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UPA sem filas
Quem procurou a UPA Pediátrica na semana passada se surpreendeu pelo rápido atendimento. A
demanda continua a mesma, mas com o aumento do número de médicos, contratados pelo Con-

samu, houve uma redução significativa no tempo de espera e mais agilidade no atendimento.
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Ao menos 100 pessoas realizaram uma passeata contra o aborto
na manhã de ontem na Avenida Brasil, em Cascavel. Organizada

pela Renovação Carismática Católica, o grupo usou balões
brancos e bandeiras com frases em defesa da vida.
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1 - O que a formiga tem maior
que o boi?
2 - O que se vê tanto na luz
como no escuro?
3 - Que palavra de quatro
sílabas contém todas as letras?

RESPOSTA DA CHARADA. 1 -O NOME 2 -  A LETRA U - 3  ALFABETO.

 A meiga Nicolli Gonzaga Mafra  Valentina Zimmer Honjo, em dia de brincadeira

Encontre os sete erros. Escolha suas cores preferidas e deixe o desenho bem bonito.

 Joaquim, em momento de muita fofura

RODRIGO DASSIE

Ligue os pontos e descubra a mensagem.

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO
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1 a 1 no Olímpico
Jogando pela primeira vez no

Estádio Olímpico Regional, a equi-
pe Sub-19 do FC Cascavel empa-
tou na tarde de sábado (14) com
o Andraus Brasil, em jogo válido
pelo Campeonato Paranaense da
categoria. Vitor fez um para os vi-
sitantes e no fim da partida o ar-
tilheiro Bolt empatou.

O time começou a partida fazen-
do valer o fator casa, pressionan-
do o adversário. Logo aos 6 minu-
tos, o centroavante Chininha cabe-
ceou uma bola cruzada para fora.
Aos 14, Bolt recebeu na pequena
área e chutou fraco para defesa
tranquila do goleiro Ari. Aos 22,
depois de ajeitada de Chininha, o
volante Everton mandou por cima
das traves. Aos 31, novamente
Everton teve boa chance. Ele ca-
beceou após escanteio cobrado
por Felipe Xis e assustou.

 A Serpente dominava o jogo e
até os 34 do primeiro tempo. Já o
Andraus não havia criado nenhuma
chance. No entanto, quando che-
gou quase fez. Depois de confusão

na área, a bola sobrou para o joga-
dor do time de Campo Largo que
bateu para gol vazio. O zagueiro
Chiesa salvou em cima da linha.

 No segundo tempo, o Andraus
abriu o placar aos sete minutos.
Depois de batida de escanteio, Vi-
tor desviou e abriu o placar. Depois
do gol, o Andraus se fechou e co-
meçou a jogar nos contra-ataques.

  Pressionado, a Serpente se
expôs e em um contra-ataque o
Andraus marcou o segundo gol. No
entanto, a arbitragem marcou im-
pedimento e o anulou. Já aos 42,
em disputa de bola, Chininha caiu

sobre o braço e teve que ser reti-
rado do gramado com muita dor.
Ele foi encaminhado a um hospi-
tal para exames, com suspeita de
fratura ou luxação.

 Depois de tanto tentar, Bolt,
que estava sentindo a parte poste-
rior da coxa direita e jogava com
dificuldades aproveitou confusão
na área e chutou. A bola bateu no
zagueiro e aos 47 do segundo tem-
po chutou para dentro da rede.

  A próxima partida do Sub-19 é
contra o Coritiba, no dia 22, às
10h30. O confronto ocorre no CT
Bayard Osna, em Colombo. 

ASSESSORIA

 Jogando em Foz do Iguaçu, o Carlos Barbosa arrancou um empa-
te em 1 a 1 contra o Foz Cataratas, no sábado (14), no primeiro dos

dois duelos entre as equipes pelas quartas de final da LNF. O gol dos
paranaenses foi marcado por Willian. Fabinho empatou para a ACBF,
que decide a classificação na Serra Gaúcha, no dia 29 de outubro, às
14h. Em caso de novo empate, a decisão irá à prorrogação. Por ter a
melhor campanha, o Carlos Barbosa tem a vantagem de se classifi-

car com uma nova igualdade no tempo extra.

Liga Futsal
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O FC Cascavel empatou no pri-
meiro jogo da semifinal da Taça FPF
(Federação Paranaense de Fute-
bol), contra o Rio Branco, em 2 a
2. Mesmo jogando fora de casa, a
Serpente apresentou um bom fu-
tebol e voltou a Cascavel com um
bom resultado na mala. O jogo da
decisão, que vale vaga na final da
competição, será no dia 22, às
11h05, no Estádio Olímpico Regi-
onal de Cascavel.

Aos 37 do primeiro tempo, a ser-
pente abriu o placar. Após batida ca-
prichada de escanteio do capitão
Oberdan, Murilo subiu mais que todo
mundo e fez 1 a 0.

No segundo tempo, o Rio Bran-
co foi para cima e logo aos 2 mi-
nutos empatou. Felipinho chutou
e, no rebote do goleiro Lucas, Pau-
linho empatou.

O FC Cascavel adotou a postu-
ra de contra-ataque durante a
pressão do Rio Branco. Depois de
uma cobrança ruim de escanteio
de Maringá, Tocantins pegou a
bola no campo de defesa e driblou
todo o time do Rio Branco, driblou
o goleiro e colocou a Serpente no-
vamente na frente. Gol do atacan-
te do FC Cascavel.

Empate fora de casa

 FC Cascavel decide vaga
para a final no próximo
domingo (22), no Estádio

Olímpico Regional

Hoje é dia de decisão para a equipe Copagril/Sempre Vida/Sicredi/
Marechal Cândido Rondon. O time, comandado pelo técnico Paulinho
Sananduva, enfrentará o São Lucas/Paranavaí no Ginásio Ney Braga
a partir das 20h15 em confronto valendo vaga na semifinal
do Campeonato Paranaense Série Ouro. Quem vencer
a partida avança para a próxima fase e quem
levar a pior dá adeus à competi-
ção estadual.

 ASSESSORIA

Precisando do resultado em casa,
o Rio Branco não deixou de pressio-
nar. Aos 40, Giva empatou novamen-
te para o time de Paranaguá.

No próximo domingo (22),
quem vencer se classifica e, em
eventual empate, a partida é de-
cidida nos pênaltis. 

D ecisão
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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, 16 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

O meia-atacante Felipe Gedoz
admite que a zona de rebaixamen-
to já é motivo de preocupação no
Atlético-PR. Após nova derrota, des-
ta vez para o São Paulo, o time viu
a distância diminuir. O camisa 10,
porém, mostrou confiança e lem-
brou que ainda faltam 11 partidas.

“Complicada pode ser que sim.
Temos muitos pontos para dispu-
tar. Lógico que temos que estar pre-
ocupados, mas o campeonato está

ALERTA LIGADO!
Alguns jogadores do Cruzeiro estão com
o alerta ligado quando o assunto é
suspensão. Oito estão pendurados e
devem redobrar a atenção contra o
Coritiba, quarta-feira (18), no Couto
Pereira. Afinal, no próximo domingo
(22), tem o clássico marcado contra o
Atlético-MG, no Mineirão. Se Diogo
Barbosa, Hudson, John Lennon, Lucas
Romero, Murilo ou Rafinha forem
advertidos contra o Coxa, ficarão de fora
de um dos jogos mais importantes do
returno do Brasileiro. Raniel e Sassá
também estão pendurados. No entanto,
como estão lesionados, não preocupam. 

muito equilibrado. Temos 35, e o
último tem 28. São dois jogos. Não
é de hoje para amanhã que a gente
vai esquecer [a derrota], mas é ca-
beça erguida”, falou.

Felipe Gedoz estava reconquistan-
do o espaço como titular no Atlético-
PR nas últimas rodadas, mas come-
çou no banco de reservas contra o São
Paulo. O técnico Fabiano Soares pre-
feriu não dar explicações sobre essa
decisão. Em coletiva após o jogo, o

Derrota deixa
Atlético-PR
perto da Z-4

treinador assumiu a culpa pela derro-
ta ao criticar a postura do time. O ca-
misa 10 afirmou que a responsabili-
dade é de todos e que o time errou
quando não poderia.

“Não foi só ele que perdeu. Tem
que ser um grupo. Se ele chamou a
responsabilidade, que a culpa é
dele, temos que ser grandes, bater
no peito e assumir esta derrota. A
gente compreende o que ele pede,
mas, infelizmente, perdemos o jogo
em um ponto onde não poderíamos
errar”. completou o meia.

Contra o Vitória
O próximo compromisso do

Atlético-PR será contra o Vitória,
pela 29ª rodada do Brasileirão. A
partida está marcada para 20h

de quinta-feira (19), no
Barradão, em Salvador.
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Megasena
Concurso: 1977

03 16 28 32 34 37

Dupla sena
Concurso: 1705

04 14 23 35 46 471º sorteio

22 33 37 38 46 492º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1572

02 04 05 06 08 09 10 13
16 18 19 21 22 23 24

Quina
Concurso: 4506

18 27 56 77 78

Timemania
Concurso: 1094

19 37 40 41 64 78 79
CRICIÚMA/SC

Lotomania
Concurso: 1805

01 05 06 07 12 23 35
41 44 48 53 64 65 68

73 76 79 81 85 98
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5223

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

12.605
67.176
07.276
65.595
43.587

Sob o comando interino de Alber-
to Valentim, substituto do demiti-
do Cuca, o Palmeiras não deu chan-
ce alguma para o Atlético-GO on-
tem, em Goiânia, pela 28ª rodada
do Brasileirão, e venceu com facili-
dade por 3 a 1. O time goiano tinha
a expectativa de sair da lanterna,
mas não conseguiu parar Keno.
Novidade na escalação do Verdão,
o atacante deu as assistências

Palmeiras volta ao G-4
 Agenda
Na próxima rodada do
Campeonato Brasileiro, o Atlético-
GO joga mais uma vez como
mandante. Só que dessa vez no
Serra Dourada. O time recebe o
Vasco, na quarta-feira (18), às
19h30. O Palmeiras, por sua vez,
atua na quinta-feira (19), às 20h,
contra a Ponte Preta, no
Pacaembu. O jogo será em outro
estádio porque a arena do Verdão
será utilizada para shows.

BRASILEIRÃO
20h Santos x Vitória

ESPANHOL
17h Las Palmas x Celta

INGLÊS
17h Leicester City x West B. Albion

ITALIANO
16h45 Hellas Verona x Benevento

JOGAM HOJE

para os gols de Willian, Moisés e
Dudu e foi o destaque da partida.
Walter, de pênalti, fez para o Dra-
gão. Com este resultado, o Palmei-
ras retorna ao G-4.

  
LA

N
C
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ESCALADOS
Jean Mota deve ser o escolhido do técnico Levir Culpi para substituir Bruno

Henrique, desfalque por um desconforto muscular, no duelo do Santos contra o Vitória,
hoje, às 20h, no Pacaembu, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, o
Santos vai a campo com: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz, Zeca,

Alison, Matheus Jesus, Lucas Lima, Copete, Jean Mota e Ricardo Oliveira.
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Ser professor não é tarefa fácil, e
permanecer 34 anos na profissão é
algo ainda mais desafiador. A histó-
ria de Elaine Seibert como professo-
ra começou com seu pai, que insis-
tiu para que ela cursasse uma gra-
duação em Cascavel. A escolha, se-
gundo ela, foi direcionada à licencia-
tura em Matemática, um dos poucos
cursos existentes naquela época.

“Minha opção aos 18 anos não
era o magistério, só que naquele
período meu pai não permitia que
a gente fosse morar fora para estu-
dar. Aqui tinha a Fecivel, e as op-
ções eram poucas”, recorda. Com
o passar do tempo, Elaine já esta-
va envolvida com a nova profissão.
“Apesar das dificuldades que sem-
pre existiram e cada ano que pas-
sa é mais complicado, você vai to-
mando gosto pela situação. Traba-
lha todos os dias com pessoas di-
ferentes e vê que tem algo a contri-
buir. Isso fez com que eu me apai-
xonasse em ser professora”, diz.

