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AÍLTON SANTOS

FESTA DA PADROEIRA
A tradicional Festa da Padroeira, promovida pela Catedral

Nossa Senhora Aparecida, será aberta amanhã e a expectativa é
de receber público de aproximadamente 40 mil pessoas. Parte

do lucro do evento é destinada para entidades sociais.
 Pág. 12

Em apenas nove meses de
atuação, já foram instaurados
11 procedimentos administrati-
vos e outros 15 serão abertos

nos próximos dias contra
agentes da Guarda Municipal
de Cascavel. As investigações
são por conta de denúncias

da população e ainda consta-
tações feitas por coordenado-

res dos servidores.
 Págs. 24 e 25
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Em um ambiente político envol-
to em escândalos de corrupção,
marcado pela Operação Lava-Jato,
e de insatisfação quase que gene-
ralizada da população brasileira
com os representantes do povo,
uma pequena, mas importante par-
cela mira em caminhos contrários
aos vividos hoje.

É o caso da estudante do 4º ano
do curso técnico em Informática do
IFPR (Instituto Federal do Paraná) de
Cascavel, Vanessa da Silva Almeida,
de 18 anos. Na última semana de
setembro, a aluna viajou até Brasília
(DF) para apresentar um projeto de
lei idealizado dentro da sala de aula
para o Parlamento Jovem Brasileiro.

A proposta foi pensada ainda em
maio, com o apoio do professor Rudy

Nick Vencatto. O objetivo era criar um
projeto de lei que visasse a melho-
ra da sociedade. “O professor pe-
diu aos estudantes que escreves-
sem um projeto que tivesse a ver
com algo da nossa realidade que
nos incomodasse”, conta Vanessa.

Vanessa logo pensou em um pro-
grama federal de concessão de bol-
sas a estudantes do ensino médio
que têm o intuito de se envolver com
pesquisas científicas teóricas e prá-
ticas e ao mesmo tempo criar um

O papel dos
jovens na
política

grupo de estudante do ensino funda-
mental para que, desde cedo, as
questões políticas e sociais sejam
inseridas entre o público jovem.

“É uma forma de enaltecer a
educação brasileira, já que hoje
estamos encontrando dificuldades
por conta do corte de recursos. Ao
invés disso [dos cortes] porque é
que a gente não investe nesses
projetos?”, indaga a estudante.

O projeto de lei de Vanessa passou
por duas seleções. A primeira delas
envolvia 20 estudantes. Deste total,
somente cinco passaram para o pro-
cesso seletivo final. “Em agosto saiu o
resultado e eu estava lá”, celebra.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

 A estudante Vanessa
da Silva Almeida,

selecionada para o
Parlamento Jovem

Brasileiro

O papel dos
jovens na
política
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A 2ª edição da Copa dos Cam-
peões da Liga Oeste terá três jo-
gos nesta quinta-feira, sendo um na
Arena Buenão: Barão Auto Peças x
Icavel, às 20h. O time da Barão dis-
puta a competição respaldado pe-
los títulos de campeão da 3ª Copa
Avopar (2009), da Copa Cidade
2013, da 17ª Copa Colmeia (2013),
da 1ª Copa Interclubes (2016) e da
1ª Copa 10 anos (2016). Já a Ica-
vel ergueu seu último troféu em
2011, na 16ª Copa Colmeia. Antes,
havia vencido a 12ª (2010) e a 13ª
Copa Hoje (2011), e a 14ª Copa
Colmeia (2008).

Já na Chácara Fardoski serão
dois jogos nesta noite, a começar
com Marcão Acessórios/Academia

Vip x Bernardos FC, às 20h. O Mar-
cão venceu este ano a 2ª Copa In-
terclubes e em 2016 faturou os tí-
tulos da 1ª Copa Região Norte e da
1ª Copa Liga Oeste. Já o Bernardos
venceu a 3ª e a 4ª edições do Cam-
peonato Fardoski, em 2013 e
2014, respectivamente.

Na sequência, às 21h, será a vez
de Marquinhos Veículos (foto) e Fer-
caus medirem forças. O duelo opõe
dois times que se acostumaram a
erguer troféus recentemente.

Para o Marquinhos, tem sido
assim desde 2012, quan-
do venceu a Copa

K12. Depois, venceu a 14ª Copa
Hoje (2013), a Copa Net Combo
2014, a Copa Ric TV 2015, a Copa
dos Campeões 2016 e a Copa Are-
na Buenão 2017. Já a equipe da
Fercaus comemorou este ano o tí-
tulo da 2ª Copa Região Norte e em
2016 se sagrou campeão da Copa
Palotina Esportes.

Copa dos Campeões
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Na manhã de ontem, a Comis-
são de Ética da Câmara de Verea-
dores aceitou a denúncia apresen-
tada contra o vereador Damasce-
no Júnior (PSDC) por decoro par-
lamentar. Na reunião também foi
definido que o vereador Pedro
Sampaio será o relator do proces-
so. “Nosso próximo passo é en-
tregar uma cópia completa da re-
presentação ao vereador Damas-
ceno, para que, notificado oficial-

Comissão aceita denúncia
mente, possa preparar sua defe-
sa”, explica a comissão.

Na semana passada o presiden-
te da Câmara indicou a substitui-
ção do vereador Damasceno Júni-
or por Josué de Souza na Comis-
são, tendo em vista que o primeiro
é alvo das acusações.

A representação contra o ve-
reador foi apresentada pelo Blo-
co da Transparência – integrado
pelos vereadores Policial Madril

(PMB), Mauro Seibert (PP), Sergi-
nho Ribeiro (PPL), Fernando Hall-
berg (PPL) e Jorge Bocasanta
(PROS). Os parlamentares pedi-
ram que a Comissão de Ética da
Câmara instaurasse processo
disciplinar para apurar as denún-
cias relacionadas ao suposto ofe-
recimento de um cargo na Secre-
taria de Esportes em troca de ser-
viços de segurança nos finais de
semana.

Damasceno será investigado por
supostamente ter tentado
negociar um cargo público na
Prefeitura de Cascavel para uma
pessoa que prestaria serviço a
ele. Em um áudio que vazou no
mês passado, Damasceno aparece
dizendo que poderia nomear uma
pessoa na Secretaria de Esportes,
mas que a ela deveria prestar
serviços de segurança para ele
nos fins de semana.
“A representação se fundamenta
em fatos graves e publicamente
conhecidos que envolvem o
representado. São fatos que
denotam a forte potencialidade
de quebra de decoro parlamentar
e que podem ter violado
obrigações legais e éticas no
exercício do mandato eletivo de
vereador”, afirmam os vereadores
do bloco.

COMISSÃO de Ética se reuniu na manhã de ontem para discutir a denúncia contra Damasceno

DIVULGAÇÃO/CÂMARA

Processo
Após apresentar ao vereador representado uma cópia da acusação, este terá o
prazo de até quatro sessões ordinárias para apresentar defesa escrita e oral,
podendo ser assessorado por um advogado. Apresentada a defesa, a comissão
procederá as diligências e instrução probatórias necessárias, podendo convocar
testemunhas, por exemplo. A Comissão de Ética é integrada pelos vereadores
Olavo Santos (PHS), Pedro Sampaio (PSDB), Romulo Quintino (PSL), Misael
Júnior (PSC) e por Josué Souza (PTC).
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O período sem chuvas pelo qual
Cascavel passou nos últimos dias
foi prejudicial para a saúde, à lavou-
ra e até para os vendedores am-
bulantes de guarda-chuva, mas
para os usuários do campo de fu-
tebol do Santa Cruz foi uma mara-
vilha. Isso porque eles puderam
desfrutar do local intensamente,
incluindo os cerca de 70 jovens de
8 a 16 anos de idade que treinam
regularmente de forma gratuita
num projeto mantido pela Associ-
ação de Moradores do bairro.

Isso porque a pavimentação as-
fáltica da Rua João Berlando, entre
a Públio Pimentel e Tupiniquins, que
trouxe tantos benefícios aos mora-
dores locais, tornou-se um proble-
ma para os frequentadores do tra-
dicional campo de futebol da cida-
de. Pelo menos nos dias de chuva.

Tudo porque a canalização do

Futebol embaixo d’água
escoamento de água pelas bocas de
lobo naquele trecho da rua parece
não existir, uma vez que a cada chu-
va o campo fica encharcado. O pro-
blema já foi pior, com escoamento
de água suja com óleo e até o que
parecia ser esgoto, segundo o pre-
sidente do bairro, Valdecir Duarte,
que chegou a gravar um vídeo do
local para mostrar sua indignação às
autoridades.

“A empresa fez o asfalto sem cana-
lização para a rede pluvial. Não sei se é

responsabilidade dela ou do Municí-
pio, mas eu tinha que mostrar o que
estava acontecendo, para que uma
atitude fosse tomada”, explica Val-
decir, que mostrou o vídeo a enge-
nheiros da secretaria de Obras e que
depois percebeu mudanças no
campo. “O cano por onde escoa-
va aquela água com algum esgoto
e graxa não está mais lá, não mais
visível, mas ainda aguardo alguma
informação oficial do que foi feito
para solucionar o problema”.

 MÊS DA SOLUÇÃO
Ciente do problema que afeta a comunidade esportiva usuária do campo do

Santa Cruz, a secretaria de Obras Públicas de Cascavel programou para este mês
a solução. De acordo com o engenheiro Jefferson Maciel Valcanover, a saída é
simples para o caso. “É um problema que temos que resolver, a solução é ligar a
boca de lobo, que hoje está acima do nível do campo, à tubulação. Como o

meio do campo é o local mais baixo, a água vai direto para lá. Então temos que
atravessar o campo com tubulação para a água não empossar. É um trabalho que

deveremos fazer na sequência do mês de outubro”, diz o engenheiro.

 FÁBIO DONEGÁ
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O projeto de Lei que dispõe so-
bre a criação e o funcionamento dos
Conselhos Tutelares em Cascavel,
tão esperado principalmente pelo
CMDCA (Conselho Municipal da Cri-
ança e do Adolescente) e que há
mais de um ano é planejado, virou
motivo de briga política na Câmara
de Vereadores de Cascavel.

Já faz tempo que o anteproje-
to de Lei original, 88/2017, tra-

Confusão na Lei
do Conselho Tutelar

Basicamente, o projeto original do Executivo regulamenta a atividade e diz
que para ser eleito o conselheiro tutelar precisa passar por um processo
seletivo, depois por teste psicológico e médico e só depois é que os
candidatos serão submetidos às urnas. A liderança do Executivo afirmou que o
substitutivo retirava isso. Porém, a exigência é igual. Aliás, os projetos têm
quase nenhuma diferença. Ambos preveem curso inicial de formação para
conselheiros, processo de eleição, reunião ordinária do Conselho. A única
diferença visível é de que o substitutivo diz que não há ‘plantão’ de conselheiro.
“Plantão é quando você fica em seu local de trabalho. A prefeitura não tem
estrutura para isso. Quando o funcionário fica em casa com o celular ligado,
não se pode chamar de plantão, e sim de sobreaviso”, afirmou Hallberg.

Discussão
Agora, os dois projetos correm
normalmente na Câmara de
Vereadores, mas a atitude de
Fernando irritou o líder de governo.
“É um projeto que estamos
discutindo a mais de um ano com o
CMDCA, com a Secretaria de
Assistência Social, tivemos todo
um trabalho e aí vem um
substitutivo, formado por um grupo
de vereadores que se diz do bloco
da transparência, querendo
derrubar e indo contra tudo isso”,
afirmou Alécio.
Fernando retrucou. “Desde o início
do mandato contratamos nossa
assessoria por processo seletivo,
justamente para ter a melhor equipe
para prestar serviços. Tem vereador
trabalhando para o Executivo em
vez de trabalhar para a
população”.

mita no Legislativo e há pressão,
por parte da liderança de gover-
no, para que a presidência da
casa coloque em votação.

Ocorre que o anteprojeto de
Lei, de autoria do Executivo, re-
cebeu um substitutivo, e aí que
a confusão começou e fez com
que os vereadores Alécio Espíno-
la e Fernando Hallberg começas-
sem a ‘se pegar’ valendo.

A lei
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 05 de outubro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

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

ADAF

A equipe sub-8 (foto) da ADAF (Associação
Desportiva Amigos do Futsal) está entre as que
disputarão o título da categoria na fase final da
Liga NFP (Novo Futsal Paraná), que será realizada
de 24 a 26 de novembro, em cidade a ser
confirmada, com a presença das oito melhores do
Estado na categoria. Os comandados do professor
Marquinhos Gois conseguiram a classificação no
fim de semana, em Curitiba. Na disputa pelo
título os oito times estão divididos em dois
grupos, sendo que para a ADAF os adversários na
chave R são Futsal Kids, de Guarapuava, e
Atlético Cancun e Paraná Clube, de Curitiba. O
sub-8 da ADAF faz parte de uma projeto da
Associação que oportuniza a crianças e jovens de
7 a 19 anos de idade seguir carreira no futsal de
forma ininterrupta, disputando competições.

Terrão
A rodada do fim de semana
do Terrão foi marcada por
goleadas no campo de terra
do Jardim Colonial, na região
Norte. Destaque para a
vitória por 6 a 1 do Treme
Terra sobre o Recanto
Colmeia. Já a JG Construção
atuou duas vezes e teve dois
placar distintos: goleou a
Titânio por 4 a 1 e foi goleada
pela Fúria/Mercado Samara
por 4 a 2. O mesmo placar o
Fúria aplicou no União
Independente. As demais
partidas foram equilibradas:
Bar Fortaleza 2x2 Frutana, Zé
Milton 1x1 Auto Escola
Avenida e 100% Interlagos
3x4 Juventude

Entrada livre
O FC Cascavel receberá o
Operário neste domingo em
partida decisiva pela Taça
FPF, às 11h05, no Estádio
Olímpico Regional. O duelo
vale vaga na semifinal e,
pela quinta vez seguida na
competição, não será
cobrada entrada
dos torcedores.
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Nadando de braçadas
Nove meses após assumir o comando do Município de

Cascavel, o prefeito Leonaldo Paranhos continua
“nadando de braçadas” no mar da popularidade. Nada

menos do que 82% da população diz estar satisfeita com
a administração, um índice pra lá de positivo diante do
atual quadro econômico e político que o País atravessa.
Esse apoio facilita o andamento das ações de governo.

Planejamento
O planejamento
administrativo pode ser
apontado como um dos
principais itens que elevam a
popularidade de Paranhos,
acima inclusive dos índices
registrados na urna eleitoral
há um ano. O prefeito, na
época, foi eleito com menos
de 52% dos votos. A
popularidade atual mostra que
boa parte dos eleitores que
não votaram em Paranhos
hoje apoia sua administração.

Economia
Ao contrário de outros
administradores públicos que
se depararam com problemas
de caixa e decidiram ajustar
as contas elevando impostos

ou criando taxas, Paranhos
optou em apertar os gastos,
negociou com fornecedores,
deixou de preencher cargos
em comissão e conseguiu
uma economia superior a
R$ 67 milhões em apenas
nove meses.

Pioneiros
As famílias pioneiras
cadastradas no Museu da
Imagem e do Som de Cascavel
já podem retirar os convites
para o tradicional almoço
dos pioneiros. Os convites,
desde ontem, são entregues
no Centro Cultural Gilberto
Mayer de segunda a sexta-
feira, das 9h às 12h e das
13h30 às 16h30. O lembrete
é que cada pioneiro atualize
seu cadastrado.

MARCANDO PRESENÇA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O viaduto da Rocha Pombo agora tem um semáforo
para controlar o trânsito.

 Reivindicação antiga da comunidade, o semáforo dará
mais segurança ao local.

 Até uma pequena solenidade aconteceu para marcar a
“inauguração do semáforo”.

O presidente da Câmara, Gugu Bueno, segue marcando
presença assídua nos eventos em Cascavel. Ontem, ele
postou uma foto em rede social da participação da turma
de panificação do Provopar. “Esse é o verdadeiro projeto
social, pois ensina a pescar. Parabéns Fabíola e a toda
sua equipe pela dedicação”, escreveu, rasgando elogios.

“Pano pra
manga”

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

TRANSPORTE rural é ‘pulga atrás da orelha’ para Comissão de Educação

 Deu pano pra manga a
matéria divulgada na edi-
ção de ontem pleo Hoje
News a respeito da prefei-
tura disponibilizar antes o
relatório do transpor te
escolar rural às empresas
do que à Comissão de Edu-
cação da Câmara. A infor-
mação sobre o envio do
relatório foi confirmada
pela Prefeitura que, em
nota, disse que as empre-
sas foram notificadas e
que a Comissão receberia
ontem o relatório. Pelo
menos até o fechamento
desta edição, a Comissão
‘não sabia de nada’.

Ontem, a Secom infor-
mou que o relatório não se-
ria entregue, mas que uma
notificação foi encaminhada
à Câmara informando que a
Administração aguarda con-

traditório da empresa, num
prazo de 10 dias.

O vereador Paulo Por-
to também se manifestou
nas redes sociais. Ele
compartilhou a matéria
produzida pelo jornal e dis-
se: “seguimos aguardan-
do os números do Trans-
porte Escolar Rural: as
dúvidas acerca do cumpri-
mento do contrato persis-
tem e nos estranha [se-
gundo o Jornal Hoje] que
as empresas tenham tido
acesso a estes números
antes dos Conselhos Mu-
nicipais como CME e o
Fundeb”, afirmou. “Vale
destacar que o ano que
vem teremos nova licita-
ção para as linhas rurais
e as atuais empresas es-
tão sob a mira do Minis-
tério Público”, ressaltou.

