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DOR E
DESESPERO

Familiares e amigos
protestaram ontem

pedindo justiça e punição
aos autores da morte de

Jaqueline e Ricardo, ambos
vítimas de acidentes

de trânsito.
 Pág. 05

À meia-noite
deste sábado
adiante seu
relógio para
a 1h de
domingo (15).

HORÁRIO DE VERÃOTradição e fé

  Págs. 08 e 09
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Megasena
Concurso: 1976

12 14 19 25 52 59

Dupla sena
Concurso: 1704

07 12 20 26 28 421º sorteio

02 08 14 24 27 332º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1571

01 03 04 05 06 07 11 12
14 17 18 19 23 24 24

Quina
Concurso: 4504

03 23 26 51 60

Timemania
Concurso: 1093

01 33 44 46 52 60 67
TIME DO

Lotomania
Concurso: 1804

06 07 09 14 24 32 34 39
40 44 58 65 69 70 74 76

77 88 91 98
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5222

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

64.027
43.205
45.665
00.171
18.122

SANTA CRUZ-PE

Mais longe de que a estrada
de Santos para Campinas no feri-
ado prolongado ficou a distância
do Peixe para o Corinthians na ta-
bela do Brasileirão. Com o empa-
te de 1 a 1 ontem pela 27ª roda-
da, o Alvinegro está agora dez
pontos atrás do líder do Brasilei-
rão, em segundo lugar. E mais di-
fícil do que trânsito de feriado foi
acompanhar o primeiro tempo do
jogo no Moisés Lucarelli.

Naldo abriu o placar para a Ma-
caca logo aos quatro minutos mas
foram as duras divididas e a troca
de passes no gramado irregular
que ilustraram a disputa ardida.

O empate veio ainda no primei-
ro tempo, no finzinho, quando Bru-
no achou Ricardo Oliveira, que mar-
cou de cabeça.

Vale o reconhecimento do golei-
ro do Santos, um dos melhores jo-

PLACAR DE ONTEM

BRASILEIRÃO
Flamengo 1 x 1 Fluminense

Vitória 1 x 2 Sport
Ponte Preta 1 x 1 Santos

Palmeiras ? x ? Bahia

SÁBADO (7/10)
Cruzeiro 2x1 Ponte Preta

SÁBADO (14/10)
19h Vasco x Botafogo
21h São Paulo x Atlético-PR

DOMINGO (15/10)
17h Fluminense x Avaí
17h Sport x Atlético-MG
17h Atlético-GO x Palmeiras
17h Chapecoense x Flamengo
19h Coritiba x Grêmio
19h Bahia x Corinthians

SEGUNDA-FEIRA (16/10)
20h Santos x Vitória

28ª RODADA
BRASILEIRÃOLonge, longe...

O FC Cascavel Sub-17 empatou
sem gols na manhã de ontem
com o J. Malucelli. Os dois times
criaram diversas oportunidades,
mas não conseguiram
transformá-las em gol. O goleiro
aurinegro Jonas fez grande
partida e garantiu o empate. No
dia 21, às 10h, o time recebe o
Atlético Paranaense em casa, no
CT do FC Cascavel.

Gol contra
No Fla-Flu do Dia das Crianças,
nem os torcedores-mirins rubro-
negros nem os tricolores saíram
do Maracanã com gostinho de
vitória. Em um jogo equilibrado
e truncado, válido pela 27ª
rodada do Brasileirão, os rivais
cariocas ficaram no empate: 1 a
1. O Fluminense abriu o placar
com gol contra de Pará aos 8
minutos do 2º tempo. O Flamengo
empatou aos 24, com Réver.

SPORT DEVOLVE SÃO PAULO À DEGOLA
Depois de nove rodadas, o Sport voltou a vencer no Campeonato

Brasileiro. A vítima foi o Vitória, que manteve a sina de ser o pior
mandante do torneio ao ser derrotado por 2 a 1 pelo time pernam-
bucano ontem, no Barradão. Diego Souza fez o primeiro gol e deu

assistência para o segundo. Tréllez descontou.
Com o resultado, a equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo dá

um salto na tabela, saindo da 17ª para a 11ª colocação, com 33
pontos. Pior para o São Paulo, que permaneceu com 31 ao perder
para o Atlético-MG na noite de quarta-feira e volta a abrir a temida

zona da degola. Já o Vitória aparece em 12º, com 32.

gadores do Campeonato, que “sal-
vou” o time embora não estivesse
em seu melhor dia. O camisa 1 pas-
sou a noite e a manhã com febre.

FC Cascavel
Partida marcada por duras divididas TERMINA
EMPATADA

DIVULGAÇÃO
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A Arquitetura e o meio é temática da 4ª Expocenário

Praia da Mata: Exposição traz Arquitetura Tropical e Litorânea
Upcycling é o processo de transformar elementos

sem valor em novos objetos criativos de design. Essa
técnica foi utilizada na 4ª Expocenário do curso de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Paranaense
– Unipar, Unidade de Cascavel. Palete, iluminação,
bamboo, tecidos, latas, grafite são alguns dos materiais
que compõem e embelezam os ambientes.

Nesta edição, seis espaços diferenciados en-
contram-se espalhados pelos corredores da Uni-
versidade e podem ser apreciados até o dia 4 de
novembro. A turma da 4ª série se empenhou para
criar cada cantinho, tendo como organizador e ori-
entador o professor Emerson Santos, que leciona
a disciplina de Objeto e Ambiente.

Conforme explica o docente, trata-se de uma
atividade prática acadêmica de ambientação e de-
sign, que une conceito, arte e criatividade. A temá-
tica é A Arquitetura e o Meio, com cenários que
demonstram como o meio pode perfazer uma pai-
sagem arquitetônica. Nas outras edições, as ex-
posições foram inspiradas nos temas Brasilidade,
Tarsila do Amaral e Tributo a Vinícius de Morais.

“A cada ano, as expectativas da comunidade
externa e dos alunos tem aumentado, graças a um
trabalho ao longo dos anos, mostrando que o processo
de interiores merece dedicação, detalhamento, cari-
nho, primor. É gratificante quando vemos cenários sen-
do montados em cinco semanas, depurando proposta,
conceito, teorias em uma grande prática, em um espa-

Frase Love is in the city marca cenário

Paisagismo: Espaço é inspirado no Jardim Deca
Casa Cor São Paulo

ço modificado e gostoso. Estou feliz pelo resultado e
feedback dos visitantes”, destaca o professor.

O estudante Matheus Fadanelli conta que por
ter recebido um espaço aberto, de convivência, o
grupo optou pelo paisagismo e teve como inspira-
ção os trabalhos do arquiteto e paisagista Alex Ha-
nazaki. O aluno elogia a integração do grupo, inclu-
sive nos fins de semana, e compartilha como foi
realizar todo o processo, da elaboração do projeto
ao orçamento de materiais e execução: “A compo-
sição do cenário segue a ideia naturalista. A criação
do canteiro traz a natureza para dentro do espaço
construído, tira a ideia de espaço fechado. Aqui,
alguns objetos foram incorporados a essa atmosfera
natural, como a cadeira de cordas, que é uma relei-
tura das cadeiras de varanda paranaense”.