Passando primeiramente pela
rede particular de ensino, Elaine já
está há quase 28 anos na rede
pública estadual. Ano que vem será
um período decisivo à docente, que

34 anos de grandes desafios
está prestes a se aposentar. Aban-
donar definitivamente a profissão
não está nos planos da professo-
ra. “Falta um ano para me aposen-
tar. Parar totalmente eu sei que é
complicado, pois venho num ritmo
tão grande de trabalho, no meio de
pessoas, aprendendo junto com os
alunos. A ideia é ir‘largando’ aos
poucos, reduzindo o número de
horas-aulas, mas não abandonar a
escola de imediato”, afirma Elaine.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fabio Donegá

O que precisa mudar
Segundo Elaine, para uma escola pública de qualidade é preciso investir.
“A falta de estrutura é um problema, faltam investimentos do poder
público. A escola precisa se virar com o que tem. A verba [enviada pelo
Governo do Estado] mal dá para o material de limpeza”, comenta.
A superlotação nas salas de aula, os encaminhamentos judiciais de menores
que estão fora da escola, o envolvimento dos estudantes com as drogas e o
desinteresse dos pais em relação à vida escolar dos filhos também são
outras situações que prejudicam o desempenho dos alunos e fazem o
professor assumir inúmeros papeis dentro da instituição. “Lá dentro somos
psicólogo, professor, enfermeiro, mãe, pai, abraçamos um pouco de cada
profissão para dar conta do recado”, aponta.

Elaine Seibert é professora do Colégio
Estadual Professor Victorio Emanuel Abrozino,
em Cascavel
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 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

21.007
contribuintes

estão neste 5º lote

Pagamentos
serão feitos a
partir de hoje

R$ 19,5 mi
A Receita Federal do Brasil libe-

rou na semana passada a consul-
ta ao quinto lote de restituição do
Imposto de Renda Pessoa Física de
2017. A partir de hoje, entre os 94
municípios que integram a delega-
cia da Receita Federal de Cascavel,
serão pagos mais de R$ 19,5 mi-
lhões a 21.007 contribuintes, inclu-
indo aqueles que caíram na malha
fina em anos anteriores.

De acordo com a Receita, 2,36
milhões de brasileiros estão nes-
te quinto lote, o que representa
mais de R$ 2,8 bilhões. Todos os
anos, os pagamentos são feitos em
sete lotes, de junho a dezembro.

Para saber quem foi contem-
plado neste lote basta acessar
o  s i te  da Rece i ta ,  pe lo
www.receita.fazenda.gov.br, infor-
mar o CPF, a data de nascimento e
o ano-base a ser restituído. Os pa-
gamentos são feitos na conta infor-
mada no momento da declaração
do imposto de renda, ficando dis-

liberados para restituição

ponível para saque por um ano.
O prazo para envio da declara-

ção de IR 2017 terminou em 28
de abril. A Receita informou ter re-
cebido 28.524.560 de declara-
ções em todo o País.
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Gestão já compartilhada
Na tentativa de desafogar o siste-

ma público de saúde e melhorar a
cobertura na atenção básica, o Mu-
nicípio de Cascavel estabeleceu uma
gestão compartilhada da UPA (Unida-
de de Pronto-Atendimento) Tancredo
Neves com o Consamu (Consórcio
Intermunicipal Samu Oeste).

O novo formato já foi colocado em
prática há mais de um mês, com o
chamamento de 17 médicos do Con-
sórcio, segundo o diretor-executivo,
José Peixoto. Além deles, há ainda
os profissionais da própria Secreta-
ria de Saúde, que atuam hoje pelo
município. Mais adiante, os servido-
res municipais serão remanejados

 Por enquanto, os atendimentos na UPA Tancredo Neves são exclusi-
vos à pediatria. Porém, assim que outros chamamentos ocorrerem os
serviços serão ampliados aos adultos. Por sua vez, as UPAs Brasília e
Veneza estarão autorizadas a atender também crianças, diferentemente
do que é hoje.  A ampliação dos atendimentos deve ocorrer só depois de
finalizadas reformas na estrutura da UPA, que já estão sendo feitas.

às UPAs Veneza e Brasília para aten-
dimentos pediátricos. De acordo
com a secretaria, ainda não há pre-
visão para essa transferência.

Conforme Peixoto, os novos mé-
dicos foram aprovados em concur-
so público homologado ainda em
maio de 2017. O chamamento ocor-
reu em agosto e a previsão é de que
até o fim do primeiro semestre do
ano que vem 130 profissionais fa-
çam parte da gestão compartilha-
da. Ao todo, são 40 médicos, 11
enfermeiros, 60 técnicos em enfer-
magem, 17 servidores administra-
tivos, um coordenador médico e um
coordenador de enfermagem.

FÔLEGO
“É uma forma que encontramos de dar
um fôlego no conjunto do município.
O sistema já começou a funcionar
melhor e é isso que se espera até sua
atividade plena, que deve acontecer
até julho de 2018”, relata Peixoto.
Ele diz ainda que com a atuação dos
profissionais do Consamu na UPA
Tancredo Neves será possível reduzir
o número de horas-extras dos
servidores municipais. “Isso dá uma
folga ao município, sobram
funcionários para outros serviços como
na atenção básica”, acrescenta.

Crianças e adultos

Até o fim do primeiro
semestre de 2018, gestão
compartilhada da UPA
Tancredo Neves deve

funcionar com 130
funcionários do Consamu

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Fábio Donegá

                ntre os desafios da Secretaria de Educa-
ção em Cascavel está a oferta de vagas
para crianças em Cmeis (Centros Muni-
cipais de Educação Infantil).

Diante do aumento populacional a cada mês, ze-
rar a fila é algo praticamente impossível, afirma
a secretária Márcia Baldini.
“Há um grande número de nascimento ao mês
em Cascavel que varia de 450 a 540. Então se
consideramos o nascimento de 500 crianças ao
mês, por exemplo, precisaríamos ter ao menos
três Cmeis, com capacidade para atender 150 alu-
nos, construídos mensalmente”, afirma.
Apesar dessa dificuldade, ela garante que o mu-
nicípio segue planejamento no sentido de ame-
nizar o impasse na rede pública.
“Já reduzimos de aproximadamente 2.000 para
650 o número de crianças na fila do maternal II.
Agora com a abertura do Cmei do Riviera e o
pleno funcionamento do Cmei Izolde, vamos
conseguir abrir em torno de 200 vagas no ma-
ternal II”, afirma.
A secretária de Educação revela outros de-
safios e destaca investimentos do
município para melhorar o atendi-
mento de alunos.

E

Perfil
 Márcia Aparecida Baldini é graduada em Pedagogia, Especialista em

Administração, Supervisão e Orientação Educacional, mestra em Educação na área de
Políticas Públicas e Práticas Educativas da Educação Básica e Superior.

 Atualmente é secretária Educação de Cascavel, professora no Centro Universitário
Univel, vice-presidente da Undime-PR (União Nacional dos Secretários de Educação
do Estado do Paraná), coordenadora no Paraná do Programa Nacional de
Fortalecimento dos Conselhos Escolares.

 Tem experiência na Educação Básica como docente da Educação Infantil e Ensino
Fundamental Anos Iniciais, coordenadora pedagógica, diretora escolar, conselheira do
Cacs/Fundeb, do Conselho Municipal de Educação e assessoria a municípios.

 No Ensino Superior é docente em graduação e pós-graduação desde 2009 com ênfase
em gestão escolar, políticas públicas, financiamento da educação, legislação educacional,
conselhos de educação, planos de carreira e planos municipais de educação.

Nascimentos
“Esse é um dos nossos maiores desafios.
Nós temos uma situação bastante espe-
cífica com a Educação Infantil, pois há
um grande número de nascimento ao
mês em Cascavel que varia de 450 a 540.
Então se consideramos o nascimento de
500 crianças ao mês, por exemplo, pre-
cisaríamos ter ao menos três Cmeis com
capacidade para atender 150 alunos
construídos mensalmente. Então isso sig-
nifica que a vaga para o berçário jamais

vamos conseguir zerá-las”.

Fila zerada
“Na etapa de 4 a 5 anos já zera-

mos e nós temos em torno de
700 vagas da pré-escola I e

pré-escola II ociosas. Estamos
trabalhando com planeja-

mento estratégico
para tentar

500
diminuir a fila para atendimento de me-
nores. Já reduzimos de aproximadamen-
te 2.000 para 650 o número de crianças
na fila do maternal II. Agora com a aber-
tura do Cmei do Riviera e o pleno funcio-
namento do Cmei Izolde, vamos conse-
guir abrir em torno de 200 vagas no ma-
ternal II”.

Matrículas
“Nesta semana já iniciaremos o período
de matrículas. Estamos com o seguinte
planejamento: escola que tem espaço oci-
oso atenderá pré-escola e quem tem con-
dições, atenderá integral, com isso há de-
socupação de vagas em Cmeis. Fora essa
questão administrativa de organização”.

Obras
“Teremos licitação ainda neste ano para
o Cmei Oscar Niemeyer que será cons-
truído no Bairro 14 de Novembro e no
ano que vem, licitaremos mais um para a
região do Parque Verdade. Consecutiva-
mente temos licitação para a Escolar
Municipal Ademir Correa, Ita Sampaio,
que também proporcionarão ampliar
vagas no ensino infantil. Além disso, ha-
verá ampliação de Cmeis e por meio do
sistema de planejamento de obras do
governo federal iremos pleitear novas
construções”.

Reformas
“Em mais de 50% das escolas há necessi-
dade de investimentos em melhorias.
Assumimos a gestão em uma situação
muito complicada, pelo fato de que nove
obras estavam paradas e todo o sistema
de esgoto precisava de ligamentos. En-
tão tivemos a preocupação de fazer o li-
gamento da rede de esgoto em várias
escolas, procuramos adequar toda a do-

cumentação dos projetos de obras para-
das e mandamos todos para licitação”.

Cronograma
“Algumas obras foram retomadas como,
por exemplo, do Caic I no Bairro Clarito,
que será inaugurada no mês de novem-
bro, assim como a Escola Zumbi dos Pal-
mares no Reassamento Valmir Mota.
Seguimos com obras do Ita Sampaio, do
Ademir José Henrique Teixeira, Maria
Tereza e Anibal Lopes que serão licitadas
e há bastante demanda de trabalhos”.

Servidores
“Temos um número muito grande de ser-
vidores, mas ao mesmo tempo há falta
de profissionais, principalmente de zela-
doras, professores e professores de edu-
cação infantil. Nós pretendemos realizar
uma readequação no nosso quadro, mas
para isso dependemos de chamamento
de concurso”.

Desistência
“Na última chamada foram convocados
27 professores e apenas 19 assumiram.
Chamamos 40 professores de educação
infantil e somente 25 assumiram e entre
as zeladoras foram chamadas 35 e 14 as-
sumiram. Com isso é feito rechamada e o
tempo vai passando. Temos problemas
com falta de profissionais em algumas es-
colas e temos prioridade para resolvê-los.
Assumimos a gestão sem concurso e teste
seletivo. Convocamos mais de mil profissi-
onais e 724 assumiram, por isso ainda não
conseguimos fechar esse buraco”.

Licença-maternidade
“Contamos com quase 4.800 servidores,
desses a grande maioria é de mulheres.
Só neste de outubro, 124 estão com li-

crianças
nascidas
ao mês

cença-maternidade e ficarão seis meses
ausentes do trabalho. Também trabalha-
mos com a questão de restrição funcio-
nal e a Secretaria de Educação tem qua-
se 300 pessoas com readaptação funcio-
nal, ou seja, aquelas que são restritas e
não podem exercer a sua função e aca-
bam desempenhando outra atividade”.

Remuneração
“Tivemos um reajuste junto aos demais ser-
vidores de cerca de 4% em maio, outro no
mês de julho de 1% e mais 1% em setem-
bro. Neste mês de outubro vamos nos reu-
nir novamente para discutir o reajuste de
R$ 1,34% que ficou para trás para atingir-
mos o piso nacional. Pretendemos atingir
esse 1,34% ainda neste ano, nem que seja
pago em dezembro ou janeiro, pois isso
depende de questão orçamentária”.

Investimento
“Dentro de 25% de orçamento do municí-
pio previsto para a educação, são realiza-
da diversas ações entre obras, manuten-
ção e pagamento de pessoal. Neste mês
de outubro nós estamos fazendo o cálculo
de 13º salário e férias de servidores e com
o pagamento vamos empenhar o que 24%
do orçamento e até o fim do ano o per-
centual de investimentos passará de 25%,
pois há intenção do prefeito de que ele
seja ampliado gradativamente”.
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Fábio Donegá

                ntre os desafios da Secretaria de Educa-
ção em Cascavel está a oferta de vagas
para crianças em Cmeis (Centros Muni-
cipais de Educação Infantil).

Diante do aumento populacional a cada mês, ze-
rar a fila é algo praticamente impossível, afirma
a secretária Márcia Baldini.
“Há um grande número de nascimento ao mês
em Cascavel que varia de 450 a 540. Então se
consideramos o nascimento de 500 crianças ao
mês, por exemplo, precisaríamos ter ao menos
três Cmeis, com capacidade para atender 150 alu-
nos, construídos mensalmente”, afirma.
Apesar dessa dificuldade, ela garante que o mu-
nicípio segue planejamento no sentido de ame-
nizar o impasse na rede pública.
“Já reduzimos de aproximadamente 2.000 para
650 o número de crianças na fila do maternal II.
Agora com a abertura do Cmei do Riviera e o
pleno funcionamento do Cmei Izolde, vamos
conseguir abrir em torno de 200 vagas no ma-
ternal II”, afirma.
A secretária de Educação revela outros de-
safios e destaca investimentos do
município para melhorar o atendi-
mento de alunos.

