Mais perto da Série D
O FC Cascavel está classificado à semifinal da Taça FPF, competição que dá direito ao campeão
uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. O jogo de ontem, contra o Operário,
ficou emocionante nos últimos minutos. A Serpente levou um gol aos 45 minutos do segundo
tempo, mas um minuto depois conseguiu empatar. A disputa foi para os pênaltis e, debaixo de
chuva, o Cascavel lavou a alma ao vencer por 5 a 4.
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150 CAVALEIROS
E AMAZONAS

Mesmo com chuva, pelo menos
150 cavaleiros e amazonas
participaram ontem da já
tradicional Cavalgada, um ato
festivo que antecede a Expovel.
Do Bairro São Cristóvão, o grupo
seguiu para o Parque de
Exposições e Eventos onde foi
realizada a 5ª Queima do Alho.
O almoço reuniu
aproximadamente 400 pessoas.
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Refic negociou
R$ 11 milhões
em um mês
Papai Noel
terá casa no
calçadão
Motorista de
Cascavel morre
em acidente
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Mais próximo da vitória
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Equipe cascavelense conseguiu um bom resultado fora de casa ao vencer o Campo Mourão
O Futsal Cascavel comemora o
bom resultado do primeiro jogo das
quartas de final pela Série Ouro.
Mesmo fora de casa, a equipe
cascavelense teve melhor desempenho e venceu o Campo Mourão
por 3 a 1 no Ginásio Valternei Oliveira na noite de sábado.
Quem abriu o placar foi Guilherme
que marcou o primeiro gol do Cascavel logo após três minutos do início
de jogo. O segundo gol da partida
também foi do time cascavelense e
Hernandes foi quem marcou.
O Campo Mourão conseguiu re-

duzir a diferença com cobrança de um
pênalti aos 12 minutos do segundo
tempo em cima de Mario Junior.
Sadi foi quem cobrou e marcou o
primeiro e único gol do time.
Apesar disso, durante toda a partida o goleiro Alê Falcone trabalhou
bem nas defesas.
Adeirton foi quem marcou o terceiro gol do Cascavel e fechou a disputa.
“Nos concentramos bem e levamos isso para dentro da quadra, acredito que fizemos um bom jogo, aproveitando bem o segundo tempo”,
avalia Hernandes.

Respeito
Com o importante resultado o time
cascavelense segue na competição.
O jogo de volta está marcado
para o dia 18 de outubro no
ginásio da Neva, às 19h30.
“Temos que manter o respeito
ao adversário e saber que
ainda falta um jogo. Como
ganhamos aqui eles podem
ganhar em Cascavel, então
vamos trabalhar e com isso
atingir nosso objetivo”, destaca
o técnico Nei Victor.
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Segundo tempo

N

os pênaltis, o FC
Cascavel venceu o
Operário ontem, no
Estádio Olímpico Regional de
Cascavel, e está na semifinal
da Taça FPF. No tempo normal,
a par tida terminou um a um. O
goleiro Lucas defendeu uma
das cobranças e o atacante
Hyago conver teu a última, a da
classificação. O adversário da
próxima fase é o Rio Branco,
de Paranaguá.
O FC Cascavel começou a
partida pressionando. Oberdan
aos 13 cabeceou por cima do
gol. A chuva esfriou um pouco o
jogo e a outra boa chance só
aconteceu aos 41, quando
Hyago cabeceou a bola com
perigo após o cruzamento de
Gasperin.
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Como empate não interessava às equipes, o jogo melhorou no
segundo tempo. Logo no primeiro minuto, o Operário chutou a bola
no travessão de Lucas. Aos 12, Romário do FC Cascavel fez boa
jogada individual, mas na hora da conclusão foi bloqueado pela
zaga. Aos 14, o Operário chegou novamente com perigo e chutou
por cima. Aos 17, o arqueiro Lucas fez um milagre. Após um bate
rebate na área, o atacante do Operário chutou a queima roupa e
Lucas defendeu. A zaga aurinegra completou o corte, para alívio
dos 402 torcedores presentes no estádio.
Os dois times criaram muitas oportunidades. O jogo ficou mais veloz e
intenso. Gasperin, no minuto 25, arriscou de fora da área e mandou por
cima do gol de Matheus. Aos 35, Hyago foi o protagonista do lance mais
perigoso da serpente no jogo. Em bola parada, o atacante chutou na
forquilha e quase abriu o placar.

Mais um passo à Série D
Nos acréscimos

Pênaltis

FOTOS: FÁBIO DONEGÁ

Como o jogo de ida, no Germano Kruger em Ponta Grossa, terminou
empatado, a decisão da vaga foi para os pênaltis. Debaixo de muita
chuva, o Operário marcou o primeiro com Diego Carioca. Gasperin
empatou. Bruno Gaúcho bateu com estilo e marcou para o Operário.
Gustavo empatou em 2 a 2. Operário fez o terceiro com Werley.
Tocantins bateu no ângulo e manteve a serpente na disputa. Na
quarta cobrança, brilhou a estrela do goleiro Lucas, que acertou o
cantou e venceu Fred Saraiva. Elivelton pôs o FC Cascavel na frente: 4
a 3. Matheus fez para o Operário. A última bola do jogo ficou nos
pés do atacante Hyago, que não desperdiçou e levou o FC Cascavel
às semifinais da Taça FPF. “Numa desatenção nossa coletiva
tomamos o gol. No entanto, fomos firmes, fortes, arriscamos e
conseguimos a classificação”, analisou o treinador Rodrigo Cabral.
O goleiro Lucas afirmou que o time mereceu vencer. “Caímos um
pouco no segundo tempo, mas graças a Deus vencemos. Estou
bem feliz em poder ter ajudado”, falou.

Quando o jogo caminhava para o fim em
0 a 0, o inesperado aconteceu. Em uma bobeada da marcação, Erick chutou forte e fez
um a zero para o Operário, aos 45 do segundo tempo. Parecia o fim, no entanto, os jogadores do FC Cascavel não se desanimaram.
O zagueiro Laio foi para o ataque e a bola
começou a ser alçada à área. Em uma disputa de bola, o juiz marcou pênalti para o
aurinegro. Gasperin, lateral direito artilheiro, marcou mais um gol na competição e empatou a partida, para a delírio da torcida.

Taça FPF
Os jogos das semifinais da Taça FPF já estão definidos: Rio Branco x FC Cascavel e Toledo x Maringá. Como terminou em primeiro
lugar na primeira fase, o FC Cascavel tem a
vantagem de decidir no Estádio Olímpico Regional.
“Temos a volta do André para a próxima
fase e agora vamos descansar e curtir esse
momento. Depois, começamos a trabalhar
para enfrentar o Rio Branco fora de casa, buscando um resultado que não seja uma derrota”, disse Rodrigo.
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Tite mantém
time titular

O técnico Tite não deve fazer mudanças na seleção brasileira para a
partida de amanhã contra o Chile, no
estádio Allianz Parque, em São Paulo,
pela 18.ª e última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do
Mundo de 2018. A mudança em relação à partida contra a Bolívia, em La
Paz, será basicamente a entrada de
Ederson no gol, que o treinador já
havia anunciado. Marquinhos, que
entrou durante o jogo da última quinta-feira, no lugar do contundido Thiago Silva, será mantido na zaga.
A seleção fez na tarde de ontem, na
Academia de Futebol, o CT do Palmeiras, o segundo treino em São Paulo para
a partida contra os chilenos. No treinamento, fechado na maior parte do tempo, pôde-se observar que Tite escalou
o time titular no início da atividade com
Ederson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Alex Sandro; Casemiro, Renato Augusto, Paulinho e Philippe Coutinho; Gabriel Jesus e Neymar.
A tendência é que seja este o
time que começará a partida das
20h30 desta terça-feira no estádio
Allianz Parque. Hoje à tarde, véspera do jogo, Tite vai comandar um
treino na arena palmeirense, quando confirmará a equipe.

Seleção
TREINOU na
tarde de ontem
no estádio do
Palmeiras
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
1- Claudino Demetrio e Luciane Mara da Silva Lemes
2- Leonardo Henrique da Costa Bonatto e Melissa Catarine Nascimento
3- Jeferson Gonçalves de Ramos e Karina de Araujo Martins
4- Maurício Roberto Gonçalves e Gleiciane dos Santos Queiroz
5- Evaldo Schlichting e Marcia Cristina Bueno
6- Claudiney Kruguer Gomes e Bibiana Angelica Martins Alves
7- Diogo Geraldi dos Santos e Patricia Sott
8- Robson Michel da Silva e Daisy Daniele Ribeiro
9- Juarez Rodrigues de Azevedo e Luiza Deloski
10- Diogo Geraldi dos Santos e Patrícia Sott
11- Renan Conceição Cano e Mõnica Domingo dos Santos
12- Osvaldo José da Luz e Marcia de Fatima Ferreira
13- Vanderlei Prestes e Veronica de Mello Ferreira
14- Pedro Israel Cabral e Tania Donato da Conceição
15- Moises de Paiva Monteiro e Noeli Aparecida da Silva
16- Jefferson Demétrio Soares e Jennifer Aline da Silva Baptista
17- Alex Sandro do Nascimento e Vanessa da Rocha Pelentir
18- Marcelo Castrucci e Alessandra de Novais
19- Marcelo Gonçalves de Lima e Sabrina Rodrigues Amarante
20- Matheus Henrique de Oliveira e Tauana Chagas de Brito
21- Marciel Bueno da Silva e Adriana Beatriz Gama Viana
22- Renato Furlan de Freitas e Raquel Aline Silvano
23- Luiz Fernando Barbosa e Patrícia Lucila dos Santos
24- Gabriel Almeida da Silva e Egislaine Nazaro da SIlva
25- Fernando França Ibarra Armoa e Dayane Cristina Ferreira
26- Eduardo Aparecido Cezar e Ana Carla da Silva
27- Valdir de Oliveira e Geovana Aparecida dos Anjos
28- Cleyton Franco Leite e Silvana dos Santos Andrade
29- Ademar Kanauth e Regina Nolevaiko
30- Vanderlei Wengrat e Rozilda Silva de Paula
31- Antonio Angelo de Paula Junior e Makelli Facciochi
32- Augusto Henrique Rodrigues Clementino e Viviane Farias Barboza
33- Sidnei de Lima e Maria Lucia Silveira
34- Ermison Ramos de Oliveira e Patrícia Rodrigues Ferreira
35- Fabio José Rabel e Rozani Terezinha Borges de Medeiros
36- Paulo Ricardo Bianchini Lopes e Tatieli Cordeiro da Cruz
37- Antonio Cordeiro de Godoi Neto e Rosa Aparecida Maciel de Oliveira
38- Elisane Jurema de Oliveira e Jackeline Amaral da Silva
39- Nilson Francisco Walker e Lidiane Carla da Cruz
40- Luiz Roberto Gonçalves Melo e Thais Mariele Possamai

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 09 de outubro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Incentivo para correr

A companhia de pessoas animadas e inspiradoras pode ser um
incentivo a mais para quem gostaria de iniciar atividade física, mas
ainda não teve coragem.
A Accorrer (Associação Cascavelense de Corredores de Rua) reúne um
grupo de 180 associados com esse
perfil. A fundadora da associação,
Marcia Fontanella, estende o convite
para quem esteja disposto a acompanhá-los pelas ruas da cidade.
“Quem não é sócio e quer começar a participar convidamos a nos
acompanhar pelo menos em três treinos para conhecer a atividade e depois fazer parte da associação”.
Pelo menos três vezes por semana, o grupo está envolvido na
atividade física.