NOVO REQUERIMENTO
A Comissão de Educação garantiu ainda que pedirá um
novo requerimento questionando os motivos da entrega do
relatório às empresas, a data da entrega e quer também a
resposta das empresas
à notificação da
Prefeitura.
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Megasena
Concurso: 1974

04 19 27 38 54 57

Dupla sena
Concurso: 1700

05 07 08 22 24 391º sorteio

17 18 25 30 33 472º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1568

01 02 03 04 06 07 10 11
13 16 17 19 21 22 24

Quina
Concurso: 4498

08 13 32 52 54

Timemania
Concurso: 1090

10 16 25 32 44 54 73
TIME DO

Lotomania
Concurso: 1802

01 06 13 24 29 33 53 54
54 60 63 64 68 71 72 73

84 90 91 95 96
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5220

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

72.095
38.743
30.864
27.615
63.348

AMERICANA-RJ

HOJE
17h Bolívia x Brasil
18h Venezuela x Uruguai
20h30 Chile x Equador
20h30 Colômbia x Paraguai
20h30 Argentina x Peru

17ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Brasil 37 16 11 4 1 38 11 27
2º Uruguai 27 16 8 3 5 28 18 10
3º Colômbia 26 16 7 5 4 19 16 3
4º Peru 24 16 7 3 6 26 25 1
5º Argentina 24 16 6 6 4 16 15 1
6º Chile 23 16 7 2 7 24 23 1
7º Paraguai 21 16 6 3 7 17 23 -6
8º Equador 20 16 6 2 8 24 24 0
9º Bolívia 13 16 4 1 11 14 34 -20
10º Venezuela 8 16 1 5 10 18 35 -17

ELIMINATÓRIAS

ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS
17h Bolívia x Brasil
18h Venezuela x Uruguai
20h30 Chile x Equador
20h30 Colômbia x Paraguai
20h30 Argentina x Peru

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS
13h Azerbaijão x Rep. Tcheca
13h Armênia x Polônia
15h45 Romênia x Cazaquistão
15h45 Escócia x Eslováquia
15h45 Inglaterra x Eslovênia
15h45 San Marino x Noruega
15h45 Malta x Lituânia
15h45 Montenegro x Dinamarca
15h45 Irl. do Norte x Alemanha

ELIMINATÓRIAS ASIÁTICAS
9h30 Síria x Austrália

JOGAM HOJE

Sem vencer há 32 anos na Bolívia e há 36 anos no Estádio Henando Siles, local da partida de hoje, pelas eliminatórias, a seleção brasileira
desafia a equipe boliviana às 17h (de Brasília) desta quinta-feira, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo
de 2018. Liderada por Neymar, a equipe do Brasil vai aterrissar em Santa Cruz de La Sierra (416m de altitude) e só vai para La Paz poucas
horas antes do jogo. Tudo em busca do 11º jogo de invencibilidade na competição e de testes na partida encarada como de grau elevado de
dificuldade pelos 3.600m metros de altura da cidade. A principal novidade no time titular de Tite é Thiago Silva na vaga de Marquinhos, até
então titular em todos os jogos com o treinador na competição. Na esquerda, Alex Sandro será o substituto de Marcelo, lesionado. Outra
novidade é o retorno de Philippe Coutinho, no lugar de Willian. O 11 inicial será formado por: Alisson; Dani Alves, Miranda, Thiago Silva e
Alex Sandro; Casemiro, Renato Augusto, Paulinho e Philippe Coutinho; Neymar e Gabriel Jesus.

CBF

Argentina x Peru
A Argentina joga “a vida” contra o Peru nesta noite, adversário direto por

uma vaga na próxima Copa do Mundo, às 20h30 (de Brasília), em Buenos
Aires. Dependendo apenas de si, os hermanos precisam de quatro pontos
em dois jogos para conquistar, pelo menos, um lugar na repescagem. Para
isso, a Associação Argentina de Futebol pediu que este último duelo em casa
fosse na Bombonera, lendário estádio do Boca Juniors conhecido pela pres-
são dos torcedores aos adversários. A última vez que a Albiceleste jogou
neste estádio, foi em 2002, contra o Brasil, no Superclássico das Américas.
Por enquanto, a Argentina está na 5ª colocação na tabela, o que lhe garante,
no momento, na repescagem, enfrentando a Nova Zelândia, em partidas de
ida e volta. Se vencer as duas partidas que lhe restam nas Eliminatórias, con-
tra Peru e Equador, conseguirá vaga direta para o Mundial.
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O DISCURSO DE ULYSSES

Startup
Negócios do futuro estarão
em pauta no Sebrae Startup
Day, que acontece amanhã
no escritório do Sebrae/PR
em Cascavel, que fica na Rua
Vitória, no 2.564, esquina
com Avenida Tancredo
Neves. O evento é gratuito e
pretende atrair interessados
na criação de ideias
inovadoras no modelo de
startup e, também,
empreendedores que já têm
startups formatadas. A
programação será distinta e
direcionada aos dois
grupos, das 9 às 17 horas.
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A decisão da
Comissão de

Ética da
Câmara que

decidiu o
vereador

Damasceno
Junior.

As trocas de
farpas

desnecessárias
que tem

acontecido entre
vereadores no
Legislativo de

Cascavel.

 FLÁVIO ULSENHEIMER

Refic
O coordenador da Câmara
Técnica Tributária da Acic,
Michel Lopes, convida
empresários e contadores
a participar da reunião
empresarial da entidade na
noite de hoje. Ela vai tratar
sobre o Refic e o Pert,
modalidades municipal e
federal para o pagamento
de tributos antigos. O tema
vai ser apresentado, a
partir das 18h30, na Sala
Paraná, pelo secretário
municipal de Finanças,
Renato César Segalla, e
pelo próprio Michel.

Da Editoria

“Nesta casa temos um
vereador chamado ‘control

C control V’. Ele é
especialista em copiar”.

Vereador Alécio
Espínola, em discurso

no Legislativo
respondendo a ataques
gratuitos  do colega de

Câmara Fernando
Hallberg.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

31
Quinta

Curitiba

13 32
Sexta

27
Quinta

29
Sexta

14

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

10

MINGUANTE
12/10 - 09h25

CRESCENTE
27/09 - 23h53

NOVA
19/10 - 17h12

CHEIA
05/10 - 15h40

19

Parcialmente
nublado com

 poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

 poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

 poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

 poucas nuvens

“Muda Brasil!” Com essa frase o deputado fede-
ral Ulysses Guimarães encerrou seu discurso ao
declarar promulgada a Constituição da República
há exatamente 29 anos, no dia 5 de outubro de 1988.
Chamada de Constituição Cidadã, a nova Carta
Magna nascia trazendo promessas de mudanças
ao País que acabara de sair do regime militar.

Quase três décadas depois e cheia de emen-
das, há quem defenda uma nova Constituição para
o País. Alguns dizem que a Carta Magna de 1988
trouxe muitos direitos e poucos deveres aos cida-
dãos. Se a Constituição fosse cumprida, de fato,
teríamos um Brasil melhor.

É bem verdade que ela foi feita nas coxas, não
nasceu perfeita. Os próprios parlamentares envolvi-
dos sabiam disso, tanto que a própria Carta admitia
ser emendada cinco anos após a sua promulgação.

Alguns parlamentares que integraram a Assem-
bleia Nacional Constituinte continuam até hoje no
Congresso Nacional, alguns investigados por cor-
rupção. E, por falar em corrupção, esse foi o tom
do discurso de Ulysses Guimarães, que bateu pe-
sado na questão. “A corrupção é o cupim da Re-
pública. República suja pela corrupção impune tom-
ba nas mãos de demagogos, que, a pretexto de
salvá-la, a tiranizam”. É, parece que o “Senhor Di-
retas” tinha razão. Com pose de salvadores da Pá-
tria. de salvadores da Pátria.
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Partilhar conquistas, desafios
e surpresas no mundo profissio-
nal. Com esse objetivo, a Univer-
sidade Paranaense – Unipar pre-
vê no calendário anual dos cursos
a realização do Fórum Pedagógico.
Nesta semana, evento reuniu as
turmas de Psicologia de Cascavel,
oportunizando aos acadêmicos
refletir sobre a prática profissio-
nal e vislumbrar as possibilidades
de mercado.

Na abertura teve poesia e pa-
ródia interpretadas por acadêmi-
cos. A discussão perpassou por
questões relacionadas ao cam-
po de atuação, abordagem teóri-
ca, desafios da prática e quais

os facilitadores permeados na tra-
jetória profissional. Foram convi-
dadas as psicólogas Ana Paula
Gargantini (2016), falando sobre
seu início no contexto clínico, Adri-
ana de Oliveira Lopes (2004), com-
partilhando sua experiência tam-
bém em clínica, e Josiane Silves-
tro (2012), trabalhadora da políti-
ca de assistência.

Ainda com a ideia de promover
conhecimentos e abrir horizontes,
o Centro Acadêmico de Psicologia
realizou o Fórum Pedagógico. Temá-
tica atual foi trazida ao público –
‘Ser Trans’, com a militante da cau-
sa, Márcia Vilela. A palestrante trou-
xe o significado de LGBTT e quais

as pessoas inseridas nessa si-
gla, além de abordar sobre sexu-
alidade, homossexualidade, tra-
vestilidade e transsexualidade -
relações no mundo do trabalho,
na família e exclusão.

“Dados indicam que 90% da
população transexual está na
prostituição e apenas 10% tem
emprego formal”, disse, aten-
tando para o preconceito sofri-
do pela população trans e ne-
cessidade de empoderamento.
Em sua fala, também apresen-
tou estatísticas de morte – for-
ma como são mortos, estatísti-
cas de vida, nome social e
identidade de gênero.

Curso de Psicologia promove Fórum
de Egresso e Fórum Pedagógico

DIVULGAÇÃO

Apresentação cultural abre evento
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A defesa do presidente Michel
Temer entregou na tarde de ontem,
na Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (CCJ) da Câmara,
a argumentação contrária à segun-
da denúncia apresentada pela Pro-
curadoria Geral da República (PGR).
O material foi protocolado pelo ad-

Defesa de Temer chega à CCJ
vogado Eduardo Carnelós. Temer é
acusado pelos crimes de obstru-
ção de Justiça e organização cri-
minosa junto com os ministros
Moreira Franco e Eliseu Padilha.

Mais cedo, os advogados de
Moreira Franco e Eliseu Padilha já
tinham protocolado as respecti-

vas defesas na CCJ.  Para que o
presidente e os dois ministros
possam ser investigados pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), é
preciso que a Câmara dos Depu-
tados autorize o prosseguimento
da denúncia, conforme prevê a
Constituição.

Carnelós argumentou que a denúncia é uma das “mais absurdas
acusações que se tem notícia na história”, com a apresentação de fatos
que precedem o exercício do mandato de Temer. Para o advogado, o
objetivo do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, era
destituir Temer da Presidência.
“A denúncia não traz nenhuma prova daquilo que alega e o alega de forma
inepta (…). Ela é toda amparada na palavra de delatores que fizeram um
grande negócio atendendo os interesses do então procurador-geral da
República, que conseguiu fazer com que os delatores falassem aquilo que
ele queria e deu em troca a imunidade”, declarou Carnelós.

Tramitação
A partir da entrega das defesas,
a CCJ tem o prazo de cinco
sessões para analisar e votar um
parecer favorável ou contrário ao
prosseguimento da denúncia.
Na sequência, ele o parecer é
analisado pelo plenário
da Casa e precisa do voto
de ao menos 342 deputados
para que a investigação possa
prosseguir.

A bsurda
ADVOGADO de Temer entregou na tarde de ontem a defesa

 WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL
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Em um ambiente político envol-
to em escândalos de corrupção,
marcado pela Operação Lava-Jato,
e de insatisfação quase que gene-
ralizada da população brasileira
com os representantes do povo,
uma pequena, mas importante par-
cela mira em caminhos contrários
aos vividos hoje.

É o caso da estudante do 4º ano
do curso técnico em Informática do
IFPR (Instituto Federal do Paraná) de
Cascavel, Vanessa da Silva Almeida,
de 18 anos. Na última semana de
setembro, a aluna viajou até Brasília
(DF) para apresentar um projeto de
lei idealizado dentro da sala de aula
para o Parlamento Jovem Brasileiro.

A proposta foi pensada ainda em
maio, com o apoio do professor Rudy

Nick Vencatto. O objetivo era criar um
projeto de lei que visasse a melho-
ra da sociedade. “O professor pe-
diu aos estudantes que escreves-
sem um projeto que tivesse a ver
com algo da nossa realidade que
nos incomodasse”, conta Vanessa.

Vanessa logo pensou em um pro-
grama federal de concessão de bol-
sas a estudantes do ensino médio
que têm o intuito de se envolver com
pesquisas científicas teóricas e prá-
ticas e ao mesmo tempo criar um

O papel dos
jovens na
política

grupo de estudante do ensino funda-
mental para que, desde cedo, as
questões políticas e sociais sejam
inseridas entre o público jovem.

“É uma forma de enaltecer a
educação brasileira, já que hoje
estamos encontrando dificuldades
por conta do corte de recursos. Ao
invés disso [dos cortes] porque é
que a gente não investe nesses
projetos?”, indaga a estudante.

O projeto de lei de Vanessa passou
por duas seleções. A primeira delas
envolvia 20 estudantes. Deste total,
somente cinco passaram para o pro-
cesso seletivo final. “Em agosto saiu o
resultado e eu estava lá”, celebra.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

 A estudante Vanessa
da Silva Almeida,

selecionada para o
Parlamento Jovem

Brasileiro

O papel dos
jovens na
política
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Giro da
Violência

 Um homem foi preso ontem, na
Rua Parecis, no Bairro Santo Ono-
fre, pelo crime de tráfico de drogas.
A detenção foi feita pelo vereador
Policial Madril, quando ele avistou
duas pessoas conversando. Segun-
do relato do vereador nas redes
sociais, ele teria visto o momento
em que um deles entregou dinhei-
ro para o outro, que entrou em uma
casa onde funcionava um ponto de
tráfico de drogas.

Madril teria dado a volta na qua-

Veículo recuperado
A Polícia Militar recuperou ontem uma
caminhonete Ford Ranger roubada
momentos antes em Santa Tereza do
Oeste. Segundo a polícia, três homens
armados renderam o proprietário do
veículo quando ele chegava em casa e
levaram a caminhonete. Buscas foram
feitas até que o carro foi localizado
abandonado em uma mata, próximo ao
Contorno Oeste. A polícia acredita que
os três assaltantes se esconderam na
mata e diversas equipes da PM,
inclusive o Choque Canil, com o
auxilio de cães farejadores, prestaram
apoio. Até o fechamento da edição
ninguém foi preso.

Cigarros contrabandeados
Dois veículos foram apreendidos na
madrugada de ontem pela Patrulha Rural
da Polícia Militar com aproximadamente
130 caixas de cigarros contrabandeados
do Paraguai. Segundo informações da
polícia, eles abordaram uma van em uma
estrada rural, próximo ao aeroporto de
Cascavel, onde estava a mercadoria, e
um Meriva, que fazia o trabalho de
‘batedor’. Os dois motoristas dos
respectivos veículos foram detidos e
encaminhados a Delegacia da Polícia
Federal. Com eles, além do cigarro,
foram apreendidos
R$ 1.500. Os homens, que são de
Matelândia, já possuem passagens pelo
setor criminal por descaminho.

Cinco metros
Um homem de 58 anos teve ferimentos
moderados ao cair de cinco metros de
altura na tarde de ontem em um
condomínio no Jardim Nova Iorque,
em Cascavel. Segundo os socorristas
do Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em
Emergência) foram acionados e
encaminharam Orlando Ferreira a UPA
(Unidade de Pronto-Atendimento)
Veneza. Ele estava com fortes dores no
dorso, na região lombar e no tórax.

Tráfico no
Santo Onofre

dra e abordado os homens que es-
tavam com maconha. Dentro da re-
sidência foi localizada ainda uma
porção de cocaína. Foi solicitado
apoio da equipe da UPS (Unidade
Paraná Seguro) Sul, que encaminha-
ram os dois, um por tráfico e outro
por posse, para a carceragem da
15ª SDP (Subdivisão Policial).

Conforme o vereador, o homem
detido por tráfico, já possuía oito ano-
tações criminais por vários crimes,
como porte de arma e receptação.

Acidentes com MOTO
Uma pessoa ficou ferida na tarde de ontem em um acidente na marginal da
BR-277, em Cascavel. De acordo com testemunhas, uma motocicleta e uma
Mitsubishi Pajero seguiam pela marginal, próximo ao Trevo da Portal, no
mesmo sentido e, quando o condutor do automóvel foi acessar o pátio de
uma empresa e o motociclista fazer uma ultrapassagem, houve a colisão.
Sandro Macedo Correia teve ferimentos leves e foi encaminhado pelos
socorristas do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em

Emergência) à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Veneza.
Quase que no mesmo instante, outra colisão envolvendo uma moto e um veículo
foi registrada no cruzamento das ruas Citrino com Turquesa, no Bairro Esmeralda.

Conforme o motorista de uma Kombi, ele seguia pela Rua Turquesa e, no
momento em que acessava a Rua Citrino, foi atingido na lateral pela motocicleta,
que fazia uma ultrapassagem. O motociclista, identificado como Edson Cordeiro,
de 19 anos, foi atendido pelo Siate e, com uma fratura na perna, contusões e

escoriações, foi levado ao Hospital Universitário.

POLICIAL MADRIL / FACEBOOK

 PORÇÕES
de maconha e

cocaína foram
apreendidas na

residência

Tráfico no
Santo Onofre
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Na capital do País, Vanessa
e outros quatro representantes
paranaenses puderam conhecer
como funcionam os par tidos po-
líticos e qual o papel dos estu-
dantes dentro da esfera pública.
Além disso, foram empossados
como parlamentares jovens –
prática feita dentro do Parlamen-
to Jovem Brasileiro.

“Entre tudo isso ainda fizemos
várias visitas e participamos de
uma reunião de comissões para
debater os projetos de lei criados
por nós. Eu fiquei na comissão de
economia, já que estava relaciona-
do ao PL que idealizei”, diz.

A ida até Brasília pode ainda
render bons frutos. Isso porque,

O que pensa da
política atual
A jovem Vanessa, que viu nesta
curta experiência um horizonte
cheio de possibilidades, é
categórica ao afirmar que “o maior
problema agora é a falta de
fiscalização, de cobrança.
Infelizmente, vivemos em um país
corrupto, essa é a nossa realidade e
que nos deixa muito desanimados.
Mas, precisamos lutar, porque se a
gente não lutar isso [a corrupção]
nunca vai ter fim”.  Sobre a
participação dos jovens na política,
a estudante cogita até em ser
candidata no futuro. Antes disso,
Vanessa pretende cursar Direito e
Relações Públicas. “A viagem a
Brasília abriu uma possibilidade a
mais para mim. Acredito que nos
últimos tempos temos uma
militância que cresce. Vejo isso
como algo positivo, fico muito
feliz, mas o problema é que o
pessoal não segue adiante.
É preciso formar jovens que
se engajem nessas lutas
sociais”, aponta.

conforme Vanessa, um dos obje-
tivos do Parlamento Jovem é bus-
car projetos que podem se tornar
lei, passando pela Câmara dos
Deputados e pelo Senado. “Os
projetos que fizemos ficam dispo-
níveis lá na Câmara e quem se
interessar pode encampar a ideia,
alterar o que achar necessário e
tocar o projeto”, comenta.

Porém, para que tudo isso efeti-
vamente ocorra é preciso que os
parlamentares demonstrem inte-
resse, o que no caso da estudante
infelizmente ainda não aconteceu.
“Até o dia em que estava lá nenhum
deputado se interessou, mas fica-
ria bem feliz se tivesse essa opor-
tunidade”, garante.