E

Perfil
 Márcia Aparecida Baldini é graduada em Pedagogia, Especialista em

Administração, Supervisão e Orientação Educacional, mestra em Educação na área de
Políticas Públicas e Práticas Educativas da Educação Básica e Superior.

 Atualmente é secretária Educação de Cascavel, professora no Centro Universitário
Univel, vice-presidente da Undime-PR (União Nacional dos Secretários de Educação
do Estado do Paraná), coordenadora no Paraná do Programa Nacional de
Fortalecimento dos Conselhos Escolares.

 Tem experiência na Educação Básica como docente da Educação Infantil e Ensino
Fundamental Anos Iniciais, coordenadora pedagógica, diretora escolar, conselheira do
Cacs/Fundeb, do Conselho Municipal de Educação e assessoria a municípios.

 No Ensino Superior é docente em graduação e pós-graduação desde 2009 com ênfase
em gestão escolar, políticas públicas, financiamento da educação, legislação educacional,
conselhos de educação, planos de carreira e planos municipais de educação.

Nascimentos
“Esse é um dos nossos maiores desafios.
Nós temos uma situação bastante espe-
cífica com a Educação Infantil, pois há
um grande número de nascimento ao
mês em Cascavel que varia de 450 a 540.
Então se consideramos o nascimento de
500 crianças ao mês, por exemplo, pre-
cisaríamos ter ao menos três Cmeis com
capacidade para atender 150 alunos
construídos mensalmente. Então isso sig-
nifica que a vaga para o berçário jamais

vamos conseguir zerá-las”.

Fila zerada
“Na etapa de 4 a 5 anos já zera-

mos e nós temos em torno de
700 vagas da pré-escola I e

pré-escola II ociosas. Estamos
trabalhando com planeja-

mento estratégico
para tentar

500
diminuir a fila para atendimento de me-
nores. Já reduzimos de aproximadamen-
te 2.000 para 650 o número de crianças
na fila do maternal II. Agora com a aber-
tura do Cmei do Riviera e o pleno funcio-
namento do Cmei Izolde, vamos conse-
guir abrir em torno de 200 vagas no ma-
ternal II”.

Matrículas
“Nesta semana já iniciaremos o período
de matrículas. Estamos com o seguinte
planejamento: escola que tem espaço oci-
oso atenderá pré-escola e quem tem con-
dições, atenderá integral, com isso há de-
socupação de vagas em Cmeis. Fora essa
questão administrativa de organização”.

Obras
“Teremos licitação ainda neste ano para
o Cmei Oscar Niemeyer que será cons-
truído no Bairro 14 de Novembro e no
ano que vem, licitaremos mais um para a
região do Parque Verdade. Consecutiva-
mente temos licitação para a Escolar
Municipal Ademir Correa, Ita Sampaio,
que também proporcionarão ampliar
vagas no ensino infantil. Além disso, ha-
verá ampliação de Cmeis e por meio do
sistema de planejamento de obras do
governo federal iremos pleitear novas
construções”.

Reformas
“Em mais de 50% das escolas há necessi-
dade de investimentos em melhorias.
Assumimos a gestão em uma situação
muito complicada, pelo fato de que nove
obras estavam paradas e todo o sistema
de esgoto precisava de ligamentos. En-
tão tivemos a preocupação de fazer o li-
gamento da rede de esgoto em várias
escolas, procuramos adequar toda a do-

cumentação dos projetos de obras para-
das e mandamos todos para licitação”.

Cronograma
“Algumas obras foram retomadas como,
por exemplo, do Caic I no Bairro Clarito,
que será inaugurada no mês de novem-
bro, assim como a Escola Zumbi dos Pal-
mares no Reassamento Valmir Mota.
Seguimos com obras do Ita Sampaio, do
Ademir José Henrique Teixeira, Maria
Tereza e Anibal Lopes que serão licitadas
e há bastante demanda de trabalhos”.

Servidores
“Temos um número muito grande de ser-
vidores, mas ao mesmo tempo há falta
de profissionais, principalmente de zela-
doras, professores e professores de edu-
cação infantil. Nós pretendemos realizar
uma readequação no nosso quadro, mas
para isso dependemos de chamamento
de concurso”.

Desistência
“Na última chamada foram convocados
27 professores e apenas 19 assumiram.
Chamamos 40 professores de educação
infantil e somente 25 assumiram e entre
as zeladoras foram chamadas 35 e 14 as-
sumiram. Com isso é feito rechamada e o
tempo vai passando. Temos problemas
com falta de profissionais em algumas es-
colas e temos prioridade para resolvê-los.
Assumimos a gestão sem concurso e teste
seletivo. Convocamos mais de mil profissi-
onais e 724 assumiram, por isso ainda não
conseguimos fechar esse buraco”.

Licença-maternidade
“Contamos com quase 4.800 servidores,
desses a grande maioria é de mulheres.
Só neste de outubro, 124 estão com li-

crianças
nascidas
ao mês

cença-maternidade e ficarão seis meses
ausentes do trabalho. Também trabalha-
mos com a questão de restrição funcio-
nal e a Secretaria de Educação tem qua-
se 300 pessoas com readaptação funcio-
nal, ou seja, aquelas que são restritas e
não podem exercer a sua função e aca-
bam desempenhando outra atividade”.

Remuneração
“Tivemos um reajuste junto aos demais ser-
vidores de cerca de 4% em maio, outro no
mês de julho de 1% e mais 1% em setem-
bro. Neste mês de outubro vamos nos reu-
nir novamente para discutir o reajuste de
R$ 1,34% que ficou para trás para atingir-
mos o piso nacional. Pretendemos atingir
esse 1,34% ainda neste ano, nem que seja
pago em dezembro ou janeiro, pois isso
depende de questão orçamentária”.

Investimento
“Dentro de 25% de orçamento do municí-
pio previsto para a educação, são realiza-
da diversas ações entre obras, manuten-
ção e pagamento de pessoal. Neste mês
de outubro nós estamos fazendo o cálculo
de 13º salário e férias de servidores e com
o pagamento vamos empenhar o que 24%
do orçamento e até o fim do ano o per-
centual de investimentos passará de 25%,
pois há intenção do prefeito de que ele
seja ampliado gradativamente”.
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Uma Caminhada pela Vida

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: Aílton Santos

Um assunto rodeado de dis-
cussões ideológicas e polêmi-
cas, seja no meio político, no
social ou religioso.

Para reforçar o direito à vida e
dizer não ao aborto, um grupo de
pelo menos 100 pessoas partici-
pou na manhã de ontem da Cami-
nhada pela Vida, em Cascavel.

Organizada por grupos religi-
osos, como a RCC (Renovação
Carismática Católica), homens,
mulheres e crianças caminha-
ram desde a Praça do Migrante
até a prefeitura lembrando que
o direito de nascer é fundamen-
tal e imprescindível.

O grupo foi auxiliado pela Cet-
trans que fez o controle do trânsi-
to durante o trajeto.

Com balões brancos e bandei-
rolas nas mãos, os manifestantes
foram acompanhados por alguns
líderes públicos e religiosos. “A
sociedade precisa se manifestar
favorável à vida a qualquer custo.
Somos contra o aborto e favorá-
vel à vida”, disse o vice-prefeito
de Cascavel, Jorge Lange, duran-
te a passeata.

 PASSEATA foi realizada ontem pela manhã e reuniu pelo menos 100 pessoas
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Protesto após a
morte de agente

Dores de cabeça
No começo do mês, no dia 3, mais precisamente, ela procurou a UPA
(Unidade de Pronto-Atendimento) do Jardim Veneza em Cascavel com fortes
dores de cabeça e possíveis sinais de um AVC (Acidente Vascular Cerebral).
Ela foi medicada e liberada e, na ocasião, a família já denunciava a falta de um
neurologista para analisá-la. Ocorre que seu quadro piorou e no dia seguinte ela
voltou à UPA. Sem médico para fazer e analisar uma tomografia e sem leito
hospitalar em Cascavel, ela foi encaminhada para internamento em Nova
Aurora. Ocorre que por lá também não há este médico.

Amigos, colegas de trabalho e
familiares simplesmente querem
explicação. Esta foi a tônica de
uma manifestação silenciosa e
pacifica realiza ontem pela manhã
durante o velório da agente comu-
nitária de saúde, Rosane de Fáti-
ma Soares da Silva, realizado na
Acesc em Cascavel. Aos 42 anos,
sua morte é causa de mistério
aos que a rodeavam.

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: Aílton Santos

AGENTES E FAMILIARES querem respostas à morte de colega

A piora
Diante da piora constante do quadro, ela foi trazida a Cascavel, mas após
paradas cardíacas, não resistiu e morreu. Para os servidores, é inadmissível
tudo o que aconteceu, principalmente o descaso, além do que se trata de
uma agente comunitária de saúde que teve este acesso negado. Tanto para
os colegas de profissão quanto aos familiares, a situação poderia ter sido
revertida se ela tivesse tido acesso ao tratamento adequado.

SEPULTAMENTO
O corpo de Rosane foi sepultado
ainda ontem pela manhã. A
prefeitura de Cascavel disse que a
“servidora foi atendida na UPA e
que a unidade é o teto de
atendimento do município”. “A vaga
em hospital quando a situação exige
internamento é regulada pela Central
de Leitos, que é do Estado. É a
Central de Leitos que determina pra
onde vai o paciente. O Município
tem autonomia até a UPA. E o
atendimento na UPA não foi
negligente ou demorado”.
Vale reforçar que estes
encaminhamentos sempre ocorrem via
Central de Leitos. A reportagem
tentou contato na 10ª Regional da
Saúde, mas não houve retorno.
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O cenário observado na UPA (Uni-
dade de Pronto-Atendimento) Pediá-
trica na semana passada foi bastan-
te atípico. Na manhã da última quar-
ta-feira (11), por exemplo as cadei-
ras na sala de espera estavam pra-
ticamente vazias e pais que aguar-
davam pelo médico não tiveram
motivos para reclamar, ao contrário
do que ocorria há algum tempo.

Anni Cristina Ferreira buscou
atendimento para as duas filhas,
uma de sete meses e outra de sete
anos. Pouco mais de uma hora após
a chegada à UPA, ela conta que as
meninas já haviam passado pela
pré-consulta e não se queixou por
esse tempo de espera.

“Nunca tive problemas com
atendimentos, mas percebo que
hoje as crianças são atendidas com
mais rapidez”, conta a mãe.

Apesar do pouco movimento, al-
guns pais que aguardavam na UPA nem
precisariam estar na unidade, mas di-
ante da falta de pediatra na UBS (Uni-
dade Básica de Saúde) no Bairro San-
ta Cruz , não houve outra alternativa.

“Busquei atendimento na UBS,
mas foi informada de que a médica
pediatra está em férias e que não
havia clínico geral, por isso tive que
vir aqui”, comenta a pedagoga Ale-
xandra Camargo, mãe dos gêmeos
Artur e Gabriel de dois anos.

Alexandra também ficou surpresa com o baixo número de crianças que
estavam à frente da fila e recorda uma situação complicada que precisou
enfrentar.

“Já teve dia em que cheguei cedo e somente consegui consulta após 8
horas de espera. Hoje também vim logo pela manhã, mas nos informaram
que há dois médicos e acredito que o atendimento será mais rápido”,
comenta a mãe.

A Secretaria de Saúde afirma que o movimento na UPA permanece o
mesmo e que o atendimento mais ágil é o que reflete diretamente na pouca
espera de crianças para consulta.

“Com aumento do número de médicos que incorporaram a escala,
vindo do Consamu, e médicos que permaneceram na escala da pediatria
houve a redução significativa no tempo de espera para atendimento”,
esclarece. A demanda maior na UPA Pediátrica, segundo a Secretaria de
Saúde é no início da semana e no início e final de inverno.

S urpresa Escala
Em relação à escala de pediatras na
UBS do Santa Cruz, a Secretaria de
Saúde afirma que a médica atende

nas segundas, terças e quintas-feiras
pela manhã e quartas e sextas-feiras

no período da tarde e que a
profissional fica ausente da unidade

nas quartas-feiras no
período da manhã.

Quanto á necessidade de médicos
em cursos e outros compromissos

profissionais, a informação é de que
os atendimentos de urgência são
encaminhados para a UPA e caso
contrário, há remanejamento de

consultas para outras datas.

