas
unidades de saúde, por exemplo,
é preciso ressaltar que a aplicação do soro tem que ser feita em
ambiente hospitalar, com acompanhamento médico”.

PLANTÃO

Segundo a farmacêutica, em caso de acidentes,
existe um sistema de plantão na Regional de
Saúde. “Em cidades um pouco mais distantes,
como Quedas do Iguaçu, por exemplo,
anteriormente deixávamos um pouco. Porém,
agora, caso o paciente necessite, a orientação é
de que uma equipe venha buscar o soro. Já nas
cidades mais próximas, os socorristas, sejam Siate
(Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma
em Emergência) ou Samu (Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência), são
orientados para seguir ao Hospital Universitário”.

MULHER de 54 anos foi levada ao Hospital
Universitário, único da região com soro anteofídico
Cobra JARARACA que atacou em uma propriedade
rural, na Colônia Barreiros, foi levada ao HU
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Acidente na Paraná
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Giro da
Violência

Malha ferroviária
em debate

Casal com drogas

Homem de 49 anos
teve ferimentos leves
Um homem de 49 anos ficou
levemente ferido em um acidente
na Rua Paraná, próximo a Travessa
Padre Champagnat, em Cascavel.
Segundo testemunhas, o motociclista identificado como Flávio Pinheiro, seguia pela Paraná quando
acabou atingindo um veículo, no
momento em que ele saía de um
estacionamento.

Conforme os socorristas do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência)
foram acionados com a informação
de que o homem não sentia as pernas. Ao chegar no local, os socorristas perceberam que Flávio estava apenas com ferimentos leves.
Ele foi encaminhado a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Brasília.
AÍLTON SANTOS

Um casal foi preso ontem pela PRF
(Polícia Rodoviária Federal) transportando
13 quilos de maconha. Eles estavam em
um Corsa, na BR-467, abordado pelas
equipes. O casal foi identificado como
Conrado Rogério Thomsen e Endie Maria
de Lima. Eles seriam de Rio Negro, na
região sudeste do Estado. Os dois foram
levados até a Polícia Federal.

Acidentes com máquina
Duas pessoas ficaram feridas ontem em dois
acidentes com máquina em Cascavel. O
primeiro aconteceu no Bairro Paulo Godoy.
Um jovem de 21 anos, identificado como
Hugo Otomar Teixeira da Silva manuseava
uma serra elétrica quando sofreu uma
fratura aberta em um dedo e uma laceração
em outro. Ele foi levado ao Hospital
Universitário. O segundo acidente aconteceu
no Bairro Floresta, onde um homem se
machucou com uma serra circular. Elvison
Caetano Pinto, de 26 anos, teve uma
laceração extensa e profunda em uma das
pernas e também foi levado ao HU.

Furto no Floresta

Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo duas motocicletas na noite de segundafeira em Cascavel. Segundo testemunhas, um casal seguia em uma moto pela Rua Castro quando
outro motociclista atravessou a preferencial na Rua Clóvis Beviláqua, no Bairro São Cristóvão.
Jéssica de Lima, de 19 anos, teve contusões e escoriações pelo corpo. Willian Oliveira, de
23 anos, teve ferimento no tórax. O casal foi levado à UPA (Unidade de ProntoAtendimento) Brasília. Já o outro motociclista, Douglas Rafael de Souza, de 21 anos, teve
uma fratura no joelho e escoriações pelo corpo, e foi levado para à UPA Veneza.

Operação Muralha
Teve início ontem, por prazo indeterminado, mais uma edição da Operação Muralha,
desenvolvida por uma série de forças policiais em toda a área de fronteira. O objetivo é
o combate ao contrabando e descaminho, além dos chamados crimes fronteiriços, como
o tráfico de drogas, armas, munições e medicamentos. Fazem parte da Operação a
Receita Federal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Exército, a Marinha, as
Polícias Militar e Civil, o Departamento de Inteligência do Estado e a Polícia Rodoviária
Federal. Toda ação contará com o apoio de cães farejadores e dos scanners da Receita
Federal, que a princípio ficarão baseados na praça de pedágio de São Miguel do Iguaçu.
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Imagens de câmeras de segurança devem
auxiliar a Polícia Civil a identificar o autor
de um furto cometido na madrugada de
ontem, em uma loja no Bairro Floresta.
Pelas imagens é possível ver que o
homem usa um pé de cabra para
danificar a porta de ferro da loja e
conseguir entrar. Ele vai direto até o
caixa, onde retira alguns objetos e cerca
de R$ 180 em dinheiro. Toda ação não
dura mais que 30 segundos.

Preso por receptação
Policiais do GDE (Grupo de Diligências
Especiais) prenderam na segunda-feira,
Luciano Ferreira Testa, de 23 anos, em
uma casa no Bairro Morumbi. Segundo a
polícia, ele é acusado de receptação. Na
casa do jovem foram encontradas uma TV
furtada, um celular Samsung, um controle
de TV Panasonic, todos produtos oriundos
de dois furtos de uma mesma residência,
na Rua Tibagi, no Brazmadeira. Luciano
disse que adquiriu os produtos de um
terceiro, mas não soube dizer quem é. Foi
arbitrada fiança de R$ 2 mil, que foi
recolhida e Luciano foi liberado.

Cascavel vai receber uma das
consultas públicas organizadas
pela Ferroeste para debater sobre
a atualização da malha ferroviária
que atende o Oeste, uma das regiões de maior produtor agropecuária do Estado. Serão quatro audiências, a primeira delas em Guarapuava amanhã, depois em Cascavel na sexta (a par tir das
14h30, no auditório da Acic), e
então em Curitiba, no dia 9, e em
Dourados (Mato Grosso do Sul)
em 16 de outubro.
De acordo com a direção da Ferroeste, a finalidade dessas consultas é ampliar o debate e, por
meio do diálogo, receber contribuições das comunidades sobre
a necessidade de novos investimentos em ferrovias. Um dos pontos mais importantes em debate
será a viabilização do projeto de
construção de uma nova ferrovia
ligando Dourados ao Porto de Paranaguá/Pontal do Paraná.

R eivindicações
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Líderes pedem
investimentos na
construção de
traçados que
vençam gargalos
FERROVIÁRIOS

DIVULGAÇÃO

Não é de hoje que líderes do Oeste pedem investimentos na construção de traçados que vençam sérios gargalos ferroviários nas regiões Central e Sul do Paraná. Na região de serra, nos últimos quilômetros em direção ao Porto de Paranaguá, o trecho ferroviário foi construído em 1880, ainda na época de Dom Pedro.
Com curvas acentuados, aclives e declives, a malha não atende
mais os avanços da produção e se novos investimentos não forem
feitos haverá prejuízos à economia principalmente da região Oeste.
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FÁBIO DONEGÁ

Legislativo APROVOU
doação de terreno ontem
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O passeio do teclado

FCC em campo
Vindo de empate por 1 a 1 com o
Operário no jogo de ida das quartas de
final da Taça FPF, no último domingo,
em Ponta Grossa, o elenco do FC Cascavel está focado na preparação para
receber o adversário para o confronto
de volta, marcado para este domingo,
às 11h05, no Estádio Olímpico.
Para isso, o time cascavelense intensifica o ritmo dos treinos a partir
desta quarta-feira, quando tem atividade tática marcada para as 10h em
seu centro de treinamento. Já a tarde será livre para os jogadores.
Ontem os trabalhos foram específicos no período da tarde, no primeiro dia da programação após a reapresentação na segunda-feira.
Amanhã e sexta-feira a programação também prevê treino tático pela
manhã e folga durante a tarde, com a
diferença que no último dia útil da semana a atividade será no Estádio Olímpico.