A visita a capital

 O Parlamento Jovem Brasileiro é realizado anualmente e
tem por objetivo possibilitar aos alunos de ensino médio de

escolas públicas e particulares a vivência do processo demo-
crático, mediante a participação em uma jornada parlamentar

na Câmara dos Deputados, em que os estudantes tomam
posse e atuam como deputados jovens. Ao todo, 78 alunos são

selecionados a esta experiência, desde 2004.  

 Parlamento Jovem
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Capela mortuária
aprovada

O prefeito Leonaldo Paranhos
e o superintendente da Acesc,
Beto Guilherme, apresentaram na
tarde de ontem aos presidentes
das associações de moradores do
Aclimação, Coqueiral, Parque Ver-
de, Alto Alegre/Palmeiras e Tropi-
cal, o projeto de construção de
uma capela mortuária, em área lo-
calizada entre as ruas Osvaldo
Aranha e Curitiba.

 Ainda no mês de julho, Paranhos
e Beto Guilherme vistoriaram a área,
quando o prefeito solicitou que fos-
se elaborado um pré-projeto.

“O projeto foi além da capela e
contempla também uma praça,
com academia da terceira idade e
um espaço para interação da comu-
nidade”, disse o prefeito que des-
tacou que, “agora o desafio é fazer
todo processo para iniciar as obras

ainda neste ano”. Paranhos lem-
brou que nesse tipo de proposta
“compartilhada” com a Acesc ofe-
recendo um serviço permanente
através da capela, e com a partici-
pação da população, “vamos ter
uma praça cuidada e mais uma
opção de convivência para a popu-
lação do entorno”.

AGILIDADE
“Agora, com a proposta aprovada
pelos representantes das comunidades
que serão beneficiadas pela obra,
vamos finalizar os projetos técnicos,
preparar o edital, fazer a licitação e
agilizar a obra que é uma antiga
reivindicação”, disse Beto Guilherme.

Licitação suspensa
O pregão eletrônico para a compra dos uniformes escolares

previsto para acontecer hoje foi suspenso em razão de pedidos
de impugnações por questões técnicas. De acordo com informa-

ções da Prefeitura de Cascavel, os pedidos serão analisados
pela Comissão de Licitação e uma nova data será marcada

possivelmente ainda nesta quinta-feira.  O pregão 304/17 prevê
a compra de 23 itens ao preço máximo de R$ 5.720.412,30 e
será realizado on line pela Bolsa Brasileira de Mercadorias.

 DIVULGAÇÃO

Projeto
arquitetônico
da nova capela
mortuária
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da Guarda Sem omissão
Conforme o coronel, quando o guarda se deparar com
alguma situação, ele não pode se omitir. “Quando há

indícios de um crime, só o fato dele representar o
município através do uso de uniforme, ele tem que

agir. E ainda em situações de urgência e emergência”.
Segundo ele, até que orientações diferentes sobre a

forma de agir sejam repassadas, eles continuarão
desenvolvendo seu trabalho. “Essas orientações a
princípio teriam que vir do Ministério Público e do
Poder Judiciário. Se isso acontecer vamos repassar

novas instruções aos guardas”.

Em oito meses de
atuação,

GUARDAS
municipais
usaram os

teasers, segundo
direção, apenas

três vezes

Corregedoria e Regulamento
Outro ponto questionado pelo Hoje News
é sobre a implantação da Corregedoria e o

Regulamento da Guarda Municipal.
Segundo Novakoski, tanto a corregedoria

quanto a ouvidoria foram regulamentadas no
fim de junho. “Até então todas as denúncias

recebidas sobre os servidores eram
repassadas ao município. Agora, todos os
procedimentos são instaurados diretamente

pela Guarda”. Com relação ao
Regulamento Geral, ele citou que a minuta
onde consta a conduta ética e moral, os

deveres dos guardas e suas atividades, deve
ser concluída nos próximos dias.

Abuso de autoridade
Em relação aos supostos casos de
abuso de autoridade praticados
pelos guardas, o coronel Avelino
Novakoski citou que esse tipo de
ação são encaminhadas
diretamente para a Polícia Civil e
Ministério Público. “A Guarda
analisa as infrações disciplinares.
A primeira delas foi a
desobediência de profissionais
quando da implantação do
Território Cidadão na região norte.
Em relação a este caso específico,
um deles já foi concluído, o
prefeito já fez sua determinação,
o que deve ser publicado nos
próximos dias. Já o segundo, está
prestes a ser concluído”.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Fotos: Vandré Dubiela

CONFUSO

Qual é o ‘Poder’ da Guarda?
Na sexta-feira da semana passada, em uma audiên-
cia convocada pela Comissão de Segurança Pública e
Trânsito da Câmara de Vereadores com o tema “Abuso

de autoridade e direitos humanos”, a juíza Filomar
Perosa Carezia usou a palavra para ‘explicar’ as

atribuições da Guarda. “A jurisprudência e as doutri-
nas majoritariamente aceitas hoje entendem que cabe

a Guarda Municipal fazer a segurança dos bens,
serviços e instalações do município, mas não exercer
as atribuições típicas das policias tais como revista,
busca e apreensão e investigação”.  Levando-se a

explicação ao pé da letra, os servidores não estariam
autorizados a fazer grande parte do trabalho que estão
fazendo, como por exemplo, as apreensões de drogas

e a revista numa série de pessoas diariamente.
A reportagem do Hoje News questionou o diretor da

Guarda Municipal, coronel Avelino Novakoski, sobre a
real atribuição dos profissionais. Segundo ele, o que a
magistrada quis dizer é de que o chamado ‘serviço de

polícia’ se refere a investigações. “Eles não podem
fazer diligências e investigar. Mas, prender alguém

qualquer cidadão pode fazer”.
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R$ 506 mil em aluguel

 Entre os valores com locações de imóveis, o mais alto é do anti-
go Lembrasul, que custa R$ 83 mil mensais aos cofres do Municí-
pio, mas o valor é dividido por três secretarias – Saúde, Assistência
Social e Antidrogas – e o Procon. Desse total, R$ 44 mil saem do
orçamento da Secretaria de Saúde. O segundo maior aluguel é pago
pela Secretaria da Educação, no valor de R$ 40 mil, referente ao
prédio onde funciona a pasta, na região central de Cascavel.

Até 2020
Alguns contratos entre as diferentes
áreas públicas terão vigência até o

ano de 2020. O município alega que
a locação de imóveis se faz necessário

para que atendimentos em todas as
áreas sejam mantidos.

“Os valores são condizentes com os
valores de mercado e seguem reajustes

que são contratuais”, acrescenta a
Secretaria de Comunicação.

Ainda de acordo com a secretaria,
“passado o período de 12 meses os

contratos podem sofrer reajustes
conforme índices definidos em cláusula
contratual, nos casos de locação de

imóvel, utiliza-se o índice IGP-M”. Pelo
menos sete contratos tiveram que ser

reajustados neste ano e isso deve
ocorrer com outros seis até dezembro.

O valor gasto pelo Município
de Cascavel com imóveis para
funcionamento de serviços pú-
blicos à população gira em tor-
no de R$ 506 mil mensais, di-
ante da necessidade de loca-
ção de 52 espaços.

Até o fim do mês de agosto,
foram contabilizados 52 contra-
tos de alugueis vigentes: 27 de-
les são anteriores a 2017. O va-
lor global pelos pagamentos che-
ga a R$ 16,1 milhões.

Apesar do custo ainda ser ele-
vado, neste ano o município con-
seguiu reduzir mais de R$ 1 mi-
lhão entre os contratos.  “Já no
início da administração, o prefei-
to Paranhos, determinou a revi-
são de todos os contratos vigen-
tes no Município, especialmen-
te os contratos de locação, que
possibilitou uma economia na
casa de R$ 1,4 milhão”, explica
em nota a Secretaria de Comu-
nicação da prefeitura.

Prédio do
Lembrasul custa

mensalmente
mais de R$ 80 mil

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

Valores
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Os 26 processos
Em funcionamento desde fevereiro deste ano, a Guar-

da Municipal de Cascavel já gerou bastante polêmica
na cidade. Em apenas nove meses de atuação, 11 pro-
cedimentos administrativos já foram instaurados e ou-
tros 15 devem ser nos próximos dias. O motivo: denún-
cias feitas pela população da forma de atuação dos pro-
fissionais e ainda constatações feitas por coordenado-
res dos servidores.

A informação foi confirmada ontem, à reportagem do
Hoje News, pelo diretor da Guarda Municipal, coronel
Avelino Novakoski. “Dentre esses procedimentos ins-
taurados está o caso ocorrido na UPA (Unidade de Pron-
to-Atendimento) Brasília, em que os guardas fizeram uso
do teaser para conter um paciente”.

Sobre esse assunto, o coronel disse que prefere não
emitir ainda nenhuma opinião quanto a forma de atua-
ção dos profissionais. “Muitas pessoas estão julgando
o que aconteceu sem ter nenhum conhecimento técni-
co ou mesmo sem estar presente. Várias pessoas que
estavam lá não foram ouvidas e não vou me manifestar
até que tudo seja concluído”.

Segundo ele, as imagens divulgadas foram feitas por terceiros,
depois que o fato aconteceu. “Será mesmo que esta não foi a
última alternativa? Será que ouve algum tipo de abuso? Não
podemos dizer até que todo procedimento seja feito, o que pode
durar até 60 dias”. Um dos exemplos citados pelo coronel em
que os guardas foram absolvidos do procedimento administrativo
foi outro fato ocorrido na UPA Veneza. “Lá os guardas não
tiveram outra alternativa e inclusive o médico que estava
atendendo o paciente endossou a necessidade do uso do teaser”.

 Teaser X armas
Um dos receios da população leiga é de que, a partir do momento em que os guardas municipais deixem os teasers

de lado e passem a usar armas de fogo, os profissionais acabem se envolvendo em situações mais graves. Quanto a
isso, Novakoski diz que ao longo de oito meses de atuação, os servidores usaram os teasers em apenas três

oportunidades. “Foram duas nas UPAs e em uma abordagem no cruzamento da Avenida Brasil com a Rocha Pombo.
Isso é visto nas fichas de atendimento de ocorrências, que são feitas para comprovar todas as atividades dos
profissionais”. Segundo ele, o uso da arma de fogo, que ainda depende de um despacho do prefeito Leonaldo

Paranhos e posteriormente autorização feita pela Superintendência da Polícia Federal, só será feito para fazer frente
a outra arma. “No caso dos teasers, eles são menos agressivos por exemplo que as tonfas, os populares cacetetes.

Falar que eles podem causar um problema maior é julgar sem conhecimento técnico”.

Segundo NOVAKOSKI, 11
procedimentos
administrativos já foram
instaurados e outros 15
devem ser nos próximos dias

Questionamentos
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O relatório da Comissão Especial
de Fiscalização designada pela Pre-
feitura de Cascavel para apurar res-
ponsabilidades com as construções
de painéis de concreto nos Centros
de Vivência e Lazer em Cascavel deve
ser concluído nos próximos dias.

Após a queda do painel no Bair-
ro Floresta, que provocou a morte
de um menino no mês de junho,
todos os espaços públicos onde
havia estruturas similares passa-
ram por fiscalização.

“Já houve uma avaliação dos
centros construídos, alguns foram
demolidos totalmente e outros par-

Benzeno
Hoje, Dia Nacional de Luta contra a
Exposição ao Benzeno, técnicos da
Vigilância Sanitária e do setor de Saúde
do Trabalhador da Secretaria de Saúde,
assim como das UBSs e USFs do Município
realizam em Cascavel atividades
educativas envolvendo a população e
frentistas da cidade. Substância
carcinogênica, o benzeno é encontrado na
gasolina e em produtos como couro,
adesivos, cola, tintas, entre outros.

Oficina do pão
Alunos da terceira turma deste ano da
Oficina do Pão receberam ontem o
certificado de conclusão do curso de
panificação. Ao todo são 24 pessoas
referenciadas pelos Cras (Centros de
Referência de Assistência Social) do
Município e cidadãos que utilizam a
cozinha comunitária do Bairro Interlagos
que aprenderam a lida, sendo
incentivadas ao empreendedorismo por
meio de sete saborosas receitas.

Bom negócio
O programa Bom Negócio Paraná abriu as
inscrições para sua vigésima quarta
turma de curso a distância. O curso será
ofertado durante todo o ano, com turmas
sendo abertas a cada mês, com a próxima
iniciando no dia 1° de novembro. O
Programa, instituído em 2012, oferece
cursos de capacitação gerencial e
consultorias gratuitas para micro e
pequenos empresários. Informações
pelo telenofe (45) 3220-3138.

NOTASFuturo de painéis

cialmente. É possível que, depen-
dendo da verificação periódica que
é feita, outros também sofram esse
tipo de intervenção”, afirma a Se-
cretaria de Administração.

No Sanga Funda
estrutura desabou com
EMPURRÃO

12 CENTROS
A comissão percorreu 12 Centros de
Vivência e Lazer que foram construídos em
2012; sete por meio de licitação e cinco
pela Secretaria de Meio Ambiente.
Desses 12 locais, dez projetos contavam
com painéis em concreto, entre eles, o do
Bairro Floresta que desabou.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 62
Homicídios 49
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 928
Furtos 2.764
Veículos (furtos/roubos) 800
Outros 2.892

Acidentes 2.036
Colisões 1.969
Atropelamentos 167
Mortes 44

Uma briga de bar, a princípio, seria
a motivação de uma tentativa de homi-
cídio na noite de terça-feira no Bairro
Presidente, em Cascavel. De acordo
com a Delegacia de Homicídios, Pe-
dro Rodrigues da Silva, de 41 anos,
estava em um bar com o seu agres-
sor quando teriam discutido. Eles en-
traram em vias de fato e o homem
acabou ferido por golpes de facão.

À tarde, policiais civis da Delega-
cia de Homicídios prenderam Alex de
Jesus Vicente, de 40 anos. Ele assu-
miu a autoria do crime e disse ter
sido agredido anteriormente por Pe-
dro e, por isso, desferiu os golpes.

A agressão aconteceu no cruza-
mento das ruas Francisco de Paula
com Gilberto Freire. Paulo foi ferido

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Golpes de facão

com golpes no rosto, teve uma fratura
no nariz e um corte profundo no pul-
so. Socorristas e o médico do Siate
(Serviço Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência) prestaram os
primeiros atendimentos e encaminha-
ram Paulo ao Hospital Universitário.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

Atropelada na faixa

Uma idosa de 82 anos foi atro-
pelada na tarde de ontem sobre a
faixa de pedestre no cruzamento da
Avenida Brasil com a Rua Duque de
Caxias, no centro de Cascavel. Se-
gundo o esposo da vítima, ele e a
mulher, Inês Dalla Costa, atraves-
savam a via em direção a Catedral
Nossa Senhora Aparecida quando
foram atingidos por uma Honda Biz.

Inês sofreu um TCE (Traumatis-

 Homem teria discutido
com outro em um bar,
no Bairro Presidente

 IDOSA DE 81 anos foi levada ao
Hospital Universitáriomo Crânio Encefálico) leve, contu-

sões e escoriações nos braços, no
nariz e na cabeça. Ela foi atendida
pelos socorristas e médico do Si-
ate (Serviço Integrado de Atendi-
mento ao Trauma em Emergência)
que encaminharam Inês ao Hospi-
tal Universitário.
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Partilhar conquistas, desafios
e surpresas no mundo profissio-
nal. Com esse objetivo, a Univer-
sidade Paranaense – Unipar pre-
vê no calendário anual dos cursos
a realização do Fórum Pedagógico.
Nesta semana, evento reuniu as
turmas de Psicologia de Cascavel,
oportunizando aos acadêmicos
refletir sobre a prática profissio-
nal e vislumbrar as possibilidades
de mercado.

Na abertura teve poesia e pa-
ródia interpretadas por acadêmi-
cos. A discussão perpassou por
questões relacionadas ao cam-
po de atuação, abordagem teóri-
ca, desafios da prática e quais

os facilitadores permeados na tra-
jetória profissional. Foram convi-
dadas as psicólogas Ana Paula
Gargantini (2016), falando sobre
seu início no contexto clínico, Adri-
ana de Oliveira Lopes (2004), com-
partilhando sua experiência tam-
bém em clínica, e Josiane Silves-
tro (2012), trabalhadora da políti-
ca de assistência.

Ainda com a ideia de promover
conhecimentos e abrir horizontes,
o Centro Acadêmico de Psicologia
realizou o Fórum Pedagógico. Temá-
tica atual foi trazida ao público –
‘Ser Trans’, com a militante da cau-
sa, Márcia Vilela. A palestrante trou-
xe o significado de LGBTT e quais

as pessoas inseridas nessa si-
gla, além de abordar sobre sexu-
alidade, homossexualidade, tra-
vestilidade e transsexualidade -
relações no mundo do trabalho,
na família e exclusão.

“Dados indicam que 90% da
população transexual está na
prostituição e apenas 10% tem
emprego formal”, disse, aten-
tando para o preconceito sofri-
do pela população trans e ne-
cessidade de empoderamento.
Em sua fala, também apresen-
tou estatísticas de morte – for-
ma como são mortos, estatísti-
cas de vida, nome social e
identidade de gênero.

Curso de Psicologia promove Fórum
de Egresso e Fórum Pedagógico

DIVULGAÇÃO

Apresentação cultural abre evento
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A defesa do presidente Michel
Temer entregou na tarde de ontem,
na Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (CCJ) da Câmara,
a argumentação contrária à segun-
da denúncia apresentada pela Pro-
curadoria Geral da República (PGR).
O material foi protocolado pelo ad-

Defesa de Temer chega à CCJ
vogado Eduardo Carnelós. Temer é
acusado pelos crimes de obstru-
ção de Justiça e organização cri-
minosa junto com os ministros
Moreira Franco e Eliseu Padilha.

Mais cedo, os advogados de
Moreira Franco e Eliseu Padilha já
tinham protocolado as respecti-

vas defesas na CCJ.  Para que o
presidente e os dois ministros
possam ser investigados pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), é
preciso que a Câmara dos Depu-
tados autorize o prosseguimento
da denúncia, conforme prevê a
Constituição.

Carnelós argumentou que a denúncia é uma das “mais absurdas
acusações que se tem notícia na história”, com a apresentação de fatos
que precedem o exercício do mandato de Temer. Para o advogado, o
objetivo do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, era
destituir Temer da Presidência.
“A denúncia não traz nenhuma prova daquilo que alega e o alega de forma
inepta (…). Ela é toda amparada na palavra de delatores que fizeram um
grande negócio atendendo os interesses do então procurador-geral da
República, que conseguiu fazer com que os delatores falassem aquilo que
ele queria e deu em troca a imunidade”, declarou Carnelós.