Sem filas

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

Sem filas

NA MANHÃ de ontem poucas crianças aguardavam por consulta
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A conturbada história do BRT
(Bus Rapit Transit, ou trânsito rá-
pido por ônibus) de Cascavel, já
foi alvo de questionamentos so-
bre a viabilidade do projeto. O
secretário de Planejamento, Fer-
nando Dillenburg, diz que a admi-
nistração fará o que for possível
para que funcione. “De uma ma-
neira ou de outra, nós vamos fa-
zer dar certo, é compromisso da
administração, o que talvez nós
tenhamos que fazer é estudar
com calma o que temos ai” diz o
secretário.

Dillenburg observa que as
pessoas que planejaram o
BRT não pensaram em fazer
algo para dar errado, mas res-
salta que o sistema não está
nos moldes de um BRT que ne-
cessita de três requisitos
para ser considerado
como tal: pista ex-
clusiva, semá-
foros sincro-
nizados com
os ônibus e
e s t a ç õ e s
fechadas.

De acordo com Dillenburg, os investimentos nos semáforos foram
feitos parcialmente e há necessidade de mais investimentos. Segun-
do ele, o computador que comanda os semáforos está há sete anos
defasado. “Eu não tenho condições de usar 100% do potencial dos
equipamentos, por isso temos uma dificuldade no sincronismo, va-
mos fazer um investimento a mais, o prefeito autorizou, vamos gastar
em torno de um milhão e meio, vamos atualizar o sistema de geren-

ciamento do sistema de semáforos todo” afirma Dillenburg.

“Aqui em Cascavel temos os
dois primeiros requisitos, falta
o último que para mim é um dos
mais importantes” afirma.

A estação fechada, explica o se-
cretário, é necessária para que as
pessoas subam e desçam dos ôni-
bus como acontece nos metrôs. Ele
comenta que do jeito que está não
trará muitas diferenças para a po-
pulação. “Eu entendo que na manei-
ra que tá projetado o ganho não vai
ser tão grande”. Para o secretário,

o que deve ser feito agora é achar
soluções, fazer as melhores esco-
lhas e estudar a fundo o siste-
ma. “Agora cabe a nós termos
uma visão diferente e procurar
achar alternativas, e isso tem
que ter especialista, estamos
tentando achar o caminho e ter
uma opinião de quem entende do
assunto para dizer o que é pos-
sível fazer hoje para que nós te-
nhamos um BRT. Precisamos des-
ta resposta”, afirma.

BRT: “Vamos fazer dar certo”

Investimentos nos semáforos

Estações fechadas reduzem em 10% o
tempo que os usuários passam nos pontos,

mas em Cascavel elas são abertas

AÍLTON SANTOS
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Com três execuções somente
nos primeiros 13 dias de outubro,
Cascavel registrou até ontem 52
homicídios. Desse total, conforme
levantamento feito pelo Hoje
News, mais de 73% dos crimes
foram praticados por arma de fogo,
ou seja, sete em cada dez. Revól-
veres e pistolas que, segundo a Lei
do Desarmamento, em vigor des-
de 2003, não poderiam estar ao
alcance da população, são as prin-
cipais armas utilizadas para tirar
a vida do outro.

Dentre as mortes deste ano, des-
taque para as execuções registradas
nos últimos dias: Silvair Ferreira de
Morais, Clayton Souza de Almeida e
Kevin Alan de Franca Nobre.

Silvair foi assassinado no dia 4
de outubro, no Bairro Santa Cruz.
Ele estava parado dentro de seu
veículo, um Astra, quando um ho-

A FRONTEIRA
De acordo com o responsável pelo setor
de relações públicas da Polícia Militar,
tenente Roberto Tavares, a facilidade
para aquisição de armas de fogo de
maneira ilícita está diretamente atrelada
com a posição geográfica de Cascavel.
“Infelizmente ficamos na rota de entrada
do País e por ali entra de tudo, desde
produtos eletrônicos até drogas e armas”,
lembra. Segundo ele, as forças de segurança
pública da região trabalham
incansavelmente para combater esses crimes.
“A demanda é muito grande, mas mesmo
assim as polícias continuam abordando e
usando seus efetivos para combater o crime na
fronteira e na região”, garante.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Fotos: Aílton Santos

Mortos a tiros

mem de capacete teria atirado con-
tra a cabeça da vítima. Já Clayton
chegava em casa, de moto, na noi-
te do dia 12, no Bairro Guarujá,
quando foi alvejado por tiros na ca-
beça, tórax e ombros, morrendo na
hora. Kevin foi executado com dois
tiros na cabeça, na tarde do dia 13,
no Bairro Cascavel Velho.

Nenhum destes casos foi eluci-
dado pela polícia ainda. Em relação
à morte de Silvair, imagens de se-
gurança devem auxiliar nas investi-
gações. Nos outros dois casos, a
Delegacia de Homicídios deve se
manifestar somente hoje.

Somente este
ano, 38 pessoas
foram mortas
com uso de
revólveres
e pistolas

Em vigor em todo território naci-
onal desde 2003, a Lei do Desar-
mamento foi criada para regulamen-
tar o uso de arma de fogo no Bra-
sil. Com a Lei, todas as pessoas
que quiserem ter uma arma em
casa precisam passar por uma ava-
liação minuciosa, feita pela Polícia
Federal. Além disso, a compra e
venda de arma de fogo também foi
regulamentada e é fiscalizada pela
PF e pelo Exército.

De acordo com informações da
Polícia Federal, que autoriza o por-
te e posse de arma de fogo, o cida-
dão que deseja adquirir uma arma

precisa preencher alguns requisitos.
Dentre eles está a idade mínima de
25 anos; uma declaração por escri-
to expondo fatos e circunstâncias
que justifiquem o pedido de aquisi-
ção de arma de fogo, demonstrando
a efetiva necessidade; comprovar
idoneidade, apresentando certidões
negativas criminais, fornecidas pela
Justiça Federal, Estadual, Militar e
Eleitoral, além de comprovar que não
responde a nenhum inquérito polici-
al ou processo criminal; possuir
uma ocupação lícita; aptidão psico-
lógica atestada por profissional cre-
denciado pela Polícia Federal; e cla-

 Crime
Quem for flagrado pela polícia com

uma arma guardada em casa ou
mesmo com munições, de uso

permitido, responderá criminalmente,
com pena de detenção de um a três

anos, além de multa. Já quem for
flagrado portando a arma em outros
locais, a pena sobe para dois a quatro

anos de reclusão, mesmo que o
registro da arma esteja regular.

Além das armas de fogo, criminosos
usam outros tipos de ‘artifícios’ para
matar. Segundo levantamento do Hoje
News, as armas brancas (facas e fa-
cões) foram responsáveis por seis mor-
tes, além de um caso em que um ho-
mem foi assassinado com um espeto.
As vítimas foram Nicolas Ellert Luiz, Arol-
demar Capistrano Ferreira, Rogério Ma-
chado Barcelos, Amarildo Batista Cor-
reia, Maria Virgínia da Silva, Eduardo Al-
berto Telles e Jhonata Machado.

Conforme as investigações da Dele-
gacia de Homicídios, destes sete casos,
três tiveram motivação passional. Já as
mortes de Valdeci França e Augusto Fer-
reira de Lima foram a pauladas.

Cristiano de Souza foi morto a pedra-
das, Márcio Xavier Barbosa foi víti-
ma de agressão e a jovem Mari-
geize Dalbosco Gomes, que esta-
va grávida de oito meses, foi mor-
ta por enforcamento pelo seu com-
panheiro, Luis Roberto Gomes,
que se suicidou em seguida.

As outras duas mortes foram
de Salete de Fátima dos Santos e José
Carlos dos Santos. Salete foi morta em
um acidente de trânsito, na madrugada

Tipo ................. Quantidade
Arma de fogo ................ 38
Faca ............................... 4
Paulada .......................... 2
Acidente de trânsito .......... 2
Facão ............................. 2
Pedrada .......................... 1
Espeto............................ 1
Enforcamento ................... 1
Agressão ......................... 1
Não esclarecida ................ 1

ro, possuir capacidade técnica, ates-
tada por um instrutor de tiro creden-
ciado pela Polícia Federal.

Mas, para conseguir o porte é
necessário passar pelo processo
de compra do armamento, que
pode ser, por exemplo, um revólver
calibre 38, uma pistola calibre 380
ou mesmo uma espingarda calibre
12. Somente com a autorização da
aquisição da arma é que a Polícia
Federal dá prosseguimento ao por-
te. Cabe ressaltar que o lojista só
entregará o armamento quando o
proprietário estiver com o registro
e a guia de trânsito em mãos.

 A utorização
QUEM PODE USAR ARMA DE FOGO?

do dia 21 de janeiro, que foi provocado
intencionalmente pelo companheiro. Ela
foi sequestrada em sua casa por Pedro
Fernandes, que a obrigou a entrar em
um veículo. Em alta velocidade, Pedro
seguiu pela BR-369 e, em determinado
trecho da rodovia, jogou o Gol em que
estavam contra um ônibus. Salete mor-
reu na hora e Pedro conseguiu fugir. Ele
se apresentou dias depois à Polícia.  Já
José Carlos foi encontrado morto na
manhã do dia 22 de julho, na PEC (Peni-
tenciária Estadual de Cascavel). Segun-
do laudo do IML (Instituto Médico Legal),
José morreu de hemorragia interna e a
Delegacia de Homicídios instaurou um
inquérito para apurar como a morte acon-
teceu dentro da unidade prisional.

PORTE e posse de arma de
fogo são regulamentados e

fiscalizados pela Polícia Federal

Outras armas

E
m

 n
ú

m
er

os



POLÍCIA24 HOJE NEWS, 16 DE OUTUBRO DE 2017 POLÍCIA 25CASCAVEL,  16 DE OUTUBRO DE 2017

Com três execuções somente
nos primeiros 13 dias de outubro,
Cascavel registrou até ontem 52
homicídios. Desse total, conforme
levantamento feito pelo Hoje
News, mais de 73% dos crimes
foram praticados por arma de fogo,
ou seja, sete em cada dez. Revól-
veres e pistolas que, segundo a Lei
do Desarmamento, em vigor des-
de 2003, não poderiam estar ao
alcance da população, são as prin-
cipais armas utilizadas para tirar
a vida do outro.

Dentre as mortes deste ano, des-
taque para as execuções registradas
nos últimos dias: Silvair Ferreira de
Morais, Clayton Souza de Almeida e
Kevin Alan de Franca Nobre.

Silvair foi assassinado no dia 4
de outubro, no Bairro Santa Cruz.
Ele estava parado dentro de seu
veículo, um Astra, quando um ho-

A FRONTEIRA
De acordo com o responsável pelo setor
de relações públicas da Polícia Militar,
tenente Roberto Tavares, a facilidade
para aquisição de armas de fogo de
maneira ilícita está diretamente atrelada
com a posição geográfica de Cascavel.
“Infelizmente ficamos na rota de entrada
do País e por ali entra de tudo, desde
produtos eletrônicos até drogas e armas”,
lembra. Segundo ele, as forças de segurança
pública da região trabalham
incansavelmente para combater esses crimes.
“A demanda é muito grande, mas mesmo
assim as polícias continuam abordando e
usando seus efetivos para combater o crime na
fronteira e na região”, garante.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Fotos: Aílton Santos

Mortos a tiros

mem de capacete teria atirado con-
tra a cabeça da vítima. Já Clayton
chegava em casa, de moto, na noi-
te do dia 12, no Bairro Guarujá,
quando foi alvejado por tiros na ca-
beça, tórax e ombros, morrendo na
hora. Kevin foi executado com dois
tiros na cabeça, na tarde do dia 13,
no Bairro Cascavel Velho.

Nenhum destes casos foi eluci-
dado pela polícia ainda. Em relação
à morte de Silvair, imagens de se-
gurança devem auxiliar nas investi-
gações. Nos outros dois casos, a
Delegacia de Homicídios deve se
manifestar somente hoje.

Somente este
ano, 38 pessoas
foram mortas
com uso de
revólveres
e pistolas

Em vigor em todo território naci-
onal desde 2003, a Lei do Desar-
mamento foi criada para regulamen-
tar o uso de arma de fogo no Bra-
sil. Com a Lei, todas as pessoas
que quiserem ter uma arma em
casa precisam passar por uma ava-
liação minuciosa, feita pela Polícia
Federal. Além disso, a compra e
venda de arma de fogo também foi
regulamentada e é fiscalizada pela
PF e pelo Exército.