Handebol solidário

Multicampeã dentro das quadras, a equipe de
handebol feminino de Cascavel é a
representante da cidade mais vencedora dentre
todas as modalidades esportivas do município,
mesmo com poucos patrocínios. São tão
poucos que o time precisa arrecadar fundos por
meios próprios para honrar os compromissos
assumidos para este ano. Por isso realizará uma
janta à base de sukiaki neste sábado, a partir
das 19h, na Associação dos Jornalistas de
Cascavel. O valor é R$ 25 por pessoa. Os
ingressos estarão à venda no local ou podem
ser reservado com o com professor Marcos
Galhardo, pelo telefone 99971-7806.

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- João Paulo Pereira Marques e Daiane Maiara Porto
2- Paulo Leonardo de Amorim e Aline Vitória de Almeida Madruga
3- Francisco Willian Luna da Silva e Patricia Gomes
4- Eudes Luiz Miranda e Jessica da Silva Monteiro
5- Adelar da Silva Queiroz e Rebeca Genova dos Santos
6- Ailton de Souza e Mary Palmares de Lima Sauer
7- Allace dos Santos e Tathyane Denise Vesohoski
8- Luiz Henrique Valverde e Jocinete de Mello Ferreira
9- Marcos Antonio Martins de Souza e Lidiane Nunes de Figueiredo
10- João Divanil Diniz e Rosa de Jesus do Prado
11- Jurandir Marcelino da Silva e Lucimara dos Santos Paz
12- Jefferson Russe de Oliveira e Patricia Gomes Queiroz
13- José Ari Elesbão e Ilda Teixeira Lopes
14- Ilson Lopes Gonçalves e Liliana Teixeira de Lima
15- Bruno Mezzomo Brandão e Amanda Carolina NItsche
16-Cezar Augusto Alves de Paula e Daiane Lima
17- Alindomar Leite Araujo e Patrícia Carla dos Santos Ferreira
18- Adriano Rodrigo Menegott e Antoninha Pereira
19- Daniel Kreuscher de Almeida e Francieli Ribeiro
20- Irineu Lionço e Arlete Maria de Maman
21- João Maria Cesar da Silva e Maria de Lourdes Sousa Ferreira
22- Luís Henrique Antonioli dos Santos e Patrícia Angela da Costa
23- João Divanil Diniz e Rosa de Jesus do Prado
24- Maycon Dieizer da Silva e Pâmela Kuntz Camargo
25- Juliano Martins Nunes e Patricia Blahun Lacerda
26- Claudiney Krüger Gomes e Bibiana Angelica Martins Alves
27- José Cecilio de Ramos e Eliane Cezne
28- Moises Teixeira de Souza e Rafaela Mere Neves
29- Douglas Jean Adamanczuk e Gisele Aparecida Alvaristo
30- Evandro de Oliveira Campos e Franciele Aparecida Silveira Evangelista

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 04 de outubro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Afinal, qual
é o terreno?
Os vereadores aprova- trução do novo terminal.
ram ontem, em segunda Outras línguas dizem
votação, o projeto que que trata-se do terreno
permite ao Executivo con- que fica atrás do Termiceder um terreno para a nal Rodoviário, que forconstrução do MP (Minis- ma um triângulo. Mas lá
tério Público). O que cha- é o terreno doado à Poma atenção é que há di- lícia Federal.
A informação que pode
vergência na informação
sobre qual, afinal, é o ter- ser considerada oficial é
da Secom (Secretaria de
reno destinado ao MP.
Falava-se em uma par- Comunicação). O terreno
te do terreno ao lado do forma sim um triângulo,
atual Terminal Oeste. Na mas fica entre o Terminal
Câmara, aliás, essa é a Rodoviário e a Avenida Asinformação, inclusive do sunção. O que assusta
líder de governo Alécio mesmo é saber que o proEspínola, que uma parte jeto foi aprovado sem que
do terreno seria para a ninguém soubesse, ao
certo, onde fica o imóvel.
construção.
Porém, todo o
espaço está cer-  Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Assessoria CM
cado para a cons-

P obre
O vereador Jorge Bocasanta foi o único que votou
contra, por alegar que o Município é pobre para doar
terreno a uma instituição rica.
Os vereadores também aprovaram em segunda
votação o projeto que dá prioridades na lista de espera dos CMEIs e o projeto que libera R$ 450 mil neste
ano para castração de animais.

Um teclado que pertence a Orquestra Sinfônica de Cascavel foi
dar um “passeio” no último fim de semana. Uma integrante da
orquestra, com autorização superior, retirou o equipamento
que fica guardado no Teatro Municipal de Cascavel, para tocar
em um casamento. O uso do equipamento público em evento
particular deverá render uma investigação interna. Uma
denúncia será formalizada à Secretaria de Cultura.

Reforma
A reforma administrativa que
o prefeito Leonaldo Paranhos
enviará a Câmara de
Vereadores já provoca muita
especulação. Ontem, um dos
comentários era de que o
atual líder do governo, Alécio
Espínola, ocupará uma pasta
na administração. Paranhos
mantém a sete chaves os
novos nomes que poderão
compor sua equipe de
governo.

Mudança
O vereador Romulo Quintino,
que chegou a ensaiar uma
candidatura a deputado
estadual, está praticamente
com os dois pés dentro do
PR. Ele deverá apoiar a
candidatura de Gugu Bueno,
que vai buscar uma cadeira
na Assembleia Legislativa do
Paraná, além de pleitear a
presidência da Câmara na

próxima eleição da Mesa.

Restaurante
O prefeito Leonaldo Paranhos
assinou ontem o contrato com a
empresa Refeivel, responsável
pelo Restaurante Popular em
Cascavel. A empresa venceu a
licitação realizada na semana
passada. Nove empresas
participaram do certame. A
Refeivel atua no Restaurante
Popular há cinco anos.

Mais quatro
O projeto da Secretaria de
Assistência Social pretende
implantar mais quatro
unidades em bairros. No novo
contrato, já há cláusulas de
que a empresa vencedora irá
se responsabilizar pelos
futuros restaurantes
populares. O prefeito
Paranhos confirmou que
futuramente haverá preços
diferenciados do almoço.