Tramitação
A partir da entrega das defesas,
a CCJ tem o prazo de cinco
sessões para analisar e votar um
parecer favorável ou contrário ao
prosseguimento da denúncia.
Na sequência, ele o parecer é
analisado pelo plenário
da Casa e precisa do voto
de ao menos 342 deputados
para que a investigação possa
prosseguir.

A bsurda
ADVOGADO de Temer entregou na tarde de ontem a defesa

 WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL
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Nova agência
Amanhã, às 19h30, o

Sicredi inaugura a sua nova
agência da região Centro.

Com o triplo do tamanho da
agência anterior, o novo
espaço terá uma área de

1400 metros quadrados na
área de atendimento e

contará com
estacionamento próprio

para atender aos associados
da instituição. O endereço
é na Rua Paraná, esquina

com a na Afonso Pena (em
frente à antiga agência).

Contra a violência infantil
Amanhã ocorre a palestra “A Escuta
de Crianças e Adolescentes Vítimas
de Violência”, que será proferida
pela psicóloga da Prefeitura de

Maringá. O evento será no
anfiteatro da Unipar, das 19h às
22h. A entrada é franca e aberta

ao público em geral. As inscrições
podem ser feitas pelo site:

crppr.org.br.

Artes plásticas
Continuam abertas até o dia
13 de outubro as inscrições
para a 20ª edição da Mostra

Cascavelense de Artes
Plásticas. O regulamento e a

ficha de inscrição
encontram-se disponível no

 link:http://
www.cascavel.pr.gov.br/

secre…/cultura/
sub_pagina.php.

Halloween
Dia 28 de outubro tem a

2a Halloween Fest Run, a prova
mais divertida de 2017. Serão

quatro quilômetros de puro arrepio
e muita alegria e, ao final, uma

grande confraternização.

É mais fácil obter o que se
deseja com um sorriso do
que à ponta da espada.
William Shakespeare

Luiza Satomi Maeda,nova
gerente da Ceasa de
Cascavel

A beleza de Sirlene,
registrada por Arivonil
Policarpo

 Curtindo o momento a dois, Aldemir e Darlene Slugala Fagundes

DIVULGAÇÃO
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Todo ano é comemorado com
grande festa o Dia da Padroeira do
Brasil, do Município e também da
Arquidiocese Metropolitana de Cas-
cavel. As festividades da 65ª edi-
ção em alusão a Nossa Senhora
Aparecida começam amanhã.

A festa gastronômica traz ainda
o famoso “Pão de Nossa Senhora”,
que neste ano terá 35 mil unida-
des, uma média de cinco mil pães
diários. No dia 12, ponto alto da fes-
ta, a expectativa é de que sejam
consumidos até 12 mil pães.

Mais de 1,5 mil quilos de carne
foram comprados para rechear os

Festa da Padroeira
pães, que possuem duas opções,
uma com bife a R$ 6 e outra sem
por apenas R$ 3, ambas recebem
o tradicional creme de alho.

A expectativa dos sete dias de
evento, que começa amanhã e vai
até o feriado, é de receber entre 35
a 40 mil pessoas. A organização da
festa projeta uma arrecadação de
R$ 350 mil e 30% do lucro serão
revertidos para entidades que pres-
tam serviços à comunidade e aten-
dem sem nenhum custo a popula-
ção. No ano passado, as entidades
escolhidas pela Catedral recebe-
ram mais de R$ 100 mil.

BRINQUEDOS
A criançada terá um espaço para elas, com parque de brinquedos infláveis.
Também terá jogos que podem gerar prêmios e uma loja de lembranças que se faz
presente na festa. A Catedral já possui o cadastro de mais de mil pessoas que
vão organizar o evento durante a semana. Como parte integrante da festa, amanhã
será inaugurado o novo Centro Religioso da Catedral, uma espécie de salão
comunitário que é integrado à matriz.  Para celebrar o ato, um jantar com carnes
nobres será servido. Os ingressos já se esgotaram com mil unidades vendidas.

Entidades
Algumas entidades da cidade que se
beneficiarão com o evento esse ano
são: Abrigo São Vicente de Paulo,
Acas (Associação Cascavelense de
Amigos de Surdos), Apae
(Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais), Apofilab (Associação
de Portadores de Fissura Lábio
Palatal de Cascavel ), Cemic (Centro
de Estudos do Menor e Integração
na Comunidade Renato Festugato) e
o Recanto da Criança. A festa terá o
tradicional percurso dos motociclistas
entre o Lago Municipal e Catedral no
dia 12. E além do pão da santa,
haverá pizza, polenta com frango,
macarrão, risoto, doces e bebidas
diversas nas barracas. “Este ano não
serão dividas [as barracas] em nações,
mas sim por prato servido”, diz o
pároco da matriz, padre Adimir
Antônio Mazali.

Festa será realizada na
Catedral, que fica na

Avenida Brasil, no
Centro de Cascavel

Festa da Padroeira

AÍLTON SANTOS
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O primeiro dia de aula para os
668 alunos da Escola Municipal
Maria Aparecida Fagnani Soares,
no Conjunto Residencial Riviera,
foi de festa na manhã de ontem. A
unidade foi inaugurada pelo prefei-
to Leonaldo Paranhos, que não dis-
cursou e preferiu uma conversa in-
formal com pais e estudantes. “Es-
tamos vivendo em Cascavel um

Nova escola recebe 668 alunos
tempo de colheita”, destacou.

E com tudo novinho, era impos-
sível não ver um olhar ansioso para
conhecer melhor a escola nova.
Pais e alunos demonstraram ale-
gria com a estrutura. Vera Lúcia Ri-
beiro, por exemplo, levou dois fi-
lhos, um para o 1º ano e outro para
o 4º ano para começar as aulas. A
família deixou o Bairro Parque São

Paulo para viver no novo residenci-
al e já está adaptada à nova roti-
na. “Não há coisa melhor do que
viver no que é da gente. Moramos
perto do parque, eles estão aman-
do a nova casa e, agora, esta es-
cola maravilhosa, com tudo novo.
Estamos muito felizes com esta
nova vida. Só falta a vaga no Cmei
para o bebê”, relatou.

RECONHECIMENTO
Paranhos lembrou que o espaço teve investimentos dos
governos federal e estadual e agora o Município dá a
contrapartida, mobiliando a escola e os demais espaços
públicos, além de trazer os servidores necessários para colocar
essas estruturas em funcionamento. “E esta população, que
tanto soube esperar com responsabilidade o momento da
entrega das chaves, agora é convocada a cuidar deste espaço,
que é quase uma cidade. Aqui nós todos temos que ter a
nossa responsabilidade e cuidar de todos os espaços públicos
e, para isso, precisamos criar as regras do condomínio para que
ele permaneça belo como foi entregue”, reforçou Paranhos.

Escola  viva
A secretária de Educação, Márcia Baldini, também
pediu às crianças que zelem pelo novo ambiente escolar,
“pois a escola estava aqui, pronta e bonita há um bom
tempo, mas vazia, não era uma escola. Ela só existe de
verdade se vocês estiverem aqui, junto com os
professores e demais servidores. Então, quando vocês
estiverem grandes e ocupando outra escola, este espaço
precisa continuar bonito, para que outras crianças
também venham até aqui para aprender e continuar
dando vida para ele”.

INAUGURAÇÃO da Escola Municipal aconteceu na manhã de ontem

DIVULGAÇÃO/SECOM

Sirva acompanhado com
gomos limão.
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Bolinhos de Filé

 PREPARO
Cozinhe a batata com casca, descasque e esprema ainda quente, deixe esfriar.
Corte os Filés de Tilápia em cubinhos, reserve.  Corte a cebola e o alho em cubos bem
pequenos. Em uma panela aqueça o azeite e doure a cebola e o alho, coloque os cubos de
tilápia mexa para incorporar ao tempero. Refogue bem até ficar bem sequinho. Desligue o
fogo e deixe esfriar. Em uma tigela, misture o refogado da tilápia, a batata espremida,
as especiarias e a salsinha, misture bem. Junte o ovo batido aos poucos até dar ponto
para formar os bolinhos, corrija o sal.  Modele os bolinhos e frite-os em óleo quente.

de Tilápia
 1 kg de Filé de Tilápia
 500g de batata
 100g de cebola
 3 dentes de alho
 Salsinha picada a gosto
 Pimenta caiena moída a gosto
 Noz-moscada a gosto
 1 ovo
 50ml de azeite de  oliva
 Sal e pimenta-do-reino a gosto
 Óleo para fritar

 Estes bolinhos
podem ser
recheados com
cubos de queijo

muçarela ou parmesão,
ficam ainda mais saborosos.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

SHOPPING WEST SIDE
 LEGO Ninjago - O Filme

Sala 1: Qui a Qua 14h30 - 16h40 (3d)
Sala 2: Qui a Qua 18h15 - 20h10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Um dos produtos mais vendidos
para a ceia natalina está mais caro
este ano. O panetone, que já é en-
contrado nas prateleiras dos super-
mercados, está com valores acima
dos praticados no ano passado.

Conforme o gerente de uma rede
de supermercados de Cascavel, Gil-
mar Gomes, o produto teve um
acréscimo de 5% em relação a 2016.
Hoje, ele é comercializado a
R$  18,99 a unidade de 500 gramas,
tanto o panetone de frutas cristali-
zadas quanto o de chocolate.

“Geralmente, as primeiras re-
messas que chegam têm um preço
um pouco mais elevado. A expecta-
tiva é de que mais próximo do Na-
tal os valores baixem, como sem-
pre acontece. Acredito que com
essa redução lá pra frente, os pre-
ços fiquem próximos aos praticados
anteriormente”, relata Gomes.

Ceia de Natal mais cara

Mesmo a três meses do Natal, a indústria alimentícia já produz o produto em
grande escala. Isso porque nessa época do ano muitas pessoas, ao ver os
panetones expostos, costumam comprá-los para consumo imediato. “Os
clientes compram principalmente para comer no fim de semana. Chega sexta-
feira é impressionante como a procura pelo panetone aumenta”, afirma o
gerente. A microempresária Fernanda Schimitez é uma das consumidoras que
tem o hábito de comprar panetone antes mesmo do Natal. “Meu filho gosta
muito, principalmente do de chocolate. Por isso, quando vi que já estavam
vendendo aproveitei para comprar”, diz.

Economia
Quem achou o preço do panetone muito
‘salgado’, pode economizar sem deixar
de levar o produto. Similar aos panetones
das marcas nacionais, os supermercados
apostam na fabricação própria, que é
comercializado durante todo o ano. O
produto, com duas opções de sabores, é
vendido por R$ 8 a unidade.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton SantosPANETONE está 5% mais caro que em 2016

Imediato
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TEMPO DE AMAR
Em Portugal, Henriqueta e Angéli-

ca temem por Maria Vitória. Irmã As-
sunção aconselha Maria Vitória, que
afirma que cobrará explicações de Te-
reza por sua traição. Delfina manipula
Maria Vitória e afirma que José Augus-
to jurou não aceitar seu casamento com
Inácio. No Rio, Geraldo presenteia Iná-
cio com sua passagem de volta a Por-
tugal. Lucinda visita Emília, e Tiana des-
confia. Edgar beija Olímpia. Vicente
passeia com Celina. Lucinda se con-
sulta com Urânia, que lhe faz uma pre-
visão para o futuro.

A FORÇA DO QUERER
Ritinha conta sua história com Zeca

e Ruy para o policial. Cibele conversa
com Ruy. Aurora não permite que Joyce
leve Ruyzinho sem o conhecimento de
Ritinha. Eugênio pede que Heleninha
convença Ritinha a ficar em sua casa,
para evitar associações com Bibi. O
agiota ameaça Silvana. Eurico comen-
ta com Nonato sua preocupação com
Silvana. Dantas afirma para o delegado

que o depoimento de Ritinha não tem
valor legal. Rubinho encontra com Cari-
ne. Dedé e Bibi estranham a demora
de Rubinho. Caio e Jeiza celebram sua
viagem. Alan e Érica visitam Abel e
Nazaré, e o treinador explica que não
conseguiu avisar a Jeiza sobre Zeca.
Ruy confronta Ritinha.

PEGA PEGA
Sandra Helena pede perdão a Dul-

cina e diz que está com medo. Mala-
gueta e Júlio pensam em como avisar
a Agnaldo para manter o depoimento
de Sandra Helena. Júlio aconselha
Malagueta a se entregar. Sabine des-
cobre por Tânia que Dom foi preso.
Madalena conta a Maria Pia que Sabi-
ne ofereceu dinheiro para a família dela
se afastar de Dom.

NO LIMITE DA PAIXAO
Fernandinho conta a Otávio que sua

mãe disse que Ana Cristina é má e que,
por culpa dela, ele não quer voltar para
casa. Ana Cristina diz a Otávio que
Fernandinho precisa ir embora, pois se

Frida souber que esteve com eles pode
fazer mal ao menino. O Dr. Ortega dá
voz de prisão a Otávio Vila Real por ter
infringido a lei ao não cumprir uma or-
dem judicial. Gabriel pede perdão a
Fernanda (Santinha) mas ela diz que
não pode perdoá-lo porque não acredi-
ta no seu arrependimento. Otávio é li-
bertado e Marcelino diz a ele que Ana
Cristina desapareceu.

UM CAMINHO PARA O DESTINO
Carlos tenta marcar uma ultrasso-

nografia para Isabela mas ela se recu-
sa. Felipe ouve ela dizer que está grávi-
da e dá os parabéns a Carlos. Fernan-
da pergunta à mãe o que está aconte-
cendo entre ela e Pedro e se surpreen-
de quando Amélia diz que está decep-
cionada por ele ser medíocre.

CARINHA DE ANJO
Madre Superiora e Fabiana vão al-

moçar na casa de Diana. Inácio fica
enciumado com a presença de Gilmar
(Eduardo Costa), que é um excelente
cantor. Noemia comunica Flávio e
Haydee que irá embora para a Euro-
pa em breve.

 Amitis procura Nitócris e diz que Evil-Merodaque deve ter o apoio da famí-
lia. Zac confessa ter chantageado Joana e leva uma bronca de Elga. Ela avisa
que ninguém poderá reclamar de sua união com Fassur. Lior pede para Asher
deixar de ser teimoso e o convida para o casamento de Joaquim. Ebede-Mele-
que ajuda Neusta a se arrumar para a cerimônia. Evil-Merodaque conversa
com Shamiran e diz que permitirá que Joaquim deixe a cidade. Nitócris e
Nabonido recebem uma mensagem do servo Madai. Dana fica mexida com o
olhar de Absalom. Nebuzaradã diz que Arioque pode ser um problema em seu
caminho. Nitócris recebe notícias de Belsazar. Sammu-Ramat aconselha Ne-
buzaradã a matar Arioque. O chefe da guarda se recusa. Joaquim fica ansioso
à espera da noiva. Neusta pede para Ebede-Meleque buscar um vestido da
rainha e atrasa a cerimônia. Asher faz as pazes com Joana. Amitis fica surpre-
sa ao ver Neusta chegando trajando seu vestido. Joaquim se emociona ao ver
Edissa vestida de noiva.

Zac confessa ter
chantageado Joana
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Desistência do Riviera

Desde o sorteio das moradias
do Residencial Riviera, no Bairro
Floresta em Cascavel, no ano pas-
sado, até o dia 21 de agosto des-
te ano houve a indicação de 47
substituições de beneficiários por
parte do setor do programa Minha
Casa Minha Vida da Prefeitura de
Cascavel. Os motivos para essas
mudanças ocorrem por conta de
desistência, exclusão do processo
e até mesmo óbitos.

Apesar de alguns impasses por
conta da entrega de casas e apar-
tamentos, o município afirma que
houve cuidado para que cada famí-
lia fosse beneficiada diante de ne-
cessidades específicas.

“O município enviou uma lista à
Caixa Econômica Federal de todos
que necessitavam residir em uni-
dades térreas ou casas, entretan-
to, o sistema que fez o sorteio não

conseguiu direcionar as unidades
a esses proponentes”, esclarece
nota da prefeitura.

Apesar disso, a informação é de
que procurando atender às necessi-
dades dos idosos, por exemplo, que
tinham a preferência por moradias
térreas, trocas indicadas pela insti-
tuição financeira foram realizadas.

Desvio de tráfego na  277
A concessionária Ecocataratas fará um novo desvio de tráfego de

veículos na BR-277 devido as obras de duplicação, no perímetro urbano
de Cascavel. As interferências são necessárias para a construção de um

dos viadutos da obra e demais serviços ao longo deste segmento.
A partir de hoje, os usuários que trafegarem no sentido Guarapuava a Foz do

Iguaçu deverão acessar o desvio à direita, no quilômetro 583+170, nas
proximidades do trevo de acesso ao Posto Rosário.

Já a partir de amanhã os usuários que transitarem no sentido contrário,
ou seja, de Foz do Iguaçu a Guarapuava, deverão acessar o desvio no

quilômetro 583+846, em frente a Vegrande/Ingá Veículos. A previsão é
que os desvios se mantenham até março de 2018.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

Após entrega do
conjunto houve

substituição de 47
beneficiários
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O relatório da Comissão Especial
de Fiscalização designada pela Pre-
feitura de Cascavel para apurar res-
ponsabilidades com as construções
de painéis de concreto nos Centros
de Vivência e Lazer em Cascavel deve
ser concluído nos próximos dias.

Após a queda do painel no Bair-
ro Floresta, que provocou a morte
de um menino no mês de junho,
todos os espaços públicos onde
havia estruturas similares passa-
ram por fiscalização.

“Já houve uma avaliação dos
centros construídos, alguns foram
demolidos totalmente e outros par-

Benzeno
Hoje, Dia Nacional de Luta contra a
Exposição ao Benzeno, técnicos da
Vigilância Sanitária e do setor de Saúde
do Trabalhador da Secretaria de Saúde,
assim como das UBSs e USFs do Município
realizam em Cascavel atividades
educativas envolvendo a população e
frentistas da cidade. Substância
carcinogênica, o benzeno é encontrado na
gasolina e em produtos como couro,
adesivos, cola, tintas, entre outros.

Oficina do pão
Alunos da terceira turma deste ano da
Oficina do Pão receberam ontem o
certificado de conclusão do curso de
panificação. Ao todo são 24 pessoas
referenciadas pelos Cras (Centros de
Referência de Assistência Social) do
Município e cidadãos que utilizam a
cozinha comunitária do Bairro Interlagos
que aprenderam a lida, sendo
incentivadas ao empreendedorismo por
meio de sete saborosas receitas.