Fadanelli complementa que foi utilizado tam-
bém material de descarte, tornando o ambiente
interessante para o público e mais barato. “É sig-
nificativo, porque conseguimos ver na prática o
que imaginávamos, ver uma pilha de lixo sendo
transformada em um ambiente agradável, toman-
do forma. Tudo isso, a partir da nossa apropria-
ção da pesquisa e do aprendizado adquirido so-
bre projetos, além de ter um valor maior por ter
nosso esforço e suor na construção”, frisa.

Ambientes projetados pela turma da 4ª série esbanjam
conceito, arte e criatividade; exposição fica até 4 de novembro

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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 Reportagem: Juliet Manfrin
   Fotos: Aílton Santos

Pais, familiares e amigos se
uniram ontem em uma mesma voz
de protesto pedindo por justiça e
punição para quem matou Jaqueli-
ne e Ricardo. Com faixas e carta-
zes, uniram sua dor, rezaram e cho-
raram de saudades e revolta.

Em janeiro de 2016, na BR-277,
Ricardo Pereira Aparecido perdeu a
vida após ser atropelado por um Fus-
ca, cujo condutor fugiu do local e se
apresentou à polícia dias depois. O
motorista pagou fiança de R$ 1,9 mil
e responde ao processo em liberda-
de. Não há data para julgamento.

Jaqueline Fernandes Pereira
completaria 28 anos ontem. Ela
morreu em um acidente na BR-467,
perto de Cascavel, no dia 24 de
setembro. O condutor do veículo

Lágrimas de dor MAIS DETALHES
Ricardo Pereira morreu atropelado
no primeiro dia do ano passado.
Como o condutor do Fusca fugiu, o
jovem foi encontrado às margens da
rodovia já sem vida. As câmeras de
segurança da Ecocataratas ajudaram
a identificar o carro e o condutor se
apresentou dias depois.
Jaqueline estava de moto quando foi
atingida por um Astra na BR-467,
dia 24 de setembro. Com a força
do impacto, a motocicleta foi jogada
para o canteiro central. Os
ocupantes do carro fugiram a pé. O
Siate foi acionado, mas quando
chegaram ela já estava sem vida.
Como o veículo ficou no local, o
condutor se apresentou dias depois.

que teria provocado o acidente não
a socorreu e fugiu do local. Ele se
apresentou à polícia dias depois e
também responde em liberdade.

Quem acompanhou o protesto
se emocionou com a dor dos pais
e amigos. Eles se abraçavam, na
tentativa de consolar um ao outro.

Os manifestantes caminharam des-
de a Catedral Nossa Senhora Apareci-
da, onde ocorria a 65ª Festa da Padro-
eira, até a sede da 15ª SDP (Subdivi-
são Policial de Cascavel). O grupo ficou
em frente à delegacia por algum tem-
po, deu as mãos, orou, chorou. Pediu
para conversar com o delegado de plan-
tão, mas nem mesmo foi recebido.

O grupo encerrou a manifesta-
ção com um minuto de silêncio em
homenagem a Jaqueline e Ricardo.

MANIFESTAÇÃO pacífica terminou com ato em frente à 15ª SDP

Ainda sob forte emoção, o pai de Jaqueline é consolado
pela mãe da jovem durante o PROTESTO
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 Reportagem: Juliet Manfrin
   Fotos: Divulgação

Há quem diga que não é Dia das
Crianças se não tiver presente. Pois
bem, na região norte de Cascavel, gra-
ças a uma ação da UPS (Unidade Pa-
raná Seguro) instalada no Bairro In-
terlagos, muitas delas não passaram
a data em branco.

Quem é acostumado a combater
a criminalidade, ontem se rendeu à
emoção e passou horas descontraí-
das com a comunidade.

Os policiais militares lotados naque-
la base passaram os últimos dias arre-
cadando brinquedos novos e usados
e, no Dia das Crianças, foram distri-
buídos. Foram mais de mil presentes
entregues prioritariamente às crianças
daquele entorno.

Todas foram cadastradas, na pró-
pria UPS, ao longo da semana. Tudo
isso para garantir que na hora da en-

As crianças na UPS

trega os presentes seriam suficientes e
ninguém saísse frustrado. A ação co-
meçou às 9h30, se estendeu por toda
a manhã e terminou por volta das 14h.

Além do envolvimento dos próprios
policiais, eles contaram com o apoio do
empresariado local. E se você pensa que
teve só presente, enganou-se. A crian-
çada teve direito a brinquedos, cachor-
ro-quente e doces, muitos doces.
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 Um grupo de trabalhadores rurais
sem-terra montou acampamento on-
tem pela manhã às margens da PR-
180, a cerca de 200 metros da BR-
277, sentido Juvinópolis, em Cascavel.

Segundo o apurado pela reporta-
gem, o grupo teria enviado um ofício
ainda na quarta-feira (11) “avisando”
a Polícia Militar que iria para o local.

Eram cerca de 30 pessoas, mas
pelo menos 70 eram esperadas no
acampamento. O objetivo era aco-

Sem terra nem lei A RETIRADA
Antes mesmo que os barracos
estivessem erguidos grupos especiais da
Rocam (Ronda Ostensiva Com Apoio
de Motocicletas), da Rotam (Rondas
Ostensivas Táticas Metropolitanas) e
a Polícia Rodoviária Estadual, além do
Serviço Reservado da PM, foram ao
local e conseguiram negociar com os
ocupantes, que abandonaram o local e
seguiram para as margens de uma
estrada rural, próximo ao Distrito de
São João do Oeste,
também em Cascavel.
Eles prometem formar uma força-tarefa
para ir ao Incra (Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária), em
Curitiba, na próxima semana e cobrar,
dentre outras questões, espaços
para assentamento.
Parte do grupo diz ter documentos
assinados pelo próprio Incra
concedendo o direito a um pedaço de
terra da antiga Fazenda Rimafra, a qual
foi reintegrada na metade deste ano.
Oficiais dizem que a Justiça não
reconhece esses papéis como legítimos.

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Fotos: Aílton Santos

Grupo promete ir ao Incra cobrar pedaço de chão
Polícia chegou ao local ainda pela manhã e
famílias nem chegaram a montar acampamento

QUEM SÃO?
O bando se diz dissidente do MST
(Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem-Terra) e faz duras
críticas ao movimento.

modar 300 famílias. Espera-se chegar
a este número até domingo.

O grupo é o mesmo que tentou
invadir a Fazenda Keli - antiga Fazen-
da Rimafra - há cerca de um mês,
mas foi retirado pelo Pelotão de Cho-
que após flagrante. Na ocasião, o
Choque foi acompanhado por um
oficial de Justiça, tendo em vista que
a reintegração daquela área, que es-
tava invadida havia quase 20 anos,
foi decretada em julho passado.

Em todo o Paraná, segundo a CPI das Questões Agrárias, existem hoje
pelo menos 130 áreas rurais invadidas. Na lista para a reforma agrária estari-
am quase 6 mil famílias, mas o próprio Incra admite que lista é falha.