OBA!
A informação de que o Centro Nacional de Treinamento de
Atletismo (CNTA), construído na região da FAG, será
transformada em um colégio militar foi postada em um
grupo político de whatsapp na manhã de ontem.
Responsável pelas obras, o empresário Nestor Dalmina
comemorou em tom de brincadeira: “Oba, agora talvez eu
receba em dia hahaha”.
z A proposta de criação de um colégio militar em Cascavel
está só engatinhando.
z “Hoje é o dia das boas notícias”, disse o prefeito Paranhos
ontem após o vice, Jorge Lange, anunciar que a Itaipu vai
repassar R$ 38 milhões ao Município de Cascavel.
z O dinheiro, a fundo perdido, é para ser usado na
pavimentação de estradas rurais.
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Colégio da Polícia Militar
IDEIA é cogitada há dois anos

A última grande
obra do PDI
Revitalização por R$ 15.262.681,86.
Esse é o valor previsto pela Prefeitura de Cascavel para a reforma
da Avenida Tancredo Neves. A licitação está marcada para o dia
8 do próximo mês, com previsão
de conclusão da obra para dez
meses. A autorização para licitação foi assinada ontem, durante
Escola de Governo, pelo prefeito
Leonaldo Paranhos.

A grande preocupação é porque
a obra precisa estar pronta até fim
de 2018, quando termina o contrato com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).
A Avenida deve receber, basicamente, os mesmos serviços que a
Avenida Brasil e a Avenida Barão do
Rio Branco. Contemplada com ciclovia, pista de caminhada, pista exclusiva para ônibus e um diferencial.

L ooping
A grande preocupação era com relação ao looping de quadra, de forma
que os moradores do Bairro Pioneiros Catarinenses conseguissem ter acesso à Avenida. Por isso, o projeto foi revisto. “As novas travessias e a abertura de novas ruas vai facilitar o acesso ao bairro, e vai contemplar a segurança de quem usar a ciclovia e a pista de caminhada”, afirma o secretário
de Planejamento Fernando Dillemburg. Além disso, não será refeita a pista
exclusiva para ônibus. De acordo com o secretário, também haverá alteração no pavimento da pista de caminhada. “Houve reclamação das pessoas com relação ao material instalado na Brasil. Assim como na Barão do
Rio Branco, na Tancredo a pista será feita de asfalto”, ressalta.

O “jogo de empurra” em que se transformou o Centro de Atletismo de Cascavel teve início tão logo as
obras começaram na área de 86 mil metros quadrados localizada na região Oeste da cidade, em 18 de
maio de 2015. No fim daquele mesmo ano, a reportagem do jornal Hoje (edição do dia 27 de
dezembro) já antecipava que existiam planos alternativos para o empreendimento, sendo um deles a
construção de uma “escola do esporte” ao lado do Centro para atender jovens do 6º ao 9º ano do
ensino fundamental.
Para o ano seguinte, quando deveria ter sido entregue para o período de aclimatação para os Jogos
Olímpicos Rio 2016, a ideia era incluir o Centro cascavelense no Plano Brasil Medalhas do governo
federal, que disponibilizou investimentos em construção, reforma e operação de centros de treinamento,
contratação de profissionais e aquisição de equipamentos esportivos. Isso numa tentativa de transferir a
gestão do espaço edificado em Cascavel para a União.
Entretanto, de acordo com o Ministério do Esporte, “a obra e a gestão” do Centro de Treinamento em
Atletismo de Cascavel são de responsabilidade do governo do Paraná, que chegou a anunciar que a
CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) ficaria responsável pelo local, o que a entidade de desporto
negou nessa terça-feira: “a CBAt nada ter a ver com esse Centro, não fez parte da elaboração do projeto
nem nunca teve a ver com a construção”.
Com isso, o governo do Estado do Paraná tem autonomia total sobre o empreendimento cujo investimento
total soma R$ 18,7 milhões, sendo R$ 15 milhões em recursos do Ministério do Esporte, já liberados.

OBRA da Avenida Tancredo Neves
deve ficar pronta em 10 meses

Mais revitalizações
Durante a escola de governo, o
secretário de Obras Jorge Lange também
apresentou outros dados de projetos
realizados pela Secretaria. O projeto de
revitalização da Tito Muffato, obra que
será licitada, em R$ 7.344.584,37;
alargamento da Rua Jacarezinho, com
previsão de R$ 580 mil; abertura da Rua
Ipanema, ligando com a Avenida Rocha
Pombo, com previsão de investimento
de R$ 2 milhões; projeto de duplicação
da Avenida Italo Weber, que liga ao
Aeroporto de Cascavel, com valor
previsto de mais de R$ 3 milhões; recape
da Avenida Rocha Pombo, de R$ 2.569
milhões; e recape da Avenida Assunção,
com valor previsto em R$ 1,5 milhão. A
Secretaria também pretende fazer um
diagnóstico da malha viária para
saber os locais em que há problemas
e analisar as medidas que devem ser
tomadas com base na situação do
pavimento.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

SELECIONADOS

A ideia anunciada inicialmente para o CT de
Atletismo em Cascavel era de que apenas
atletas de ponta do esporte, oriundos da região
Sul do País, poderiam utilizar o espaço,
construído de maneira a atender o padrão
internacional da modalidade. Já a ideia de
escola defendida em 2015 seria mais
“democrática”, com acesso destinado a jovens
promessas das pistas de toda a região Oeste
do Paraná. Já com a escola da PM o ingresso
volta a ser seletivo, pois essas instituições de
ensino têm sistema próprio de escolha de
alunos, num modelo semelhante aos dos
vestibulares de universidades e que assim como
eles movimenta cursos preparatórios específicos
para o ingresso dos alunos.
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Centro de Atletismo =
Obra pública anunciada
como símbolo do progresso e
desenvolvimento não só do
esporte e de Cascavel, mas
como de todo o Sul do País, o
Centro de Atletismo caiu no
descrédito após um “jogo de
empurra” e agora, mais de
dois anos depois de ter começado a ser construído, e ainda inacabado, será transformado em Colégio da Polícia
Militar do Paraná.
O anúncio foi feito na noite

de segunda-feira pelo deputado federal Evandro Roman em
sua página no Facebook. No
mesmo dia, o deputado estadual Carlos Massa (Ratinho
Junior) propôs à Secretaria Estadual de Educação e ao Comando da Polícia Militar do
Paraná transformar a área do
Centro de Atletismo em um
complexo com um colégio militar administrado pela PM.
A ideia é seguir os moldes
de instituições de ensino semelhantes já existentes na

capital do Estado, como a Academia de Polícia Militar do
Guatupê, comandada pelo Tenente-Coronel Mauro Celso
Monteiro. Segundo ele, o objetivo para Cascavel é iniciar
as atividades em sala de aula
de forma experimental já no
ano que vem, com duas turmas de 30 alunos cada (uma
do 6º ano do ensino fundamental e outra do 1º ano do
ensino médio), para em 2019
contar com 240 alunos, dobrar o atendimento (480 alunos) em 2020 e ter 720 estudantes em 2021.
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Quase R$ 6 mi a menos
no bolso da Paulitec
A empresa Paulitec deixou de
receber dos cofres públicos R$ 5,8
milhões. Isso pelos serviços não
prestados que estavam previstos
em contrato firmado em 2015 para
reforma da Avenida Brasil.
Com sete termos aditivos firmados pela gestão passada, o valor
previsto de R$ 41,2 milhões extrapolou os limites: R$ 64 milhões.
Só que neste ano, o 9º termo aditivo de contrato reduziu o valor em
R$ 2,5 milhões.
Ontem, o prefeito de Cascavel
assinou a retirada de mais R$ 3,3
milhões. Isso quer dizer que, se não
houver alteração, a Paulitec deve receber, ao todo, R$ 58,2 milhões.