Bom negócio
O programa Bom Negócio Paraná abriu as
inscrições para sua vigésima quarta
turma de curso a distância. O curso será
ofertado durante todo o ano, com turmas
sendo abertas a cada mês, com a próxima
iniciando no dia 1° de novembro. O
Programa, instituído em 2012, oferece
cursos de capacitação gerencial e
consultorias gratuitas para micro e
pequenos empresários. Informações
pelo telenofe (45) 3220-3138.

NOTASFuturo de painéis

cialmente. É possível que, depen-
dendo da verificação periódica que
é feita, outros também sofram esse
tipo de intervenção”, afirma a Se-
cretaria de Administração.

No Sanga Funda
estrutura desabou com
EMPURRÃO

12 CENTROS
A comissão percorreu 12 Centros de
Vivência e Lazer que foram construídos em
2012; sete por meio de licitação e cinco
pela Secretaria de Meio Ambiente.
Desses 12 locais, dez projetos contavam
com painéis em concreto, entre eles, o do
Bairro Floresta que desabou.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

POLÍCIA 23CASCAVEL, 05 DE OUTUBRO DE 2017

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 62
Homicídios 49
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 928
Furtos 2.764
Veículos (furtos/roubos) 800
Outros 2.892

Acidentes 2.036
Colisões 1.969
Atropelamentos 167
Mortes 44

Uma briga de bar, a princípio, seria
a motivação de uma tentativa de homi-
cídio na noite de terça-feira no Bairro
Presidente, em Cascavel. De acordo
com a Delegacia de Homicídios, Pe-
dro Rodrigues da Silva, de 41 anos,
estava em um bar com o seu agres-
sor quando teriam discutido. Eles en-
traram em vias de fato e o homem
acabou ferido por golpes de facão.

À tarde, policiais civis da Delega-
cia de Homicídios prenderam Alex de
Jesus Vicente, de 40 anos. Ele assu-
miu a autoria do crime e disse ter
sido agredido anteriormente por Pe-
dro e, por isso, desferiu os golpes.

A agressão aconteceu no cruza-
mento das ruas Francisco de Paula
com Gilberto Freire. Paulo foi ferido

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Golpes de facão

com golpes no rosto, teve uma fratura
no nariz e um corte profundo no pul-
so. Socorristas e o médico do Siate
(Serviço Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência) prestaram os
primeiros atendimentos e encaminha-
ram Paulo ao Hospital Universitário.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

Atropelada na faixa

Uma idosa de 82 anos foi atro-
pelada na tarde de ontem sobre a
faixa de pedestre no cruzamento da
Avenida Brasil com a Rua Duque de
Caxias, no centro de Cascavel. Se-
gundo o esposo da vítima, ele e a
mulher, Inês Dalla Costa, atraves-
savam a via em direção a Catedral
Nossa Senhora Aparecida quando
foram atingidos por uma Honda Biz.

Inês sofreu um TCE (Traumatis-

 Homem teria discutido
com outro em um bar,
no Bairro Presidente

 IDOSA DE 81 anos foi levada ao
Hospital Universitáriomo Crânio Encefálico) leve, contu-

sões e escoriações nos braços, no
nariz e na cabeça. Ela foi atendida
pelos socorristas e médico do Si-
ate (Serviço Integrado de Atendi-
mento ao Trauma em Emergência)
que encaminharam Inês ao Hospi-
tal Universitário.
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R$ 506 mil em aluguel

 Entre os valores com locações de imóveis, o mais alto é do anti-
go Lembrasul, que custa R$ 83 mil mensais aos cofres do Municí-
pio, mas o valor é dividido por três secretarias – Saúde, Assistência
Social e Antidrogas – e o Procon. Desse total, R$ 44 mil saem do
orçamento da Secretaria de Saúde. O segundo maior aluguel é pago
pela Secretaria da Educação, no valor de R$ 40 mil, referente ao
prédio onde funciona a pasta, na região central de Cascavel.

Até 2020
Alguns contratos entre as diferentes
áreas públicas terão vigência até o

ano de 2020. O município alega que
a locação de imóveis se faz necessário

para que atendimentos em todas as
áreas sejam mantidos.

“Os valores são condizentes com os
valores de mercado e seguem reajustes

que são contratuais”, acrescenta a
Secretaria de Comunicação.

Ainda de acordo com a secretaria,
“passado o período de 12 meses os

contratos podem sofrer reajustes
conforme índices definidos em cláusula
contratual, nos casos de locação de

imóvel, utiliza-se o índice IGP-M”. Pelo
menos sete contratos tiveram que ser

reajustados neste ano e isso deve
ocorrer com outros seis até dezembro.

O valor gasto pelo Município
de Cascavel com imóveis para
funcionamento de serviços pú-
blicos à população gira em tor-
no de R$ 506 mil mensais, di-
ante da necessidade de loca-
ção de 52 espaços.

Até o fim do mês de agosto,
foram contabilizados 52 contra-
tos de alugueis vigentes: 27 de-
les são anteriores a 2017. O va-
lor global pelos pagamentos che-
ga a R$ 16,1 milhões.

Apesar do custo ainda ser ele-
vado, neste ano o município con-
seguiu reduzir mais de R$ 1 mi-
lhão entre os contratos.  “Já no
início da administração, o prefei-
to Paranhos, determinou a revi-
são de todos os contratos vigen-
tes no Município, especialmen-
te os contratos de locação, que
possibilitou uma economia na
casa de R$ 1,4 milhão”, explica
em nota a Secretaria de Comu-
nicação da prefeitura.

Prédio do
Lembrasul custa

mensalmente
mais de R$ 80 mil

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

Valores
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Os 26 processos
Em funcionamento desde fevereiro deste ano, a Guar-

da Municipal de Cascavel já gerou bastante polêmica
na cidade. Em apenas nove meses de atuação, 11 pro-
cedimentos administrativos já foram instaurados e ou-
tros 15 devem ser nos próximos dias. O motivo: denún-
cias feitas pela população da forma de atuação dos pro-
fissionais e ainda constatações feitas por coordenado-
res dos servidores.

A informação foi confirmada ontem, à reportagem do
Hoje News, pelo diretor da Guarda Municipal, coronel
Avelino Novakoski. “Dentre esses procedimentos ins-
taurados está o caso ocorrido na UPA (Unidade de Pron-
to-Atendimento) Brasília, em que os guardas fizeram uso
do teaser para conter um paciente”.

Sobre esse assunto, o coronel disse que prefere não
emitir ainda nenhuma opinião quanto a forma de atua-
ção dos profissionais. “Muitas pessoas estão julgando
o que aconteceu sem ter nenhum conhecimento técni-
co ou mesmo sem estar presente. Várias pessoas que
estavam lá não foram ouvidas e não vou me manifestar
até que tudo seja concluído”.

Segundo ele, as imagens divulgadas foram feitas por terceiros,
depois que o fato aconteceu. “Será mesmo que esta não foi a
última alternativa? Será que ouve algum tipo de abuso? Não
podemos dizer até que todo procedimento seja feito, o que pode
durar até 60 dias”. Um dos exemplos citados pelo coronel em
que os guardas foram absolvidos do procedimento administrativo
foi outro fato ocorrido na UPA Veneza. “Lá os guardas não
tiveram outra alternativa e inclusive o médico que estava
atendendo o paciente endossou a necessidade do uso do teaser”.

 Teaser X armas
Um dos receios da população leiga é de que, a partir do momento em que os guardas municipais deixem os teasers

de lado e passem a usar armas de fogo, os profissionais acabem se envolvendo em situações mais graves. Quanto a
isso, Novakoski diz que ao longo de oito meses de atuação, os servidores usaram os teasers em apenas três

oportunidades. “Foram duas nas UPAs e em uma abordagem no cruzamento da Avenida Brasil com a Rocha Pombo.
Isso é visto nas fichas de atendimento de ocorrências, que são feitas para comprovar todas as atividades dos
profissionais”. Segundo ele, o uso da arma de fogo, que ainda depende de um despacho do prefeito Leonaldo

Paranhos e posteriormente autorização feita pela Superintendência da Polícia Federal, só será feito para fazer frente
a outra arma. “No caso dos teasers, eles são menos agressivos por exemplo que as tonfas, os populares cacetetes.

Falar que eles podem causar um problema maior é julgar sem conhecimento técnico”.

Segundo NOVAKOSKI, 11
procedimentos
administrativos já foram
instaurados e outros 15
devem ser nos próximos dias

Questionamentos
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Capela mortuária
aprovada

O prefeito Leonaldo Paranhos
e o superintendente da Acesc,
Beto Guilherme, apresentaram na
tarde de ontem aos presidentes
das associações de moradores do
Aclimação, Coqueiral, Parque Ver-
de, Alto Alegre/Palmeiras e Tropi-
cal, o projeto de construção de
uma capela mortuária, em área lo-
calizada entre as ruas Osvaldo
Aranha e Curitiba.

 Ainda no mês de julho, Paranhos
e Beto Guilherme vistoriaram a área,
quando o prefeito solicitou que fos-
se elaborado um pré-projeto.

“O projeto foi além da capela e
contempla também uma praça,
com academia da terceira idade e
um espaço para interação da comu-
nidade”, disse o prefeito que des-
tacou que, “agora o desafio é fazer
todo processo para iniciar as obras

ainda neste ano”. Paranhos lem-
brou que nesse tipo de proposta
“compartilhada” com a Acesc ofe-
recendo um serviço permanente
através da capela, e com a partici-
pação da população, “vamos ter
uma praça cuidada e mais uma
opção de convivência para a popu-
lação do entorno”.

AGILIDADE
“Agora, com a proposta aprovada
pelos representantes das comunidades
que serão beneficiadas pela obra,
vamos finalizar os projetos técnicos,
preparar o edital, fazer a licitação e
agilizar a obra que é uma antiga
reivindicação”, disse Beto Guilherme.

Licitação suspensa
O pregão eletrônico para a compra dos uniformes escolares

previsto para acontecer hoje foi suspenso em razão de pedidos
de impugnações por questões técnicas. De acordo com informa-

ções da Prefeitura de Cascavel, os pedidos serão analisados
pela Comissão de Licitação e uma nova data será marcada

possivelmente ainda nesta quinta-feira.  O pregão 304/17 prevê
a compra de 23 itens ao preço máximo de R$ 5.720.412,30 e
será realizado on line pela Bolsa Brasileira de Mercadorias.

 DIVULGAÇÃO

Projeto
arquitetônico
da nova capela
mortuária
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da Guarda Sem omissão
Conforme o coronel, quando o guarda se deparar com
alguma situação, ele não pode se omitir. “Quando há

indícios de um crime, só o fato dele representar o
município através do uso de uniforme, ele tem que

agir. E ainda em situações de urgência e emergência”.
Segundo ele, até que orientações diferentes sobre a

forma de agir sejam repassadas, eles continuarão
desenvolvendo seu trabalho. “Essas orientações a
princípio teriam que vir do Ministério Público e do
Poder Judiciário. Se isso acontecer vamos repassar

novas instruções aos guardas”.

Em oito meses de
atuação,

GUARDAS
municipais
usaram os

teasers, segundo
direção, apenas

três vezes

Corregedoria e Regulamento
Outro ponto questionado pelo Hoje News
é sobre a implantação da Corregedoria e o

Regulamento da Guarda Municipal.
Segundo Novakoski, tanto a corregedoria

quanto a ouvidoria foram regulamentadas no
fim de junho. “Até então todas as denúncias

recebidas sobre os servidores eram
repassadas ao município. Agora, todos os
procedimentos são instaurados diretamente

pela Guarda”. Com relação ao
Regulamento Geral, ele citou que a minuta
onde consta a conduta ética e moral, os

deveres dos guardas e suas atividades, deve
ser concluída nos próximos dias.

Abuso de autoridade
Em relação aos supostos casos de
abuso de autoridade praticados
pelos guardas, o coronel Avelino
Novakoski citou que esse tipo de
ação são encaminhadas
diretamente para a Polícia Civil e
Ministério Público. “A Guarda
analisa as infrações disciplinares.
A primeira delas foi a
desobediência de profissionais
quando da implantação do
Território Cidadão na região norte.
Em relação a este caso específico,
um deles já foi concluído, o
prefeito já fez sua determinação,
o que deve ser publicado nos
próximos dias. Já o segundo, está
prestes a ser concluído”.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Fotos: Vandré Dubiela

CONFUSO

Qual é o ‘Poder’ da Guarda?
Na sexta-feira da semana passada, em uma audiên-
cia convocada pela Comissão de Segurança Pública e
Trânsito da Câmara de Vereadores com o tema “Abuso

de autoridade e direitos humanos”, a juíza Filomar
Perosa Carezia usou a palavra para ‘explicar’ as

atribuições da Guarda. “A jurisprudência e as doutri-
nas majoritariamente aceitas hoje entendem que cabe

a Guarda Municipal fazer a segurança dos bens,
serviços e instalações do município, mas não exercer
as atribuições típicas das policias tais como revista,
busca e apreensão e investigação”.  Levando-se a

explicação ao pé da letra, os servidores não estariam
autorizados a fazer grande parte do trabalho que estão
fazendo, como por exemplo, as apreensões de drogas

e a revista numa série de pessoas diariamente.
A reportagem do Hoje News questionou o diretor da

Guarda Municipal, coronel Avelino Novakoski, sobre a
real atribuição dos profissionais. Segundo ele, o que a
magistrada quis dizer é de que o chamado ‘serviço de

polícia’ se refere a investigações. “Eles não podem
fazer diligências e investigar. Mas, prender alguém

qualquer cidadão pode fazer”.
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Giro da
Violência

 Um homem foi preso ontem, na
Rua Parecis, no Bairro Santo Ono-
fre, pelo crime de tráfico de drogas.
A detenção foi feita pelo vereador
Policial Madril, quando ele avistou
duas pessoas conversando. Segun-
do relato do vereador nas redes
sociais, ele teria visto o momento
em que um deles entregou dinhei-
ro para o outro, que entrou em uma
casa onde funcionava um ponto de
tráfico de drogas.

Madril teria dado a volta na qua-

Veículo recuperado
A Polícia Militar recuperou ontem uma
caminhonete Ford Ranger roubada
momentos antes em Santa Tereza do
Oeste. Segundo a polícia, três homens
armados renderam o proprietário do
veículo quando ele chegava em casa e
levaram a caminhonete. Buscas foram
feitas até que o carro foi localizado
abandonado em uma mata, próximo ao
Contorno Oeste. A polícia acredita que
os três assaltantes se esconderam na
mata e diversas equipes da PM,
inclusive o Choque Canil, com o
auxilio de cães farejadores, prestaram
apoio. Até o fechamento da edição
ninguém foi preso.

Cigarros contrabandeados
Dois veículos foram apreendidos na
madrugada de ontem pela Patrulha Rural
da Polícia Militar com aproximadamente
130 caixas de cigarros contrabandeados
do Paraguai. Segundo informações da
polícia, eles abordaram uma van em uma
estrada rural, próximo ao aeroporto de
Cascavel, onde estava a mercadoria, e
um Meriva, que fazia o trabalho de
‘batedor’. Os dois motoristas dos
respectivos veículos foram detidos e
encaminhados a Delegacia da Polícia
Federal. Com eles, além do cigarro,
foram apreendidos
R$ 1.500. Os homens, que são de
Matelândia, já possuem passagens pelo
setor criminal por descaminho.

Cinco metros
Um homem de 58 anos teve ferimentos
moderados ao cair de cinco metros de
altura na tarde de ontem em um
condomínio no Jardim Nova Iorque,
em Cascavel. Segundo os socorristas
do Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em
Emergência) foram acionados e
encaminharam Orlando Ferreira a UPA
(Unidade de Pronto-Atendimento)
Veneza. Ele estava com fortes dores no
dorso, na região lombar e no tórax.

Tráfico no
Santo Onofre

dra e abordado os homens que es-
tavam com maconha. Dentro da re-
sidência foi localizada ainda uma
porção de cocaína. Foi solicitado
apoio da equipe da UPS (Unidade
Paraná Seguro) Sul, que encaminha-
ram os dois, um por tráfico e outro
por posse, para a carceragem da
15ª SDP (Subdivisão Policial).

Conforme o vereador, o homem
detido por tráfico, já possuía oito ano-
tações criminais por vários crimes,
como porte de arma e receptação.

Acidentes com MOTO
Uma pessoa ficou ferida na tarde de ontem em um acidente na marginal da
BR-277, em Cascavel. De acordo com testemunhas, uma motocicleta e uma
Mitsubishi Pajero seguiam pela marginal, próximo ao Trevo da Portal, no
mesmo sentido e, quando o condutor do automóvel foi acessar o pátio de
uma empresa e o motociclista fazer uma ultrapassagem, houve a colisão.
Sandro Macedo Correia teve ferimentos leves e foi encaminhado pelos
socorristas do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em

Emergência) à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Veneza.
Quase que no mesmo instante, outra colisão envolvendo uma moto e um veículo
foi registrada no cruzamento das ruas Citrino com Turquesa, no Bairro Esmeralda.

Conforme o motorista de uma Kombi, ele seguia pela Rua Turquesa e, no
momento em que acessava a Rua Citrino, foi atingido na lateral pela motocicleta,
que fazia uma ultrapassagem. O motociclista, identificado como Edson Cordeiro,
de 19 anos, foi atendido pelo Siate e, com uma fratura na perna, contusões e

escoriações, foi levado ao Hospital Universitário.

POLICIAL MADRIL / FACEBOOK

 PORÇÕES
de maconha e

cocaína foram
apreendidas na

residência

Tráfico no
Santo Onofre
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Na capital do País, Vanessa
e outros quatro representantes
paranaenses puderam conhecer
como funcionam os par tidos po-
líticos e qual o papel dos estu-
dantes dentro da esfera pública.
Além disso, foram empossados
como parlamentares jovens –
prática feita dentro do Parlamen-
to Jovem Brasileiro.

“Entre tudo isso ainda fizemos
várias visitas e participamos de
uma reunião de comissões para
debater os projetos de lei criados
por nós. Eu fiquei na comissão de
economia, já que estava relaciona-
do ao PL que idealizei”, diz.