Plano família

“Treinamos no Ciro Nardi às 20h
na terça-feira e na Avenida Tancredo Neves às 20h na quinta-feira.
Além disso, também marcamos
encontros no fim de semana, conforme a disponibilidade das pessoas”, acrescenta Márcia.

Grupo tem
treinos no Ciro
Nardi e na
Avenida Tancredo
Neves

Acompanhamento
O grupo sempre tem acompanhamento de um professor. “Nós fazemos as atividades com acompanhamento de professor contratado que
orienta cada um no nível adequado”, explica Márcia.
Segundo ela, muitos chegam como iniciantes e logo evoluem com a
prática da corrida. “Várias pessoas iniciantes hoje participam de provas
mais longas. Temos desde ultra maratonistas como pessoas que estão
começando e que nunca havia feito atividade física”.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Divulgação

A mensalidade da Acorrer tem o custo de R$ 30 que são
revertidos para o pagamento do professor, frutas e água repassadas a cada treino, além de despesas com a contabilidade da
Associação. Para as famílias há um plano diferenciado. “Se o
marido começa a correr e logo convida a esposa, ela será
isenta da mensalidade e se houver uma terceira pessoa ela
terá desconto de 50%”, explica Márcia.

Maratona de Foz
O grupo da Acorrer teve
participação expressiva na
Maratona de Foz do Iguaçu na
última semana, inclusive com
atletas estreantes em um
competição. “Participamos de
provas mais curtas com trajeto de
4 km a 8 km como também há
pessoas que estão se preparando
para uma ultra maratona no fim de
ano”, cita a presidente da Acorrer.

06

LOCAL

HOJE NEWS, 09 DE OUTUBRO DE 2017

Festa segue até quinta-feira
A Festa da Padroeira de Cascavel, aberta oficialmente na última
sexta-feira, teve um dia movimentado ontem, apesar da forte chuva
que caiu sobre a cidade. Muitas pessoas participaram da festa religiosa que também tem seu lado gastronômico. A expectativa é de que
até 40 mil pessoas pessoas.Esta

é a 65ª edição da festa.
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 prestam serviços à comunidade e atenFÁBIO DONEGÁ

Cascavelenses foram às urnas no fim de semana para participarem do plebiscito informal
promovido pelo movimento separatista “O Sul é o meu país”. A consulta informal
aconteceu nos três estados da região Sul – Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul – mas não tem validade legal. Até as 17h30 de ontem, 74% das 2.107 urnas
haviam sido apuradas e dos mais de 316 mil votos, 96% optaram pelo “sim”.

dem sem nenhum custo a população. No ano passado, as entidades
escolhidas pela Catedral receberam mais de R$ 100 mil.

Entidades
Algumas entidades da cidade 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 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 1000 pessoas que vão
organizar o evento durante a
semana dedicada a santa, eles
vão atuar nas barracas e funções
em geral, segundo o RH (recurso
humanos) da Catedral.
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Maior vestibular da Univel
Estudantes de mais de 40 cidades do Paraná prestaram o Vestibular, ontem, no Centro Universitário de Cascavel - Univel. Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Educação Física, Fisioterapia, Medicina Veterinária e
Nutrição são os novos cursos presenciais que foram um sucesso
nas inscrições e atraíram alunos
de várias partes do estado.
O Diretor Administrativo do Centro Universitário de Cascavel - Univel, Lucas Silva, explica que o Vestibular superou as expectativas da
instituição. “Teve muita procura
para os novos cursos e para nós,
este momento, tem um sentimento único já que este é o 1º vestibular como Centro Universitário; estamos felizes com o sucesso no
número de inscritos”, conclui.
Seu Santolino e dona Aparecida
Dreznik, saíram cedo da região rural de Matelândia para garantir que
os dois filhos chegariam na hora
para prestar o vestibular da Univel,
“A gente faz o melhor por eles, nós
dois não tivemos oportunidade de
estudar, mas, eles sim, esperamos

DIVULGAÇÃO

ESTUDANTES de mais de 40 cidades fizeram as provas ontem
que eles passem no vestibular,
para que eles se formem em Agronomia e em Gestão Financeira”,
ressalta Santolino. O vestibulando Marcos do Amaral, que prestou para Logística, escolheu o
curso pelo conceito, “Eu trabalho
na área e sei que a Univel é a instituição mais conceituada na região, por isso, quero me formar
neste Centro Universitário, para
ter o melhor currículo”, ressalta.

A prova

Vestibular é o momento que o aluno
tem para colocar os conhecimentos
em prova, para isso, os vestibulandos
da Univel responderam 60 perguntas
de matemática, português, química,
física, biologia, história e geografia.
Na redação argumentativa, eles
tiveram dois temas para escolha, “As
diversas formas de intolerância na
atualidade” e “Consumo de bebidas
alcoólicas na adolescência”.
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Motoristas querem
6% de reajuste

NEGOCIAÇÕES entre patrões e empregados do
transporte devem ocorrer nos próximos dias

Validade

O Sinttracovel (Sindicato dos para ir para casa é demorado,
Trabalhadores do Transcom o ticket, o trabalhaporte Coletivo Urbador pode comer na
O sindicato observa que pelo
no de Cascavel)
mesma
região
do
menos 62 ônibus estão com
“Não temos
prazo de validade vencido, e que
vai ter pelo meterminal que tranenhuma vontade
na cidade só podem ser usados
nos uma rodada
balha” diz o direde fazer greve, mas
ônibus com até oito anos, “mas
de negociações
tor do sindicato,
hoje tem carros de 2007/2008
se precisar não há o
até 15 de outubro
Valdir Dutra. Eles
com 10 anos de uso”. O
com as empresas
cobram um valor
que fazer”.
sindicato diz que isso foi
que operam o sisde R$ 16 diários
possível devido às empresas
Valdir Dutra, diretor
tema de transporpara ser usado
dialogarem com a Cettrans
do Sinttracovel
te na cidade. A datanessa refeição.
(Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito) e
base da categoria é
pedirem para renovar a frota
1º de novembro e até lá
já com os ônibus para o novo
devem ocorrer pelo menos três rosistema da cidade.
dadas de negociação.
Entre os principais itens da
Segundo o sindicato, as empresas estão tendo um lucro grande
pauta de reivindicação do sindicae usam veículos velhos de outras cidades. “Há ônibus de Uberlândia
to, os funcionários cobram reajus(MG), Itabuna (BA) e já tiveram de Curitiba operando em Cascavel. De
te de 6%, aumento no vale-alimennovo eles só têm a pintura, de resto é velho”, comenta Dutra. Ele
tação dos atuais R$ 230 para R$
também lembra que o quesito de diminuição da passagem na época
360 e redução da carga horária,
que o sistema retirou os cobradores dos ônibus foi para “que o povo
além de ticket-refeição. “Há coleaceitasse, prometeram até 40 centavos há menos, mas até agora
gas que vêm de lugares distantes
só teve aumento, as empresas são as únicas que obtém lucro”.
de onde trabalham e o trajeto

L ucro
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Família
pede
AJUDA

Uma família que mora no Bairro
14 de Novembro, em Cascavel, precisa de ajuda. Avaristo Rodrigues
dos Santos, de 53 anos, teve um
AVC (Acidente Vascular Cerebral) há
três meses e desde a infância sofre
com as sequelas da poliomielite.
Na casa onde mora com o irmão
e a cunhada, falta alguns equipamentos que podem facilitar o seu
dia a dia. Maria Madalena Santos,
que cuida de Avaristo enquanto o
esposo trabalha como servente de
pedreiro, conta que a maior necessidade da família é uma cama hos-
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pitalar e um andador.
“Ele anda bem devagar, tem bastante dificuldade. Eu é que dou banho nele e o andador ia facilitar
muito isso”, diz Maria. A cunhada
de Avaristo não trabalha, já que ele
precisa de ajuda para qualquer tipo
de atividade a qualquer hora do dia.
“Há alguns meses ele morava com
outra irmã e foi tentar mexer no fogão e acabou queimando as mãos.
Ele ainda tem as marcas”, conta.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

AVARISTO foi vítima de AVC há
três meses e precisa de um andador e
de uma cama hospitalar

Salário mínimo
Além dos equipamentos, Maria Madalena pede ainda forros de cama.
“Troco praticamente todos os dias o forro da cama dele. Vai muito e não
tenho que chega”, diz. Cestas básicas e leite também são bem-vindos, já que
a família sobrevive com um salário mínimo, fixado hoje em R$ 937, e com
as diárias das obras que o marido de Maria consegue no setor da construção
civil. “Não é sempre que ele [o marido] tem trabalho e o que ganha não é
muito. As coisas estão bem difíceis”, lamenta. Entre as necessidades da
família está também uma centrífuga, que segundo Maria, faz muita falta.

Quem quiser fazer
qualquer tipo de doação
à família pode ligar no
(45) 99841-0608
(Salvador) ou entregá-las
na Rua Irene Pires de
Souza, 385, Bairro
14 de Novembro

ENTREVISTA

Perfil

O

s investimentos
milionários no
Estádio Olímpico
Regional de
Cascavel não foram
suficientes para atender a
estrutura com as adequações
previstas. Na avaliação do
diretor da secretaria de Esportes
e Lazer, Leonardo Mion, os
recursos foram mal investidos e
sem a atenção mínima às
condições necessárias para uma
obra desse porte.
“Hoje o estádio toma 30% do
tempo da secretaria de Esportes
e Lazer para resolução de
problemas pelo nosso corpo
técnico, administrativo e
financeiro. A licitação foi
emaranhada e ainda há muito
que ser feito”, afirma.
O diretor relata dificuldades
orçamentárias e com servidores,
mas garante que hoje o
município oferece muito mais
serviços à comunidade. “No ano
passado havia 12 nomeados e
nós com quatro dobramos os
serviços”, destaca.
Acompanhe a seguir a íntegra da
entrevista:

 Leonardo Mion é formado em Direito e por dois
mandatos foi vereador em Cascavel.
 No governo do Paraná esteve à frente da secretaria
Especial da Juventude entre 2013 e 2016 e
atualmente assume o cargo de diretor da Secretaria
de Esporte e Lazer de Cascavel.