De acordo com informações da
Polícia Federal, que autoriza o por-
te e posse de arma de fogo, o cida-
dão que deseja adquirir uma arma

precisa preencher alguns requisitos.
Dentre eles está a idade mínima de
25 anos; uma declaração por escri-
to expondo fatos e circunstâncias
que justifiquem o pedido de aquisi-
ção de arma de fogo, demonstrando
a efetiva necessidade; comprovar
idoneidade, apresentando certidões
negativas criminais, fornecidas pela
Justiça Federal, Estadual, Militar e
Eleitoral, além de comprovar que não
responde a nenhum inquérito polici-
al ou processo criminal; possuir
uma ocupação lícita; aptidão psico-
lógica atestada por profissional cre-
denciado pela Polícia Federal; e cla-

 Crime
Quem for flagrado pela polícia com

uma arma guardada em casa ou
mesmo com munições, de uso

permitido, responderá criminalmente,
com pena de detenção de um a três

anos, além de multa. Já quem for
flagrado portando a arma em outros
locais, a pena sobe para dois a quatro

anos de reclusão, mesmo que o
registro da arma esteja regular.

Além das armas de fogo, criminosos
usam outros tipos de ‘artifícios’ para
matar. Segundo levantamento do Hoje
News, as armas brancas (facas e fa-
cões) foram responsáveis por seis mor-
tes, além de um caso em que um ho-
mem foi assassinado com um espeto.
As vítimas foram Nicolas Ellert Luiz, Arol-
demar Capistrano Ferreira, Rogério Ma-
chado Barcelos, Amarildo Batista Cor-
reia, Maria Virgínia da Silva, Eduardo Al-
berto Telles e Jhonata Machado.

Conforme as investigações da Dele-
gacia de Homicídios, destes sete casos,
três tiveram motivação passional. Já as
mortes de Valdeci França e Augusto Fer-
reira de Lima foram a pauladas.

Cristiano de Souza foi morto a pedra-
das, Márcio Xavier Barbosa foi víti-
ma de agressão e a jovem Mari-
geize Dalbosco Gomes, que esta-
va grávida de oito meses, foi mor-
ta por enforcamento pelo seu com-
panheiro, Luis Roberto Gomes,
que se suicidou em seguida.

As outras duas mortes foram
de Salete de Fátima dos Santos e José
Carlos dos Santos. Salete foi morta em
um acidente de trânsito, na madrugada
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tada por um instrutor de tiro creden-
ciado pela Polícia Federal.

Mas, para conseguir o porte é
necessário passar pelo processo
de compra do armamento, que
pode ser, por exemplo, um revólver
calibre 38, uma pistola calibre 380
ou mesmo uma espingarda calibre
12. Somente com a autorização da
aquisição da arma é que a Polícia
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te. Cabe ressaltar que o lojista só
entregará o armamento quando o
proprietário estiver com o registro
e a guia de trânsito em mãos.
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do dia 21 de janeiro, que foi provocado
intencionalmente pelo companheiro. Ela
foi sequestrada em sua casa por Pedro
Fernandes, que a obrigou a entrar em
um veículo. Em alta velocidade, Pedro
seguiu pela BR-369 e, em determinado
trecho da rodovia, jogou o Gol em que
estavam contra um ônibus. Salete mor-
reu na hora e Pedro conseguiu fugir. Ele
se apresentou dias depois à Polícia.  Já
José Carlos foi encontrado morto na
manhã do dia 22 de julho, na PEC (Peni-
tenciária Estadual de Cascavel). Segun-
do laudo do IML (Instituto Médico Legal),
José morreu de hemorragia interna e a
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Giro da
Violência

208 km/h
O recém-duplicado trecho da BR-163,
próximo à BR 277, em Cascavel já é
protagonista de abusos de
condutores. Um Jetta de Cascavel foi
flagrado pelo radar da PRF a 208 km/h
na tarde de sábado. O limite da via no
é de 110 km/h para carros de passeio.
O motorista será multado em R$
880,41 e terá o direito de dirigir
suspenso de dois a oito meses.

Bateu na viatura
O condutor de um Tipo que estava
saindo de uma casa noturna na marginal
da BR-277, na região do Loteamento
Turisparque, bateu na viatura da Polícia
Rodoviária Federal no início da manhã
de ontem em Cascavel. A viatura
bloqueava a rodovia para uma prova
esportiva realizada naquele entorno.
Como a documentação do veículo estava
em dia e o teste do bafômetro deu
negativo para a presença de álcool, o
homem foi liberado.

Ameaça com arma
Uma confusão depois de uma festa no
Jardim Veneza terminou com um
homem detido na tarde de ontem, em
Cascavel. O suspeito estaria em posse
de uma arma de fogo e ameaçado um
casal, além dos policiais chamados
para atender a ocorrência. A arma tem
registro, mas o detido não possuía
porte. A arma foi apreendida e a
exemplo do homem preso, foi levada
para a 15ª Subdivisão Policial.

Em surto
Um homem que aguarda atendimento
especializado por possuir transtornos
psicológicos precisou ser contido e
encaminhado à UPA na tarde de ontem.
Em surto, ele teria quebrado muitos
objetos na casa onde mora no
Reassentamento São Francisco, em
Cascavel. A Polícia Militar e Guarda
Municipal deram apoio na ocorrência
atendida pelo Samu. O homem de 40
anos também falava que colocaria
fogo na residência.

Ao sair de uma festa open bar na Rua Jacarézinho com a marginal da BR-467, no
Bairro São Cristóvão, mais de 30 jovens e adolescentes visivelmente embriagados
se envolveram em uma confusão generalizada. A Polícia Militar foi acionada e o
caso foi atendido por pelo menos uma viatura do Serviço Reservado e outras
quatro de patrulhamento. A polícia dispersou o bando e ninguém foi preso. Entre
os fatos que chamaram a atenção foi o de um jovem caído, bastante machucado.
Uma ambulância do Samu que passava pelo local auxiliou no socorro.

Presos depois
do roubo

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: Aílton Santos

A Polícia Militar de Cascavel
prendeu dois suspeitos de parti-
ciparem de um roubo de uma
Ecosport em Corbélia, que termi-
nou com uma perseguição no Bair-
ro Cataratas, em Cascavel, na tar-
de de sábado.

Os dois foram identificados
como Daniel da Silva Barboza e
Luciano Cardoso Fernandes.

Luciano chegou a ser baleado
durante a tentativa de fuga e foi le-

AÍLTON SANTOS

vado ao hospital, onde é escoltado
pela polícia. Após sua alta, ele será
levado para a cadeia.

Dentro do carro estavam objetos
pessoais da família feita refém na
cidade vizinha.

A polícia busca ainda outros
envolvidos que teriam dado supor-
te aos dois durante a fuga.

PERSEGUIÇÃO terminou com
um baleado e dois presos
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 65
Homicídios 52
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 963
Furtos 2.798
Veículos (furtos/roubos) 826
Outros 2.946

Acidentes 2.202
Colisões 2.011
Atropelamentos 169
Mortes 45

Totalmente destruído

Um veículo Gol roubado na noi-
te de sábado na Rua Paraná em
Cascavel foi localizado ontem à tar-
de pela polícia em uma área rural
abandonado, mas totalmente des-
truído pelas chamas.

O carro estava próximo a uma
plantação na região do Loteamen-

Segundo a mulher, que chorava muito e manifestava muita indigna-
ção com tudo o que aconteceu, eles estavam em uma festa e quando
procuraram o veículo para voltar para casa já não o encontraram mais.

Vale lembrar que somente neste ano mais de 800 veículos foram
roubados ou furtados em Cascavel. O número é 20% superior ao regis-
trado no mesmo período do ano passado. Entre o principal alvo dos
ladrões estão carros de luxo, que geralmente são usados para transpor-
te de produtos ilícitos trazidos do Paraguai, ou modelos mais populares
para terem suas peças retiradas para a venda clandestina.

 Recuperado
Minutos depois de atender esta
ocorrência, a Polícia Militar
localizou um Uno que havia sido
furtado na noite de sábado no
Jardim Calrito. O carro foi
encontrado por um vizinho do
dono do Uno. O furto ocorreu no
Interlagos, mas ninguém foi preso. 

to Florais do Paraná e foi depe-
nado pelos ladrões antes de ter
sido incendiado.

Por coincidência, os proprie-
tários moravam próximo do local
onde o veículo foi deixado.  Pou-
co tempo depois de o Gol ter
sido localizado pela polícia, che-
garam ao local os donos do car-
ro, um casal que relatou como
tudo aconteceu.

Saída da festa

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: Aílton Santos

CARRO foi localizado ontem à tarde, totalmente destruído pelas chamas
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Ideia para lazer I
O vereador Pedro Sampaio solicitou ao Executivo

Municipal que seja feito um estudo pela Secretaria de
Planejamento que passe a criar em áreas de passeio

público de Cascavel entre as vagas de estacionamento, nas
ruas que cruzam a Avenida Brasil. Trata-se do projeto
arquitetônico denominado Parklet (áreas contíguas às

calçadas, onde são construídas estruturas a fim de criar
espaços de lazer e convívio onde anteriormente havia

vagas de estacionamento para carros).

Ideia para lazer II
A ideia é que se criem espaços de lazer e convívio,

promova-se convivência, estimule-se processos
participativos, incentive-se transportes não motorizados,

além de criar em Cascavel novos pontos turísticos.
Segundo o vereador, o projeto já foi implantado em

cidades de grande e médio porte com êxito.

HÁ QUEM DIGA...

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

R$ 2 milhões
A Prefeitura de Cascavel
abriu uma licitação, no
modelo registro de preços,
para contratação de uma
empresa especializada em
eventos para aquisição de
palco, banheiros químicos,
enfim, a estrutura
completa. O que chamou a
atenção foi o valor. Mais
de R$ 2 milhões para 12
meses, sendo que com a
aquisição de alimentos
para merenda, por exemplo,
o crédito para uma
licitação publicada no
mesmo dia é de pouco mais
de R$ 500 mil.

A explicação
A Secretaria de Comunicação
disse que são duas situações
completamente diferentes.
Que a licitação dos
banheiros químicos, por ser
um registro de preço, não
necessariamente a prefeitura
vai usar os valores. “Há um
valor estabelecido por
unidade e quando o
Município tiver necessidade
pode usar o registro para
alugar ou comprar. Não
significa que vá usar todo
esse recurso. É uma
estimativa que vale para
12 meses”, informou
a prefeitura.

Com uma pauta fraca
para a sessão de hoje, a
Câmara de Cascavel dis-
cute, mais uma vez, a ins-
tituição de ‘dias’ para al-
guma coisa. Não bastas-
se o Dia do Gaúcho, o Dia
do Colono, a proposta do
Dia do Mineiro, há dois
dias para serem discuti-
dos e votados.

Um deles é o Dia da
Reforma Protestante – que
já existe e é lembrado no
dia 31 de outubro -, de au-
toria do vereador Fernando
Hallberg, que encabeçou
todos esses projetos de
‘dia de tal coisa’.

Pegando carona nessa
onda de homenagear todo
mundo, desta vez quem
aparece como ‘surpresa’
é o vereador Josué de

Souza. Ele é o autor do
projeto que institui o Dia
do Avicultor no calendário
oficial do Município.

Com essa onda, pare-
ce mesmo que vai faltar
dia no ano para “agradar”
tanta gente.

Além dos ‘dias’ que
estão em pauta, segue o
clima de homenagens na
sessão de hoje. Em úni-
ca discussão e votação,
está o decreto 02/2017
que outorga a medalha
de Osmar Xiquinho Zim-
mermann ao esportista
cascavelense Moacir de
Azevedo. Este projeto é
de autoria do vereador
Policial Madril.

Dia após dia

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

BOLSAS DE ESTUDO
Dois projetos de Lei que também serão defini-

dos em primeira votação nesta segunda-feira são
de autoria do Executivo Municipal. Os dois dispõem
de autorização de fornecer duas bolsas de estudo
cada pela Fundetec por meio de convênio com a
Fundação Araucária.

SEMANA começa com pauta fraca no Legislativo E quem assinava um projeto e antes conseguia a parceria da
maioria dos vereadores, agora está assinando propostas
sozinho na Casa de Leis. É o caso do projeto que institui o
Dia da Reforma Protestante, assinado apenas por Fernando
Hallberg. Parece que o vereador está perdendo o círculo de
‘amiguinhos’ dentro da casa de Leis.

 Há quem diga que Hallberg protocola e assina tantos
projetos apenas para ter ‘volume’.

 E que o vereador prometeu, desde o início do mandato,
ser o mais ‘articulador’ do plenário.

FOREVER ALONE
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Militar da reserva e político, Jair
Bolsonaro cumpre o sexto mandato
na Câmara dos Deputados e é con-
siderado pré-candidato à Presidên-
cia da República no ano que vem.

Enfático em alguns discursos, o
deputado vem ganhando ‘fama’ e
cada vez mais apoiadores, que se-
guem em uma onda ‘anti-PT’ ou que
o buscam como uma ‘opção à par-
te’ de tudo que já foi visto.

Em Cascavel não é diferente,
apoiadores do capitão da reserva
têm dedicado tempo e dinheiro
para aumentar a popularidade de
Bolsonaro. Até um outdoor em

O ‘fenômeno’
Bolsonaro

apoio foi pago por um grupo de
apoiadores que também manda-
ram confeccionar camisetas com
a caricatura do pré-candidato.