A ida até Brasília pode ainda
render bons frutos. Isso porque,

O que pensa da
política atual
A jovem Vanessa, que viu nesta
curta experiência um horizonte
cheio de possibilidades, é
categórica ao afirmar que “o maior
problema agora é a falta de
fiscalização, de cobrança.
Infelizmente, vivemos em um país
corrupto, essa é a nossa realidade e
que nos deixa muito desanimados.
Mas, precisamos lutar, porque se a
gente não lutar isso [a corrupção]
nunca vai ter fim”.  Sobre a
participação dos jovens na política,
a estudante cogita até em ser
candidata no futuro. Antes disso,
Vanessa pretende cursar Direito e
Relações Públicas. “A viagem a
Brasília abriu uma possibilidade a
mais para mim. Acredito que nos
últimos tempos temos uma
militância que cresce. Vejo isso
como algo positivo, fico muito
feliz, mas o problema é que o
pessoal não segue adiante.
É preciso formar jovens que
se engajem nessas lutas
sociais”, aponta.

conforme Vanessa, um dos obje-
tivos do Parlamento Jovem é bus-
car projetos que podem se tornar
lei, passando pela Câmara dos
Deputados e pelo Senado. “Os
projetos que fizemos ficam dispo-
níveis lá na Câmara e quem se
interessar pode encampar a ideia,
alterar o que achar necessário e
tocar o projeto”, comenta.

Porém, para que tudo isso efeti-
vamente ocorra é preciso que os
parlamentares demonstrem inte-
resse, o que no caso da estudante
infelizmente ainda não aconteceu.
“Até o dia em que estava lá nenhum
deputado se interessou, mas fica-
ria bem feliz se tivesse essa opor-
tunidade”, garante.

A visita a capital

 O Parlamento Jovem Brasileiro é realizado anualmente e
tem por objetivo possibilitar aos alunos de ensino médio de

escolas públicas e particulares a vivência do processo demo-
crático, mediante a participação em uma jornada parlamentar

na Câmara dos Deputados, em que os estudantes tomam
posse e atuam como deputados jovens. Ao todo, 78 alunos são

selecionados a esta experiência, desde 2004.  

 Parlamento Jovem
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 05 de outubro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

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

ADAF

A equipe sub-8 (foto) da ADAF (Associação
Desportiva Amigos do Futsal) está entre as que
disputarão o título da categoria na fase final da
Liga NFP (Novo Futsal Paraná), que será realizada
de 24 a 26 de novembro, em cidade a ser
confirmada, com a presença das oito melhores do
Estado na categoria. Os comandados do professor
Marquinhos Gois conseguiram a classificação no
fim de semana, em Curitiba. Na disputa pelo
título os oito times estão divididos em dois
grupos, sendo que para a ADAF os adversários na
chave R são Futsal Kids, de Guarapuava, e
Atlético Cancun e Paraná Clube, de Curitiba. O
sub-8 da ADAF faz parte de uma projeto da
Associação que oportuniza a crianças e jovens de
7 a 19 anos de idade seguir carreira no futsal de
forma ininterrupta, disputando competições.

Terrão
A rodada do fim de semana
do Terrão foi marcada por
goleadas no campo de terra
do Jardim Colonial, na região
Norte. Destaque para a
vitória por 6 a 1 do Treme
Terra sobre o Recanto
Colmeia. Já a JG Construção
atuou duas vezes e teve dois
placar distintos: goleou a
Titânio por 4 a 1 e foi goleada
pela Fúria/Mercado Samara
por 4 a 2. O mesmo placar o
Fúria aplicou no União
Independente. As demais
partidas foram equilibradas:
Bar Fortaleza 2x2 Frutana, Zé
Milton 1x1 Auto Escola
Avenida e 100% Interlagos
3x4 Juventude

Entrada livre
O FC Cascavel receberá o
Operário neste domingo em
partida decisiva pela Taça
FPF, às 11h05, no Estádio
Olímpico Regional. O duelo
vale vaga na semifinal e,
pela quinta vez seguida na
competição, não será
cobrada entrada
dos torcedores.
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Nadando de braçadas
Nove meses após assumir o comando do Município de

Cascavel, o prefeito Leonaldo Paranhos continua
“nadando de braçadas” no mar da popularidade. Nada

menos do que 82% da população diz estar satisfeita com
a administração, um índice pra lá de positivo diante do
atual quadro econômico e político que o País atravessa.
Esse apoio facilita o andamento das ações de governo.

Planejamento
O planejamento
administrativo pode ser
apontado como um dos
principais itens que elevam a
popularidade de Paranhos,
acima inclusive dos índices
registrados na urna eleitoral
há um ano. O prefeito, na
época, foi eleito com menos
de 52% dos votos. A
popularidade atual mostra que
boa parte dos eleitores que
não votaram em Paranhos
hoje apoia sua administração.

Economia
Ao contrário de outros
administradores públicos que
se depararam com problemas
de caixa e decidiram ajustar
as contas elevando impostos

ou criando taxas, Paranhos
optou em apertar os gastos,
negociou com fornecedores,
deixou de preencher cargos
em comissão e conseguiu
uma economia superior a
R$ 67 milhões em apenas
nove meses.

Pioneiros
As famílias pioneiras
cadastradas no Museu da
Imagem e do Som de Cascavel
já podem retirar os convites
para o tradicional almoço
dos pioneiros. Os convites,
desde ontem, são entregues
no Centro Cultural Gilberto
Mayer de segunda a sexta-
feira, das 9h às 12h e das
13h30 às 16h30. O lembrete
é que cada pioneiro atualize
seu cadastrado.

MARCANDO PRESENÇA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O viaduto da Rocha Pombo agora tem um semáforo
para controlar o trânsito.

 Reivindicação antiga da comunidade, o semáforo dará
mais segurança ao local.

 Até uma pequena solenidade aconteceu para marcar a
“inauguração do semáforo”.

O presidente da Câmara, Gugu Bueno, segue marcando
presença assídua nos eventos em Cascavel. Ontem, ele
postou uma foto em rede social da participação da turma
de panificação do Provopar. “Esse é o verdadeiro projeto
social, pois ensina a pescar. Parabéns Fabíola e a toda
sua equipe pela dedicação”, escreveu, rasgando elogios.

“Pano pra
manga”

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

TRANSPORTE rural é ‘pulga atrás da orelha’ para Comissão de Educação

 Deu pano pra manga a
matéria divulgada na edi-
ção de ontem pleo Hoje
News a respeito da prefei-
tura disponibilizar antes o
relatório do transpor te
escolar rural às empresas
do que à Comissão de Edu-
cação da Câmara. A infor-
mação sobre o envio do
relatório foi confirmada
pela Prefeitura que, em
nota, disse que as empre-
sas foram notificadas e
que a Comissão receberia
ontem o relatório. Pelo
menos até o fechamento
desta edição, a Comissão
‘não sabia de nada’.

Ontem, a Secom infor-
mou que o relatório não se-
ria entregue, mas que uma
notificação foi encaminhada
à Câmara informando que a
Administração aguarda con-

traditório da empresa, num
prazo de 10 dias.

O vereador Paulo Por-
to também se manifestou
nas redes sociais. Ele
compartilhou a matéria
produzida pelo jornal e dis-
se: “seguimos aguardan-
do os números do Trans-
porte Escolar Rural: as
dúvidas acerca do cumpri-
mento do contrato persis-
tem e nos estranha [se-
gundo o Jornal Hoje] que
as empresas tenham tido
acesso a estes números
antes dos Conselhos Mu-
nicipais como CME e o
Fundeb”, afirmou. “Vale
destacar que o ano que
vem teremos nova licita-
ção para as linhas rurais
e as atuais empresas es-
tão sob a mira do Minis-
tério Público”, ressaltou.

NOVO REQUERIMENTO
A Comissão de Educação garantiu ainda que pedirá um
novo requerimento questionando os motivos da entrega do
relatório às empresas, a data da entrega e quer também a
resposta das empresas
à notificação da
Prefeitura.
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O período sem chuvas pelo qual
Cascavel passou nos últimos dias
foi prejudicial para a saúde, à lavou-
ra e até para os vendedores am-
bulantes de guarda-chuva, mas
para os usuários do campo de fu-
tebol do Santa Cruz foi uma mara-
vilha. Isso porque eles puderam
desfrutar do local intensamente,
incluindo os cerca de 70 jovens de
8 a 16 anos de idade que treinam
regularmente de forma gratuita
num projeto mantido pela Associ-
ação de Moradores do bairro.

Isso porque a pavimentação as-
fáltica da Rua João Berlando, entre
a Públio Pimentel e Tupiniquins, que
trouxe tantos benefícios aos mora-
dores locais, tornou-se um proble-
ma para os frequentadores do tra-
dicional campo de futebol da cida-
de. Pelo menos nos dias de chuva.

Tudo porque a canalização do

Futebol embaixo d’água
escoamento de água pelas bocas de
lobo naquele trecho da rua parece
não existir, uma vez que a cada chu-
va o campo fica encharcado. O pro-
blema já foi pior, com escoamento
de água suja com óleo e até o que
parecia ser esgoto, segundo o pre-
sidente do bairro, Valdecir Duarte,
que chegou a gravar um vídeo do
local para mostrar sua indignação às
autoridades.

“A empresa fez o asfalto sem cana-
lização para a rede pluvial. Não sei se é

responsabilidade dela ou do Municí-
pio, mas eu tinha que mostrar o que
estava acontecendo, para que uma
atitude fosse tomada”, explica Val-
decir, que mostrou o vídeo a enge-
nheiros da secretaria de Obras e que
depois percebeu mudanças no
campo. “O cano por onde escoa-
va aquela água com algum esgoto
e graxa não está mais lá, não mais
visível, mas ainda aguardo alguma
informação oficial do que foi feito
para solucionar o problema”.

 MÊS DA SOLUÇÃO
Ciente do problema que afeta a comunidade esportiva usuária do campo do

Santa Cruz, a secretaria de Obras Públicas de Cascavel programou para este mês
a solução. De acordo com o engenheiro Jefferson Maciel Valcanover, a saída é
simples para o caso. “É um problema que temos que resolver, a solução é ligar a
boca de lobo, que hoje está acima do nível do campo, à tubulação. Como o

meio do campo é o local mais baixo, a água vai direto para lá. Então temos que
atravessar o campo com tubulação para a água não empossar. É um trabalho que

deveremos fazer na sequência do mês de outubro”, diz o engenheiro.

 FÁBIO DONEGÁ
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O projeto de Lei que dispõe so-
bre a criação e o funcionamento dos
Conselhos Tutelares em Cascavel,
tão esperado principalmente pelo
CMDCA (Conselho Municipal da Cri-
ança e do Adolescente) e que há
mais de um ano é planejado, virou
motivo de briga política na Câmara
de Vereadores de Cascavel.

Já faz tempo que o anteproje-
to de Lei original, 88/2017, tra-

Confusão na Lei
do Conselho Tutelar

Basicamente, o projeto original do Executivo regulamenta a atividade e diz
que para ser eleito o conselheiro tutelar precisa passar por um processo
seletivo, depois por teste psicológico e médico e só depois é que os
candidatos serão submetidos às urnas. A liderança do Executivo afirmou que o
substitutivo retirava isso. Porém, a exigência é igual. Aliás, os projetos têm
quase nenhuma diferença. Ambos preveem curso inicial de formação para
conselheiros, processo de eleição, reunião ordinária do Conselho. A única
diferença visível é de que o substitutivo diz que não há ‘plantão’ de conselheiro.
“Plantão é quando você fica em seu local de trabalho. A prefeitura não tem
estrutura para isso. Quando o funcionário fica em casa com o celular ligado,
não se pode chamar de plantão, e sim de sobreaviso”, afirmou Hallberg.

Discussão
Agora, os dois projetos correm
normalmente na Câmara de
Vereadores, mas a atitude de
Fernando irritou o líder de governo.
“É um projeto que estamos
discutindo a mais de um ano com o
CMDCA, com a Secretaria de
Assistência Social, tivemos todo
um trabalho e aí vem um
substitutivo, formado por um grupo
de vereadores que se diz do bloco
da transparência, querendo
derrubar e indo contra tudo isso”,
afirmou Alécio.
Fernando retrucou. “Desde o início
do mandato contratamos nossa
assessoria por processo seletivo,
justamente para ter a melhor equipe
para prestar serviços. Tem vereador
trabalhando para o Executivo em
vez de trabalhar para a
população”.

mita no Legislativo e há pressão,
por parte da liderança de gover-
no, para que a presidência da
casa coloque em votação.

Ocorre que o anteprojeto de
Lei, de autoria do Executivo, re-
cebeu um substitutivo, e aí que
a confusão começou e fez com
que os vereadores Alécio Espíno-
la e Fernando Hallberg começas-
sem a ‘se pegar’ valendo.

A lei
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A 2ª edição da Copa dos Cam-
peões da Liga Oeste terá três jo-
gos nesta quinta-feira, sendo um na
Arena Buenão: Barão Auto Peças x
Icavel, às 20h. O time da Barão dis-
puta a competição respaldado pe-
los títulos de campeão da 3ª Copa
Avopar (2009), da Copa Cidade
2013, da 17ª Copa Colmeia (2013),
da 1ª Copa Interclubes (2016) e da
1ª Copa 10 anos (2016). Já a Ica-
vel ergueu seu último troféu em
2011, na 16ª Copa Colmeia. Antes,
havia vencido a 12ª (2010) e a 13ª
Copa Hoje (2011), e a 14ª Copa
Colmeia (2008).

Já na Chácara Fardoski serão
dois jogos nesta noite, a começar
com Marcão Acessórios/Academia

Vip x Bernardos FC, às 20h. O Mar-
cão venceu este ano a 2ª Copa In-
terclubes e em 2016 faturou os tí-
tulos da 1ª Copa Região Norte e da
1ª Copa Liga Oeste. Já o Bernardos
venceu a 3ª e a 4ª edições do Cam-
peonato Fardoski, em 2013 e
2014, respectivamente.

Na sequência, às 21h, será a vez
de Marquinhos Veículos (foto) e Fer-
caus medirem forças. O duelo opõe
dois times que se acostumaram a
erguer troféus recentemente.

Para o Marquinhos, tem sido
assim desde 2012, quan-
do venceu a Copa

K12. Depois, venceu a 14ª Copa
Hoje (2013), a Copa Net Combo
2014, a Copa Ric TV 2015, a Copa
dos Campeões 2016 e a Copa Are-
na Buenão 2017. Já a equipe da
Fercaus comemorou este ano o tí-
tulo da 2ª Copa Região Norte e em
2016 se sagrou campeão da Copa
Palotina Esportes.

Copa dos Campeões
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Na manhã de ontem, a Comis-
são de Ética da Câmara de Verea-
dores aceitou a denúncia apresen-
tada contra o vereador Damasce-
no Júnior (PSDC) por decoro par-
lamentar. Na reunião também foi
definido que o vereador Pedro
Sampaio será o relator do proces-
so. “Nosso próximo passo é en-
tregar uma cópia completa da re-
presentação ao vereador Damas-
ceno, para que, notificado oficial-

Comissão aceita denúncia
mente, possa preparar sua defe-
sa”, explica a comissão.

Na semana passada o presiden-
te da Câmara indicou a substitui-
ção do vereador Damasceno Júni-
or por Josué de Souza na Comis-
são, tendo em vista que o primeiro
é alvo das acusações.

A representação contra o ve-
reador foi apresentada pelo Blo-
co da Transparência – integrado
pelos vereadores Policial Madril

(PMB), Mauro Seibert (PP), Sergi-
nho Ribeiro (PPL), Fernando Hall-
berg (PPL) e Jorge Bocasanta
(PROS). Os parlamentares pedi-
ram que a Comissão de Ética da
Câmara instaurasse processo
disciplinar para apurar as denún-
cias relacionadas ao suposto ofe-
recimento de um cargo na Secre-
taria de Esportes em troca de ser-
viços de segurança nos finais de
semana.

Damasceno será investigado por
supostamente ter tentado
negociar um cargo público na
Prefeitura de Cascavel para uma
pessoa que prestaria serviço a
ele. Em um áudio que vazou no
mês passado, Damasceno aparece
dizendo que poderia nomear uma
pessoa na Secretaria de Esportes,
mas que a ela deveria prestar
serviços de segurança para ele
nos fins de semana.
“A representação se fundamenta
em fatos graves e publicamente
conhecidos que envolvem o
representado. São fatos que
denotam a forte potencialidade
de quebra de decoro parlamentar
e que podem ter violado
obrigações legais e éticas no
exercício do mandato eletivo de
vereador”, afirmam os vereadores
do bloco.

COMISSÃO de Ética se reuniu na manhã de ontem para discutir a denúncia contra Damasceno

DIVULGAÇÃO/CÂMARA

Processo
Após apresentar ao vereador representado uma cópia da acusação, este terá o
prazo de até quatro sessões ordinárias para apresentar defesa escrita e oral,
podendo ser assessorado por um advogado. Apresentada a defesa, a comissão
procederá as diligências e instrução probatórias necessárias, podendo convocar
testemunhas, por exemplo. A Comissão de Ética é integrada pelos vereadores
Olavo Santos (PHS), Pedro Sampaio (PSDB), Romulo Quintino (PSL), Misael
Júnior (PSC) e por Josué Souza (PTC).
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Megasena
Concurso: 1974

04 19 27 38 54 57

Dupla sena
Concurso: 1700

05 07 08 22 24 391º sorteio

17 18 25 30 33 472º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1568

01 02 03 04 06 07 10 11
13 16 17 19 21 22 24

Quina
Concurso: 4498

08 13 32 52 54

Timemania
Concurso: 1090

10 16 25 32 44 54 73
TIME DO

Lotomania
Concurso: 1802

01 06 13 24 29 33 53 54
54 60 63 64 68 71 72 73

84 90 91 95 96
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5220

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

72.095
38.743
30.864
27.615
63.348

AMERICANA-RJ

HOJE
17h Bolívia x Brasil
18h Venezuela x Uruguai
20h30 Chile x Equador
20h30 Colômbia x Paraguai
20h30 Argentina x Peru

17ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Brasil 37 16 11 4 1 38 11 27
2º Uruguai 27 16 8 3 5 28 18 10
3º Colômbia 26 16 7 5 4 19 16 3
4º Peru 24 16 7 3 6 26 25 1
5º Argentina 24 16 6 6 4 16 15 1
6º Chile 23 16 7 2 7 24 23 1
7º Paraguai 21 16 6 3 7 17 23 -6
8º Equador 20 16 6 2 8 24 24 0
9º Bolívia 13 16 4 1 11 14 34 -20
10º Venezuela 8 16 1 5 10 18 35 -17

ELIMINATÓRIAS

ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS
17h Bolívia x Brasil
18h Venezuela x Uruguai
20h30 Chile x Equador
20h30 Colômbia x Paraguai
20h30 Argentina x Peru

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS
13h Azerbaijão x Rep. Tcheca
13h Armênia x Polônia
15h45 Romênia x Cazaquistão
15h45 Escócia x Eslováquia
15h45 Inglaterra x Eslovênia
15h45 San Marino x Noruega
15h45 Malta x Lituânia
15h45 Montenegro x Dinamarca
15h45 Irl. do Norte x Alemanha

ELIMINATÓRIAS ASIÁTICAS
9h30 Síria x Austrália

JOGAM HOJE

Sem vencer há 32 anos na Bolívia e há 36 anos no Estádio Henando Siles, local da partida de hoje, pelas eliminatórias, a seleção brasileira
desafia a equipe boliviana às 17h (de Brasília) desta quinta-feira, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo
de 2018. Liderada por Neymar, a equipe do Brasil vai aterrissar em Santa Cruz de La Sierra (416m de altitude) e só vai para La Paz poucas
horas antes do jogo. Tudo em busca do 11º jogo de invencibilidade na competição e de testes na partida encarada como de grau elevado de
dificuldade pelos 3.600m metros de altura da cidade. A principal novidade no time titular de Tite é Thiago Silva na vaga de Marquinhos, até
então titular em todos os jogos com o treinador na competição. Na esquerda, Alex Sandro será o substituto de Marcelo, lesionado. Outra
novidade é o retorno de Philippe Coutinho, no lugar de Willian. O 11 inicial será formado por: Alisson; Dani Alves, Miranda, Thiago Silva e
Alex Sandro; Casemiro, Renato Augusto, Paulinho e Philippe Coutinho; Neymar e Gabriel Jesus.