Obra do estádio:
Servidores

“Contamos com 77 servidores concursados, dentre eles, 33 orientadores técnicos desportivos, com concurso para
quatro horas. Entretanto, esporte e lazer
não se faz somente 20 horas de segunda
à sexta-feira, temos o sábado e o domingo, por isso, enfrentamos problemas com
o pagamento de horas extras. Hoje a grande dificuldade do esporte é com a questão de orçamento que poderá ser melhorado pelo PPA (Plano Plurianual) e a falta de recursos humanos, principalmente na área técnica”.

cinco técnicos a mais com oito horas semanais, por exemplo. Os espaços esportivos somam mais de 160, entre piscinas,
ginásios, autódromo, estádio, kartódromos, campos e academias e não temos
toda equipe de funcionários para cuidar.
As pessoas têm demandas e Cascavel só
aumenta. Então hoje a gente tem que buscar dentro da legalização PPs – Parcerias Público Privadas. Se vamos realizar
um evento de corrida para dois mil inscritos, por exemplo, podemos fazer um
chamamento de R$ 50 mil para alguma
empresa ser patrocinadora”.

Iniciação

Abnegados

“Dentro do alto rendimento trabalhamos
com 35 categorias e modalidades, sejam elas representativas nos jogos oficiais do Estado ou em competições nacionais. Entre elas, encontramos duas com
iniciação. Não adianta ter modalidade
de alto rendimento se não há preparação da base, pois daqui a cinco anos
esse rendimento acaba. Por meio de parcerias conseguimos ampliar para oito o
número de modalidades com iniciação
e a ideia do município e que isso ocorra
em todas elas. O governo Paranhos aumentou muito mais o leque de
oportunidade no esporte e lazer para a comunidade”.

Esporte e lazer

“Poderíamos oferecer muito mais à
comunidade se
tivéssemos

“O chamamento público é exigência nova
para repasses de subvenção do município para assistência social, saúde, educação e esporte. Como é uma coisa nova,
o processo é difícil. O que vemos são abnegados pelas modalidades e categorias
de esporte. Há pessoas que não receberam nada e foram defender competições
com dinheiro do bolso. Conseguimos receber uma parcela do chamamento a tempo dos principais jogos do ano, mas a
gente vê que é isso é o que leva o município. Se não fosse a parceria de atletas e
pessoas que se dedicam e têm paixão pelo
esporte, muitas modalidades já poderiam ter sido eliminadas”.

Receita

“Vejo alguns problemas na secretaria
com receitas. Uma corrida da Stock Car
no autódromo de Cascavel tem o custo
de R$ 15 mil pela legislação e investimos
para isso. Entretanto, o dinheiro pago pelo
aluguel vai para o cofre geral do município. Então acredito que a gente poderia
ter mais autonomia e celeridade com uma
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Motorista morto
era de Cascavel

A empresa Expresso Princesa
dos Campos confirmou ontem que
o motorista do ônibus que fazia a
linha Foz do Iguaçu/Ponta Grossa
e que se envolveu em um acidente
na manhã deste domingo, por volta
das 7h no KM 259 da BR-373, em
Prudentópolis, era de Cascavel.
Adelino Valério da Silva tinha 44
anos e não foi o único a morrer na
colisão. A batida frontal envolveu o
ônibus e uma caminhonete de Guarapuava cujo condutor também morreu no local do acidente. Uma passageira da caminhonete teve ferimentos graves e foi levada à Santa
Casa de Prudentópólis e seu estado era considerado bastante delicado. Três passageiros do ônibus tiveram ferimentos leves e foram libera-

dos ainda na manhã de ontem.
Em nota, a Expresso Princesa
dos Campos disse que “é com grande pesar que a Direção da Princesa dos Campos comunica o falecimento do motorista Adelino Valério
da Silva, 44 anos, pai de família.
Conhecido pelo profissionalismo
e comprometimento, Adelino teve a
vida interrompida em uma curva da
BR-373, na manhã deste domingo
(8). Ele conduzia o ônibus que partiu de Foz do Iguaçu com destino a
Ponta Grossa, mas acabou atingido
frontalmente por uma caminhonete
que invadiu a pista contrária. A Direção e toda a equipe da Princesa dos
Campos lamentam profundamente
a perda de uma vida de forma tão
trágica e desnecessária. As informa-

Com chuva
Chovia no momento do acidente. A pista ficou totalmente interditada por pouco
mais de duas horas. Os corpos foram levados ao IML de Guarapuava e liberados na
tarde de ontem. A chegada do corpo de Adelino estava programada para as 22h
de ontem. Ele era morador do Jardim Veneza e está sendo velado na capela Acesc
Central, na Rua do Rosário e o sepultamento deve ocorrer nesta manhã. Não
houve confirmação do cemitério onde o motorista do coletivo será sepultado.
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O motorista do
coletivo era de
Cascavel e tinha
44 anos

ções iniciais já apuradas pela Polícia Rodoviária Federal demonstram
que Adelino não teve nenhuma responsabilidade pelo acidente.
Solidários à dor, a empresa está
prestando todo apoio e acompanhamento necessário à família de Adelino. Lamentamos o ocorrido e vamos
nos empenhar para que todas as circunstâncias sejam esclarecidas”, reforçou a nota assinada pelo diretorpresidente, Florisvaldo Hudinik.
 Reportagem: Juliet Manfrin

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

63
50
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

937
2.772
807
2.901

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

2.049
1.981
167
44
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OBITUÁRIO
Íntegro

Em meio à tristeza da
despedida, a família
recebeu conforto com o
carinho de todos que
prestaram homenagem.
“Somente ouvíamos
elogios pelo homem que
foi”, diz Ana Lúcia.
Ela define o pai como um
homem íntegro, honesto e
honrado. “Sempre lutou
pela vida, foi um excelente
esposo, pai, patrão e avô”,
destaca a filha.
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INILDO TALINI
16 de novembro de 1929

 24 de setembro 2017

Homem honrado
A determinação com o trabalho história de Inildo Talini.
e o amor pela família serão lemEle nasceu em Arroio do Meio – Rio
brados sempre por aqueles que Grande do Sul – onde viveu até meaconheceram e fizeram par te da dos dos anos 70. Casou-se com Irtes
Maria Bresolin Talini e seguiu a Cascavel onde formou a família.
Talini se dedicou muitos anos
ao trabalho na madeireira tradicional da família da esposa que inclusive foi homenageada pelo Município de Cascavel.
O terreno onde hoje está instalada a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Brasília per tencia à família Bresolin que então negociou a
área com o município. Inildo ficou
viúvo em 2000 e em homenagem a
esposa, a UPA leva o nome de Irtes Maria Bresolin.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Fotos: Arquivo de Família

EMPREENDEDOR

milionária e problemática
Fundação para agilizar alguns processos.
Acredito que a fusão de
Secretaria de Esporte e Lazer e Cultura precisa trazer benefícios para os dois públicos. Todo mundo sabe da dificuldade que
é grande dos dois lados. Então com bom
senso e boa vontade isso pode somar, além
de trazer economia que pode ser revertida
em interesse público das pastas”.

“Se não fosse a parceria
de atletas e pessoas que
se dedicam e têm
paixão pelo esporte,
muitas modalidades já
poderiam ter sido
eliminadas”.

Estádio
Com a coragem e o espírito de
um homem empreendedor, Talini
decidiu abrir o próprio negócio. A experiência adquirida na vida profissional fez com que ele conseguisse gerenciar a serralheria.
“Ele trabalhou até a década de
90 na madeireira e depois montou
a própria serralheira. Hoje damos
continuidade aos trabalhos”, comenta a filha Ana Lúcia Talini.

Além dela, Inildo Talini teve outros dois filhos, Rubens e Roberto e foi privilegiada com dez netos e dois bisnetos.
Talini iniciou recentemente
um tratamento após ser diagnosticado com câncer. “Ao descobrir o câncer ele já começou
a fazer o tratamento e infelizmente não conseguir vencer a
doença”, lamenta a filha.

Faleceu aos 87 anos, no dia 24 de setembro vítima do câncer.
Deixa três filhos, dez netos e dois bisnetos.

“O Estádio Olímpico Regional infelizmente
sofreu com muitos cortes e problemas.
Hoje o Estádio toma 30% do tempo da
secretaria de Esportes e Lazer para resolução de problemas pelo nosso corpo técnico, administrativo e financeiro. A licitação foi emaranhada e ainda há muito
que ser feito. Na minha opinião foi um
investimento mal feito, sem avaliação
mínima das condições necessárias de
uma obra daquele porte. O Estádio nem
ao menos recebeu um placar, não digo
nem eletrônico. A reforma exigiu R$ 7 milhões e hoje só recebe dez mil pessoas.
Isso porque glosaram por licitação para
videomonitoramento”.

Problemas

“Devido ao vento forte, um terço do Estádio foi destelhado no meio da reforma e

somente isso foi reformado, o resto está
a Deus dará. Se cobramos a empresa, nos
dizem que não é algo do contrato, então
isso fica para a Secretaria de Esporte. Nos
banheiros públicos não houve melhorias
porque já havia sido reforma há dez anos
e no dia da inauguração vimos goteiras.
Toda vez que o estádio é usado aparece
um novo problema. O poço artesiano do
jeito que foi ativado, só traz impurezas à
água. O custo para avaliação da água não
foi discutido e previsto. Na iluminação,
não foi trocada uma lâmpada, precisamos emprestar uma do ninho da cobra
para poder inaugurar o estádio. A gente
não faz uma reforma na nossa casa começando pela pintura e pelo gesso. Primeiro verificamos problemas para depois
fazer o acabamento”.

estádio o time precisa estar bem e para
isso você pagará ingresso”.

Centro de Atletismo

“Vejo de maneira positiva a implantação
da escola militar e uma conquista para
Cascavel. Estamos aliando o alto rendimento com a possibilidade de uma boa
manutenção por parte da Polícia Militar
e principalmente a disciplina e o rigor
que se exige da PM em seus atos. Essa foi
uma grande alternativa. Recebemos verbas estadual e federal e que não havia
ainda a definição de quem faria a manutenção e um plano de gestão, o que exigiria no mínimo R$ 200 mil. É algo bom para
a comunidade e acredito que teremos um
espaço de referência em todo como celeiro do atletismo e educação”.