Independente de opiniões, os
seguidores de Bolsonaro aumen-
tam em número. A reportagem do
Hoje News entrevistou o mestre
em Ciência Política e advogado
Marcelo Navarro, que fez uma ava-
liação a respeito do ‘fenômeno’.

PÓS-CRISE
“O Bolsonaro não é um fenômeno
novo. É algo que de tempo em tempo
ocorre. Eu atribuo o fenômeno
Bolsonaro a uma fase pós-crise, ou
mesmo ainda de crise nacional e
internacional que estamos vivendo.
As pessoas buscam a figura
autoritária, destemida, como a figura
de um pai mesmo. Com a velocidade
da informação, as pessoas buscam
soluções rápidas de um modelo que
está em crise e o deputado aparece
como esse modelo. Já faz tempo que
ele está aí, mas nunca teve tanta
representatividade desde a última
eleição, quando ele não conseguiu
apenas ser reeleito como levou o filho
junto. E além desse papel do ‘pai’,
vem que ele é contra o PT, cultura
LGBT, e mantém o foco sempre
tradicional, prometendo criar
mecanismos onde as pessoas possam
ser punidas. A classe mais baixa,
principalmente, é solidária ao
autoritarismo. E é o caldo que o
Bolsonaro precisa para tentar se tornar
o grande mito dos últimos tempos”.

“Em momentos pós-crise aparece a figura mitológica com essas carac-
terísticas. Mas as expectativas para poder resolver determinado proble-
ma não condizem com capital político para resolver os problemas efetiva-
mente. Se o fenômeno Bolsonaro vai ser concreto, vai ter força ou não, ou
se vai ser como o Tiririca por exemplo, que cresceu até determinado
momento...se o Bolsonaro vai ter força para angariar a presidência... A
política é exatamente a quantidade de poder que você carrega, então não
dá para saber até que ponto o Bolsonaro acredita nessa capacidade de
ficar fora dos jogos políticos, porque ele precisa ganhar força. Se me per-
guntasse há algum tempo se ele teria alguma chance de ganhar, eu diria
com certeza que não. Hoje, eu fico em dúvida, depende de como as pesso-
as vão fazer uso do nome dele. Eu não descartaria ele estar pelo menos
entre os três, só que ele vai ter que entrar no jogo político”.

Bolsonaro e Lula
“O fenômeno Bolsonaro se parece muito com
o Lula, quando estava no auge. E é por isso
que o próprio Lula renasce para 2018,
porque de alguma forma representa uma figura
forte. Como, por exemplo, o Trump [Donald
Trump, presidente dos Estados Unidos] que
venceu na tentativa de mudar o modelo e que
não mudou nada até agora. Podemos
comparar a chegada do Bolsonaro até como
a chegada do Hittler, que surgiu nas mesmas
proporções na Alemanha em 1929, numa
Alemanha em frangalhos, mas que já era uma
grande potência mundial, e o Hittler com um
discurso salvador foi galgando os espaços
políticos, usando das mídias da época como
o rádio e os primeiros passos da televisão, e
conseguiu o que queria. A diferença é que o
Bolsonaro está pegando as redes sociais, tem
feito um grande trabalho nessas mídias”.

Lula das periferias
“Apesar das acusações e das
investigações, muita gente vai
com Lula. E isso acontece porque
quem é da periferia tem
tratamento diferenciado com os
políticos trabalhando no interior.
E algo que tem aumentado
bastante é a desigualdade social”.

“Bolsonaro na presidência não significaria intervenção militar. Aumentaria, sim,
o critério autoritário, mas o Legislativo não acompanha isso. A não ser que ele
conseguisse eleger a maior parte da bancada dos deputados de pessoas que
pensam como ele, daí seria problemático. Acredito que ele teria que se adaptar,
porque deu para ver o que ocorreu com a Dilma sem uma bancada. E com ele
seria a mesma coisa. O Congresso não vai querer muita coisa que seja diferente
daquilo que já é feito. A intervenção militar só ocorreu, quando ocorreu, porque
teve um investimento e um interesse maciços americano. E já não há mais isso”.

Os candidatos
“Além do Bolsonaro, Lula; a não ser que ele venha com impedimento do Tribunal
Regional Eleitoral e que seja cumprida a condenação dele, aí o partido terá de
ver uma segunda opção que eu creio ser Fernando Haddad; temos o Geraldo
Alckmin e o Álvaro Dias que entra como o azarão, que deve disputar bastante
com o Bolsonaro, mas que o atual partido não tem força suficiente para levar o
bolo. Já o Temer, esse é só um tapa-buraco, que está começando e foi
protagonista nessa mudança toda. O Congresso está firme com ele, quem sabe
para poder tentar arrumar a zona, mas não acredito que ele entre na disputa”.

Especialista
acredita que

Temer não vai
tentar a

presidência no
ano que vem

Cientista
político faz

análise sobre
pró-Bolsonaro

e pró-PT

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Fábio Donegá

A presidência

 Intervenção militar
Experiência política
“A presidência não é só acabar com
bandido. É preciso trabalhar com
economia, e ele não tem essa
experiência. Precisa atender os setores
minoritários aos quais ele é bastante
contra, precisa atender à infraestrutura
e ele nunca falou disso. Caberia,
quem sabe, como um ministro,
dependendo do setor e dependendo
de quem está na presidência”.
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Militar da reserva e político, Jair
Bolsonaro cumpre o sexto mandato
na Câmara dos Deputados e é con-
siderado pré-candidato à Presidên-
cia da República no ano que vem.

Enfático em alguns discursos, o
deputado vem ganhando ‘fama’ e
cada vez mais apoiadores, que se-
guem em uma onda ‘anti-PT’ ou que
o buscam como uma ‘opção à par-
te’ de tudo que já foi visto.

Em Cascavel não é diferente,
apoiadores do capitão da reserva
têm dedicado tempo e dinheiro
para aumentar a popularidade de
Bolsonaro. Até um outdoor em

O ‘fenômeno’
Bolsonaro

apoio foi pago por um grupo de
apoiadores que também manda-
ram confeccionar camisetas com
a caricatura do pré-candidato.

Independente de opiniões, os
seguidores de Bolsonaro aumen-
tam em número. A reportagem do
Hoje News entrevistou o mestre
em Ciência Política e advogado
Marcelo Navarro, que fez uma ava-
liação a respeito do ‘fenômeno’.

PÓS-CRISE
“O Bolsonaro não é um fenômeno
novo. É algo que de tempo em tempo
ocorre. Eu atribuo o fenômeno
Bolsonaro a uma fase pós-crise, ou
mesmo ainda de crise nacional e
internacional que estamos vivendo.
As pessoas buscam a figura
autoritária, destemida, como a figura
de um pai mesmo. Com a velocidade
da informação, as pessoas buscam
soluções rápidas de um modelo que
está em crise e o deputado aparece
como esse modelo. Já faz tempo que
ele está aí, mas nunca teve tanta
representatividade desde a última
eleição, quando ele não conseguiu
apenas ser reeleito como levou o filho
junto. E além desse papel do ‘pai’,
vem que ele é contra o PT, cultura
LGBT, e mantém o foco sempre
tradicional, prometendo criar
mecanismos onde as pessoas possam
ser punidas. A classe mais baixa,
principalmente, é solidária ao
autoritarismo. E é o caldo que o
Bolsonaro precisa para tentar se tornar
o grande mito dos últimos tempos”.

“Em momentos pós-crise aparece a figura mitológica com essas carac-
terísticas. Mas as expectativas para poder resolver determinado proble-
ma não condizem com capital político para resolver os problemas efetiva-
mente. Se o fenômeno Bolsonaro vai ser concreto, vai ter força ou não, ou
se vai ser como o Tiririca por exemplo, que cresceu até determinado
momento...se o Bolsonaro vai ter força para angariar a presidência... A
política é exatamente a quantidade de poder que você carrega, então não
dá para saber até que ponto o Bolsonaro acredita nessa capacidade de
ficar fora dos jogos políticos, porque ele precisa ganhar força. Se me per-
guntasse há algum tempo se ele teria alguma chance de ganhar, eu diria
com certeza que não. Hoje, eu fico em dúvida, depende de como as pesso-
as vão fazer uso do nome dele. Eu não descartaria ele estar pelo menos
entre os três, só que ele vai ter que entrar no jogo político”.

Bolsonaro e Lula
“O fenômeno Bolsonaro se parece muito com
o Lula, quando estava no auge. E é por isso
que o próprio Lula renasce para 2018,
porque de alguma forma representa uma figura
forte. Como, por exemplo, o Trump [Donald
Trump, presidente dos Estados Unidos] que
venceu na tentativa de mudar o modelo e que
não mudou nada até agora. Podemos
comparar a chegada do Bolsonaro até como
a chegada do Hittler, que surgiu nas mesmas
proporções na Alemanha em 1929, numa
Alemanha em frangalhos, mas que já era uma
grande potência mundial, e o Hittler com um
discurso salvador foi galgando os espaços
políticos, usando das mídias da época como
o rádio e os primeiros passos da televisão, e
conseguiu o que queria. A diferença é que o
Bolsonaro está pegando as redes sociais, tem
feito um grande trabalho nessas mídias”.

Lula das periferias
“Apesar das acusações e das
investigações, muita gente vai
com Lula. E isso acontece porque
quem é da periferia tem
tratamento diferenciado com os
políticos trabalhando no interior.
E algo que tem aumentado
bastante é a desigualdade social”.

“Bolsonaro na presidência não significaria intervenção militar. Aumentaria, sim,
o critério autoritário, mas o Legislativo não acompanha isso. A não ser que ele
conseguisse eleger a maior parte da bancada dos deputados de pessoas que
pensam como ele, daí seria problemático. Acredito que ele teria que se adaptar,
porque deu para ver o que ocorreu com a Dilma sem uma bancada. E com ele
seria a mesma coisa. O Congresso não vai querer muita coisa que seja diferente
daquilo que já é feito. A intervenção militar só ocorreu, quando ocorreu, porque
teve um investimento e um interesse maciços americano. E já não há mais isso”.

Os candidatos
“Além do Bolsonaro, Lula; a não ser que ele venha com impedimento do Tribunal
Regional Eleitoral e que seja cumprida a condenação dele, aí o partido terá de
ver uma segunda opção que eu creio ser Fernando Haddad; temos o Geraldo
Alckmin e o Álvaro Dias que entra como o azarão, que deve disputar bastante
com o Bolsonaro, mas que o atual partido não tem força suficiente para levar o
bolo. Já o Temer, esse é só um tapa-buraco, que está começando e foi
protagonista nessa mudança toda. O Congresso está firme com ele, quem sabe
para poder tentar arrumar a zona, mas não acredito que ele entre na disputa”.

Especialista
acredita que

Temer não vai
tentar a

presidência no
ano que vem

Cientista
político faz

análise sobre
pró-Bolsonaro

e pró-PT
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A presidência

 Intervenção militar
Experiência política
“A presidência não é só acabar com
bandido. É preciso trabalhar com
economia, e ele não tem essa
experiência. Precisa atender os setores
minoritários aos quais ele é bastante
contra, precisa atender à infraestrutura
e ele nunca falou disso. Caberia,
quem sabe, como um ministro,
dependendo do setor e dependendo
de quem está na presidência”.
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DIA DA ALIMENTAÇÃO

 Colégio Militar
O alto comando da Polícia
Militar do Paraná e
autoridades, entre elas o
deputado estadual Ratinho
Júnior, estarão em Cascavel
no próximo dia 20 de
outubro para falar do
projeto de implantação de
um Colégio Militar no
município. O encontro será
na Acic (Associação
Comercial e Industrial de
Cascavel) às 8h, durante café
da manhã. O Colégio Militar
vai funcionar no Centro
Nacional de Treinamento e
Atletismo, um polo de
esportes projetado para ser
referência ao Brasil.
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“É uma forma que
encontramos de dar um
fôlego no conjunto do

município. O sistema já
começou a funcionar
melhor e é isso que se

espera até sua atividade
plena, que deve acontecer

até julho de 2018.”

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

O atendimento
aéreo do
Consamu que
pela agilidade no
atendimento já
salvou mais de
1.300 pessoas
com o transporte
via helicóptero.

O terrorismo que
insiste em
demonstrar sua
face cruel. No fim
de semana, mais
de 230 pessoas
morreram em uma
explosão na
Somália.
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poucas nuvens

José Peixoto, diretor-
executivo do Consamu,

sobre a gestão
compartilhada das

Unidades de Pronto-
Atendimento.