CBF

Argentina x Peru
A Argentina joga “a vida” contra o Peru nesta noite, adversário direto por

uma vaga na próxima Copa do Mundo, às 20h30 (de Brasília), em Buenos
Aires. Dependendo apenas de si, os hermanos precisam de quatro pontos
em dois jogos para conquistar, pelo menos, um lugar na repescagem. Para
isso, a Associação Argentina de Futebol pediu que este último duelo em casa
fosse na Bombonera, lendário estádio do Boca Juniors conhecido pela pres-
são dos torcedores aos adversários. A última vez que a Albiceleste jogou
neste estádio, foi em 2002, contra o Brasil, no Superclássico das Américas.
Por enquanto, a Argentina está na 5ª colocação na tabela, o que lhe garante,
no momento, na repescagem, enfrentando a Nova Zelândia, em partidas de
ida e volta. Se vencer as duas partidas que lhe restam nas Eliminatórias, con-
tra Peru e Equador, conseguirá vaga direta para o Mundial.
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O DISCURSO DE ULYSSES

Startup
Negócios do futuro estarão
em pauta no Sebrae Startup
Day, que acontece amanhã
no escritório do Sebrae/PR
em Cascavel, que fica na Rua
Vitória, no 2.564, esquina
com Avenida Tancredo
Neves. O evento é gratuito e
pretende atrair interessados
na criação de ideias
inovadoras no modelo de
startup e, também,
empreendedores que já têm
startups formatadas. A
programação será distinta e
direcionada aos dois
grupos, das 9 às 17 horas.
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A decisão da
Comissão de

Ética da
Câmara que

decidiu o
vereador

Damasceno
Junior.

As trocas de
farpas

desnecessárias
que tem

acontecido entre
vereadores no
Legislativo de

Cascavel.

 FLÁVIO ULSENHEIMER

Refic
O coordenador da Câmara
Técnica Tributária da Acic,
Michel Lopes, convida
empresários e contadores
a participar da reunião
empresarial da entidade na
noite de hoje. Ela vai tratar
sobre o Refic e o Pert,
modalidades municipal e
federal para o pagamento
de tributos antigos. O tema
vai ser apresentado, a
partir das 18h30, na Sala
Paraná, pelo secretário
municipal de Finanças,
Renato César Segalla, e
pelo próprio Michel.

Da Editoria

“Nesta casa temos um
vereador chamado ‘control

C control V’. Ele é
especialista em copiar”.

Vereador Alécio
Espínola, em discurso

no Legislativo
respondendo a ataques
gratuitos  do colega de

Câmara Fernando
Hallberg.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

31
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13 32
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27
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29
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MINGUANTE
12/10 - 09h25

CRESCENTE
27/09 - 23h53

NOVA
19/10 - 17h12

CHEIA
05/10 - 15h40

19

Parcialmente
nublado com

 poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

 poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

 poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

 poucas nuvens

“Muda Brasil!” Com essa frase o deputado fede-
ral Ulysses Guimarães encerrou seu discurso ao
declarar promulgada a Constituição da República
há exatamente 29 anos, no dia 5 de outubro de 1988.
Chamada de Constituição Cidadã, a nova Carta
Magna nascia trazendo promessas de mudanças
ao País que acabara de sair do regime militar.

Quase três décadas depois e cheia de emen-
das, há quem defenda uma nova Constituição para
o País. Alguns dizem que a Carta Magna de 1988
trouxe muitos direitos e poucos deveres aos cida-
dãos. Se a Constituição fosse cumprida, de fato,
teríamos um Brasil melhor.

É bem verdade que ela foi feita nas coxas, não
nasceu perfeita. Os próprios parlamentares envolvi-
dos sabiam disso, tanto que a própria Carta admitia
ser emendada cinco anos após a sua promulgação.

Alguns parlamentares que integraram a Assem-
bleia Nacional Constituinte continuam até hoje no
Congresso Nacional, alguns investigados por cor-
rupção. E, por falar em corrupção, esse foi o tom
do discurso de Ulysses Guimarães, que bateu pe-
sado na questão. “A corrupção é o cupim da Re-
pública. República suja pela corrupção impune tom-
ba nas mãos de demagogos, que, a pretexto de
salvá-la, a tiranizam”. É, parece que o “Senhor Di-
retas” tinha razão. Com pose de salvadores da Pá-
tria. de salvadores da Pátria.
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gente@jhoje.com.br

Nova agência
Amanhã, às 19h30, o

Sicredi inaugura a sua nova
agência da região Centro.

Com o triplo do tamanho da
agência anterior, o novo
espaço terá uma área de

1400 metros quadrados na
área de atendimento e

contará com
estacionamento próprio

para atender aos associados
da instituição. O endereço
é na Rua Paraná, esquina

com a na Afonso Pena (em
frente à antiga agência).

Contra a violência infantil
Amanhã ocorre a palestra “A Escuta
de Crianças e Adolescentes Vítimas
de Violência”, que será proferida
pela psicóloga da Prefeitura de

Maringá. O evento será no
anfiteatro da Unipar, das 19h às
22h. A entrada é franca e aberta

ao público em geral. As inscrições
podem ser feitas pelo site:

crppr.org.br.

Artes plásticas
Continuam abertas até o dia
13 de outubro as inscrições
para a 20ª edição da Mostra

Cascavelense de Artes
Plásticas. O regulamento e a

ficha de inscrição
encontram-se disponível no

 link:http://
www.cascavel.pr.gov.br/

secre…/cultura/
sub_pagina.php.

Halloween
Dia 28 de outubro tem a

2a Halloween Fest Run, a prova
mais divertida de 2017. Serão

quatro quilômetros de puro arrepio
e muita alegria e, ao final, uma

grande confraternização.

É mais fácil obter o que se
deseja com um sorriso do
que à ponta da espada.
William Shakespeare

Luiza Satomi Maeda,nova
gerente da Ceasa de
Cascavel

A beleza de Sirlene,
registrada por Arivonil
Policarpo

 Curtindo o momento a dois, Aldemir e Darlene Slugala Fagundes

DIVULGAÇÃO
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Todo ano é comemorado com
grande festa o Dia da Padroeira do
Brasil, do Município e também da
Arquidiocese Metropolitana de Cas-
cavel. As festividades da 65ª edi-
ção em alusão a Nossa Senhora
Aparecida começam amanhã.

A festa gastronômica traz ainda
o famoso “Pão de Nossa Senhora”,
que neste ano terá 35 mil unida-
des, uma média de cinco mil pães
diários. No dia 12, ponto alto da fes-
ta, a expectativa é de que sejam
consumidos até 12 mil pães.

Mais de 1,5 mil quilos de carne
foram comprados para rechear os

Festa da Padroeira
pães, que possuem duas opções,
uma com bife a R$ 6 e outra sem
por apenas R$ 3, ambas recebem
o tradicional creme de alho.

A expectativa dos sete dias de
evento, que começa amanhã e vai
até o feriado, é de receber entre 35
a 40 mil pessoas. A organização da
festa projeta uma arrecadação de
R$ 350 mil e 30% do lucro serão
revertidos para entidades que pres-
tam serviços à comunidade e aten-
dem sem nenhum custo a popula-
ção. No ano passado, as entidades
escolhidas pela Catedral recebe-
ram mais de R$ 100 mil.

BRINQUEDOS
A criançada terá um espaço para elas, com parque de brinquedos infláveis.
Também terá jogos que podem gerar prêmios e uma loja de lembranças que se faz
presente na festa. A Catedral já possui o cadastro de mais de mil pessoas que
vão organizar o evento durante a semana. Como parte integrante da festa, amanhã
será inaugurado o novo Centro Religioso da Catedral, uma espécie de salão
comunitário que é integrado à matriz.  Para celebrar o ato, um jantar com carnes
nobres será servido. Os ingressos já se esgotaram com mil unidades vendidas.

Entidades
Algumas entidades da cidade que se
beneficiarão com o evento esse ano
são: Abrigo São Vicente de Paulo,
Acas (Associação Cascavelense de
Amigos de Surdos), Apae
(Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais), Apofilab (Associação
de Portadores de Fissura Lábio
Palatal de Cascavel ), Cemic (Centro
de Estudos do Menor e Integração
na Comunidade Renato Festugato) e
o Recanto da Criança. A festa terá o
tradicional percurso dos motociclistas
entre o Lago Municipal e Catedral no
dia 12. E além do pão da santa,
haverá pizza, polenta com frango,
macarrão, risoto, doces e bebidas
diversas nas barracas. “Este ano não
serão dividas [as barracas] em nações,
mas sim por prato servido”, diz o
pároco da matriz, padre Adimir
Antônio Mazali.

Festa será realizada na
Catedral, que fica na

Avenida Brasil, no
Centro de Cascavel

Festa da Padroeira

AÍLTON SANTOS
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FESTA DA PADROEIRA
A tradicional Festa da Padroeira, promovida pela Catedral

Nossa Senhora Aparecida, será aberta amanhã e a expectativa é
de receber público de aproximadamente 40 mil pessoas. Parte

do lucro do evento é destinada para entidades sociais.
 Pág. 12

Em apenas oito meses de
atuação, já foram instaurados
11 procedimentos administrati-
vos e outros 15 serão abertos

nos próximos dias contra
agentes da Guarda Municipal
de Cascavel. As investigações
são por conta de denúncias

da população e ainda consta-
tações feitas por coordenado-

res dos servidores.
 Págs. 24 e 25
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Londrina campeão!

Fluminense, Cruzeiro e por últi-
mo o Atlético-MG. Pelo caminho, pa-
recia que o Londrina não seria ca-
paz de conquistar a Copa da Primei-
ra Liga. Mas não, o time paranaen-
se bateu de frente com alguns dos
principais clubes do país e termi-
na como o campeão da edição
2017. Após o empate sem gols com
o Atlético, no Estádio do Café, o
Tubarão venceu a disputa de pênal-

tis, por 4 a 2, para o delírio dos
mais de 17 mil torcedores presen-
tes.

As duas equipes fizeram um jogo
bastante movimentado no primei-
ro tempo. Muitas chances de gol,
porém os goleiros evitaram o pla-
car de ser movimentado. Na etapa
final, o cansaço falou mais alto e a
decisão foi para os pênaltis. Na dis-
puta, quem levou a melhor foi o Tu-

barão, se sagrando campeão da
Primeira Liga.

A festa já começou na terceira co-
brança do Galo, com Clayton, que ba-
teu no banco direito e o goleiro César
defendeu. A festa ficou maior de vez
com a batida de Dirceu, quase defen-
dida por Victor, mas que deixou o Lon-
drina com dois gols de vantagem. E o
título chegou em mais uma defesa de
César, na penalidade batida por Rafa-
el Moura, no meio do gol.

Mais de 17 mil torcedores foram ao Estádio do Café torcer pelo Tubarão

 GUSTAVO OLIVEIRA/LONDRINA ESPORTE CLUBE

Em jogo truncado, Londrina vence o Atlético nos pênaltis e se
sagra campeão da Primeira Liga
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Nesta quarta, você terá energia e oti-
mismo de sobra para ir atrás do que
deseja. Mas, na vida profissional, pre-
pare-se para enfrentar rivalidade ou
concorrência. Cor: lilás.

horóscopo

To
ur

o

Se depender das estrelas, você vai
se desapegar com facilidade de algu-
mas coisas. Excesso de otimismo
pode trazer problemas no trabalho.
Cor: preto.

Li
br

a

O dia pode ser movimentado e você pode
tomar decisões rápidas. As estrelas envi-
am boas energias para quem sonha com
a casa própria. Se trabalha com o lar,
pode ter um bom lucro. Cor: bege.

E
sc

or
pi

ão

Se depender das estrelas, você pode
resolver um problema financeiro. Mas,
para isso, é melhor agir com cautela e
não contar as boas novas a qualquer
um. Cor: azul-marinho.

G
êm

eo
s A Lua favorece os relacionamentos e

você fará o possível para ficar perto de
quem gosta. Você estará com mais con-
centração no trabalho e pode encarar
um serviço extra. Cor: vermelho.

C
ân

ce
r O trabalho vai exigir dedicação, mas

não desanime. Reserve tempo para a
família, pois o pessoal de casa pode
precisar da sua ajuda. Bom momento
para fazer consertos no lar. Cor: ama-
relo.

Sa
gi

tá
rio

A Lua entra em seu signo e você vai se
sentir mais leve. Aproveite para correr
atrás dos seus interesses. Pode con-
seguir um dinheiro que não esperava.
Cor: verde.

C
ap

ric
ór

ni
o Você vai chegar mais longe se agir nos

bastidores. evite falar sobre os seus
planos por aí. Concentre-se no que
sabe fazer melhor e não seja tão exi-
gente com você. Cor: lilás.

Le
ão

Se está em busca de emprego, pode-
rá contar com a ajuda de um parente.
Melhor redobrar a atenção para evitar
fofoca ou perda de informações no tra-
balho. Cor: prata.

V
irg

em

Você estará com mais ligação aos fami-
liares nesta quarta. É um bom momen-
to para organizar o orçamento domés-
tico e cuidar das despesas de casa.
Cor: azul-turquesa.

A
qu

ár
io

É hora de sonhar alto e se arriscar
para conseguir o que deseja. A vida
profissional está em foco, mas vale a
pena se concentrar em assuntos que
pode resolver a sós. Cor: verde-es-
curo.

Pe
ix

es

Bom dia para se concentrar na carrei-
ra e dar uma guinada nessa área. Faça
algumas escolhas e descubra o que
realmente é importante, sem se pren-
der apenas às aparências. Cor: pink.
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Salmo do Dia Salmo 102

Quem nasce sob esta influência será
célebre por tudo que escrever e por
sua eloqüência. Terá grande reputação,
se distinguirá por seus méritos e virtu-
des, obtendo a confiança para ocupar
cargos importantes tanto no governo
como em empresas privadas. Será pre-
destinado a assumir postos de coman-
do, devido à sua ampla visão para en-
tender as coisas e precaver do mal.
Será a própria personificação do bem,
da ordem, da justiça e da legali-
dade. Com personalidade forte,
grande autoridade e prestígio,
centralizará as funções angelicais
na Terra.

Protege os dias: 12/05 - 24/07 - 05/10 -
17/12 - 28 e 29/02. Número de sorte: 5.
Mês de mudança: maio. Está presente
na Terra: de 17h40 às 18h.

ANJO NITHAEL

Senhor, ouve a minha oração, e chegue
a ti o meu clamor. Não escondas de mim
o teu rosto no dia da minha angústia,
inclina para mim os teus ouvidos; no dia
em que eu clamar, ouve-me depressa.
Porque os meus dias se consomem
como a fumaça, e os meus ossos ar-
dem como lenha.O meu coração está
ferido e seco como a erva, por isso me
esqueço de comer o meu pão. Por cau-
sa da voz do meu gemido os meus os-
sos se apegam à minha pele.

Parabéns!
Elaine A. Wilges, Robson Haus, Marja Antone-
llo, Kendrya Souza, Jéssica Albuquerque, Pe-
dro Miller Bueno Bueno, Leandro Dadalt, Joa-
rez Negrona, Werner Weissheimer, Romilda
Ferreira e Rosilene Janete Riedi.

Um dos maiores eventos de mú-
sica erudita volta aos palcos de
Cascavel nesta semana. Hoje e
amanhã será realizado, às 20h no
Teatro Municipal Sefrin Filho, a 4ª
edição da Noite de Gala, que terá
nos palcos a Membra Vocal e a Or-
questra de Câmara de Cascavel,
com aproximadamente 65 músicos.

Como todos os anos, este ano
terão componentes de fora do mu-
nicípio, como a Michele Coelho, que
é uma das vozes mais esperadas
do espetáculo. Sob a regência, pelo
segundo ano, do maestro Israel Me-
nezes, do Rio de Janeiro, o grupo
apresenta o Concerto nº 3 para vio-
lino e orquestra e a Missa da coro-

Noite de Gala volta a Cascavel

 Membra Vocal e Orquestra
de Câmara de Cascavel duran-
te apresentação ano passado

ação de Mozart para Coro, Orques-
tra e Solista com quatro solistas,
Jocimar Silva, Thiago Stopa, Miche-
le Coelho e Greice Strujak.

Segundo uma das organizado-
ras do evento, Gisela Riepenhoff,
que faz par te do coro Membra Vo-
cal. “O evento é coordenado pelo
maestro Jocimar Silva, do qual o
grupo recebe solistas convidados
de várias partes do Brasil regidos
pelo maestro Israel Menezes, co-
nhecido internacionalmente por
seu belíssimo trabalho”.

Jocimar Silva, promotor do even-
to, comemora em 2017 35 anos de
profissão enquanto conhecedor e
descobridor de vozes.

 Reportagem: Silmara Santos
   Foto: divulgação

Membra Vocal
Fundada em 2013, o grupo cascavelense de canto erudito é composto
aproximadamente por 50 integrantes e um pianista. O trabalho de todos é
voluntário e orientado pelo maestro Jocimar José da Silva, conduz e realiza
peças da música erudita internacional dos séculos XVI, XVII e XVIII e se
tornou referência da música na região.
O grupo realiza a noite de gala anualmente com intuito de mostrar o trabalho e
apresentar um pouco da música erudita à comunidade. Além deste espaço
anual, são realizadas apresentações em cantatas em datas comemorativas.
Ingressos
Os ingressos para a IV Noite de Gala estão à venda na bilheteria do Teatro
Municipal de Cascavel por R$ 50 a inteira e R$ 25 meia-entrada para
estudantes.
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tomar decisões rápidas. As estrelas envi-
am boas energias para quem sonha com
a casa própria. Se trabalha com o lar,
pode ter um bom lucro. Cor: bege.