130 áreas invadidas
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 63
Homicídios 50
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 949
Furtos 2.780
Veículos (furtos/roubos) 818
Outros 2.915

Acidentes 2.176
Colisões 2.005
Atropelamentos 168
Mortes 45

Quadrilha presa com carros roubados

Uma briga de casal deixou
duas pessoas gravemente feridas
a golpes de faca na manhã de
ontem na Rua Cabo Luiz Augusto
Pereira, no Bairro Santa Felicida-
de, em Cascavel. Segundo famili-
ares, as brigas eram frequentes
e por pouco não terminou em tra-
gédia. Ambos já teriam se sepa-
rado, mas há poucos dias a mu-
lher teria voltado para casa.

Ontem, durante a discussão,
ambos seguravam facas e se fe-
riram gravemente. O rapaz de 23
anos foi golpeado no tórax. Ela
tem 21 anos e f icou com
uma faca cravada na região do
pescoço, pois o ar tefato quebrou

Facada pra todo lado
com a violência do golpe.

Duas ambulâncias e o médi-
co de plantão do Siate fizeram os
primeiros atendimentos e enca-
minharam os feridos ao Hospital
Universitário. A Delegacia de Ho-
micídios vai investigar o caso. O
hospital não informou as condi-
ções de ambos.

 A Polícia Rodoviária Federal
abordou no início da madruga-
da de ontem, no posto de fisca-
lização em Lindoeste, na BR-
163, dois veículos que seguiam
sentido Foz do Iguaçu. Tratava-
se de um Renault/Sandero e um
Agile. Ao consultar o chassi, foi
constatado que os dois veículos
eram roubados ou furtados, sen-
do que as placas que ambos
eram frias. Os condutores dis-
seram que pegaram os veículos
em São Leopoldo (RS) e recebe-
riam R$ 3 mil cada um para os
entregarem em Foz do Iguaçu.

A habilitação de um deles es-
tava suspensa e o outro nem ti-

nha direito a dirigir.
Os policiais também suspeita-

ram de um Clio com placas de Por-
to Alegre (RS). O condutor negou
que estivesse acompanhando os
carros roubados, mas ficou eviden-
ciado um possível envolvimento de
todos, uma vez que foram encon-
tradas várias mensagens trocadas
por eles. Com o passageiro do Clio
foram encontradas uma bucha de
cocaína e uma pequena quantida-
de de maconha.

Um radiocomunicador foi en-
contrado no Sandero. Quatro pes-
soas foram detidas e encaminha-
das, com os veículos, à Delega-
cia da Polícia Civil de Cascavel.

Vítimas foram levadas com ferimentos graves ao
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: Aílton Santos
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Conselho Tutelar
Todo o procedimento ao projeto que altera a lei do
Conselho Tutelar deve ser feito novamente. O novo

projeto passará pelas comissões, será analisado, para
depois ser colocado em votação na Câmara de Cascavel. O

que se espera agora é que, ao contrário do projeto
original, o substitutivo não fique parado na mesa da
presidência da Casa de Leis por mais de dois meses.

A justificativa
A presidência da Câmara
explica que a demora
ocorreu porque muitos
conselheiros tutelares
procuraram o Legislativo
dando sugestões a respeito
da proposta. E que é por
isso que até ganhou um
substitutivo antes de ir a
plenário. Gugu Bueno nega
que tenha havido qualquer
interesse político.

Artigos ilegais
Já a justificativa do
substitutivo é de que ele foi
necessário porque vários
pontos na lei original estavam
ilegais e que por isso a
Comissão de Justiça na
Câmara deu parecer contrário.
O “medo” dos autores do

substitutivo era de que, caso
o projeto original fosse
posto em votação, o parecer
não fosse derrubado e, no
caso de emendas com as
mudanças, elas também não
fossem aprovadas.

Prejuízos
Para o Município, há
prejuízos na demora da
aprovação do projeto. Isso
porque, sem a nova lei,
algumas políticas públicas
de assistência social ficam
engavetadas. A grande
briga de Alécio Espinola
com Fernando Hallberg é
porque, segundo Alécio, o
projeto original foi
amplamente discutido com
a secretaria e aprovado
pela maioria dos
conselheiros.

    DIA DE BRANCO NA PREFEITURA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Mesmo com muita hora extra para compensar, amanhã o
trabalho será normal no poder público municipal de
Cascavel. Apenas escolas e Cmeis estarão fechados. Isso
porque a folga já estava prevista em calendário escolar.
Os demais servidores trabalham normalmente.

Ignorados!
A confusão a respeito

da nova lei do Conselho
Tutelar de Cascavel atrasa
a regulamentação da atu-
ação dos conselheiros. A
avaliação é do presidente
do CMDCA (Conselho Mu-
nicipal da Criança e do
Adolescente), Valdair De-
bus. “O problema é que,
com a aprovação da nova
Lei do CMDCA, o Conse-
lho Tutelar ficou sem lei,
e as duas são atreladas.
Gostaríamos de saber o
que está ocorrendo na Câ-
mara que a nova lei ainda
não foi colocada em vota-
ção”, ressalta.

A lei que re-
gulamenta a
atuação dos
conselheiros
está na Câma-
ra desde julho.
O projeto origi-
nal nem che-
gou a ser colo-
cado em votação, mas foi
elaborado um substituti-
vo, justificado por um pa-
recer contrário da Comis-
são de Justiça à propos-
ta original. Na prática, as
duas propostas são pra-
ticamente uma cópia da
outra, conforme já mostra-
do pelo Hoje News.

Se a proposta do Exe-

cutivo já não andava, pa-
rou de vez. Essa demora
sem explicação e a simi-
laridade entre os dois pro-

jetos leva o co-
mando do
CMDCA a acre-
ditar que está
no meio de
uma “briga po-
lítica”. “Trata-
se de uma lei
polêmica. Mui-

tos conselheiros, por
exemplo, ainda são contra
a necessidade de teste
psicológico para ser elei-
to”, argumenta Valdair,
que acrescenta que, não
é porque são contra que
isso deixará de existir.

A nova Lei do CMDCA entrou em vigor dia 23 de agosto
deste ano e entre as mudanças está a de que  a responsabilidade
por investigar a conduta dos conselheiros tutelares passa a ser de
uma comissão formada pela Secretaria de Assistência Social. A
nova política regulamenta ainda as eleições dos conselheiros. O
edital para eleição deste ano já foi publicado e a eleição será dia
31 de outubro. Contudo, a nova lei do CMDCA exige
alterações na legislação que rege o Conselho Tutelar, a qual
continua em campo minado na Câmara.

SEM LEI, SEM ELEIÇÕES

 A medida faz parte de um acordo da prefeitura com o
Sismuvel,que trata sobre a forma de amortização do déficit
técnico atuarial do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Cascavel.

 Só não pensaram muito nos pais, que precisam
trabalhar normalmente e precisam improvisar onde e com
quem deixar os filhos.

PRESIDENTE DO CMDCA:
“Gostaríamos de saber o que
está ocorrendo na Câmara”

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

Cascavel tem
hoje 15

conselheiros
tutelares,

divididos em três
conselhos: sul,
norte e oeste.
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Um roubo de um caminhão com
o motorista feito refém por pelo me-
nos um dia em Andradina, no Mato
Grosso do Sul, há pelo menos duas
semanas, teve desdobramentos que
pode indicar um esquema de recep-
tação em Cascavel.