Ajustes

Território Cidadão

É algo bom para a
comunidade e
acredito que teremos
um espaço de
referência em todo
como celeiro do
atletismo e educação”.

 Reportagem: Romulo Grigoli
Fotos: Fábio Donegá

“O maior dos problemas é que após intervenção, o Corpo de Bombeiros liberou o
local por meio de termo de ajustamento
de conduta e temos até o mês de março
para tentar adequá-lo, mas não creio que
seja possível até lá. É inadmissível ver uma
obra de R$ 7 milhões com tantas coisas
faltando e que não é de total interesse
público. Hoje para o cascavelense ir ao

“Com o advento do Território Cidadão estamos fazendo muitas mudanças. No ano
passado havia 12 nomeados e nós com
quatro dobramos os serviços para a comunidade. Os territórios cidadãos estão
implantando a maior parte disso. Oferecemos atividades para todas as idades.
Há idosas do grupo da terceira idade que
participam de atividades esportivas e
conseguiram perder 12 quilos.Temos nos
focado em ações de recreação e iniciação e a ideia é poder entrar nas comunidades e realizar parcerias que podem trazer resultados para o município. Além disso, queremos reativar competições importantes como o campeonato amador de
futebol no interior, de bocha e o esporte
de participação e comunitário”.
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REFIC: R$ 11 milhões

renegociados

“Felizmente em
função de uma
série de
cuidados, nossa
situação é
diferente da de
boa parte dos
municípios
brasileiros, que
sentem com
força o
impacto da
crise”.

ATENDIMENTO

Renato Segalla,
secretário de Finanças
DIVULGAÇÃO

Dez mil contribuintes procuraram a Secretaria de Finanças no primeiro mês de vigência do Refic para
regularizar débitos antigos com o
município. O valor renegociado já
chega a R$ 11 milhões, disse na
reunião semanal da Acic o secretário de Finanças Renato Segalla.
A meta é alcançar os R$ 25 milhões. A adesão ao programa de
parcelamento de dívidas com o fisco pode ser feita até 1º de dezembro. Dos que já renegociaram, metade optou pelas vantagens oferecidas pelo pagamento à vista. O
parcelamento pode ser feito de 12
a até 70 meses.
Por enquanto, a grande maioria
dos acordos se refere ao IPTU e à
taxa de lixo. Segundo Segalla, Cascavel tem 63,7 mil contribuintes inscritos em dívida ativa e, desses, 57,6
mil devem valores de até R$ 10 mil.

CERCA DE 10 mil contribuintes
já procuraram a prefeitura para
renegociar débitos

O atendimento para contadores e
empresários que queiram fazer
consultas e simulações sobre o
pagamento dos débitos são
atendimentos em um ambiente
exclusivo, em uma sala ao lado do
gabinete do secretário. O Refic
contempla contribuintes com
dívidas vencidas até 31 de
dezembro de 2016, além de
multas pecuniárias expiradas até
30 de junho de 2017.
Aos débitos vencidos até 31 de
dezembro que não estejam
parceladas, ajuizadas ou não, é
concedido desconto de 95%
sobre juros e multa moratória –
pagamento à vista. Para 12 vezes,
há abatimento de 70% nos juros
e multas e para 24 vezes de
50%. Quem optar por 48 meses
não terá descontos.
O valor da parcela não pode ser
inferior a R$ 40.

Questionamentos

Alerta

O secretário pediu aos interessados em acertar pendências com a Fazenda do
município para que se programem e evitem dias próximos do fim do prazo,
justamente para não enfrentar filas. Ele pediu a colaboração dos contadores para
que empresas também acertem suas pendências, já que essa edição do Refic é a
mais ampla e abrangente já aprovada.

O secretário Renato Segalla
também respondeu a
questionamentos e ouviu algumas
ponderações, entre elas uma do
presidente da Acic, Edson José
de Vasconcelos. Segundo Edson,
é fundamental ter educação,
saúde e segurança pública de
qualidade, porém os governos
não podem reduzir suas funções à
máquina e em cobrir despesas
com as suas receitas – a de
Cascavel chegará perto de R$ 1
bilhão em 2017.

LOCAL

CASCAVEL, 09 DE OUTUBRO DE 2017

150

cavaleiros e
amazonas
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 Reportagem: Juliet Manfrin
Foto: Fábio Donegá

TRADICIONAL cavalgada foi
realizada na manhã de ontem,
mesmo com chuva

Nem a chuva, que em alguns momentos caiu forte neste domingo,
desanimou 150 cavaleiros e amazonas que estavam animados para a tradicional Cavalgada organizada pela
Sociedade Rural do Oeste do Paraná
em evento que antecede a Expovel.
O ponto de encontro foi o Bairro
São Cristóvão de onde todos partiram, da Rua Piquiri, pelas ruas e
avenidas da cidade até chegarem
ao Parque de Exposições Celso
Garcia Cid, onde as festividades
foram concluídas com a também
tradicional etapa, em sua 5ª edição,
do concurso da Queima do Alho.
Pelo menos 400 visitantes saborearam a típica comida tropeira,
além de acompanharem a disputa
do melhor prato preparado.

A valiação
A comissão julgadora avaliou o arroz carreteiro, o feijão e a
paçoca de carne preparados pelas quatro equipes concorrentes
que representam empresas e entidades de Cascavel.
A que foi coordenada por Katy Taborda e que tinha oito cozinheiros envolvidos foi a grande vencedora. Os atos festivos que antecedem a Expovel seguem nas próximas semanas. A exposição será
realizada de 10 a 15 de novembro no Parque de Exposições.

400

pessoas participaram
da tradicional
Queima do Alho
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Papai Noel
terá casa, sim!
Montagens das decorações começam ainda em
outubro e casa do Papai Noel está mantida

O Natal está chegando, as
decorações que vão tomar conta
do centro da cidade, do Lago e do
Paço Municipal, devem começar
a serem montadas ainda neste
mês, e a previsão é para que as
festividades natalinas comecem
no dia 25 de novembro, o último
sábado do mês.

ARQUIVO

A notícia de que o Papai Noel
teria se tornado um “velhinho
sem-teto” em Cascavel foi um
mal entendido. Quem garante é
a Prefeitura de Cascavel ao afirmar que a tradição será mantida. “A casa do Papai Noel sempre constou no projeto, apenas
com readequações de formato
e espaço visando economia,
mas está mantida”, explica a
prefeitura em nota.
Nos preparativos para as festas de fim de ano, a Secretaria
de Desenvolvimento Econômico
apresentou o “Projeto Natal para
Todos” ampliando os espaços de
decoração para outros pontos da
Avenida Brasil – Praça da Bíblia,
por exemplo – e Travessa Padre
Champagnat, atendendo a um
pedido do prefeito de Cascavel,
Leonaldo Paranhos (PSC), que
sempre declara que é possível
“fazer mais com menos gastos”.
O investimento por parte da prefeitura para a decoração natalina está previsto em R$ 400 mil.

Preparação

R$ 21 MIL É O VALOR MÁXIMO
Há poucos dias o município estipulou o valor máximo de R$
21.690,00 para o show pirotécnico que deve ser realizado em
frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida. Uma licitação irá
escolher o fornecedor. As empresas interessadas devem ficar
atentas, a abertura para entrega das propostas é em 16 de outubro a partir das 09h, no Departamento de Compra do município, o
critério de escolha é o menor preço por item.

GERAL
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AGÊNCIA BRASIL

Reforma política: o que muda

REFORMA política foi discutida nos últimos
meses, aprovada e sancionada pelo presidente Temer
CLÁUSULA DE DESEMPENHO
Após meses de discussão, deputados e senadores aprovaram no
fim do prazo a reforma política. As
novas regras foram sancionadas
pelo presidente Michel Temer e algumas já passarão a valer para as
eleições de 2018.
Entre as novidades estão a criação de um fundo com recursos públicos para financiar campanhas
para compensar o fim das doações
de empresas (proibida pelo Supremo Tribunal Federal), a adoção de
uma cláusula de desempenho para
os partidos, o fim de coligações
partidárias a partir de 2020 e a
determinação de um teto de gastos para candidaturas.
Ao sancionar a reforma, o presidente vetou proposta que determinava que os sites suspendessem,
em no máximo 24 horas, sem decisão judicial, a publicação de conteúdo denunciado como “discurso
de ódio, disseminação de informações falsas ou ofensa em desfavor
de partido ou candidato”.



Confirma algumas mudanças:

 COMO ERA todos os partidos recebiam uma parcela do fundo
partidário, e o tempo de propaganda em emissoras de televisão e de
rádio era calculado de acordo com o tamanho da bancada de cada
legenda na Câmara dos Deputados.
 AGORA: os partidos precisam atingir um desempenho eleitoral
mínimo para ter direito a tempo de propaganda e acesso ao fundo
partidário. Para 2018, os partidos terão que alcançar, pelo menos,
1,5% dos votos válidos, distribuídos em, no mínimo, nove estados,
com ao menos 1% dos votos válidos em cada um deles.

FUNDO ELEITORAL
 COMO ERA: não existia. Partidos e candidatos podiam receber
doações somente de pessoas físicas e não havia verba pública
destinada diretamente a campanhas eleitorais.
 AGORA: foi criado um fundo eleitoral com dinheiro público para
financiamento de campanhas eleitorais. O fundo, estimado em R$1,7
bilhão, terá a seguinte distribuição: 2% igualmente entre todos os
partidos; 35% entre os partidos com ao menos um deputado na
Câmara, 48% entre os partidos na proporção do número de deputados
na Câmara em 28 de agosto de 2017 e 15% entre os partidos na
proporção do número de senadores em 28 de agosto de 2017.