De acordo com a Secretaria de
Planejamento, diversos itens foram
considerados para a redução. Porém, a não retirada da estrutura do
Terminal Leste, trabalho que estava previsto, não foi feito. É que estava previsto em contrato que a
empresa faria a retirada do terminal e também as adequações na
Avenida onde fica a estrutura.

REFEITOS

A empresa teve de refazer alguns serviços,
como a ciclovia, por exemplo. Antes mesmo
de ser inaugurada, a pista para bicicletas
precisou ser completamente refeita, graças às
rachaduras presentes. A empresa alegou que
o problema era na tinta utilizada, que não era
compatível com o material do asfalto. Durante
fiscalização, a prefeitura constatou o erro e a
empresa precisou refazer o serviço, sem custo
a mais para a administração.

OS ADITIVOS DO CONTRATO 32/2015
Valor previsto: ............................................................................... R$ 41.252.899,49
1º Termo aditivo readequação da Planilha de Orçamento .................... R$ 6.469.014,41
2º Termo aditivo reajuste 7,46% do Contrato ...................................... R$ 3.111.268,58
3º Termo aditivo 2ª readequação da Planilha de Orçamento .............. R$ 10.356.155,32
4º Termo aditivo reajuste 7,46% .......................................................... R$ 772.569,19
5º Termo aditivo rerratificação da Planilha Orçamentária ................................... R$ 0,00
6º Termo aditivo 1º reequilíbrio econômico-financeiro ......................... R$ 1.010.515,33
7º Termo aditivo reajuste 5,87% ....................................................... R$ 1.125.017,56
8º Termo aditivo aditamento de Prazo do Contrato ........................................... R$ 0,00
9º Termo aditivo rerratificação da planilha orçamentária ....................... R$ -2.520.891,38
10º Termo aditivo rerratificação da planilha orçamentária ...................... R$ 3.315.042,18

Obra da Avenida Brasil custou bem
mais do que o PREVISTO

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos
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VICTOR LARA/DIVULGAÇÃO

Relatório polêmico
Terminou ontem o prazo regimental para que o Executivo entregasse à Comissão de Educação da
Câmara de Vereadores o relatório
a respeito da fiscalização realizada sobre o que é pago no contrato
do transporte escolar rural, em comparação ao trabalho realizado.
A informação, de fonte segura
e que preferiu não ser identificada, é que o relatório está pronto e
foi encaminhado, inclusive, às empresas Transpaula e Transtusa,
que fazem o transporte escolar na
cidade. A Secom (Secretaria de Comunicação) confirmou a informação, dizendo que as empresas já
foram notificadas a respeito do
relatório e uma cópia deste foi anexada à notificação. A garantia é de
que a documentação seja entregue
hoje à Comissão.
Ontem, o Executivo havia pedi-

do um adiamento de prazo para responder ao requerimento proposto
pela Comissão pedindo justamente essas informações. Os membros
da Comissão questionaram a atitude. Paulo Porto usou a tribuna
durante sessão da Câmara para
questionar os fatos que levaram o
Executivo a pedir o adiamento. “Ou
o relatório não está pronto, ou está
pronto e não confere divergências,
ou o relatório está pronto e prejudica as empresas”, pontuou, justificando: “Se não estivesse pronto, o
Município mandaria um ofício dizendo que não está pronto. Se estivesse pronto, mas sem divergências,
não haveria nenhuma preocupação
em divulgar. Acreditamos que, então, está pronto e há discrepância”.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

V otação
O vereador pediu voto contrário ao adiamento de prazo. Ao todo, sete vereadores
votaram contra, mas não foi o suficiente para
derrubar o pedido. “Tenho certeza que, assim que conseguir, o Executivo disponibilizará o relatório”, defendeu o líder de governo,
vereador Alécio Espínola.

Visita à escola
A Comissão de Educação visitou, ontem,
a Escola Municipal Carlos de Carvalho, no
distrito de São Salvador. A escola é
dividida por Município e Estado. São 246
alunos ao todo. A reivindicação mais
antiga da escola é a construção de um
ginásio, já que atualmente as crianças não
conseguem fazer Educação Física quando
chove. A construção de novas salas de
aula também está na demanda.

Decisão em Cascavel
Pela Comissão de Educação, Porto questionou
demora do EXECUTIVO

O fim de semana será de decisão
no automobilismo paranaense. A categoria Turismo tem uma final imprevisível no circuito do Autódromo Zilmar
Beux, onde será disputada a 3ª e última etapa da temporada.
Sem os descartes, os cinco primeiros
colocados são: Rodrigo Kostin/Roberto Baú
(60 pontos), Márcio Ymagava/Lucas Inoue
(54), Roberto Bonato/Evandro Maldonado
(50), Adriano Botelho/Caio Botelho (45) e
José Carlos Pederneiras (40). Entretanto,
aplicando-se o descarte obrigatório da pior
bateria, a classificação muda.
Assim, o líder passa a ser Márcio Ymagava/Lucas Inoue (53 pontos), seguido por
Roberto Bonato/Evandro Maldonado (50),
Rodrigo Kostin/Roberto Baú (48), Adriano
Botelho/Caio Botelho (45) e José Carlos Pederneiras (34). Isto quer dizer que qualquer um dos cinco primeiros colocados pode
ser campeão, o que torna a etapa de Cascavel ainda mais empolgante.
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A crescente defesa de intervenção militar no Brasil, pregada principalmente em debates de redes sociais, começa a deixar o mundo virtual e ganhar adeptos dentro do
Congresso Nacional, o que é preocupante. O golpe militar
de 1964 só aconteceu porque teve apoio dos congressistas da época. Ao mesmo tempo em que avançam os debates em torno do assunto, militares de alto coturno sentemse a vontade para defender os anos de ditadura e até mesmo sugerir intervenção.
Em entrevista ao jornal O Presente, o deputado federal
Evandro Roman disse ser favorável a uma intervenção militar por um período curto. “Eu sou muito favorável que entrasse um regime militar por quatro anos e entregasse novamente o poder através da eleição”, disse o parlamentar.
A defesa de golpe – palavra que mais se encaixa para a
situação – não vem apenas de Roman. No mês passado, o
deputado Cabo Daciolo fez um discurso assustador ao defender na tribuna da Câmara dos Deputados o fechamento
do Congresso Nacional com uma intervenção militar. “E que
se feche o Congresso Nacional, com intervenção federal,
com um governo provisório para acertar a nação”, afirmou o
controverso deputado.
Ao invés de defenderem a intervenção militar, os parlamentares deveriam é buscar mecanismos para instrumentalizar o Estado para combater, de fato, a corrupção. Poder
para isso eles têm, mas parece que falta é vontade. Não há
solução para o País fora da democracia.
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Já em clima de Expovel, a
Sociedade Rural do Oeste
promove a Cavalgada 2017 e
a 5ª Queima do Alho no
próximo dia 15 de outubro.
Os interessados em
participar não precisam
pagar nenhuma taxa de
inscrição, basta comprar um
bloco com 25 ingressos na
sede da SRO. A Cavalgada
Expovel 2017, terá início às 8
horas na Avenida Piquiri
(entre as ruas Antonina e
Minas Gerais). Cavaleiros e
amazonas de toda a
região estão convidados
a participar.