Um rodotrem de uma transpor-
tadora de São Paulo, carregado com

Dono encontra
carreta roubada
e vai recorrer
à corregedoria

45 toneladas de picanha avaliada em
R$ 1 milhão foi levada após o moto-
rista ser tomado de assalto em um
posto de combustíveis no estado vi-
zinho. Ele ficou em poder dos assal-
tantes até que o veículo e a carga
chegassem ao seu destino: parte
dele em Maringá, inclusive a carga, e
parte dele em Cascavel.

Como o caminhão Mercedes-Benz 2640 do ano de 2010 e as carretas ano
2013 tinham localizadores, o dono da transportadora, Ilto Carlos Frigeri,
conseguiu identificar que o cavalo e a primeira carreta estavam em Maringá,
dentro de um armazém. A carga foi localizada em um açougue daquela cidade
onde, segundo Frigeri, oito pessoas foram presas nesta semana.

Carreta roubada
no Mato Grosso

do Sul foi localizada
em empresa
de Cascavel

 L ocalização

Parte da CARGA
ROUBADA foi
recuperada há poucos
dias pela PRF,
em Maringá

DIVULGAÇÃO/PRF
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MUDANDO DE CONVERSA

 Trabalho
A Justiça do Trabalho
pretende não aplicar parte
das novas regras da
reforma trabalhista por
considerar que elas violam
direitos previstos na
Constituição ou em
convenções internacionais.
O novo texto entra em vigor
mês que vem e o “boicote”
foi discutido nessa
semana. Por isso,
advogados preveem que a
jurisprudência em torno da
reforma deve demorar.
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“Hoje dois terços dos recursos
arrecadados ficam com a
União. (...) Não adianta

elaboramos um belo projeto,
se continuarmos com 35% de

carga tributária sobre o
Produto Interno Bruto [PIB]”

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Acic e Ceonc
disponibilizam exames

de mamografia
gratuitamente para
mulheres com mais

de 35 anos. Para
agendar horário no

Ceonc basta se
identificar como filiada

da associação.
Contatos: (45) 3321-

1438 e 3321-1403 e
convenios@acicvel.com.br.

A inércia dos governos do
Estado e federal frente aos
sem-terra incentivou mais

uma tentativa de
invasão ontem em
Cascavel e por fim

um grupo se  instalou
provisoriamente
em uma estrada

rural. Eles esperam
300 famílias para irem a

Curitiba pressionar o Incra.
Boa sorte!

Mary Zaidan

Uns adoram, outros odeiam. O horário de ve-
rão jamais foi unanimidade. É fato que a econo-
mia gerada pelo horário de verão caiu nos últimos
quatro anos, possivelmente diante da mais grave
recessão contínua já experimentada pelo País. Ain-
da assim, entre outubro de 2016 e fevereiro de
2017, o Brasil poupou R$ 159,5 milhões com o
anoitecer tardio. Pode parecer pouco, mas não é
desprezível para quem precisa juntar centavos.

Há de se considerar ainda o impacto do sol no
turismo e na agricultura nos dez estados das Re-
giões Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste, in-
cluindo o Distrito Federal, em que o horário de
verão é adotado.

Parte dos Estados Unidos - incluindo a Flóri-
da, que execra a hipótese de perder preciosas
horas de sol e, consequentemente, de turistas -
, Canadá, México e vários países da América
Central e Caribe adotam o horário de verão. O
mesmo ocorre em todos os países da União Eu-
ropeia, na Rússia, na Austrália e parcela da Nova
Zelândia, no Oriente Médio, na África e na Amé-
rica do Sul. Além do Brasil, os relógios do Para-
guai, Uruguai e Chile também mexem. (texto re-
duzido - versão original em Noblat, O Globo)

 Horário de Verão
Entra em vigor neste fim de
semana mais uma edição
do horário de verão. Neste
sábado, à meia-noite,
adiante seu relógio em
uma hora. Isso mesmo,
quando der meia-noite já
será 1h de domingo. Por
isso, o dia 15 terá apenas
23 horas. Paciência nas
primeiras semanas pois
terá de acordar mais cedo,
sem choro! Esta edição
termina dia 17 de
fevereiro de 2018.

DIVULGAÇÃO

 Deputado defendeu Alfredo
Kaefer (PSL-PR), que defende
a PEC 511/10, de sua autoria,

que estipula teto de 25% do
PIB a carga tributária num

prazo de dez anos.
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DENÚNCIA NA
CORREGEDORIA
O empresário Ilto Carlos Frigeri diz que,
diante de todos os fatos que
aconteceram desde o roubo do veículo
e da carga, até encontrar tudo, e a
forma com que foi atendido pela
polícia, pretende levar a questão
adiante. Ele prometeu ir à Corregedoria
da Polícia Civil formalizar uma denúncia.
“Eu passei a localização do refrigerador
à polícia, afirmei que o localizador
estava nele e depois disso o rastreador
foi desligado e o refrigerador
desapareceu [leia mais ao lado]. Eu
quero a carreta de volta, o refrigerador e
os pneus. Se eles não aparecerem e
quem os recebeu não for
responsabilizado, farei uma denúncia à
corregedoria”, destacou.

O que diz o GDE
A delegada do GFE (Grupo de
Diligências Especiais) Ana
Palodetto confirmou que a
situação foi acompanhada pelo
GDE. Ela disse que a carreta foi
apreendida na quarta-feira e vai
passar agora por uma perícia para
só então ser devolvida ao dono. A
delegada comentou ainda que
estão sendo feitas diligências para
averiguar o que aconteceu com o
refrigerador“ e que o genro do
dono do caminhão, que
acompanhou a ação, não soube
precisar se o equipamento era
algum dos que estavam na
empresa”.  Ana Palodetto disse
desconhecer a situação dos pneus
e, ao ser questionada se alguém foi
levado para prestar depoimentos,
afirmou que isso só deverá ocorrer
na segunda-feira, ainda sem horário
definido, pois é preciso saber dos
horários do escrivão. A reportagem
tentou contato ontem com a
empresa onde estava a carreta
roubada, mas, por ser feriado,
ninguém atendeu o telefone.

 Reportagem: Juliet Manfrin

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com
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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, 13 de outubro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Celso Pereira Barreto e Ines da Silveira
2- Rafael da Silva Saibro e Ana Paula Schons dos Santos
3- Rosenio Vieira Amorim e Edna dos Santos
4- Marcos Pereira dos Santos e Fabiana da Silva Oliveira
5- Marcelo João Soares Elesbão e Yasmim Cassyane da Silva
6- Eduardo Henrique Perdun  e Suellen Affonso
7- Daniel Rodrigo Morais Melnich e Aline de Carvalho Penteado
8- Rafael da Silva Monteiro Leite e Jennyfer Lauanda de Oliveira Lopes
9- Jose Vilmar Ribeiro e Noeli Salete Suskievicz
10- Iziquiel Deniz Gonçalves e Ivanilda Aliar Felipe
11- Itamar Regazzo Pedreschi Porto e Ana Paula Cavalari Faller
12- Gustavo Briskievicz e Camila Quadros de Moraes
13- Diego Tafarel Allebrandt e Vanessa Barbosa Cherubini
14- Mauricio Maia Souza e Jéssica Cruz da Silva

 A segunda carreta e o refrigerador, que sozinho custa R$ 100 mil e que
era onde estava um rastreador, foi localizado em uma empresa em Cascavel.
Lá, ainda de acordo com o empresário Ilto Carlos Frigeri, a placa da carreta
havia sido trocada, a cor já havia sido mudada e um novo documento esta-
va sendo providenciado. “Como o localizador estava no equipamento de
refrigeração e nós identificamos onde ele estava, com a localização da empre-
sa, acionei imediatamente a Polícia Civil de Cascavel e informei a localização.
Falei que esse localizador estava no refrigerador. Fiz isso na quarta-feira (11),
só que logo depois disso, às 15h45, o localizador foi desligado e o aparelho
não foi mais encontrado”, denuncia o empresário.