ARRECADAÇÃO
 COMO ERA: os candidatos podiam iniciar a arrecadação apenas em
agosto do ano da eleição, mas o acesso ao dinheiro estava
condicionado ao registro da candidatura.
 AGORA: os candidatos podem arrecadar recursos em campanhas
online (crowdfunding) a partir de 15 de maio do ano eleitoral. Além
disso, os partidos podem vender bens e serviços e promover eventos
de arrecadação. Empresas estão proibidas de financiar candidatos.
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Motorista morto
era de Cascavel

A empresa Expresso Princesa
dos Campos confirmou ontem que
o motorista do ônibus que fazia a
linha Foz do Iguaçu/Ponta Grossa
e que se envolveu em um acidente
na manhã deste domingo, por volta
das 7h no KM 259 da BR-373, em
Prudentópolis, era de Cascavel.
Adelino Valério da Silva tinha 44
anos e não foi o único a morrer na
colisão. A batida frontal envolveu o
ônibus e uma caminhonete de Guarapuava cujo condutor também morreu no local do acidente. Uma passageira da caminhonete teve ferimentos graves e foi levada à Santa
Casa de Prudentópólis e seu estado era considerado bastante delicado. Três passageiros do ônibus tiveram ferimentos leves e foram libera-

dos ainda na manhã de ontem.
Em nota, a Expresso Princesa
dos Campos disse que “é com grande pesar que a Direção da Princesa dos Campos comunica o falecimento do motorista Adelino Valério
da Silva, 44 anos, pai de família.
Conhecido pelo profissionalismo
e comprometimento, Adelino teve a
vida interrompida em uma curva da
BR-373, na manhã deste domingo
(8). Ele conduzia o ônibus que partiu de Foz do Iguaçu com destino a
Ponta Grossa, mas acabou atingido
frontalmente por uma caminhonete
que invadiu a pista contrária. A Direção e toda a equipe da Princesa dos
Campos lamentam profundamente
a perda de uma vida de forma tão
trágica e desnecessária. As informa-

Com chuva
Chovia no momento do acidente. A pista ficou totalmente interditada por pouco
mais de duas horas. Os corpos foram levados ao IML de Guarapuava e liberados na
tarde de ontem. A chegada do corpo de Adelino estava programada para as 22h
de ontem. Ele era morador do Jardim Veneza e está sendo velado na capela Acesc
Central, na Rua do Rosário e o sepultamento deve ocorrer nesta manhã. Não
houve confirmação do cemitério onde o motorista do coletivo será sepultado.
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O motorista do
coletivo era de
Cascavel e tinha
44 anos

ções iniciais já apuradas pela Polícia Rodoviária Federal demonstram
que Adelino não teve nenhuma responsabilidade pelo acidente.
Solidários à dor, a empresa está
prestando todo apoio e acompanhamento necessário à família de Adelino. Lamentamos o ocorrido e vamos
nos empenhar para que todas as circunstâncias sejam esclarecidas”, reforçou a nota assinada pelo diretorpresidente, Florisvaldo Hudinik.
 Reportagem: Juliet Manfrin

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

63
50
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

937
2.772
807
2.901

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

2.049
1.981
167
44
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A algazarra continua

A lei municipal que proíbe estacionamento na Avenida Brasil e que
quer coibir os chamado bobódromos
está em pleno vigor, as placas indicando que é proibido estacionar em
locais como a Praça da Bíblia durante a madrugada, da meia-noite às 6h,
já estão sendo colocadas, mas como
ainda não há fiscalização efetiva porque nem todas foram implantadas na
extensão da via, a algazarra continua.
Além da Avenida Brasil, muitos
carros e motos ficam estacionados
nas vias paralelas, como é o caso da
Avenida Toledo.
Segundo denúncia de moradores,
o fim de semana só não foi infernal

como de costume porque choveu,
mas eles amargaram uma noite inteira sem dormir de quinta para sexta-feira. “Não dá mais, a situação só
piora a cada fim de semana e há algumas semanas a algazarra foi até as
7h do sábado. Ou seja, começou às
22h da sexta e amanheceu o dia. A
gente passa as noites acordados, temos que trabalhar no dia seguinte
sem condições. Parece que o som
está dentro de casa”, denuncia um morador ao lembrar que são inúmeros
carros com som no volume máximo.
 Reportagem: Juliet Manfrin
Foto: Fábio Donegá

No último volume
Na noite de quinta para sexta-feira, imagens feitas por uma moradora de
um prédio próximo mostram pelo menos três carros com som no último
volume. Um deles estacionado em frente à Câmara de Vereadores e os
outros dois na Avenida Toledo, próximo à Praça da Bíblia. “São centenas de
pessoas e muitas gritavam, bebiam muito. O movimento na loja de bebidas
era intenso, como sempre. Não sei porque ela pode ficar aberta a noite
toda. Então por volta das 2h45, sem conseguir dormir e sem as crianças
dormirem, resolvi chamar a polícia, aí me perguntaram se eu queria
representar contra os baderneiros, pense bem, eu teria que sair da minha
casa às 3h, com uma criança debaixo do braço para ir à delegacia para
representar contra um grupo de arruaceiros. A errada não sou eu. Não
estava perturbando o sossego das pessoas. Eu só quero ter o direito de
descansar. Se a polícia passasse ali veria o que está acontecendo e não
precisaria que eu saísse da minha casa para representar contra um grupo
que está na rua bebendo e incomodando todo mundo”, seguiu.

PLACAS já foram colocadas indicando a
proibição do estacionamento durante a
madrugada, na Praça da Bíblia

Muito frequentado

O bobódromo ali costuma ser
frequentado todos os dias da semana,
mas o movimento se intensifica nas
noites de quinta, sexta e sábado.
A assessoria de comunicação da
Polícia Militar foi procurada, mas não
houve retorno. Já a Cettrans afirma
que as multas por estacionamento só
podem ser aplicadas depois que as
40 placas forem implantadas na
Avenida Brasil, desde a Praça da
Bíblia até o Bairro São Cristóvão. A
multa será leve, com quatro pontos na
Carteira Nacional de Habilitação e
vai levar do infrator R$ 130,16.
“Mas aí as pessoas vão deixar de
estacionar na Brasil e se deixarem os
carros na Avenida Toledo, na Rua
Pernambuco como já acontece hoje,
impedir o estacionamento não vai
acabar com os bobódromos e com a
perturbação do sossego. Só vai afzer
com que o estacionamento migre”,
avalia a secretária Elizete Dias que
mora perto da Praça da Bíblia.
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Carro bate em portão

FÁBIO DONEGÁ

O Siate foi acionado na manhã
de ontem para atender um ferido
em um acidente no Bairro Claudete, em Cascavel, onde o motorista
de um carro teria perdido o controle da direção e atingiu o portão de
uma residência.
Além de recusar atendimento, o
condutor tentou fugir do local, mas
foi segurado por populares há cerca
de uma quadra de onde aconteceu a
batida. Segundo testemunhas, ele
estava visivelmente embriagado e tinha dificuldades para falar, supostamente sob o efeito de álcool.
O Pelotão de Trânsito foi acionado para a realização do teste do
bafômetro.

VEÍCULO só parou após bater em portão de residência no Bairro Claudete

O Pelotão de Choque prendeu
duas pessoas por trafico de
drogas neste fim de semana
durante uma abordagem no Bairro
14 de novembro. O grupo estava
em posse de aproximadamente 14
quilos de maconha. Detidos e a
droga foram encaminhados à 15ª
Subdivisão Policial. Ainda naquele
CHOQUE
bairro o Choque prendeu outras
duas pessoas com um revólver
calibre 38, 55 munições calibre 32, 11 do calibre 38, uma do calibre 22, 25 para 380 e
três pedras de crack, além de bucha de maconha. Na sequência o pelotão prendeu um homem
no Bairro Faculdade com uma pistola 380 e 50 munições, além de uma mulher na Rua Visconde
de Guarapuava, no Centro, que guardava em casa um revólver 357 e seis munições intactas.

Com as portas abertas
Um fato curioso chamou a atenção de
populares no Bairro Floresta ontem pela
manhã. Um Pálio foi encontrado na Rua
Arapongas abandonado e com as portas
abertas. O carro pertence a uma
empresa, mas não tinha registro de
roubo ou furto. Populares teriam visto
duas pessoas deixando o veículo e
correndo para um matagal. Quando
acionaram a polícia, chegaram a relatar
que se trataria de um sequestro, mas a
situação não foi confirmada. Até o início
da noite ninguém havia sido detido. O
veículo foi encaminhado para a 15ª
Subdivisão Policial onde permanecia à
disposição do proprietário.
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Clonado e
com maconha
para Cascavel

Giro da
Violência
PR-180
Um jovem de 20 anos foi
encaminhado à Unidade de
Pronto-Atendimento do Bairro
Brasília na tarde de ontem após
se envolver em um acidente
com motocicleta. Ele teria caído
da moto na PR-180, perto do
Distrito de Juvinópolis e foi
socorrido por um conhecido
que o levou até Rio do Salto
onde encontraram os
socorristas do Siate. A princípio
os ferimentos eram leves e o
rapaz não corria riscos.

Recuperado

A DROGA estava escondida no porta-malas do carro e seria deixada em Cascavel
Equipes da Polícia Rodoviária
Federal de Cascavel e de Foz do Iguaçu interceptaram, numa ação conjunta realizada no fim da noite de
sábado, no km 642 da BR 277, um
Jeep/Renegade Sport com placas
de Tubarão (SC). Durante a fiscalização foi localizado no porta-malas do
veículo 135 tabletes de maconha,
totalizando 111,5 quilos da droga.
Os policiais constataram ainda
que o carro possuía queixa de rou-

PRF

bo no município de Porto Alegre
(RS) no mês passado e que tinha
placas clonadas.
O motorista e o passageiro informaram que receberam o veículo
já carregado com o entorpecente
em Foz do Iguaçu e o entregariam
em Cascavel.
O condutor foi preso em flagrante e, junto com a droga e o veículo,
foi encaminhado à Delegacia de
Polícia Federal de Foz do Iguaçu.

Dia das Crianças
Os policiais da UPS (Unidade Paraná Seguro) localizada no Bairro
Interlagos, na região norte de Cascavel, estão arrecadando brinquedos
para serem distribuídos às crianças daquela região neste dia 12 de
outubro, Dia das Crianças. As doações podem ser feitas até quarta-feira
da sede da UPS e a distribuição vai ocorrer em uma atividade que
contará com atrações diversas para a criançada e muita festa a partir das
9h30. A ação conta com o apoio da Acic região norte e empresas locais.

A Polícia Rodoviária Federal
recuperou ontem pela manhã
um Gol roubado na noite de
sábado em frente a uma casa se
shows no Bairro Santa Cruz, em
Cascavel. O condutor teria sido
abordado no momento em que
deixava a casa noturna por dois
rapazes armados. Pela manhã o
veículo foi encontrado
abandonado, após se envolver
em um acidente, às margens da
BR-163 perto do Contorno
Oeste. Apenas o aparelho de
som foi levado.