E
sc

or
pi

ão
Se depender das estrelas, você pode
resolver um problema financeiro. Mas,
para isso, é melhor agir com cautela e
não contar as boas novas a qualquer
um. Cor: azul-marinho.

G
êm

eo
s A Lua favorece os relacionamentos e

você fará o possível para ficar perto de
quem gosta. Você estará com mais con-
centração no trabalho e pode encarar
um serviço extra. Cor: vermelho.

C
ân

ce
r O trabalho vai exigir dedicação, mas

não desanime. Reserve tempo para a
família, pois o pessoal de casa pode
precisar da sua ajuda. Bom momento
para fazer consertos no lar. Cor: ama-
relo.

Sa
gi

tá
rio

A Lua entra em seu signo e você vai se
sentir mais leve. Aproveite para correr
atrás dos seus interesses. Pode con-
seguir um dinheiro que não esperava.
Cor: verde.

C
ap

ric
ór

ni
o Você vai chegar mais longe se agir nos

bastidores. evite falar sobre os seus
planos por aí. Concentre-se no que
sabe fazer melhor e não seja tão exi-
gente com você. Cor: lilás.

Le
ão

Se está em busca de emprego, pode-
rá contar com a ajuda de um parente.
Melhor redobrar a atenção para evitar
fofoca ou perda de informações no tra-
balho. Cor: prata.

V
irg

em

Você estará com mais ligação aos fami-
liares nesta quarta. É um bom momen-
to para organizar o orçamento domés-
tico e cuidar das despesas de casa.
Cor: azul-turquesa.

A
qu

ár
io

É hora de sonhar alto e se arriscar
para conseguir o que deseja. A vida
profissional está em foco, mas vale a
pena se concentrar em assuntos que
pode resolver a sós. Cor: verde-es-
curo.

Pe
ix

es

Bom dia para se concentrar na carrei-
ra e dar uma guinada nessa área. Faça
algumas escolhas e descubra o que
realmente é importante, sem se pren-
der apenas às aparências. Cor: pink.

VARIEDADES 17CASCAVEL, 05 DE OUTUBRO DE 2017VARIEDADES16 HOJE NEWS, 05 DE OUTUBRO DE 2017

Salmo do Dia Salmo 102

Quem nasce sob esta influência será
célebre por tudo que escrever e por
sua eloqüência. Terá grande reputação,
se distinguirá por seus méritos e virtu-
des, obtendo a confiança para ocupar
cargos importantes tanto no governo
como em empresas privadas. Será pre-
destinado a assumir postos de coman-
do, devido à sua ampla visão para en-
tender as coisas e precaver do mal.
Será a própria personificação do bem,
da ordem, da justiça e da legali-
dade. Com personalidade forte,
grande autoridade e prestígio,
centralizará as funções angelicais
na Terra.

Protege os dias: 12/05 - 24/07 - 05/10 -
17/12 - 28 e 29/02. Número de sorte: 5.
Mês de mudança: maio. Está presente
na Terra: de 17h40 às 18h.

ANJO NITHAEL

Senhor, ouve a minha oração, e chegue
a ti o meu clamor. Não escondas de mim
o teu rosto no dia da minha angústia,
inclina para mim os teus ouvidos; no dia
em que eu clamar, ouve-me depressa.
Porque os meus dias se consomem
como a fumaça, e os meus ossos ar-
dem como lenha.O meu coração está
ferido e seco como a erva, por isso me
esqueço de comer o meu pão. Por cau-
sa da voz do meu gemido os meus os-
sos se apegam à minha pele.

Parabéns!
Elaine A. Wilges, Robson Haus, Marja Antone-
llo, Kendrya Souza, Jéssica Albuquerque, Pe-
dro Miller Bueno Bueno, Leandro Dadalt, Joa-
rez Negrona, Werner Weissheimer, Romilda
Ferreira e Rosilene Janete Riedi.

Um dos maiores eventos de mú-
sica erudita volta aos palcos de
Cascavel nesta semana. Hoje e
amanhã será realizado, às 20h no
Teatro Municipal Sefrin Filho, a 4ª
edição da Noite de Gala, que terá
nos palcos a Membra Vocal e a Or-
questra de Câmara de Cascavel,
com aproximadamente 65 músicos.

Como todos os anos, este ano
terão componentes de fora do mu-
nicípio, como a Michele Coelho, que
é uma das vozes mais esperadas
do espetáculo. Sob a regência, pelo
segundo ano, do maestro Israel Me-
nezes, do Rio de Janeiro, o grupo
apresenta o Concerto nº 3 para vio-
lino e orquestra e a Missa da coro-

Noite de Gala volta a Cascavel

 Membra Vocal e Orquestra
de Câmara de Cascavel duran-
te apresentação ano passado

ação de Mozart para Coro, Orques-
tra e Solista com quatro solistas,
Jocimar Silva, Thiago Stopa, Miche-
le Coelho e Greice Strujak.

Segundo uma das organizado-
ras do evento, Gisela Riepenhoff,
que faz par te do coro Membra Vo-
cal. “O evento é coordenado pelo
maestro Jocimar Silva, do qual o
grupo recebe solistas convidados
de várias partes do Brasil regidos
pelo maestro Israel Menezes, co-
nhecido internacionalmente por
seu belíssimo trabalho”.

Jocimar Silva, promotor do even-
to, comemora em 2017 35 anos de
profissão enquanto conhecedor e
descobridor de vozes.

 Reportagem: Silmara Santos
   Foto: divulgação

Membra Vocal
Fundada em 2013, o grupo cascavelense de canto erudito é composto
aproximadamente por 50 integrantes e um pianista. O trabalho de todos é
voluntário e orientado pelo maestro Jocimar José da Silva, conduz e realiza
peças da música erudita internacional dos séculos XVI, XVII e XVIII e se
tornou referência da música na região.
O grupo realiza a noite de gala anualmente com intuito de mostrar o trabalho e
apresentar um pouco da música erudita à comunidade. Além deste espaço
anual, são realizadas apresentações em cantatas em datas comemorativas.
Ingressos
Os ingressos para a IV Noite de Gala estão à venda na bilheteria do Teatro
Municipal de Cascavel por R$ 50 a inteira e R$ 25 meia-entrada para
estudantes.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

RECOR • O RICO E LÁZARO
DIVULGAÇÃO

 • SBT

TEMPO DE AMAR
Em Portugal, Henriqueta e Angéli-

ca temem por Maria Vitória. Irmã As-
sunção aconselha Maria Vitória, que
afirma que cobrará explicações de Te-
reza por sua traição. Delfina manipula
Maria Vitória e afirma que José Augus-
to jurou não aceitar seu casamento com
Inácio. No Rio, Geraldo presenteia Iná-
cio com sua passagem de volta a Por-
tugal. Lucinda visita Emília, e Tiana des-
confia. Edgar beija Olímpia. Vicente
passeia com Celina. Lucinda se con-
sulta com Urânia, que lhe faz uma pre-
visão para o futuro.

A FORÇA DO QUERER
Ritinha conta sua história com Zeca

e Ruy para o policial. Cibele conversa
com Ruy. Aurora não permite que Joyce
leve Ruyzinho sem o conhecimento de
Ritinha. Eugênio pede que Heleninha
convença Ritinha a ficar em sua casa,
para evitar associações com Bibi. O
agiota ameaça Silvana. Eurico comen-
ta com Nonato sua preocupação com
Silvana. Dantas afirma para o delegado

que o depoimento de Ritinha não tem
valor legal. Rubinho encontra com Cari-
ne. Dedé e Bibi estranham a demora
de Rubinho. Caio e Jeiza celebram sua
viagem. Alan e Érica visitam Abel e
Nazaré, e o treinador explica que não
conseguiu avisar a Jeiza sobre Zeca.
Ruy confronta Ritinha.

PEGA PEGA
Sandra Helena pede perdão a Dul-

cina e diz que está com medo. Mala-
gueta e Júlio pensam em como avisar
a Agnaldo para manter o depoimento
de Sandra Helena. Júlio aconselha
Malagueta a se entregar. Sabine des-
cobre por Tânia que Dom foi preso.
Madalena conta a Maria Pia que Sabi-
ne ofereceu dinheiro para a família dela
se afastar de Dom.

NO LIMITE DA PAIXAO
Fernandinho conta a Otávio que sua

mãe disse que Ana Cristina é má e que,
por culpa dela, ele não quer voltar para
casa. Ana Cristina diz a Otávio que
Fernandinho precisa ir embora, pois se

Frida souber que esteve com eles pode
fazer mal ao menino. O Dr. Ortega dá
voz de prisão a Otávio Vila Real por ter
infringido a lei ao não cumprir uma or-
dem judicial. Gabriel pede perdão a
Fernanda (Santinha) mas ela diz que
não pode perdoá-lo porque não acredi-
ta no seu arrependimento. Otávio é li-
bertado e Marcelino diz a ele que Ana
Cristina desapareceu.

UM CAMINHO PARA O DESTINO
Carlos tenta marcar uma ultrasso-

nografia para Isabela mas ela se recu-
sa. Felipe ouve ela dizer que está grávi-
da e dá os parabéns a Carlos. Fernan-
da pergunta à mãe o que está aconte-
cendo entre ela e Pedro e se surpreen-
de quando Amélia diz que está decep-
cionada por ele ser medíocre.

CARINHA DE ANJO
Madre Superiora e Fabiana vão al-

moçar na casa de Diana. Inácio fica
enciumado com a presença de Gilmar
(Eduardo Costa), que é um excelente
cantor. Noemia comunica Flávio e
Haydee que irá embora para a Euro-
pa em breve.

 Amitis procura Nitócris e diz que Evil-Merodaque deve ter o apoio da famí-
lia. Zac confessa ter chantageado Joana e leva uma bronca de Elga. Ela avisa
que ninguém poderá reclamar de sua união com Fassur. Lior pede para Asher
deixar de ser teimoso e o convida para o casamento de Joaquim. Ebede-Mele-
que ajuda Neusta a se arrumar para a cerimônia. Evil-Merodaque conversa
com Shamiran e diz que permitirá que Joaquim deixe a cidade. Nitócris e
Nabonido recebem uma mensagem do servo Madai. Dana fica mexida com o
olhar de Absalom. Nebuzaradã diz que Arioque pode ser um problema em seu
caminho. Nitócris recebe notícias de Belsazar. Sammu-Ramat aconselha Ne-
buzaradã a matar Arioque. O chefe da guarda se recusa. Joaquim fica ansioso
à espera da noiva. Neusta pede para Ebede-Meleque buscar um vestido da
rainha e atrasa a cerimônia. Asher faz as pazes com Joana. Amitis fica surpre-
sa ao ver Neusta chegando trajando seu vestido. Joaquim se emociona ao ver
Edissa vestida de noiva.

Zac confessa ter
chantageado Joana
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Desistência do Riviera

Desde o sorteio das moradias
do Residencial Riviera, no Bairro
Floresta em Cascavel, no ano pas-
sado, até o dia 21 de agosto des-
te ano houve a indicação de 47
substituições de beneficiários por
parte do setor do programa Minha
Casa Minha Vida da Prefeitura de
Cascavel. Os motivos para essas
mudanças ocorrem por conta de
desistência, exclusão do processo
e até mesmo óbitos.

Apesar de alguns impasses por
conta da entrega de casas e apar-
tamentos, o município afirma que
houve cuidado para que cada famí-
lia fosse beneficiada diante de ne-
cessidades específicas.

“O município enviou uma lista à
Caixa Econômica Federal de todos
que necessitavam residir em uni-
dades térreas ou casas, entretan-
to, o sistema que fez o sorteio não

conseguiu direcionar as unidades
a esses proponentes”, esclarece
nota da prefeitura.

Apesar disso, a informação é de
que procurando atender às necessi-
dades dos idosos, por exemplo, que
tinham a preferência por moradias
térreas, trocas indicadas pela insti-
tuição financeira foram realizadas.

Desvio de tráfego na  277
A concessionária Ecocataratas fará um novo desvio de tráfego de

veículos na BR-277 devido as obras de duplicação, no perímetro urbano
de Cascavel. As interferências são necessárias para a construção de um

dos viadutos da obra e demais serviços ao longo deste segmento.
A partir de hoje, os usuários que trafegarem no sentido Guarapuava a Foz do

Iguaçu deverão acessar o desvio à direita, no quilômetro 583+170, nas
proximidades do trevo de acesso ao Posto Rosário.

Já a partir de amanhã os usuários que transitarem no sentido contrário,
ou seja, de Foz do Iguaçu a Guarapuava, deverão acessar o desvio no

quilômetro 583+846, em frente a Vegrande/Ingá Veículos. A previsão é
que os desvios se mantenham até março de 2018.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

Após entrega do
conjunto houve

substituição de 47
beneficiários
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

SHOPPING WEST SIDE
 LEGO Ninjago - O Filme

Sala 1: Qui a Qua 14h30 - 16h40 (3d)
Sala 2: Qui a Qua 18h15 - 20h10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Um dos produtos mais vendidos
para a ceia natalina está mais caro
este ano. O panetone, que já é en-
contrado nas prateleiras dos super-
mercados, está com valores acima
dos praticados no ano passado.

Conforme o gerente de uma rede
de supermercados de Cascavel, Gil-
mar Gomes, o produto teve um
acréscimo de 5% em relação a 2016.
Hoje, ele é comercializado a
R$  18,99 a unidade de 500 gramas,
tanto o panetone de frutas cristali-
zadas quanto o de chocolate.

“Geralmente, as primeiras re-
messas que chegam têm um preço
um pouco mais elevado. A expecta-
tiva é de que mais próximo do Na-
tal os valores baixem, como sem-
pre acontece. Acredito que com
essa redução lá pra frente, os pre-
ços fiquem próximos aos praticados
anteriormente”, relata Gomes.

Ceia de Natal mais cara

Mesmo a três meses do Natal, a indústria alimentícia já produz o produto em
grande escala. Isso porque nessa época do ano muitas pessoas, ao ver os
panetones expostos, costumam comprá-los para consumo imediato. “Os
clientes compram principalmente para comer no fim de semana. Chega sexta-
feira é impressionante como a procura pelo panetone aumenta”, afirma o
gerente. A microempresária Fernanda Schimitez é uma das consumidoras que
tem o hábito de comprar panetone antes mesmo do Natal. “Meu filho gosta
muito, principalmente do de chocolate. Por isso, quando vi que já estavam
vendendo aproveitei para comprar”, diz.

Economia
Quem achou o preço do panetone muito
‘salgado’, pode economizar sem deixar
de levar o produto. Similar aos panetones
das marcas nacionais, os supermercados
apostam na fabricação própria, que é
comercializado durante todo o ano. O
produto, com duas opções de sabores, é
vendido por R$ 8 a unidade.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton SantosPANETONE está 5% mais caro que em 2016

Imediato
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O primeiro dia de aula para os
668 alunos da Escola Municipal
Maria Aparecida Fagnani Soares,
no Conjunto Residencial Riviera,
foi de festa na manhã de ontem. A
unidade foi inaugurada pelo prefei-
to Leonaldo Paranhos, que não dis-
cursou e preferiu uma conversa in-
formal com pais e estudantes. “Es-
tamos vivendo em Cascavel um

Nova escola recebe 668 alunos
tempo de colheita”, destacou.

E com tudo novinho, era impos-
sível não ver um olhar ansioso para
conhecer melhor a escola nova.
Pais e alunos demonstraram ale-
gria com a estrutura. Vera Lúcia Ri-
beiro, por exemplo, levou dois fi-
lhos, um para o 1º ano e outro para
o 4º ano para começar as aulas. A
família deixou o Bairro Parque São

Paulo para viver no novo residenci-
al e já está adaptada à nova roti-
na. “Não há coisa melhor do que
viver no que é da gente. Moramos
perto do parque, eles estão aman-
do a nova casa e, agora, esta es-
cola maravilhosa, com tudo novo.
Estamos muito felizes com esta
nova vida. Só falta a vaga no Cmei
para o bebê”, relatou.

RECONHECIMENTO
Paranhos lembrou que o espaço teve investimentos dos
governos federal e estadual e agora o Município dá a
contrapartida, mobiliando a escola e os demais espaços
públicos, além de trazer os servidores necessários para colocar
essas estruturas em funcionamento. “E esta população, que
tanto soube esperar com responsabilidade o momento da
entrega das chaves, agora é convocada a cuidar deste espaço,
que é quase uma cidade. Aqui nós todos temos que ter a
nossa responsabilidade e cuidar de todos os espaços públicos
e, para isso, precisamos criar as regras do condomínio para que
ele permaneça belo como foi entregue”, reforçou Paranhos.

Escola  viva
A secretária de Educação, Márcia Baldini, também
pediu às crianças que zelem pelo novo ambiente escolar,
“pois a escola estava aqui, pronta e bonita há um bom
tempo, mas vazia, não era uma escola. Ela só existe de
verdade se vocês estiverem aqui, junto com os
professores e demais servidores. Então, quando vocês
estiverem grandes e ocupando outra escola, este espaço
precisa continuar bonito, para que outras crianças
também venham até aqui para aprender e continuar
dando vida para ele”.

INAUGURAÇÃO da Escola Municipal aconteceu na manhã de ontem

DIVULGAÇÃO/SECOM

Sirva acompanhado com
gomos limão.
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Bolinhos de Filé

 PREPARO
Cozinhe a batata com casca, descasque e esprema ainda quente, deixe esfriar.
Corte os Filés de Tilápia em cubinhos, reserve.  Corte a cebola e o alho em cubos bem
pequenos. Em uma panela aqueça o azeite e doure a cebola e o alho, coloque os cubos de
tilápia mexa para incorporar ao tempero. Refogue bem até ficar bem sequinho. Desligue o
fogo e deixe esfriar. Em uma tigela, misture o refogado da tilápia, a batata espremida,
as especiarias e a salsinha, misture bem. Junte o ovo batido aos poucos até dar ponto
para formar os bolinhos, corrija o sal.  Modele os bolinhos e frite-os em óleo quente.

de Tilápia
 1 kg de Filé de Tilápia
 500g de batata
 100g de cebola
 3 dentes de alho
 Salsinha picada a gosto
 Pimenta caiena moída a gosto
 Noz-moscada a gosto
 1 ovo
 50ml de azeite de  oliva
 Sal e pimenta-do-reino a gosto
 Óleo para fritar

 Estes bolinhos
podem ser
recheados com
cubos de queijo

muçarela ou parmesão,
ficam ainda mais saborosos.