Ilto Carlos Frigeri acredita que o refrigerador já esteja em outro caminhão
e até em outra cidade. “Eu acredito que tenham passado o equipamento
para outra carreta mesmo depois de termos acionado a Polícia Civil”, seguiu.

Outro alerta feito pelo empresário diz respeito à possível impunidade: “Pelo
que eu soube, ninguém foi preso, ninguém foi levado à delegacia para prestar
esclarecimentos. Simplesmente foram até a empresa, pegaram a carreta e
pronto”. Um genro do empresário reside em Cascavel e acompanhou a ação
da polícia na quarta-feira. Ele viu ainda que os 12 pneus que estavam na
carreta, todos com o logotipo da empresa, a Transportadora ICF, haviam
sido retirados do veículo recuperado.

Onde entra Cascavel
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Conselho Tutelar
Todo o procedimento ao projeto que altera a lei do
Conselho Tutelar deve ser feito novamente. O novo

projeto passará pelas comissões, será analisado, para
depois ser colocado em votação na Câmara de Cascavel. O

que se espera agora é que, ao contrário do projeto
original, o substitutivo não fique parado na mesa da
presidência da Casa de Leis por mais de dois meses.

A justificativa
A presidência da Câmara
explica que a demora
ocorreu porque muitos
conselheiros tutelares
procuraram o Legislativo
dando sugestões a respeito
da proposta. E que é por
isso que até ganhou um
substitutivo antes de ir a
plenário. Gugu Bueno nega
que tenha havido qualquer
interesse político.

Artigos ilegais
Já a justificativa do
substitutivo é de que ele foi
necessário porque vários
pontos na lei original estavam
ilegais e que por isso a
Comissão de Justiça na
Câmara deu parecer contrário.
O “medo” dos autores do

substitutivo era de que, caso
o projeto original fosse
posto em votação, o parecer
não fosse derrubado e, no
caso de emendas com as
mudanças, elas também não
fossem aprovadas.

Prejuízos
Para o Município, há
prejuízos na demora da
aprovação do projeto. Isso
porque, sem a nova lei,
algumas políticas públicas
de assistência social ficam
engavetadas. A grande
briga de Alécio Espinola
com Fernando Hallberg é
porque, segundo Alécio, o
projeto original foi
amplamente discutido com
a secretaria e aprovado
pela maioria dos
conselheiros.

    DIA DE BRANCO NA PREFEITURA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Mesmo com muita hora extra para compensar, amanhã o
trabalho será normal no poder público municipal de
Cascavel. Apenas escolas e Cmeis estarão fechados. Isso
porque a folga já estava prevista em calendário escolar.
Os demais servidores trabalham normalmente.

Ignorados!
A confusão a respeito

da nova lei do Conselho
Tutelar de Cascavel atrasa
a regulamentação da atu-
ação dos conselheiros. A
avaliação é do presidente
do CMDCA (Conselho Mu-
nicipal da Criança e do
Adolescente), Valdair De-
bus. “O problema é que,
com a aprovação da nova
Lei do CMDCA, o Conse-
lho Tutelar ficou sem lei,
e as duas são atreladas.
Gostaríamos de saber o
que está ocorrendo na Câ-
mara que a nova lei ainda
não foi colocada em vota-
ção”, ressalta.

A lei que re-
gulamenta a
atuação dos
conselheiros
está na Câma-
ra desde julho.
O projeto origi-
nal nem che-
gou a ser colo-
cado em votação, mas foi
elaborado um substituti-
vo, justificado por um pa-
recer contrário da Comis-
são de Justiça à propos-
ta original. Na prática, as
duas propostas são pra-
ticamente uma cópia da
outra, conforme já mostra-
do pelo Hoje News.

Se a proposta do Exe-

cutivo já não andava, pa-
rou de vez. Essa demora
sem explicação e a simi-
laridade entre os dois pro-

jetos leva o co-
mando do
CMDCA a acre-
ditar que está
no meio de
uma “briga po-
lítica”. “Trata-
se de uma lei
polêmica. Mui-

tos conselheiros, por
exemplo, ainda são contra
a necessidade de teste
psicológico para ser elei-
to”, argumenta Valdair,
que acrescenta que, não
é porque são contra que
isso deixará de existir.

A nova Lei do CMDCA entrou em vigor dia 23 de agosto
deste ano e entre as mudanças está a de que  a responsabilidade
por investigar a conduta dos conselheiros tutelares passa a ser de
uma comissão formada pela Secretaria de Assistência Social. A
nova política regulamenta ainda as eleições dos conselheiros. O
edital para eleição deste ano já foi publicado e a eleição será dia
31 de outubro. Contudo, a nova lei do CMDCA exige
alterações na legislação que rege o Conselho Tutelar, a qual
continua em campo minado na Câmara.

SEM LEI, SEM ELEIÇÕES

 A medida faz parte de um acordo da prefeitura com o
Sismuvel,que trata sobre a forma de amortização do déficit
técnico atuarial do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Cascavel.

 Só não pensaram muito nos pais, que precisam
trabalhar normalmente e precisam improvisar onde e com
quem deixar os filhos.

PRESIDENTE DO CMDCA:
“Gostaríamos de saber o que
está ocorrendo na Câmara”

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

Cascavel tem
hoje 15

conselheiros
tutelares,

divididos em três
conselhos: sul,
norte e oeste.



RADAR02 HOJE NEWS, 13 DE OUTUBRO DE 2017

MUDANDO DE CONVERSA

 Trabalho
A Justiça do Trabalho
pretende não aplicar parte
das novas regras da
reforma trabalhista por
considerar que elas violam
direitos previstos na
Constituição ou em
convenções internacionais.
O novo texto entra em vigor
mês que vem e o “boicote”
foi discutido nessa
semana. Por isso,
advogados preveem que a
jurisprudência em torno da
reforma deve demorar.
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“Hoje dois terços dos recursos
arrecadados ficam com a
União. (...) Não adianta

elaboramos um belo projeto,
se continuarmos com 35% de

carga tributária sobre o
Produto Interno Bruto [PIB]”

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Acic e Ceonc
disponibilizam exames

de mamografia
gratuitamente para
mulheres com mais

de 35 anos. Para
agendar horário no

Ceonc basta se
identificar como filiada

da associação.
Contatos: (45) 3321-

1438 e 3321-1403 e
convenios@acicvel.com.br.