Entre mãe e filha
Uma discussão familiar
mobilizou ontem socorristas do
Siate no Bairro Floresta. Eles
foram chamados para uma
suposta tentativa de suicídio,
mas quando chegaram ao local
viram que se tratava de uma
discussão entre mãe e filha
onde a garota dizia que iria se
matar. Após os primeiros
atendimentos, a jovem foi
acalmada e não precisou ser
encaminhada ao hospital.
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Resíduos
sólidos em
discussão

Giro Político

politica@jhoje.com.br

Prevenção ao suicídio
Será discutido e votado hoje e amanhã o projeto de
Lei que institui a Campanha Setembro Amarelo e o
Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio no calendário
oficial do Município de Cascavel.
O assunto, inclusive, já foi motivo de audiência
pública na cidade, na Câmara de Vereadores.

Doação

LIXO estará
em pauta hoje
Será votado na sessão para reduzir os resíduos em
de hoje o Projeto de Lei lixões. Com a separação in123/2017, que trata da correta, temos resultado de
obrigatoriedade do acondi- contaminação do solo e de
cionamento, separação e água subterrâneas”, afirma
destinação de resíduos o vereador.
O assunto também é
sólidos em Cascavel. A proposta também dá ênfase considerado de saúde
ao trabalho cooperativo re- pública. O projeto ressalalizado pelos catadores e ta a necessidade de setambém para a necessida- paração correta de matede de campanhas de cons- riais secos e úmidos.
cientização para que os “Materiais secos são os
percentuais recolhidos e recicláveis. Plástico, lata,
metal, vidro. Já os úmidos
reciclados aumentem.
O projeto é de autoria são os orgânicos e de fádo vereador Mauro Sei- cil decomposição”, explica.
bert. “Uma das medidas que podem ser  Reportagem: Tatiane Bertolino
tomadas é dispor so- Foto: Divulgação
bre a coleta seletiva,

Coleta Legal
Aliás, com a Coleta Legal, essa se torna a maior
dificuldade das cooperativas que atuam em Cascavel.
A população não faz essa separação do lixo, e os
catadores acabam perdendo muito material. “A coleta
de resíduos recicláveis deve ser realizada pelo
Município que encaminha às cooperativas que são
credenciadas”, complementa Mauro.
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O legislativo também vai
votar o projeto de lei
que autoriza a doação de
um terreno no Conjunto
Riviera. O local é para
construção do Colégio
Estadual no conjunto,
que conta com escola
municipal, creches,
unidades de saúde, mas
ainda não atende a
alunos da rede estadual.

Licença
O vereador Mauro
Seibert, que ensaia uma
licença no mandato, está
justamente esperando a
votação do projeto de

resíduos sólidos para aí
definir a respeito da sua
saída. O vereador alega
problemas de saúde que
vem postergando e que
agora vai precisar
resolver.

Homenagem
Amanhã, antes da sessão
ordinária, os vereadores
farão uma homenagem
ao professor Sérgio
Bialeck, com a entrega
da medalha de
Chiquinho Zimmermann
ao educador. A
homenagem está
programada para ocorrer
14h30, na Câmara de
Vereadores de Cascavel.

VISITA SUPRESA
A última sexta-feira foi de muito trabalho para os
integrantes da Comissão de Educação da Câmara de
Vereadores de Cascavel. Por conta de notícias veiculadas
na mídia local nas últimas semanas, dando conta de falta
de merenda em escolas e Cmeis de Cascavel, os vereadores
fizeram uma visita surpresa ao Centro de Distribuição
onde constaram que apesar da estrutura do setor não ser
a ideal. Nada de anormal foi constatado.

z A expectativa é para os próximos capítulos da
briga de Alécio e de Fernando.
z Os vereadores andam ‘se pegando’ por conta do
projeto que regulamenta a atividade dos
conselheiros tutelares.
z Alécio, inclusive, fez uma representação contra
Hallberg que será analisada pelo Conselho de Ética.
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A proposta da criação de um
fundo público de R$ 1,7 bilhão
despontou em uma grande discussão popular, já que o dinheiro viria justamente da população
para financiar as campanhas
eleitorais de 2018.
Como representante da população, o deputado federal Alfredo Kaefer votou contra a criação do fundo. “Com o meu voto contrário, rechaçamos a urgência da aprovação
do Fundão no Senado. Eu sou contra o financiamento público de campanha”, ressaltou Kaefer, na Câmara dos Deputados.
Para Alfredo, a criação deste fun-

do eleitoral é preocupante. “Já vimos
este filme nas últimas eleições
municipais. Não
teve nenhuma
campanha de
prefeito que não
tivesse algum
tipo de caixa
dois, grande pequeno ou médio. Será que estamos dispostos a ir por esse caminho em 2018?”, disse o deputado ao apontar que o instrumento
adequado para as campanhas é a
volta do financiamento privado.

Alep vota aditivos em contratos
Os deputados voltam a apreciar
na sessão plenária de hoje na Assembleia Legislativa do Paraná
(Alep), o projeto de lei nº 556/
2017, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a celebração de
termos aditivos aos contratos firmados com a União.
Como condição para refinanciar
as dívidas dos Estados, a União
estabeleceu o compromisso destes de implementarem Programas

PRECATÓRIOS

de Reestruturação e Ajuste Fiscal
enquanto perdurarem as dívidas,
comprometendo-se o Estado em limitar, por dois anos, o crescimento das despesas fiscais correntes,
em conformidade com o acordo
entre a União e os entes federados
firmado em 20 de julho de 2016. Aí
se excetuam as transferências aos
municípios e ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (Pasep).

Também em segunda discussão será apreciado o projeto de lei nº 356/2017, do Poder
Executivo, que regulamenta os artigos 101 e 105 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, inseridos pela Emenda Constitucional
Federal nº 94/2016. A matéria trata da possibilidade de o Governo do Estado
levantar numerário referente aos depósitos judiciais e administrativos, transferindo os valores
para a quitação de precatórios, em conformidade com o que dispõe a norma constitucional.

DIVULGAÇÃO

Contra dinheiro
público para
campanhas
DEPUTADO é contra financiamento de
campanha eleitoral com dinheiro público

Apelo
“Eu faço um apelo aos senadores.
Nós aprovamos em 2015 uma
PEC que autorizava a volta do
financiamento privado. Somos um
país capitalista e não tem outra
forma de financiar campanhas
regulamentadas que não sejam por
meio da iniciativa privada. Não é
tudo Lava Jato, há muitas
empresas, muitos segmentos,
dispostos a financiar as
campanhas dos políticos, de bons
projetos e de boas iniciativas.
Falta o Senado votar a PEC do
financiamento privado senão
todos estaremos extremamente
expostos em 2018”,
completou Kaefer.
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460 mil horas a cumprir
O banco de horas dos ser vidores, já temido pela administração pública, ainda está estourando. Isso, mesmo com o recesso
obrigatório para a maioria do dia
8 de setembro.
De acordo com a Secom (Secretaria de Comunicação), ainda há
460 mil horas a serem compensadas, de 6.200 servidores.
A preocupação é com o que seria preciso para sanar essas horas.
Pagar? Isso praticamente sem
chance, já que seriam necessários
R$ 3 milhões para zerar o banco,
de acordo com estimativa da administração. Aliás, isso é mesmo só
uma estimativa, considerando que
há servidores com cargas diferenciadas de horário e também divergência em faixas salariais. Desta
forma, não é possível precisar
quanto seria necessário para pagar
todo mundo.
No último feriado, quem tinha
horas para compensar, compensou. Quem não tinha, trabalhou
de forma interna ou teve a opção
de folgar e depois repor as horas
faltadas.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Arquivo

Sem recesso

Mesmo com tantas horas para
compensar, não haverá recesso no
dia 13, com exceção dos
servidores das escolas e dos Cmeis
(Centros Municipais de Educação
Infantil). É que já estava previsto
em calendário escolar o recesso
para os educadores e para os
alunos. Serão, ao todo, 2.938
funcionários das escolas e 1.250
dos Cmeis.
Em todos os demais setores da
administração, terá trabalho normal.

Finados

Recesso mesmo só está
programado para o dia 3 de
novembro, na sexta-feira depois do
feriado de Finados.
“Tradicionalmente, as famílias
viajam nesta data para visitar os
entes sepultados em outros
municípios ou outros estados”,
ressalta o secretário de
Comunicação, Ivan Zucchi. A não
obrigatoriedade do cumprimento
de horas faz parte de um acordo
firmado pela Prefeitura com o
Sismuvel (Sindicato dos Servidores
Municipais de Cascavel).
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INFÂNCIA ATACADA
Na semana em que se comemora do Dia das Crianças, é
preciso uma reflexão profunda sobre o presente e futuro delas.
Uma agenda política e social que tenta se impor no País tem se
revelado em um verdadeiro ataque as nossas crianças. Sem falar
na tragédia em Minas Gerais, onde oito crianças foram covardemente assassinadas de forma cruel em uma creche.
Até que ponto crianças podem ser expostas a cenas consideradas desagradáveis, deprimentes e assustadoras até para
adultos? Usando o pretexto de liberdade artística, estão tentando erotizar nossas crianças precocemente. Depois do caso
da exposição em Porto Alegre, agora a cena chocante de
uma criança tocando o corpo de um homem nu no Museu de
Arte Moderna em São Paulo.
A maioria dos psicólogos concorda que a exposição à nudez
prejudica o desenvolvimento emocional da criança. As discussões que ganharam tons agressivos nas redes sociais levaram a
um debate fora delas. A aberração foi tão grande que levou a
Associação Médica Brasileira emitir uma nota criticando a performance. Para a AMB, a exposição da nudez de um adulto frente a
crianças, não é algo positivo. “Situações de nudez, contato físico e
intimidade com o corpo são próprias do desenvolvimento humano, desde que ocorram entre pessoas com perfis equivalentes,
quanto à idade, maturidade e cultura”, diz a nota.
O Brasil é um país conservador e a sociedade precisa
reagir diante de uma agenda considerada, sim, como imoral,
para a grande maioria da população.

Rebeca Gusmão,
nadadora ao comentar a
prisão de Carlos Arthur
Nuzman.

NOTAS
z Uopeccan

z IFPR

No dia 16 de outubro, o
Hospital Uopeccan promove
o I Talk Show sobre câncer
de mama, em Cascavel. O
evento é parte da
programação do Outubro
Rosa, mês que se “colore”
de rosa para levantar a
bandeira da conscientização
sobre a doença. “Nós
pensamos em como iríamos
transmitir a mensagem de
uma maneira mais leve e,
ainda assim, fazer com que
ela fosse lembrada por
muito tempo”, diz a gerente
da Uopeccan, Kelyn Aires.