Uma pesquisa divulgada
pela TV Tarobá mostra que o
prefeito Leonaldo Paranhos
tem aprovação da ampla
maioria dos cascavelenses.
Entre os ouvidos, 21,1%
classificaram a
administração como ótima e
42,1% disseram ser boa.
Outros 25,9% declararam
regular, 5,6% ruim e 3,3%
afirmaram ser péssimo. As
principais demandas sociais
apontada pelos
cascavelenses estão nas
áreas de saúde (40,6%),
segurança pública (23,6%).

As ações
desenvolvidas
pelo Centro de
Estudo do Menor
e Integração na
Comunidade
(Cemic), que
ontem completou
40 anos.

A lei sancionada
pelo governador
Beto Richa que
instituiu a Rota do
Vinho, mas que
deixou de fora
municípios
produtores da
bebida.
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Para isso, o técnico Claudio Tencati, mais longínquo em atividade em um
mesmo clube no País, vai manter a formação que com três volantes que utilizou
na goleada de 4 a 1 sobre o CRB, na última sexta-feira. A mudança deve ser
com os jogadores e o principal desfalque é a ausência do capitão Germano,
suspenso. Rômulo assume a vaga. No Atlético-MG, o técnico Oswaldo de Oliveira, que estreou no fim de semana, terá o zagueiro Erazo e o atacante Luan
como opção. Os jogadores estão recuperados de incômodos que os deixaram
de fora da vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-PR no domingo. Já o zagueiro e
capitão Léo Silva está fora, por lesão.
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PRIMEIRA LIGA
Londrina x Atlético-MG

Menos de três horas depois de
se apresentar à seleção
brasileira, o meia Diego foi
cortado dos amistosos contra
Bolívia (nesta sexta, em La Paz) e
Chile (dia 10, em São Paulo). A
justificativa para que o meia do
Flamengo deixe o grupo é de
dores musculares. Como Tite já
havia chamado 24 atletas para os
dois confrontos, nenhum jogador
será acrescentado ao grupo, que
segue hoje para a Bolívia.

O Ministro do Interior do governo francês, Gerard Collomb, revelou
que uma bomba foi encontrada perto do Parc de Princes no último
sábado, horas antes da vitória do Paris Saint-Germain por 6 a 2 sobre o
Bourdeaux, em jogo válido pelo Campeonato Francês. Cinco homens
foram presos pelo incidente, incluindo um extremista islâmico que
deveria estar sob vigilância. O dispositivo improvisado, composto por
quatro cilindros de gás cobertos por gasolina, estava ligado a um telefone celular, criando combinação que poderia causar uma explosão e uma
tragédia, já que cerca de 50 mil pessoas foram ao estádio ver o jogo.
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Um mês após terem ido a campo pelas semifinais, Londrina e Atlético-MG voltam a campo hoje para
decidir o título da Primeira Liga. Em
jogo único, as equipes se enfrentam às 21h45 desta quarta-feira no
Estádio do Café, em Londrina.
Após superar os times mistos do
Fluminense nas quartas e do Cruzeiro na semi, o Tubarão encara os
titulares do Galo com a promessa
de fazer valer o mando de campo
conquistado na primeira fase. Se
vencer, o alviceleste no Note do
Estado erguerá o título mais importante de sua história desde 1980,
quando se sagrou Campeão Brasileiro da Série B.

Ministro Gilmar
Mendes, do STF, ao
comentar ao
afastamento de Aécio
Neves do Senado.

z Cavalgada
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AGÊNCIA BRASIL

“A gente precisa ter
muito cuidado com
essas questões. Se
queremos reescrever
a Constituição,
vamos lá para o
Congresso e
assumamos a função
de legisladores.”
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Cadastro
obrigatório
a idosos

z
z
z
z
z
z
z
z

Cras Cancelli – Rua Ernesto Farina, 555
Cras Central – Rua Curitiba, 1241
Cras CEU/Santa Cruz – Rua Caiçaras, 401
Cras Cascavel Velho – Rua Londres, 980
Cras Interlagos – Rua Solidariedade, 733
Cras Periolo – Rua Jaraguá, 406
Cras XIV de Novembro – Rua Romário Correia de Oliveira, 487
Central do Cadastro Único – Rua Rio de Janeiro, 3118

per fil e mesmo assim recebem o
dinheiro. A obrigatoriedade é uma
forma de acabar com isso e pagar o BPC a quem realmente precisa. Infelizmente, quem não fizer
dentro do prazo estabelecido terá
o benefício cortado”, relata.
Em Cascavel, aproximadamente cinco mil idosos recebem o
BPC. Cada um deles tem direito
a um salário mínimo – o equivalente a R$ 937 -, desde que se
encaixe em alguns critérios estabelecidos pela União. Todos os
meses, o benefício movimenta em
torno de R$ 4 milhões na economia local.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

O que precisa
Para a inclusão no Cadastro Único, o beneficiário deve procurar os pontos de atendimento em Cascavel, com seus documentos pessoais e também de todos os membros da família. Os
documentos necessários são: CPF (obrigatório a todos os familiares), carteira de identidade e de trabalho, certidão de nascimento ou casamento, qualquer documento que comprove renda,
comprovante de residência atual (conta de água e luz), título de
eleitor e declaração de matrícula e frequência escolar atualizada
(de quem estiver estudando).
Vale lembrar que o BPC não é aposentadoria. O benefício é
previsto em lei e deve ser pago a idosos acima de 65 anos ou
pessoas de qualquer faixa etária que possua deficiência que o
impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade e/ou ser inapto no mercado de trabalho. Leandro diz ainda
que até dezembro de 2018 a obrigatoriedade passa a valer
também aos deficientes que já possuem o benefício.
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Palestra
sobre saúde
cardiovascular

ONDE cadastrar?