A inércia dos governos do
Estado e federal frente aos
sem-terra incentivou mais

uma tentativa de
invasão ontem em
Cascavel e por fim

um grupo se  instalou
provisoriamente
em uma estrada

rural. Eles esperam
300 famílias para irem a

Curitiba pressionar o Incra.
Boa sorte!

Mary Zaidan

Uns adoram, outros odeiam. O horário de ve-
rão jamais foi unanimidade. É fato que a econo-
mia gerada pelo horário de verão caiu nos últimos
quatro anos, possivelmente diante da mais grave
recessão contínua já experimentada pelo País. Ain-
da assim, entre outubro de 2016 e fevereiro de
2017, o Brasil poupou R$ 159,5 milhões com o
anoitecer tardio. Pode parecer pouco, mas não é
desprezível para quem precisa juntar centavos.

Há de se considerar ainda o impacto do sol no
turismo e na agricultura nos dez estados das Re-
giões Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste, in-
cluindo o Distrito Federal, em que o horário de
verão é adotado.

Parte dos Estados Unidos - incluindo a Flóri-
da, que execra a hipótese de perder preciosas
horas de sol e, consequentemente, de turistas -
, Canadá, México e vários países da América
Central e Caribe adotam o horário de verão. O
mesmo ocorre em todos os países da União Eu-
ropeia, na Rússia, na Austrália e parcela da Nova
Zelândia, no Oriente Médio, na África e na Amé-
rica do Sul. Além do Brasil, os relógios do Para-
guai, Uruguai e Chile também mexem. (texto re-
duzido - versão original em Noblat, O Globo)

 Horário de Verão
Entra em vigor neste fim de
semana mais uma edição
do horário de verão. Neste
sábado, à meia-noite,
adiante seu relógio em
uma hora. Isso mesmo,
quando der meia-noite já
será 1h de domingo. Por
isso, o dia 15 terá apenas
23 horas. Paciência nas
primeiras semanas pois
terá de acordar mais cedo,
sem choro! Esta edição
termina dia 17 de
fevereiro de 2018.

DIVULGAÇÃO

 Deputado defendeu Alfredo
Kaefer (PSL-PR), que defende
a PEC 511/10, de sua autoria,

que estipula teto de 25% do
PIB a carga tributária num

prazo de dez anos.
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GRECIA
NASCIMENTO,
por Arivonil
Policarpo

Livro
O jornalista e  escritor  José  Maschio, integrante do

Projeto Livrai-Nos, vai lançar seu livro “Tempo do cigarro
sem Filtro”. O evento será no Anfiteatro da FAG,  Bloco 1,

dia 17, às 19h30.

Colégio Militar
O alto comando da Polícia

Militar do Paraná e
autoridades estarão em

Cascavel dia 20 de outubro.
O assunto é o projeto de

implantação de um Colégio
Militar no Município. O

encontro será na Acic, às
8h, durante café da manhã.

  Teatro na Rua
A programação do 31º
Festival de Teatro de
Cascavel traz hoje o
espetáculo Rosa dos

Ventos, de Presidente
Prudente (SP). O grupo vai

se apresentar no Lago
Municipal, às 16h30.

Chorar sobre as
desgraças passadas é a
maneira mais segura

de atrair outras.
William Shakespeare

Débora Cristina de Moura Amboni e Renato Müller

FÁ
B

IO
 D

O
N

E
G

Á

Expo Toledo 2017
Até dia 15 de outubro a
Expo Toledo 2017 e 12ª
Internacional promete

movimentar a região. Os
organizadores estão

preparados para receber um
público estimado em mais de

90 mil pessoas.Hoje tem
rodeio com entrada gratuita.
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Á
ri

es

Ouça a sua intuição e evite sair por aí
falando sobre os seus planos. Saiba
reconhecer quem são seus reais ami-
gos para não se decepcionar. Aposte
na sua criatividade para superar os
obstáculos. Cor: laranja.

horóscopo

To
ur

o

No trabalho e na vida pessoal, nada
de se envolver com assuntos que não
lhe interessam. Na hora de fazer uma
compra, não tenha pressa. Pesquise
preços antes de tomar uma decisão.
Cor: lilás.

Li
br

a

Fique de olho nas oportunidades pro-
fissionais. Um pouco de ambição pode
favorecer sua carreira. Sua vontade
de adquirir algo de maior valor vai
servir de inspiração para o trabalho.
Cor: vinho.

E
sc

or
pi

ão No trabalho, tome a iniciativa e não
deixe nenhuma tarefa pendente. Cui-
dado com promessas boas demais ou
poderá se decepcionar. Cor: pink.

G
êm

eo
s Ótimo momento para fazer planos a lon-

go prazo, mas ainda é cedo para com-
partilhá-los com os demais. Dê mais
praticidade aos seus projetos antes de
colocá-los em andamento. Cor: preto.

C
ân

ce
r

No ambiente profissional, seja coeren-
te em suas ações. Apresente suas idei-
as com clareza aos chefes e superio-
res e aproveite fazer sugestões e pro-
postas interessantes em seu trabalho.
Cor: verde.

Sa
gi

tá
rio

Sua sinceridade pode ser mal-interpre-
tada nos assuntos profissionais. Pense
antes de falar para não gerar desen-
tendimentos. Em casa, aproveite o dia
para reunir seus parentes e fazer pla-
nos em comum. Cor: vinho.

C
ap

ric
ór

ni
o No campo profissional, tenha como meta

obter mais prazer naquilo que faz e não
apenas ganhar dinheiro. Dedique par-
te do seu tempo à sua família e a educa-
ção dos mais jovens. Cor: branco.

Le
ão

Com jogo de cintura, você conseguirá
sair de situações delicadas neste dia.
Mantenha a discrição na área profissi-
onal para não ver seu nome envolvi-
do em boatos. Cor: lilás.

V
irg

em

Finalize pendências antes de começar
uma nova tarefa. Organizar seus pen-
samentos é uma ótima pedida neste dia.
Se precisar resolver mal-entendidos,
uma boa conversa pode dar conta do
recado. Cor: rosa.

A
qu

ár
io Tenha cuidado para que as pessoas à

sua volta não abusem da sua boa von-
tade. Saiba dizer não e demonstrar a
sua opinião. Dia favorável para resol-
ver mal-entendidos. Cor: vinho.

Pe
ix

es

Atividades que possa desenvolver com
autonomia são as ideais neste dia.
Hoje, você vai traçar novos planos com
facilidade. Apenas não convém entrar
em discussões que não lhe dizem res-
peito. Cor: laranja.

ANJO IAH-HEL
A pessoa nascida em 13 de outubro,
sob a influência desse anjo, amará a
tranquilidade, a nobreza de caráter e a
solidez de atitudes. Cumprirá fielmente
todos os deveres e obrigações para
consigo, sua família e comunidade. Pra-
ticará vários esportes, podendo largar
tudo caso comece a aborrecer-se; terá
a mesma postura quando isso aconte-
cer em relação ao amor. É evoluída
espiritualmente e sabe aproveitar
sua energia, para seu próprio
crescimento e para o bem da hu-
manidade. Pensa mais nos outros
do que em si próprio.

Parabéns!