Foi prorrogado, até 12 de
outubro, o prazo de
inscrições para o Processo
Seletivo do IFPR. São
ofertadas mais de cinco
mil vagas em cursos
técnicos e superiores em
24 cidades paranaenses.
As inscrições devem ser
realizadas pela site:
cascavel.ifpr.edu.br. A taxa
de inscrição custa R$ 50,00
e pode ser paga até dia
13 de outubro. Todos os
cursos são gratuitos, ou
seja, não há cobrança de
mensalidade.

A garra da
equipe Sub 23
do FC Cascavel
que ontem, sob
chuva, deu
mais um passo
rumo à Série D
do Brasileirão.

Da Editoria
(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)
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AGÊNCIA BRASIL

“Na minha cabeça passou o
filme do Nuzman, quando ele
me fez responder a um
processo criminal
injustamente, onde, no final,
fui absolvida. Eu lembro
direitinho as palavras dele.
E, ontem [quinta-feira],
quando vi ele sendo preso,
vendo as coisas que ele fez,
eu falo - realmente, depois de
dez anos, a justiça divina
tarda, mas não falha”

O
desentendimento
político entre
dois vereadores
de Cascavel que
descambou para
o lado pessoal.
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Fases da lua
CHEIA
05/10 - 15h40

MINGUANTE
12/10 - 09h25

NOVA
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Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000

SOCIAL

CASCAVEL, 09 DE OUTUBRO DE 2017

MICHELI BRIXNER
E GERSON
KIELING, que
trocaram alianças
no sábado
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GeekUp 2017
Dias 18 e 19 de novembro,
Cascavel será sede de um dos
maiores eventos que
vai reunir tecnologia,
cultura, informação e
entretenimento.
Trata-se do GeekUp 2017.

gente@jhoje.com.br

oOo
O evento contará com várias
startups, desafios de robôs,
exposições, circuito de
palestras, apresentações
artísticas, festival de curta
metragem e mais uma série de
atrações já confirmadas. O
evento será no
Centro de Convenções e
Eventos de Cascavel.
Mais informações pelo telefone
(45) 99911-9075

O ódio não é senão o
próprio amor que adoeceu
gravemente.
André Luiz
AÍLTON SANTOS
DIVULGAÇÃO

A bela
BRUNA
PERIN

A escritora mirim Mariana Regina Zorzi encerrou as
atividades da Semana do Livro e da Biblioteca, evento
realizado pela Biblioteca Pública Sandálio dos Santos

Acelera

Festa da Padroeira

Dia 5 de novembro será realizada a corrida cinquentenária
do Autódromo Zilmar Beux. Entre os confirmados estão os
pilotos de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Paraná, Goiás, Pernambuco, Minas Gerais e
Ceará e até de Portugal e do Paraguai.

Até dia 12, o público poderá conferir as atrações da Festa
da Padroeira. Mais de 35 mil pessoas deverão passar pelo
evento. A organização da festa projeta uma arrecadação de
R$ 350 mil e 30% do lucro será revertido para entidades
que prestam serviços à comunidade.
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OBITUÁRIO
Íntegro

Em meio à tristeza da
despedida, a família
recebeu conforto com o
carinho de todos que
prestaram homenagem.
“Somente ouvíamos
elogios pelo homem que
foi”, diz Ana Lúcia.
Ela define o pai como um
homem íntegro, honesto e
honrado. “Sempre lutou
pela vida, foi um excelente
esposo, pai, patrão e avô”,
destaca a filha.
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IMILDO TALINI
16 de novembro de 1929

= 24 de setembro 2017

Homem honrado
A determinação com o trabalho história de Inildo Talini.
e o amor pela família serão lemEle nasceu em Arroio do Meio – Rio
brados sempre por aqueles que Grande do Sul – onde viveu até meaconheceram e fizeram par te da dos dos anos 70. Casou-se com Mirtes Maria Bresolin Talini e seguiu a
Cascavel onde formou a família.
Talini se dedicou muitos anos
ao trabalho na madeireira tradicional da família da esposa que inclusive foi homenageada pelo Município de Cascavel.
O terreno onde hoje está instalada a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Brasília per tencia à família Bresolin que então negociou a
área com o município. Inildo ficou
viúvo em 2000 e em homenagem a
esposa, a UPA leva o nome de Irtes Maria Bresolin.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Fotos: Arquivo de Família

EMPREENDEDOR
Com a coragem e o espírito de
um homem empreendedor, Talini
decidiu abrir o próprio negócio. A experiência adquirida na vida profissional fez com que ele conseguisse gerenciar a serraria.
“Ele trabalhou até a década de
90 na madeireira e depois montou
a própria serralheira. Hoje damos
continuidade aos trabalhos”, comenta a filha Ana Lúcia Talini.

Além dela, Imildo Talini teve
outros dois filhos, Rubens e Roberto e foi privilegiada com dez
netos e dois bisnetos.
Talini iniciou recentemente
um tratamento após ser diagnosticado com câncer. “Ao descobrir o câncer ele já começou
a fazer o tratamento e infelizmente não conseguir vencer a
doença”, lamenta a filha.

Faleceu aos 87 anos, no dia 24 de setembro vítima do câncer.
Deixa três filhos, dez netos e dois bisnetos.
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Leitura

Câmara analisa
segunda denúncia

Antes de ser analisada em
plenário, a denúncia deve passar
pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) da
Câmara. A primeira reunião da
comissão está marcada para a
próxima terça-feira (10), a partir
das 10h, quando está prevista a
leitura do parecer elaborado pelo
relator Bonifácio de Andrada
(PSDB-MG). Após a apresentação
do parecer, ainda na terça-feira,
os advogados dos três acusados
poderão se manifestar oralmente
para expor os argumentos de
defesa contra a denúncia. Os
membros da comissão poderão
pedir o prazo de duas sessões para
analisar o parecer e a
manifestação dos acusados.

AGÊNCIA BRASIL

DEPUTADO Bonifácio Andrade é o relator da
denúncia contra Temer

Em uma semana mais curta por
causa do feriado de 12 de outubro,
a Câmara dos Deputados começará a análise da segunda denúncia
apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer pelos crimes
de obstrução da justiça e organização criminosa. A acusação de organização criminosa é imputada também aos ministros da Casa Civil,
Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco.
Por se tratarem de autoridades
com foro privilegiado, a denúncia só
pode ser analisada pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) com a autorização da Câmara. A investigação só
pode ocorrer se dois terços dos
513 deputados votarem em plenário favoravelmente à continuidade
do processo na Justiça.

Plenário
Na pauta do plenário, consta uma medida provisória que altera procedimentos
administrativos dotando o Banco do Brasil e a Comissão de Valores
Mobiliários, “de instrumentos mais efetivos de supervisão e aplicação de
penalidades” cometidas por instituições financeiras. Na sessão deliberativa de
terça, o plenário pode começar a discutir a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 134/2015, que institui cotas para mulheres no Legislativo. A proposta
passou pelo Senado, já foi aprovada em duas comissões da Câmara e aguarda,
desde o ano passado, votação pelos deputados em plenário.

Lotofácil
Megasena

Concurso: 1569

02 04 08 09 10 12 13
14 16 18 20 21 23 24 25
Concurso: 1975

08 11 24 26 47 57

Lotomania

Quina

02 04 06 10 14 16
32 33 37 46 50 52 76
85 90 92 93 94 97 98

Concurso: 4501

20 41 48 51 65

Concurso: 1803

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

Concurso: 1703

03 13 23 43 44 46

1º prêmio

15 22 28 29 45 47

2º prêmio

Timemania

3º prêmio
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Concurso: 1092

36 37 40 54 59 61 67
TIME DO

Federal

BRAGANTINO-SP

5º prêmio

Concurso: 5221

77984
32304
77107
19978
21649

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

O astral pode deixar seu signo mais
introspectivo e até tímido. No trabalho,
procure ficar no seu canto e tente não
depender dos colegas. Não comente
seus planos, pois alguém pode querer
atrapalhar. Cor: preto.
Bom dia para correr atrás dos seus
sonhos, mesmo que pareçam distantes. Terá facilidade para reunir pessoas em torno de objetivos comuns, o
que deve favorecer o trabalho em equipe. Cor: marrom.
Sua atenção vai se voltar para emprego e sucesso. Bom momento para traçar metas ambiciosas, rever os rumos
da carreira e cuidar da sua imagem profissional. Terá facilidade para lidar com
o público e com autoridades. Cor: bege.
A Lua deixa seu signo mais otimista e
descontraído. Contagie os colegas com
seu bom humor e fará o trabalho render
mais. Cursos e treinamentos podem ajudar na sua carreira. Cor: vermelho.

Libra

A Lua brilha em seu signo, reforça sua
confiança e seus pontos fortes. Terá
ânimo e disposição em dobro para correr atrás dos seus interesses, ainda
mais se focar nas tarefas que mais gosta
de fazer. Cor: lilás.

Você pode enfrentar algumas mudanças no trabalho. Cuide do que é responsabilidade sua com afinco e não
revele seus planos ainda. É hora de
agir com discrição para conseguir o
que quer. Cor: marrom.

Escorpião

Pode surgir uma boa oportunidade de
conseguir um aumento ou ganhar uma
grana extra. Aproveite para colocar as
finanças em dia e planejar os próximos
gastos. Cor: laranja.

Esta é uma boa hora para buscar aliados que ajudem a realizar seus projetos. Tudo o que fizer em equipe tem
mais chance de dar certo. Some forças
com os colegas. Cor: amarelo.

Sagitário

horóscopo

Vai ser mais fácil se concentrar no trabalho. Mostre determinação e empenho
ao cumprir suas tarefas, mesmo que tenha que se esforçar em dobro. Dê uma
força aos colegas e dedique uma atenção extra à saúde. Cor: vermelho.

Capricórnio

Elvis Fidelle atua desde os
15 anos e começou sua carreira
nos palcos cascavelenses

Quem nasce sob esta influência se distinguirá por sua coragem e franqueza.
Terá proteção do planeta Vênus e dos
signos correspondentes, Touro e Balança. Será considerado uma pessoa
lúcida, que decide com clareza de expressão, todas as situações complicadas ou comprometedoras. Franco e
com temperamento amoroso, terá gosto por flores, ornamentos e pinturas
bucólicas. Otimista, ama a verdade e a
defende para que tudo se realize na mais perfeita ordem. Dotado de grande afetividade, forte
senso estético, solidez e valorização dos bens materiais.

Você vai encarar o dia com mais leveza e descontração. Aproveite para resolver assuntos pendentes no trabalho e conquistar a simpatia de colegas
e clientes. Cor: preto.