AÍLTON SANTOS

Hoje é comemorado o Dia Mundial da Alimen-
tação e, especificamente no Brasil, a data serve
para reflexão. A fome voltou a assolar muitas fa-
mílias brasileiras. É o que aponta um relatório
elaborado por mais de 40 entidades da socieda-
de civil, que monitora o cumprimento de um pla-
no de ação com objetivos de desenvolvimento
sustentável, acordado entre os Estados-mem-
bros da ONU, a chamada Agenda 2030. O docu-
mento foi entregue às Nações Unidas.

Infelizmente, o Brasil está quase retornando
ao Mapa da Fome. Para evitar isso, a  ONG Ação
da Cidadania, criada em 1993 pelo sociólogo Her-
bert de Souza, conhecido como Betinho, reto-
mou a Campanha Natal sem Fome após ter sido
encerrada há dez anos, devido à redução da mi-
séria no Brasil. No entanto, a Campanha foi re-
lançada ontem para evitar que o país volte ao
Mapa da Fome das Nações Unidas, no qual o
país deixou de fazer parte em 2014.

A fome no Brasil é algo contraditório. Um dos
países que mais exporta alimentos para o mun-
do, ainda tem famílias vivendo na extrema po-
breza. O problema não é a falta de alimentos,
mas a falta de dinheiro. Quem tem dinheiro come,
quem não tem fica com fome. A rima na frase
anterior não foi proposital, é impossível fazer ver-
sos sobre um tema tão delicado quando se sabe
que a fome pode ser também a face mais per-
versa da corrupção no Brasil.

 Talk show
Hoje, a partir das 19 horas,
o auditório da Acic em
Cascavel vai sediar o
primeiro Talk Show sobre
câncer de mama. O evento
é promovido pelo Hospital
Uopeccan e tem como
objetivo esclarecer a
doença desde o autoexame
até as formas de
tratamento e chances de
cura. Parte da programação
do Outubro Rosa Uopeccan,
o Talk Show foi o formato
escolhido devido a
facilidade de o público
interagir com os
facilitadores. Serão, no
total, cinco facilitadores.



gente@jhoje.com.br

  Cursos Técnicos
Ainda dá tempo. O processo

seletivo para os cursos
técnicos do Centro Estadual

de Educação Profissional
Pedro Boaretto Neto (CEEP)
está recebendo inscrições

até 8 de novembro
de 2017.

oOo
As inscrições podem ser

feitas pelo site
www.ceepcascavel.com.br.

Os resultados serão
divulgados dia 20

de novembro de 2017.
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A resposta certa, não
importa nada: o essencial é

que as perguntas
estejam certas.
Mario Quintana

Muitos sim!
 Dia 20, 327 casais dizem o
sim, durante o casamento
coletivo que será realiado

no Clube Comercial.

Almoço beneficente
Dia 12 de novembro tem almoço beneficente em prol da
Pastoral do Migrante. Será às 12h, no Salão Paroquial da
Igreja São Cristóvão. Crianças até cinco anos não pagam.

O valor do convite é R$ 15 e o cardápio à base de
macarronada com galeto.

Dia da Alimentação
Hoje, comemora-se o Dia
Mundial da Alimentação.

Neste ano, o tema escolhido
pela FAO (Organização das

Nações Unidas para a
Alimentação e Agricultura)

é “Mude o futuro da
migração. Investir na

segurança alimentar e no
desenvolvimento rural.”

oOo
Segundo a FAO, três quartos
das pessoas em situação de
extrema pobreza baseiam

sua subsistência na
agricultura e outras
atividades rurais. A

campanha deste ano visa
reforçar as condições que
permitam as famílias e,

principalmente, os jovens a
pernancer no campo.

Para as crianças
Hoje tem “Os

Supercondutores de
Energia”. O espetáculo

musical infantil que traduz,
por meio da música e da
poesia, a tão desejada

relação sustentável entre os
seres humanos e a natureza.

O evento faz parte das
comemorações ao Mês da
Criança e será das 17h às
20h, no Teatro Municipal.

DIVULGAÇÃO

Para começar bem
a semana, a bela
GABRIELA
DALLABRIDA

MANUELA PICOLOTTO,
na lente de Arivonil
Policarpo
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Desbravador de caminhos

 A família sempre foi a
base para que pudesse ter
uma vida feliz. Todos que
tiveram o privilégio de con-
viver com Adelino, embora
ainda superem o momen-
to de tristeza, guardam
boas lembranças.

Cláudia Santos tinha uma
grande admiração pelo primo
e o considerava como um ir-
mão. “Estávamos sempre jun-
tos em família. Ele era um
grande homem, pai e profis-
sional”, recorda Cláudia.

ADELINO VALÉRIO DA SILVA
22 de fevereiro de 1973

08 de setembro 2017

BASE

A profissão que seguiu durante
boa parte da vida permitiu a Adeli-
no Valério da Silva percorrer por lon-

gas estradas e conhecer diferentes
pessoas. Já experiente no trabalho
de cobrador de linhas do transporte
público da cidade, ele decidiu ir um
pouco mais a frente e se tornou mo-
torista de ônibus.

Adelino era funcionário da empre-
sa Princesa dos Campos em Cas-
cavel.  Era reconhecido pelo profis-
sionalismo e comprometimento
com o trabalho.

Filho único, morava com os pais em
Cascavel e era pai de uma menina de
sete ano, pela qual não se cansava
de mostrar o quanto a amava.



Faleceu aos 44 anos, vítima de
acidente de trânsito, deixando uma

filha. Foi sepultado no Cemitério
Central de Cascavel.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Arquivo de Família

 Acidente
No dia 8 de outubro ele

saiu de Foz do Iguaçu com
destino a Ponta Grossa,

para mais uma missão de
levar os passageiros. Foi a

sua última viagem. O
Ônibus dirigido por ele

bateu de frente com uma
caminhonete próximo a

Prudentópolis. Adelino não
teve culpa no acidente.
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 Reportagem: Juliet Manfrin
   Foto: Aílton Santos

Um acidente de grandes propor-
ções foi registrado na noite de ontem
na região do Lago I, em Cascavel. Um
C4 e um Celta bateram no cruzamen-
to das ruas Machado de Assis e a
Visconde Machado, onde há um se-
máforo. Ninguém soube precisar
quem teria provocado a colisão.

Com a força do impacto, um dos
carros foi arremessado para longe
e chegou a invadir uma empresa.

O fato exigiu uma grande mobili-

Na noite de ontem, o Bahia con-
firmou a boa fase que atravessa no
Brasileirão. Em Salvador, o Tricolor
baiano bateu o líder Corinthians
por 2 a 0 e ampliou a série invicta
para quatro jogos. Outro Tricolor que
também se deu bem foi o Grêmio.
Em Curitiba, o time gaúcho supe-
rou o Coritiba por 1 a 0 e tomou a
vice-liderança do Santos.

Na Arena Fonte Nova, o Bahia
pressionou o Corinthians nos mi-

Cruzeiro 2x1 Ponte Preta
Vasco 1x0 Botafogo

São Paulo 2x1 Atlético-PR
Fluminense 1x0 Avaí

Sport 1x1 Atlético-MG
Atlético-GO 1x3 Palmeiras

Chapecoense 0x1 Flamengo
Coritiba 0x 1 Grêmio
Bahia 2 x0  Corinthians

HOJE
20h Santos x Vitória

28ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Corinthians 58 28 17 7 4 39 18 21
2º Grêmio 49 28 15 4 9 42 23 19
3º Santos 48 27 13 9 5 28 17 11
4º Palmeiras 47 28 14 5 9 41 30 11
5º Cruzeiro 47 28 13 8 7 35 24 11
6º Botafogo 43 28 12 7 9 36 30 6
7º Flamengo 43 28 11 10 7 36 26 10
8º Vasco 39 28 11 6 11 29 38 -9
9º Atlético-MG 38 28 10 8 10 31 32 -1
10º Bahia 35 28 9 8 11 36 35 1
11º Atlético-PR 35 28 9 8 11 32 34 -2
12º Fluminense 35 28 8 11 9 36 37 -1
13º São Paulo 34 28 9 7 12 36 39 -3
14º Sport 34 28 9 7 12 34 40 -6
15º Vitória 32 27 9 5 13 33 40 -7
16º Chapecoense 32 28 9 5 14 31 41 -10
17º Ponte Preta 32 28 8 8 12 29 36 -7
18º Avaí 30 28 7 9 12 17 33 -16
19º Coritiba 28 28 7 7 14 26 37 -11
20º Atlético-GO 26 28 7 5 16 28 45 -17

SÉRIE A

 QUARTA-FEIRA
19h30 Coritiba x Cruzeiro
19h30 Atlético-GO x Vasco
21h Atlético-MG x Chapecoense
21h45 Fluminense x São Paulo
21h45 Corinthians x Grêmio
21h45 Avaí x Botafogo

QUINTA-FEIRA
20h Palmeiras x Ponte Preta
20h Vitória x Atlético-PR
21h Flamengo x Bahia
21h Sport x Santos

29ª RODADA

nutos iniciais. Com domínio territo-
rial, os donos da casa foram para
cima do líder, mas encontraram di-
ficuldades para furar o sistema de-
fensivo do time paulista.

 Após pressionar a saída de bola,
o Bahia chegou ao gol com Vinícius.
Já nos acréscimos, Régis deixou o dele
e sacramentou a vitória por 2 a 0. Com
o resultado, a equipe baiana chegou
a 35 pontos e se afastou do Z-4. Já o
Corinthians lidera com 58.

zação de socorristas. Foram pelo
menos duas ambulâncias, um cami-
nhão de combate a incêndio, além
da presença do médico no local.

Três pessoas ficaram feridas e
pelo menos duas delas estavam
presas às ferragens. Todos foram
encaminhados a unidades hospita-
lares de Cascavel.

BATIDA entre dois carros foi registrada na noite de ontem e deixou três feridos

Bahia vence
o Corinthians COXA X GRÊMIO

No Couto Pereira, Coritiba e Grêmio
iniciaram a partida apostando nas bolas
aéreas. No primeiro tempo, as principais
chances de gols vieram em cobranças de
escanteio. Pelo lado do Coxa, Werley levou
vantagem, assim como Geromel pelo lado
gremista, mas o placar permaneceu zerado.
No segundo tempo, o zagueiro do Coritiba
chegou a acertar a trave aos três minutos.
Após segurar a pressão dos paranaense, o
Tricolor marcou o gol da vitória no fim do
jogo. Aos 46 minutos, Ramiro deu a vitória
para os visitantes, 1 a 0. Com o triunfo fora
de casa, o Grêmio vai dormir na vice-
liderança com 49 pontos. Com 28, o
Coxa segue na vice-lanterna.

BATIDA CINEMATOGRÁFICA



Á
ri

es

Você terá que se esforçar mais para
dar conta de todas as suas tarefas, mas
vai encarar tudo com muita responsa-
bilidade. Evite se expor demais no tra-
balho. Cor: branco.

horóscopo

To
ur

o

Sociedade com uma pessoa amiga e
de confiança pode dar ótimos resulta-
dos. Mostre que é responsável e con-
centre-se nas tarefas. Viagem ou con-
tato de trabalho pode ter contratempos:
paciência! Cor: azul.

Li
br

a

Mostre seu lado responsável e dedi-
que-se às obrigações. Com determi-
nação, conseguirá dar conta de tudo o
que precisa fazer. Trabalho pode ser
mais lucrativo: agarre as oportunida-
des de faturar. Cor: creme.

E
sc

or
pi

ão

Use a criatividade para fazer o dia ren-
der e dar um gás nas tarefas. A sorte
está ao seu lado e tudo deve deslan-
char com facilidade. Guarde bem seus
segredos: verdades podem vir à tona
e causar tensões. Cor: amarelo.

G
êm

eo
s Trabalho e família vão disputar sua

atenção. Divida bem o tempo para não
ouvir cobranças. No emprego, é hora
de investir em suas metas mais ambici-
osas. Mostre que tem atitude e sabe o
que quer. Cor: azul.

C
ân

ce
r Encare as tarefas com bom humor. As-

sim, até as atividades chatas vão fluir
melhor. Cuidado com distrações: man-
tenha o foco no que estiver fazendo e
termine o que começar. Cor: creme.

Sa
gi

tá
rio

O céu estimula você a olhar para as
próprias vontades e necessidades.
Coloque seus sonhos e ideais em pri-
meiro lugar e corra atrás do que quer.
O lar e a família serão seu porto segu-
ro. Cor: roxo.

C
ap

ric
ór

ni
o Conselhos de alguém experiente po-

dem ser valiosos. Troque ideias, saiba
ouvir e aprenda o que puder. Talvez
seja preciso rever e modificar alguns
planos. No emprego, trabalhe em equi-
pe. Cor: rosa.

Le
ão

O céu indica mudanças e novidades
em família. Controle os gastos na ponta
do lápis. O dinheiro vai entrar e sair da
sua mão com a mesma facilidade. Pode
ter problemas de comunicação no tra-
balho. Cor: lilás.