Salmo do Dia
Salmo 113

Louvai ao Senhor. Louvai, servos do Se-
nhor, louvai o nome do Senhor.
Seja bendito o nome do Senhor, desde ago-
ra para sempre. Desde o nascimento do sol
até ao ocaso, seja louvado o nome do Se-
nhor. Exaltado está o Senhor acima de to-
das as nações, e a sua glória sobre os
céus. Quem é como o Senhor nosso Deus,
que habita nas alturas? O qual se inclina,
para ver o que está nos céus e na terra!

Fé, oração e devoção. A quinta-feira foi assim
para dezenas de milhares de fiéis que se revezaram em
romaria em diversas celebrações religiosas realizadas
ao longo do dia em comemoração à padroeira do
Brasil e da cidade de Cascavel, Nossa Senhora da
Conceição de Aparecida.

Em ano mariano e em comemoração pelos 300 anos
da descoberta da imagem no Rio Paraíba do Sul, hoje
na cidade de Aparecida do Norte, a imagem de
peregrinação trazida do santuário paulistano decorou o
altar da Catedral que leva o nome da santa em
Cascavel. As primeiras missas ocorreram no início da
manhã e se estenderam até a noite. Às 17h, por
exemplo, a celebração marcou a coroação de Nossa
Senhora e a bênção das crianças.

Mas entre os pontos mais emocionantes aos
cristãos estava a concentração dos motociclistas no
Lago Municipal, às 9h30, e que seguiram em
procissão à Catedral com chegada às 10h50,
encerrando, assim, uma das missas.

Além das atividades religiosas, o encerramento da
65ª Festa da Padroeira, que havia começado no dia 3
de outubro com novenas, missas e programação
gastronômica, foi bastante comemorado. Com mais de
900 voluntários, os organizadores estimam que, durante
todos esses dias e principalmente ontem, ao menos 40
mil pessoas tenham passado pela festa.

A avaliação oficial só deve ser divulgada nos
próximos dias, mas se estima que essa meta tenha sido
batida principalmente porque o tempo contribuiu nos dois
últimos dias das festividades, quarta-feira e ontem. Toda
a programação se encerrou com uma missa celebrada na
noite de quinta-feira. “Precisamos nos lembrar de todas as
preces e as intercessões que já fizemos a Nossa Senhora
Aparecida e que ela continue nos abençoando e sendo
um caminho de fé ao seu filho Jesus”, lembrou o
arcebispo dom Mauro Aparecido dos Santos.

FESTA DA PADROEIRA:
40 mil fiéis em oração

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: Aílton Santos

Denise Marcela Martini, Vanda Fer-
reira e Gracieli Daronch Dassoler.
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Á
ri

es

Ouça a sua intuição e evite sair por aí
falando sobre os seus planos. Saiba
reconhecer quem são seus reais ami-
gos para não se decepcionar. Aposte
na sua criatividade para superar os
obstáculos. Cor: laranja.

horóscopo

To
ur

o

No trabalho e na vida pessoal, nada
de se envolver com assuntos que não
lhe interessam. Na hora de fazer uma
compra, não tenha pressa. Pesquise
preços antes de tomar uma decisão.
Cor: lilás.

Li
br

a

Fique de olho nas oportunidades pro-
fissionais. Um pouco de ambição pode
favorecer sua carreira. Sua vontade
de adquirir algo de maior valor vai
servir de inspiração para o trabalho.
Cor: vinho.

E
sc

or
pi

ão No trabalho, tome a iniciativa e não
deixe nenhuma tarefa pendente. Cui-
dado com promessas boas demais ou
poderá se decepcionar. Cor: pink.

G
êm

eo
s Ótimo momento para fazer planos a lon-

go prazo, mas ainda é cedo para com-
partilhá-los com os demais. Dê mais
praticidade aos seus projetos antes de
colocá-los em andamento. Cor: preto.

C
ân

ce
r

No ambiente profissional, seja coeren-
te em suas ações. Apresente suas idei-
as com clareza aos chefes e superio-
res e aproveite fazer sugestões e pro-
postas interessantes em seu trabalho.
Cor: verde.

Sa
gi

tá
rio

Sua sinceridade pode ser mal-interpre-
tada nos assuntos profissionais. Pense
antes de falar para não gerar desen-
tendimentos. Em casa, aproveite o dia
para reunir seus parentes e fazer pla-
nos em comum. Cor: vinho.

C
ap

ric
ór

ni
o No campo profissional, tenha como meta

obter mais prazer naquilo que faz e não
apenas ganhar dinheiro. Dedique par-
te do seu tempo à sua família e a educa-
ção dos mais jovens. Cor: branco.

Le
ão

Com jogo de cintura, você conseguirá
sair de situações delicadas neste dia.
Mantenha a discrição na área profissi-
onal para não ver seu nome envolvi-
do em boatos. Cor: lilás.

V
irg

em

Finalize pendências antes de começar
uma nova tarefa. Organizar seus pen-
samentos é uma ótima pedida neste dia.
Se precisar resolver mal-entendidos,
uma boa conversa pode dar conta do
recado. Cor: rosa.

A
qu

ár
io Tenha cuidado para que as pessoas à

sua volta não abusem da sua boa von-
tade. Saiba dizer não e demonstrar a
sua opinião. Dia favorável para resol-
ver mal-entendidos. Cor: vinho.

Pe
ix

es

Atividades que possa desenvolver com
autonomia são as ideais neste dia.
Hoje, você vai traçar novos planos com
facilidade. Apenas não convém entrar
em discussões que não lhe dizem res-
peito. Cor: laranja.

ANJO IAH-HEL
A pessoa nascida em 13 de outubro,
sob a influência desse anjo, amará a
tranquilidade, a nobreza de caráter e a
solidez de atitudes. Cumprirá fielmente
todos os deveres e obrigações para
consigo, sua família e comunidade. Pra-
ticará vários esportes, podendo largar
tudo caso comece a aborrecer-se; terá
a mesma postura quando isso aconte-
cer em relação ao amor. É evoluída
espiritualmente e sabe aproveitar
sua energia, para seu próprio
crescimento e para o bem da hu-
manidade. Pensa mais nos outros
do que em si próprio.

Parabéns!

Salmo do Dia
Salmo 113

Louvai ao Senhor. Louvai, servos do Se-
nhor, louvai o nome do Senhor.
Seja bendito o nome do Senhor, desde ago-
ra para sempre. Desde o nascimento do sol
até ao ocaso, seja louvado o nome do Se-
nhor. Exaltado está o Senhor acima de to-
das as nações, e a sua glória sobre os
céus. Quem é como o Senhor nosso Deus,
que habita nas alturas? O qual se inclina,
para ver o que está nos céus e na terra!

Fé, oração e devoção. A quinta-feira foi assim
para dezenas de milhares de fiéis que se revezaram em
romaria em diversas celebrações religiosas realizadas
ao longo do dia em comemoração à padroeira do
Brasil e da cidade de Cascavel, Nossa Senhora da
Conceição de Aparecida.

Em ano mariano e em comemoração pelos 300 anos
da descoberta da imagem no Rio Paraíba do Sul, hoje
na cidade de Aparecida do Norte, a imagem de
peregrinação trazida do santuário paulistano decorou o
altar da Catedral que leva o nome da santa em
Cascavel. As primeiras missas ocorreram no início da
manhã e se estenderam até a noite. Às 17h, por
exemplo, a celebração marcou a coroação de Nossa
Senhora e a bênção das crianças.