Aquário

Fidelle já é conhecido nas telonas do
cinema. Em 2016, participou do filme
Minha Mãe é uma Peça 2, longa-metragem
que teve uma das maiores arrecadações
nacionais, com quase 10 milhões de
espectadores, estrelado por Paulo Gustavo,
no papel de Dona Hermínia. Na trama, o
ator integra a trupe de Marcelina
(Mariana Xavier).
O cascavelense não para por aí e já no
começo do ano que vem estará nas telonas
novamente. Neste ano, gravou cenas para o
filme Legalidade, que estreia em 2018, e
tem no elenco Cléo Pires, Fernando Alves
Pinto, José Henrique Libague, entre outros.
Legalidade é um filme produzido quase que
em sua totalidade no Rio Grande do Sul,
com algumas das cenas gravadas no Museu
da Aeronáutica, no Rio de Janeiro.
“Eu fiz um piloto, numa sequência de cenas
importantes do filme. Filmamos com o
auxílio de militares para pegarmos a maneira
de andar, de se portar deles. É um longa
que tem um pano de fundo histórico, pósditadura militar. Gosto muito desse tipo de
tema e é bom fazer parte de um projeto
assim”, afirma Fidelle.

Senhor, não me repreendas na tua ira,
nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou
fraco; sara-me, Senhor, porque os meus
ossos estão perturbados. Até a minha
alma está perturbada; mas tu, Senhor,
até quando?. Volta-te, Senhor, livra a
minha alma; salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança
de ti; no sepulcro quem te louvará? Já
estou cansado do meu gemido, toda a
noite faço nadar a minha cama.
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Bom dia para agilizar assuntos domésticos e familiares. Pode aumentar seus
ganhos com produtos caseiros ou algo
que faz nas horas vagas. Conte com
os parentes! Cor: branco.

Peixes

cinemas em 2018

Salmo do Dia Salmo 6

Áries

Retorno aos

Protege os dias: 16/05 - 28/07 - 09/10
- 21/12 - 04/03. Número de sorte: 9
Mês de mudança: setembro. Está presente na Terra: de 19h às 19h.

Touro

l

ANJO IEIALEL

E amanhã: Lademir Dal Vesco, Antonio Donizete Barriviera, Ademir João Somensi, Alzira
Yoshimi de Oliveira, Pâmela Leony, Odair Valdir Hugo Neske, Eli Tabaroski, Gi Zelle, Juilson
Bomm, Eliseu Marcos Christo e Tatiana Schicowski.

Gêmeos

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Santoin

na telinha da TV

Parabéns!

Câncer

CASCAVELENSE

Até o início de janeiro de
2018, o cascavelense Elvis
Fidelle, de 29 anos, que hoje
mora no Rio de Janeiro, retorna na telinha da TV em
rede nacional. O ator, que é
também jornalista, gravou há
poucos dias cenas para a
novela do SBT, Carinha de
Anjo. Sua primeira aparição
na televisão foi na Rede Globo, na minissérie Operação
Rapina, em 2012.
“Esse segundo semestre
começou produtivo. Gravei
uma participação para a novela que deve ir ao ar até
janeiro do ano que vem. Não
posso dar detalhes da cena,
pois ela acontece propositadamente na reta final e decisiva da trama. Posso adiantar que os acontecimentos envolvem a protagonista
(Bia Arantes) e sua irmã (Rai
Teichimam)”, conta.
Fidelle tem as características de um artista multifacetado. Por conta de sua formação em jornalismo, ele
também é um dos apresentadores do programa Musical Classe A, transmitido
pela Rádio Bandeirantes, do
Rio de Janeiro, todos os domingos. “No programa, falamos de arte, cinema e teatro”, diz.
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Você terá mais facilidade para se comunicar e expor suas opiniões, o que
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N o velas
• REDE GLOBO
MALHAÇAO
Lica se revolta com os boatos contra Bóris. Mitsuko cobra explicações de
Edgar. K2 visita Tato. Dóris apoia Bóris. Começa a reunião de Bóris e Ana
Maria com Edgar e Marta. MB, Tina e
Felipe dão suporte para Lica. Clara sofre com a rixa entre Malu e Lica, e Guto
a conforta. Marta se incomoda ao descobrir que Bóris e Lica trocaram mensagens em redes sociais, e Edgar pressiona o orientador.
TEMPO DE AMAR
Maria Vitória implora para que Irmã
Assunção a ajude a descobrir o paradeiro de Mariana em Portugal. No Rio,
Inácio tem um mau pressentimento.
Celeste compreende o sofrimento de
Conselheiro por Odete. Celina desconfia de Alzira ao confrontar a mãe sobre
seu parentesco com Celeste. Alzira alerta Celeste sobre o questionamento de
Celina. Olímpia declara sua paixão por
Edgar. Em Morros Verdes, Delfina revela a Maria Vitória que a menina tem
uma tia no Rio de Janeiro e a incentiva
a ir para o Brasil. Lucinda finge enviar
uma carta de Inácio para Geraldo no
empório no Rio de Janeiro.

PEGA PEGA
Maria Pia avisa a Eric que Sabine
foi internada. Eric informa a Malagueta
que Dom lhe deu plenos poderes para
decidir por Sabine nas questões relacionadas ao escritório de Genebra. Dílson contrata Júlio e Evandro como garçom e gerente do quiosque, respectivamente. O Carioca Palace atinge sua
lotação máxima com a chegada dos
músicos que participarão do festival na
cidade. Pedrinho se aconselha com
Nelito sobre paquerar uma mulher. Malagueta comenta com Maria Pia que
teme que Eric descubra seu envolvimento no roubo.
A FORÇA DO QUERER
Ritinha enfrenta Joyce, que chama
a polícia para garantir seu direito à guarda de Ruyzinho. Abel se recusa a acompanhar Dantas à delegacia. Edinalva repreende Dantas por transferir a culpa de
Ruy para Ritinha. Ruy presta depoimento. Werneck e os policiais cercam a casa
de Rubinho e Caio e Selma se preocupam com Bibi. Ritinha jura vingança contra Joyce. Jeiza confessa a Caio que descobriu sobre seu noivado com Bibi. Silvana decide usar o dinheiro de Bibi para
repor o desfalque do agiota e aplacar as
dívidas de Eurico. Ritinha discute com
Ruy. Irene envia flores para Eurico.

RECORD

• RECORD

BELAAVENTURA
Na masmorra do Castelo Valedo,
Pietra está assustada diante de Marion. Alguns caldeirões por ali com ervas, frascos, vestígios das experiências. Marion sugere que Pietra confirme
a Merlino que tem os conhecimentos
necessários para reproduzir as fórmulas tão poderosas, e com isso garantir
o interesse da Ordem Pura. Accalon se
hospeda na casa de Joniel e Tiana.
Fernão vai até a taverna de Falstaff. F
O RICO E LÁZARO
Evil ora ao Deus dos Hebreus. A sala
do trono se ilumina e Shala, filha do novo
rei, desperta do sono profundo. Nitócris
tenta falar com o irmão, mas ele não dá
atenção. Absalom manda Larsa ficar longe de Dana. Ela gosta de ser protegida
por Absalom. Sammu-Ramat aconselha
Asher a deixar o palácio com Joana.
Joaquim convida Neusta para deixar a
cidade com ele e Edissa. Zac encontra
Beroso e diz ter encontrado alguém para
o plano. Evil autoriza a partida de Joaquim. Asher diz que ficará ao lado do
rei. Evil avisa que fará um pronunciamento. Amitis encontra Nitócris e diz que a
esposa e filhas de Evil fugirão.

• SBT • CARINHA DE ANJO
DIVULGAÇÃO

Cecília conta que finalmente beijou Gustavo
Gustavo avisa Cecília que irá para Campo Grande com Cristóvão para apoiar Verônica devido a morte de seu pai. Dulce Maria
fica de peruca para tentar não ficar com saudade de Estefânia,
que está em lua de mel com Vitor. A carinha de anjo também
tenta animar a noviça Fabiana, que está triste com a notícia da
morte do pai de Verônica, que também era como seu pai. Madre
Superiora diz para Cecília que dará aula de matemática até que a
nova professora chegue ao colégio. Noemia se despede de
Haydee e Flávio. Os dois ficam tristes e Flávio confessa que com
Noemia aprendeu o que realmente é amor. Cecília avisa Fabiana
que a Madre Superiora liberou ela para descansar ao invés de dar
aula. Rodrigo Antunes (Francisco Carvalho) chega até a casa de
Inácio para conhecer Zeca. Cecília conta para Fabiana que
finalmente beijou Gustavo. Fabiana diz que está muito feliz e ao
mesmo tempo preocupada com Verônica, quando ela voltar e
saber que os dois estão juntos.
* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

SHOPPING JL
 IT - a coisa
Sala 1: Qui a Qua 21h10
Pica-Pau - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 14h - 15h50 - 17h40 - 19h30
DIVULGAÇÃO

 Blade Runner
Sala 2: Qui a Qua 15h - 18h (dub) 21h (leg)
Kingsman - O Circulo Dourado
Sala 3: Qui a Qua 21h30 (LEG)

 LEGO Ninjago - O Filme
Sala 3: Qui a Qua 19h30
 Emoji: O Filme
Sala 4: Qui a Qua 14h
 My Little Pony - O Filme
Sala 3: Qui a Qua 15h30 - 17h30
 Chocante
Sala 4: Qui a Qua 15h50 - 17h40 - 19h30 - 21h20
SHOPPING WEST SIDE

 LEGO Ninjago - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 14h (3D)
Sala 2: Qui a Qua 14h40 - 16h40
Kingsman - O Circulo Dourado

Sala 2: Qui a Qua 18h45 - 21h30 (Dud)

 Divórcio

Sala 3: Qui a Qua 22h10

SOLUÇÃO

19

20

CRIANÇA

RODRIGO DASSIE

HOJE NEWS, 09 DE OUTUBRO DE 2017

Feliz Dia da Criança!

DIVULGAÇÃO

Desejando muito amor
para todas as crianças,
a linda Alice
VITOR PINHEIRO

muito para o Concurso
Os alunos da Escola Monteiro Lobato que se dedicaram
da Criança
Dia
ao
ções
mora
come
das
va
de Oratória, na expectati
DIVULGAÇÃO

Aproveitando o que há
de melhor nessa fase
da vida, a linda Clara
Fonseca Fappi

RODRIGO DASSIE

O Dia das Crianças começou mais cedo para os pequenos que fazem
tratamento no Hospital Uopeccan. A comemoração foi na Tamara
Festas e teve deliciosos quitutes, animação, presentes e muito amor!
VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

Esperando pela semana que
é toda dela, a meiga Olivia

Amora Folly
Leite, cinco meses
de pura fofura