Uma determinação de julho de
2016 do governo federal estipula
prazo para que idosos a partir de
65 anos que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) sejam incluídos no Cadastro Único.
O cadastramento, que é obrigatório, pode ser feito até 31 de dezembro, porém, até sexta-feira (6),
a Secretaria de Assistência Social
de Cascavel faz atendimentos exclusivos a esse público. Segundo o
coordenador do Cadastro Único,
Rodrigo Daniel Gonçalves Leandro,
quem não fizer o cadastro até a data
limite terá o benefício suspenso.
“O governo quer monitorar
esse recebimento, pois existem
casos no Brasil de fraudes como
famílias que não se encaixam no

O coordenador do CADASTRO ÚNICO,
Rodrigo Daniel Gonçalves Leandro

SOCIAL
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DENISE EE EDUARDO
EDUARDO
DENISE
TIMBOLA fotografados
fotografados por
por
TIMBOLA
Vera ee Grasi
Grasi fotografias
fotografias
Vera
O êxito da vida não se mede
pelo caminho que você
conquistou, mas sim pelas
dificuldades que superou no
caminho. (Abraham Lincoln)

gente@jhoje.com.br

No dia 5 de outubro, o
miniauditório 2 da
Unioeste de Cascavel vai
receber a palestra do
cardiologista Dr. Túlio
Sperb. Graduado em
Medicina pela Universidade
Federal de Juiz de Fora em
2008, especialista em
cardiologia e coordenador
de residência médica em
cardiologia, o médico vem
ao oeste do Paraná para
falar sobre a “Importância
do estilo de vida na saúde
cardiovascular”. A ação é
gratuita e aberta ao
público em geral.
ARQUIVO PESSOAL

Exposição de arte
A artista Watusi Carulli expõe a partir de quinta-feira, dia
5 de outubro suas pinturas no salão Bonadimans em
Cascavel. As obras ficarão expostas por 30 dias.
DIVULGAÇÃO

Clube da
Luluzinha
reunido para
um delicioso
jantar com
Solange
Cotienschi
Motta, Rosana
Bachiste,
Janete
Zanchim,
Lourdes
Cotienschi e
Ge Cotienschi
ARQUIVO PESSOAL

Comemorando
14 anos de
muito amor,
Junior Motter
e Jaqueline
Wergennes
Motter.
Parabéns ao
casal pela
união!!!

Hugo Pereira começando mais uma semana com entusiasmo

Heron Sales Acústico
No sábado, dia 7 de outubro, o WAMC Rock Bar recebe o
músico Heron Sales com o melhor do rock acústico. A
entrada é gratuita, o show está previsto para começar às
22h. O endereço do bar e motoclube é Rua Fortaleza,3.474,
mais informações pelo telefone (45) 3040-2260.
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Justiça exige contratação de médico
ARQUIVO

Liminar concedida pela Vara da
Fazenda Pública ontem determina
que o governo do Paraná contrate
médico hematologista para o Hemocentro de Cascavel.
Com a decisão do juiz Eduardo
Villa Coimbra Campos, o Estado
terá prazo inicial de 15 dias para
disponibilizar um médico hematologista quinzenalmente até que
dentro do prazo de 90 dias haja a
contratação por meio de processo
seletivo simplificado. Nesse mesmo prazo deve ser promovido curso para capacitação de médicos
triadores.
O descumprimento da decisão
acarretará em multas ao secretário de Estado de Saúde, Michele
Caputo Neto de R$ 500 ao dia e
limitada em até R$ 30 mil. Desde
junho do ano passado o Hemocentro passa por dificuldades por conta da falta do profissional e há pacientes que precisam seguir a Curitiba para atendimentos.

PLACAR DE ONTEM
SÉRIE B
Ceará ? x ? Vila Nova
Paraná Clube ? x ? Internacional
B. de Pelotas ? x ? Juventude

SECRETÁRIO CAPUTO
NETO terá que pagar multa
se não cumprir decisão

PGR CONTRA A REMOÇÃO DE PRESOS
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, enviou
ontem ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer contra
pedido da Defensoria Pública da União (DPU) para retirar do
regime de isolamento carcerário presos que estão há mais de
dois em presídios federais. A questão será decidida pelo
ministro Alexandre de Moraes.
No pedido de habeas corpus coletivo que chegou ao STF na
semana passada, a defensoria argumentou que acordos
internacionais e a Lei 11.671, de 2008, limitam a um ano a
permanência de presos em regime de isolamento 22 horas
por dia, prazo prorrogável por mais 365 dias.

Senado revisará
decisão do STF dia 17
Mesmo após o ministro Edson
Fachin, do Supremo Tribunal
Federal, manter o afastamento do
senador Aécio Neves do mandato
e o seu recolhimento domiciliar
noturno, o plenário do Senado
optou por não revisar a decisão do
STF na sessão de ontem.
O PSB entrou com um pedido para
adiar a votação marcada paraontem.
O motivo é a sessão da Suprema
Corte, marcada para o próximo dia
11, quando os ministros decidirão
uma ação sobre os procedimentos a
serem adotados em suspensões de
mandato parlamentar. Por 50 votos
a 21, os senadores optaram em
adiar a análise.
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Parabéns!
Altair soares, Fernando Martins,
Fernando Piacentini, Gustavo
Pietsch Olmedo, João Pedro,
Lucilia Carvalho, Marcos Elieser.

Salmo do Dia Salmo 138
Eu te louvarei, de todo o meu coração; na presença dos deuses a
ti cantarei louvores. Inclinar-meei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade, e pela tua verdade; pois
engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome.

17

ANJO NANAEL
Anjo dos humildes. Datas que estão sob
a proteção deste anjo: 11/05 – 23/07- 04/
10 – 16/12- 27/02.

Características de quem nasce nesse dia: Quem nasce sob essa influência gosta do silêncio, de meditar e
vive em busca da verdade.
Tem um grande fascínio pelo oculto,
pelos mistérios do tempo e da vida. É
uma pessoa religiosa e muito amorosa.
Sabe cativar as pessoas seja pelos
gestos, como pela palavra. Esta sempre com uma palavra amiga nos
lábios. Use a força desse anjo
para quebrar o orgulho do coração. Derrubar muralhas que separam duas ou mais pessoas.

Libra
Escorpião
Sagitário

Problemas de família podem trazer um certo cansaço, mas não jogue a toalha e procure se entender melhor com as pessoas à
sua volta. Tente dividir responsabilidades e
tarefas com todos os que moram com você.
Cor: azul vivo.

Logo cedo, talvez nem tudo saia de acordo
com o planejado, especialmente em casa.
Planeje-se com antecedência para não se
estressar ainda mais. Vida a dois repleta de
momentos de puro prazer. Cor: verde.

Capricórnio

Os astros pedem cautela logo cedo e você
terá que agir com equilíbrio para evitar problemas. Em casa, há risco de rolar discussão com filhos. Pode se interessar por alguém que mora longe. Cor: creme.

Tenha responsabilidade ao lidar com dinheiro e pense duas vezes para evitar gastos
por impulso. Devagar você consegue estabilizar gastos e ganhos. Não é o melhor
momento para se destacar muito no ambiente de trabalho. Cor: azul-marinho.

Hoje, vale a pena redobrar a cautela para
não confiar em pessoas que podem puxar o seu tapete. Pode conhecer gente
interessante na casa de seus parentes.
Cor: verde-claro.