Mas entre os pontos mais emocionantes aos
cristãos estava a concentração dos motociclistas no
Lago Municipal, às 9h30, e que seguiram em
procissão à Catedral com chegada às 10h50,
encerrando, assim, uma das missas.

Além das atividades religiosas, o encerramento da
65ª Festa da Padroeira, que havia começado no dia 3
de outubro com novenas, missas e programação
gastronômica, foi bastante comemorado. Com mais de
900 voluntários, os organizadores estimam que, durante
todos esses dias e principalmente ontem, ao menos 40
mil pessoas tenham passado pela festa.

A avaliação oficial só deve ser divulgada nos
próximos dias, mas se estima que essa meta tenha sido
batida principalmente porque o tempo contribuiu nos dois
últimos dias das festividades, quarta-feira e ontem. Toda
a programação se encerrou com uma missa celebrada na
noite de quinta-feira. “Precisamos nos lembrar de todas as
preces e as intercessões que já fizemos a Nossa Senhora
Aparecida e que ela continue nos abençoando e sendo
um caminho de fé ao seu filho Jesus”, lembrou o
arcebispo dom Mauro Aparecido dos Santos.

FESTA DA PADROEIRA:
40 mil fiéis em oração

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: Aílton Santos

Denise Marcela Martini, Vanda Fer-
reira e Gracieli Daronch Dassoler.
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GLOBO • MALHAÇÃO

 • RECORD

Tato se instala na casa de Roney, com a ajuda de K2.
Deco se incomoda com o comportamento de Keyla por cau-
sa de Tato. Das Dores e Ellen incentivam Anderson a voltar
para a escola. Benê lamenta com Josefina e Julino a saída de
Ellen do Cora Coralina. Roney e Valdemar ficam apreensivos
com o entrosamento entre Deco, Keyla e Tato. Edgar repre-
ende Bóris por deixar o colégio. Benê e Fio homenageiam
Ellen, que se emociona. Nena insiste para que Anderson faça
exames preventivos sobre sua saúde sexual. Malu afirma a
Edgar que deixará a escola e se afastará dele, caso não ocu-
pe o cargo de Bóris. Edgar dispensa Bóris.

TEMPO DE AMAR
O Imediato aparta Teodoro e Maria

Vitória e exige que o deputado preste
esclarecimentos ao comandante do
navio. Teodoro distorce o acontecido e
culpa Maria Vitória por sua agressão.
No Rio, Olímpia alerta Vicente sobre os
sentimentos de Celina por ele. Maria
Vitória é presa, e Helena, Giuseppe e
Tomaso pensam em como ajudar a
amiga. Alzira desabafa com Celeste,
que promete ajudar a família. Carolina
diz a Vicente que gostaria de participar
do Grêmio Cultural Brasileiro. Reinaldo
pede que Emília abrigue Inácio e Lucin-
da durante sua viagem. Lucinda revela
a tragédia que sofreu para Inácio, e os
dois acabam se beijando.

A FORÇA DO QUERER
Bibi se revolta contra Rubinho e exi-

ge que Kikito peque o dinheiro com
Carine. Bibi desabafa com Alessia so-
bre Rubinho. Abel se incomoda com o
namoro de Nazaré. Dantas ameaça pro-
cessar Ritinha. Bibi investe contra Ca-
rine e Jacy pede ajuda a Rubinho. Joyce

encontra o cartão que Nonato deixou
em sua bolsa e Ivan sugere que a mãe
frequente o grupo de apoio. Olívia pede
que Jeiza deponha em favor de Zeca. Si-
mone se coloca à disposição de Silvana
e Dita para ajudar a mãe. Caio orienta
Selma a investigar o paradeiro de Solan-
ge/Irene. Irene provoca Joyce, que deci-
de denunciá-la. Ritinha visita Ruyzinho.
Aurora conforta Bibi, que jura vingança
contra Rubinho. Eugênio é intimado a
pagar pensão para Irene. Zeca se recusa
a ajudar Ritinha. Jeiza vence sua luta.

PEGA PEGA
Os funcionários do hotel se surpre-

endem ao saber da prisão de Cíntia. Júlio
deduz que foi Malagueta quem incrimi-
nou Cíntia. Cíntia nega a participação
no roubo e Luiza acredita em sua inocên-
cia. Júlio agride Malagueta e o questiona
sobre Arlete. Eric conversa com Márcio
sobre Bebeth e pede para o rapaz cuidar
dela durante a viagem. Tânia insinua que
Madalena e a família estão interessadas
no dinheiro de Dom. Douglas comenta
com Luiza sobre sua dificuldade para cui-
dar de Gabriel. Evandro pergunta a Jú-
lio se ele não fará nada por Cíntia.

O RICO E LÁZARO
Inconformado com a traição de Ne-

buzaradã, Arioque o desafia para um
duelo. Asher se recusa a aliar-se à Sam-
mu-Ramat. Dana confessa ter sido ata-
cada. Nebuzaradã e Arioque lutam na
sala do trono. Dana diz não ter sido ata-
cada por Absalom e avisa que pretende
dar uma chance a ele. Arioque leva a
melhor sob Nebuzaradã, que finge se
render. O novo rei contra-ataca o gene-
ral e corta a mão de Arioque.

UM CAMINHO PARA UM DESTINO
Josefina confessa ao médico que

alguém lhe pagou para que falsificasse
o teste de gravidez. Isabela chega à
casa de Carlos, pergunta por ele e Ma-
risa diz que o filho foi até o ginecologis-
ta. Camila deseja sorte a Fernanda no
teste para a escola de música. Luiz fica
sabendo do teste e usa de sua influên-
cia para que Fernanda não seja aprova-
da. Pedro prepara um jantar especial
para comemorar o resultado.

 • SBT

Deco fica incomodado
com Tato na
casa de Keyla

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

SHOPPING JL

SHOPPING WEST SIDE
 As Aventuras do Capitão Cueca - O Filme

Sala 1: Qui a Qua 14h10
Sala 1: Qui a Qua 16h - 17h50 - 19h40 (3D)

A Morte Te Dá Parabéns
Sala 2: Qui a Qua 16h20 - 20h15 (Dub)
Sala 2: Qui a Qua  22h10 (Leg)

Blade Runner 2049
Sala 3: Qui a Qua 21h10 (Dub)
Sala 3: Qui a Qua 18h (Leg)

 IT - a coisa
Sala 1: Qui a Qua  21h10

Pica-Pau - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 14h - 15h50 - 17h40 - 19h30

 As Aventuras do Capitão Cueca - O Filme
Sala 2: Qui a Qua 14h10 - 16h10

Blade Runner 2049
Sala 2: Qui a Qua 18h - 21h

A Morte Te Dá Parabéns
Sala 3: Qui a Qua 16h - 17h50 - 19h40 - 21h30

 My Little Pony - O Filme
Sala 3: Qui a Qua 14h

Mãe
Sala 4: Qui a Qua 19h - 21h20

 As Aventuras do Capitão Cueca - O Filme
Sala 4: Qui a Qua 13h30 - 15h20 - 17h10
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