Aquário

Comece o dia redobrando a atenção nas
tarefas e nos assuntos que exigem mais dedicação da sua parte. O desejo de sair da
rotina e deixar as responsabilidades de lado
tende a crescer, mas agir assim pode trazer
dor de cabeça mais tarde. Cor: laranja.

É hora de se concentrar mais no trabalho e nos
estudos para atingir suas metas. Hábitos saudáveis como a prática de exercícios físicos
constantes e boa alimentação ajudam a trazer a
sensação de bem-estar. Nova paixão tem chance de ficar mais séria. Cor: bege.

Um recado dos astros: sempre é possível
rever planos e projetos de vida. Você tem
inteligência e perspicácia para reverter o
jogo e melhorar as coisas. Sua simpatia
deve atrair a atenção de uma nova conquista. Cor: preto.

Peixes

Áries
Touro

sexual, que não escolhe idade, sexo e nem classe
social. A Sífilis aparece como feridas indolores
no local da infecção, evoluindo para dores
musculares, febre e dor de garganta. A falta de
tratamento pode danificar órgãos como cérebro,
nervos, olhos e coração, levando a cegueira,
paralisia, demência e outros problemas de saúde.
O diagnóstico, porém, é fácil. Testes sorológicos
eficazes são disponíveis no mercado, o tratamento
também não é complexo desde que seja tratado
na fase primária da doença.

Gêmeos

dos 50 anos dobrou na última década, já que
atualmente cerca 80% dos adultos entre 50 e
90 anos são sexualmente ativos. De acordo com
os últimos dados do Ministério da Saúde, cerca
de 4% a 5% da população acima de 65 anos
são portadores do vírus HIV, um aumento de
aproximadamente 103% Além da AIDS, outra
doença que têm aumentado sua disseminação
entre idosos é a Sífilis.
A Sífilis é uma doença transmitida pela bactéria
Treponema pallidum, principalmente por via

Associações ou parcerias de trabalho podem passar por altos e baixos hoje. Cautela com desconhecidos ou pessoas com
quem não tenha afinidades pessoais ou de
trabalho Cor: vermelho.

Câncer

Atualmente a classe está cada vez mais
ativa. Eles dançam, brincam, praticam
esporte e, claro, mantém os prazeres da
relação sexual ativos. Por isso as
preocupações com as doenças sexuais
transmissíveis precisam ser aumentadas.
Estudos demonstram que os idosos estão mais
vulneráveis a infecções sexualmente transmissíveis
e o motivo é a ausência do uso de preservativo.
O número de casos de HIV (Vírus da
Imunodeficiência Humana), entre pessoas acima

Não seja tão resistente às mudanças: às
vezes, elas são necessárias para que as
coisas caminhem melhor, inclusive nas relações com os amigos. Pode surgir um romance proibido. Cor: verde-escuro.

Leão

Ser idoso já
não significa
falta de
atividade,
calmaria e
tranquilidade

Concentração e foco nos detalhes: você vai
precisar dessas duas características para se
dar bem no trabalho e em casa hoje. Há sinal
de desafios nos estudos ou em contato com
pessoas que. Agir com confiança também melhora a vida ao lado do par. Cor: branco.

Virgem

horóscopo

Pode aceitar mais responsabilidades no
serviço, mas terá que mostrar jogo de cintura se quiser se entender com os colegas. Ciúme em excesso pode acabar atrapalhando as novas paqueras. Cor: pink.
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entre idosos é a Sífilis.
A Sífilis é uma doença transmitida pela bactéria
Treponema pallidum, principalmente por via

Associações ou parcerias de trabalho podem passar por altos e baixos hoje. Cautela com desconhecidos ou pessoas com
quem não tenha afinidades pessoais ou de
trabalho Cor: vermelho.

Câncer

Atualmente a classe está cada vez mais
ativa. Eles dançam, brincam, praticam
esporte e, claro, mantém os prazeres da
relação sexual ativos. Por isso as
preocupações com as doenças sexuais
transmissíveis precisam ser aumentadas.
Estudos demonstram que os idosos estão mais
vulneráveis a infecções sexualmente transmissíveis
e o motivo é a ausência do uso de preservativo.
O número de casos de HIV (Vírus da
Imunodeficiência Humana), entre pessoas acima

Não seja tão resistente às mudanças: às
vezes, elas são necessárias para que as
coisas caminhem melhor, inclusive nas relações com os amigos. Pode surgir um romance proibido. Cor: verde-escuro.

Leão

Ser idoso já
não significa
falta de
atividade,
calmaria e
tranquilidade

Concentração e foco nos detalhes: você vai
precisar dessas duas características para se
dar bem no trabalho e em casa hoje. Há sinal
de desafios nos estudos ou em contato com
pessoas que. Agir com confiança também melhora a vida ao lado do par. Cor: branco.

Virgem

horóscopo

Pode aceitar mais responsabilidades no
serviço, mas terá que mostrar jogo de cintura se quiser se entender com os colegas. Ciúme em excesso pode acabar atrapalhando as novas paqueras. Cor: pink.
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N o velas
DIVULGAÇÃO

SBT • CARINHA DE ANJO

Gustavo
Gustavo
contapara
para
conta
Cristóvão
Cristóvão
quebeijou
beijou
que
Cecília
Cecília

• REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Samantha agradece a ajuda de Juca,
e Jota se surpreende. Edgar e Marta
discutem sobre Lica. Mitsuko desaprova o comportamento de Tina. Das Dores
faz um jantar de despedida para Tato.
Malu incita Edgar contra Bóris. Tato volta para a casa de Aldo.

LOCAL

CASCAVEL, 04 DE OUTUBRO DE 2017
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Arquivo Hoje News

CASAMENTO coletivo é uma ação
gratuita do Tribunal de Justiça

Dia do sim!
No próximo dia 20 de outubro
será o momento de 245 casais dizer ‘sim’. É nesta data que ocorre o
casamento coletivo, uma ação do
Tribunal de Justiça em parceria com
o Sesc (Serviço Social do Comércio), Prefeitura de Cascavel e Unipar (Universidade Paranaense).
O casamento civil ocorre na Unipar, sem nenhum custo ao participante. Conforme a Secretaria de
Assistência Social, o prazo para inscrição encerrou em 31 de agosto.
Ao todo, 428 casais se inscreveram,
no entanto, nem todos ainda foram
habilitados ao casamento por conta de pendências na documentação,
que devem ser entregues até à tarde de hoje. A secretaria diz ainda que
a greve dos Correios atrasou a entrega de certidões de outros locais.
Só puderam se inscrever noivos
que apresentaram comprovante de
renda de até dois salários mínimos
(quatro por casal). O último casamento coletivo em Cascavel foi realizado em 2016, com a presença
de 298 casais.

Em “Carinha de anjo” Haydee e
Noemia voltam da balada e falam
sobre os homens que havia lá, mas
Flávio escuta a conversa das duas.
Pascoal apresenta seu grande amigo
e filho postiço, Gilmar (Eduardo Costa),
para a família de Diana. Gustavo conta
para Cristóvão que beijou Cecília.
Fátima fica sabendo do novo casal
através da irmã, Cecília.

A FORÇA DO QUERER
Abel volta para o Rio de Janeiro e vai ao
encontro de Zeca. Marilda conta para Ritinha o
hospital em que Zeca está. Edinalva sofre com
o estado de Abel. Zu sugere que Ritinha possa
estar na casa de Bibi, e Joyce decide visitar o
neto. Ritinha visita Zeca, quando policiais chegam ao hospital.
• SBT

TEMPO DE AMAR
Bernardo, Teodoro e Celeste Hermínia
comentam sobre Lucinda. Lucinda tem alucinações com Maurício, e Tiana a observa.
Conselheiro vai à casa de Celeste, mas desiste de entrar ao ver Teodoro cortejar a fadista. Maria Vitória sofre no convento em
Portugal enquanto Inácio, no Brasil, vibra com
a notícia de que será pai.

NO LIMITE DA PAIXÃO
O Dr. Ortega descobre onde Fernandinho
está escondido e o leva para Frida. Depois, vai
até a casa de Ana Cristina e diz ao Otávio que
Fernandinho já está com sua mãe e que se
quiser vê-lo novamente terá que voltar a viver
com Frida na mansão dos Vila Real, caso contrário, terá que esquecer que tem um filho. Fernandinho chora e chama por Ana Cristina.

PEGA PEGA
Maria Pia conta a Malagueta que Sandra
Helena não o delatou à Polícia. Eric diz a Sandra Helena que pedirá a Sergio para contratar
um bom advogado para defendê-la, pois ele
mesmo não poderá continuar a fazer o trabalho. Tânia fica sabendo que Dom foi preso e
planeja contar tudo para Sabine.

UM CAMINHO PARA O DESTINO
Marisa insiste para que Andréia aceite
o convite de Leopoldo. Luiz se retira do jantar com a desculpa de que está se sentindo
mal. Depois tenta se justificar com Marisa
dizendo que se sente muito incomodado ao
ver Isabela sendo trocada por uma golpista.
Irmã Rosaura critica Amélia pela falta de

carinho com que trata sua filha. Amélia obriga Fernanda a abandonar a própria festa
para ir embora com ela.
• RECORD

O RICO E LÁZARO
Amitis fica preocupada ao saber que o
filho desfez das imagens pagãs. Beroso avisa à Sammu-Ramat sobre a atitude de EvilMerodaque. Joana fala da aproximação de
Zac e acaba discutindo com Asher. ShagShag se desculpa com Hurzabum. Amitis
pede conselho a Arioque. Lior diz que Asher
é muito teimoso. Amitis pede para Arioque
ficar atento a todos no palácio. Elga questiona
o amor de Zac por Joana.
BELAVENTURA
Merlino e o Mestre da Ordem Pura entram no castelo para falar com o Otoniel.
Mistral vai até Enrico e diz que o Mestre da
Ordem Pura está no castelo numa audiência com o rei. Enrico parece tenso. Pietra
está exausta diante dos caldeirões fumegantes, junto com Leocádia. É quando Severo entra, nervoso e Pietra se assusta.
Severo segura o rosto de Pietra com força
e diz que ela precisa reproduzir o antídoto.

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

R eunião
A Secretaria de Assistência Social lembra que no dia 11 de outubro,
às 19h, será realizada reunião com todos os casais para tratar sobre a
possibilidade de levar convidados à cerimônia e as vestimentas que
podem ser usadas no grande dia. O encontro será na Unipar, que fica na
Rua Presidente Juscelino Kubitscheck, 1570, Bairro Coqueiral.

Além do casamento coletivo, que é uma
das ações da quinta edição do Justiça no
Bairro, haverá programações paralelas
que seguem até 21 de outubro. Entre
elas está a disponibilização de exames de
DNA, atendimentos no âmbito do
Direito da Família em ações de
divórcio, alimentos, guarda e
responsabilidade, reconhecimento de
paternidade e maternidade, união
estável ou dissolução e regulamentação
de visitas. Na área cível, haverá ações
de interdição e de registros públicos de
retificação de registro civil.
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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
ÂKingsman - O Circulo Dourado
Sala 2: Qui a Qua 18h10 (DUB) - 21h (LEG)

R$ 1,5 milhão
a mais na folha
A contratação de 156 ser vidores aprovados em concurso
público terá o acréscimo de R$
1,49 milhão na folha de salários da Prefeitura de Cascavel. Os
ser vidores irão atuar exclusivamente na área de saúde.
O anúncio foi feito pelo prefeito
Leonaldo Paranhos durante a Escola de Governo na manhã de ontem.
Ele ressaltou a importância desses
investimentos que deverão atender,
sobretudo, os serviços públicos no
Residencial Riviera.
“O município de Cascavel ficou
com a contrapartida de que assim
que o conjunto estivesse pronto,
entraríamos com os servidores até
porque a unidade de saúde, o Cras,
os dois Cmeis e escola municipal
foram feitos com dinheiro do governo federal”, afirma.
Considerando o compromisso
da nova gestão o custo com os
salários chegará a quase R$ 40
milhões em pouco mais de três

anos. “Não há como o município
não ter contrapartida. É o primeiro ato do município em investimento nesse conjunto. Então durante o nosso mandato, a população vai pagar em torno de R$
40 milhões desse investimento”,
ressalta Paranhos.

 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Arquivo

Unidades
A demanda de servidores
também deverá atender as USFs
(Unidades de Saúde da Família)
dos bairros Presidente, Pioneiros
Catarinenses, Presidente, da
Farmácia Básica e para reposição
nas demais unidades que
necessitam de funcionários.

Decreto para contratação de 159 servidores
foi assinado ontem na PREFEITURA

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
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3ª idade bem informada
Toda terça-feira o grupo de idosos tem compromisso com o projeto Universidade da Terceira Idade,
do Instituto Alfredo Kaefer, e dedicam à tarde assim como a de ontem na Unipar à leitura dos jornais
Hoje News e O Paraná.
“Sempre gostei muito da leitura e acho importante esse hábito
para nos mantermos informados”,
conta Olivio Franceschi, de 85
anos, atento a cada editoria que
folheia no jornal. A atividade permite ao grupo trabalhar a memó-

ria, além do debate sobre as informações do dia a dia.
As coordenadoras do projeto,
Denise Martini e Leonice Rotava
lembram que o projeto vai além
desse espaço para a leitura. “Programamos passeios, filmes na Secretaria de Cultura e dinâmicas em
diferentes lugares”.
As ações têm como intuito a prevenção da saúde e a qualidade de
vida. “Nosso trabalho é propor um
equilíbrio entre o corpo e a mente”,
comentam as coordenadoras.

Amizades
“Participo do projeto desde o
início e percebo muitas
mudanças. Fiz novas amizades e
acredito que nós precisamos nos
manter sempre ativos”,
comemora Jonia Santos da Silva a
vitalidade aos 78 anos. O
Universidade da Terceira Idade tem
grupos em outros bairros da cidade e
atende cerca de 120 idosos.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Fábio Donegá

Tarde foi dedicada à
leitura dos jornais HOJE
NEWS e O Paraná