V
irg

em

Trabalhe em parceria para alcançar
resultados melhores e alie-se a pesso-
as que possam somar com você, sem
disputas. Valorize a troca de ideias e
experiências. Cor: preto.

A
qu

ár
io Bom astral para batalhar pelo dinheiro

e por suas ambições. Vigie as oportu-
nidades de aumentar seus ganhos. Mas
reveja também o orçamento e organi-
ze melhor as despesas. Cor: laranja.

Pe
ix

es

A Lua realça seus pontos fortes. Ex-
plore todo o seu potencial no trabalho,
mostre seus talentos e priorize as tare-
fas que gosta de fazer. Assim, poderá
se destacar. Cor: cinza.

VARIEDADES 17CASCAVEL, 16 DE OUTUBRO DE 2017VARIEDADES16 HOJE NEWS, 16 DE OUTUBRO DE 2017

Salmo do Dia Salmo 89

"Quem nasce sob esta influência amará
as viagens e os prazeres honestos. Será
muito amoroso e sensível. Tem consci-
ência da forma correta de agir e sua
inteligência está a serviço da potência
angelical. Introvertido e afetuoso, não se
adapta a mudanças repentinas. Tradici-
onalista, mantém-se fiel e apegado aos
valores transmitidos e ensinados pelos
pais. Dotado de muita intuição, está aber-
to às coisas que estão a sua volta,
apesar de não se envolver. Para
sentir-se bem em uma posição
social ou de trabalho, precisa
acreditar como se fosse uma reli-
gião; necessita suporte ideológico.

ANJO UMABEL

As benignidades do SENHOR cantarei
perpetuamente; com a minha boca ma-
nifestarei a tua fidelidade de geração
em geração. Pois disse eu: A tua benig-
nidade será edificada para sempre; tu
confirmarás a tua fidelidade até nos
céus, dizendo: Fiz uma aliança com o
meu escolhido, e jurei ao meu servo
Davi, dizendo: A tua semente estabele-
cerei para sempre, e edificarei o teu tro-
no de geração em geração. E os céus
louvarão as tuas maravilhas.

Parabéns!
Protege nos dias: 23/05 - 04/08 - 16/
10 - 28/12 - 11/03. Número de sorte:
7.Mês de mudança: julho. Está presente
na Terra: de 21h20 às 21h40.

 Jucelino Tanabe, Alexia Htinha, Mar-
celo Lira, Rafael Roberto, Gilberto
Sanfelice, Roberto Aoki Junior e Aze-
nir Batista de Oliveira.

Gordura: mitos e verdades
oje é celebrado o Dia Mundial da
Alimentação. Vamos falar sobre um
dos temas mais comuns e polêmicos

quando o assunto é saúde, dieta e
gordura. Você já deve ter ouvido falar
sobre o ácido graxo trans e Ômega-3.
A gordura é formada por uma
combinação destes ácidos
E para falar sobre o assunto a
nutricionista e consultora da
Associação Brasileira de Lácteos, Ana
Paula Del'Arco dá 6 exemplos de
benefícios destes nutrientes, presentes
na gordura, para o organismo.

Impede o acúmulo de
gordura nas artérias: o ácido
linoleico conjugado (CLA),
da família Ômega-6, impede a
formação de coágulos

sanguíneos e também está presente na
gordura dos lácteos.

Previne doenças
cardiovasculares: a gordura
láctea, em seu perfil lipídico,
ou seja, considerando todos os
ácidos graxos que compõem a

gordura do leite (como o ácido alfa-
linolênico, que pertence à família
Ômega-3), não traz malefícios para a
saúde e pode ser benéfica à saúde
cardiovascular.

Reduz o colesterol: o
CLA também atua na
redução do colesterol
total, LDL-colesterol
(conhecido como mau

colesterol) e triglicérides, assim
como o ácido graxo oleico, que
representa 25% do total da
gordura do leite.

 Fonte de Ômega 6 e 3:
os ácidos graxos Ômega-6
e Ômega-3 presentes no
leite em proporções acima
da maioria dos alimentos,

com exceção dos peixes, são essenciais
para a nutrição. Isso porque o corpo
humano não os produz, portanto é
necessário consumir alimentos ricos
nestes nutrientes.

É natural: quando
absorvidos pelo
organismo, os ácidos
graxos trans naturalmente
presentes na gordura do

leite (da vaca) não apresentam os
mesmos efeitos negativos que os
ácidos graxos trans hidrogenados
artificialmente.

 Gordura saturada do leite: conhecidos por aumentar o LDL-colesterol, os
ácidos graxos láurico, mirístico e palmítico (que estão presentes na gordura
saturada do leite), também elevam o HDL-colesterol, o bom colesterol. Ainda,
um outro ácido graxo da gordura saturada, o ácido graxo esteárico, não
apresenta efeito algum sobre o colesterol total.
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"É importante deixar claro que
nenhum tipo de gordura atua
sozinha no organismo. Por esse
motivo, não podemos nos relacionar
com os alimentos como se estes
fossem apenas nutrientes, uma vez
que o comportamento destes é
influenciado por diversos fatores. É
sempre bom lembrar que uma
alimentação equilibrada é essencial
para a saúde", diz Ana Paula.



Á
ri

es

Você terá que se esforçar mais para
dar conta de todas as suas tarefas, mas
vai encarar tudo com muita responsa-
bilidade. Evite se expor demais no tra-
balho. Cor: branco.

horóscopo

To
ur

o

Sociedade com uma pessoa amiga e
de confiança pode dar ótimos resulta-
dos. Mostre que é responsável e con-
centre-se nas tarefas. Viagem ou con-
tato de trabalho pode ter contratempos:
paciência! Cor: azul.

Li
br

a

Mostre seu lado responsável e dedi-
que-se às obrigações. Com determi-
nação, conseguirá dar conta de tudo o
que precisa fazer. Trabalho pode ser
mais lucrativo: agarre as oportunida-
des de faturar. Cor: creme.

E
sc

or
pi

ão
Use a criatividade para fazer o dia ren-
der e dar um gás nas tarefas. A sorte
está ao seu lado e tudo deve deslan-
char com facilidade. Guarde bem seus
segredos: verdades podem vir à tona
e causar tensões. Cor: amarelo.

G
êm

eo
s Trabalho e família vão disputar sua

atenção. Divida bem o tempo para não
ouvir cobranças. No emprego, é hora
de investir em suas metas mais ambici-
osas. Mostre que tem atitude e sabe o
que quer. Cor: azul.

C
ân

ce
r Encare as tarefas com bom humor. As-

sim, até as atividades chatas vão fluir
melhor. Cuidado com distrações: man-
tenha o foco no que estiver fazendo e
termine o que começar. Cor: creme.

Sa
gi

tá
rio

O céu estimula você a olhar para as
próprias vontades e necessidades.
Coloque seus sonhos e ideais em pri-
meiro lugar e corra atrás do que quer.
O lar e a família serão seu porto segu-
ro. Cor: roxo.

C
ap

ric
ór

ni
o Conselhos de alguém experiente po-

dem ser valiosos. Troque ideias, saiba
ouvir e aprenda o que puder. Talvez
seja preciso rever e modificar alguns
planos. No emprego, trabalhe em equi-
pe. Cor: rosa.

Le
ão

O céu indica mudanças e novidades
em família. Controle os gastos na ponta
do lápis. O dinheiro vai entrar e sair da
sua mão com a mesma facilidade. Pode
ter problemas de comunicação no tra-
balho. Cor: lilás.

V
irg

em

Trabalhe em parceria para alcançar
resultados melhores e alie-se a pesso-
as que possam somar com você, sem
disputas. Valorize a troca de ideias e
experiências. Cor: preto.

A
qu

ár
io Bom astral para batalhar pelo dinheiro

e por suas ambições. Vigie as oportu-
nidades de aumentar seus ganhos. Mas
reveja também o orçamento e organi-
ze melhor as despesas. Cor: laranja.

Pe
ix

es

A Lua realça seus pontos fortes. Ex-
plore todo o seu potencial no trabalho,
mostre seus talentos e priorize as tare-
fas que gosta de fazer. Assim, poderá
se destacar. Cor: cinza.
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"Quem nasce sob esta influência amará
as viagens e os prazeres honestos. Será
muito amoroso e sensível. Tem consci-
ência da forma correta de agir e sua
inteligência está a serviço da potência
angelical. Introvertido e afetuoso, não se
adapta a mudanças repentinas. Tradici-
onalista, mantém-se fiel e apegado aos
valores transmitidos e ensinados pelos
pais. Dotado de muita intuição, está aber-
to às coisas que estão a sua volta,
apesar de não se envolver. Para
sentir-se bem em uma posição
social ou de trabalho, precisa
acreditar como se fosse uma reli-
gião; necessita suporte ideológico.

ANJO UMABEL

As benignidades do SENHOR cantarei
perpetuamente; com a minha boca ma-
nifestarei a tua fidelidade de geração
em geração. Pois disse eu: A tua benig-
nidade será edificada para sempre; tu
confirmarás a tua fidelidade até nos
céus, dizendo: Fiz uma aliança com o
meu escolhido, e jurei ao meu servo
Davi, dizendo: A tua semente estabele-
cerei para sempre, e edificarei o teu tro-
no de geração em geração. E os céus
louvarão as tuas maravilhas.

Parabéns!
Protege nos dias: 23/05 - 04/08 - 16/
10 - 28/12 - 11/03. Número de sorte:
7.Mês de mudança: julho. Está presente
na Terra: de 21h20 às 21h40.

 Jucelino Tanabe, Alexia Htinha, Mar-
celo Lira, Rafael Roberto, Gilberto
Sanfelice, Roberto Aoki Junior e Aze-
nir Batista de Oliveira.

Gordura: mitos e verdades
oje é celebrado o Dia Mundial da
Alimentação. Vamos falar sobre um
dos temas mais comuns e polêmicos

quando o assunto é saúde, dieta e
gordura. Você já deve ter ouvido falar
sobre o ácido graxo trans e Ômega-3.
A gordura é formada por uma
combinação destes ácidos
E para falar sobre o assunto a
nutricionista e consultora da
Associação Brasileira de Lácteos, Ana
Paula Del'Arco dá 6 exemplos de
benefícios destes nutrientes, presentes
na gordura, para o organismo.

Impede o acúmulo de
gordura nas artérias: o ácido
linoleico conjugado (CLA),
da família Ômega-6, impede a
formação de coágulos

sanguíneos e também está presente na
gordura dos lácteos.

Previne doenças
cardiovasculares: a gordura
láctea, em seu perfil lipídico,
ou seja, considerando todos os
ácidos graxos que compõem a

gordura do leite (como o ácido alfa-
linolênico, que pertence à família
Ômega-3), não traz malefícios para a
saúde e pode ser benéfica à saúde
cardiovascular.

Reduz o colesterol: o
CLA também atua na
redução do colesterol
total, LDL-colesterol
(conhecido como mau

colesterol) e triglicérides, assim
como o ácido graxo oleico, que
representa 25% do total da
gordura do leite.

 Fonte de Ômega 6 e 3:
os ácidos graxos Ômega-6
e Ômega-3 presentes no
leite em proporções acima
da maioria dos alimentos,

com exceção dos peixes, são essenciais
para a nutrição. Isso porque o corpo
humano não os produz, portanto é
necessário consumir alimentos ricos
nestes nutrientes.

É natural: quando
absorvidos pelo
organismo, os ácidos
graxos trans naturalmente
presentes na gordura do

leite (da vaca) não apresentam os
mesmos efeitos negativos que os
ácidos graxos trans hidrogenados
artificialmente.

 Gordura saturada do leite: conhecidos por aumentar o LDL-colesterol, os
ácidos graxos láurico, mirístico e palmítico (que estão presentes na gordura
saturada do leite), também elevam o HDL-colesterol, o bom colesterol. Ainda,
um outro ácido graxo da gordura saturada, o ácido graxo esteárico, não
apresenta efeito algum sobre o colesterol total.
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"É importante deixar claro que
nenhum tipo de gordura atua
sozinha no organismo. Por esse
motivo, não podemos nos relacionar
com os alimentos como se estes
fossem apenas nutrientes, uma vez
que o comportamento destes é
influenciado por diversos fatores. É
sempre bom lembrar que uma
alimentação equilibrada é essencial
para a saúde", diz Ana Paula.
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GLOBO • TEMPO DE AMAR

 • RECORD

MALHAÇAO
Bóris se surpreende com a atitude

de Edgar, que pede para o ex-orienta-
dor deixar a escola imediatamente. El-
len é recebida por Lica e Tina em seu
primeiro dia no Colégio Grupo. Deco diz
a Keyla que deseja encontrar um em-
prego. Anderson faz seus exames.
Malu é hostil com Ellen e diz que a
menina está no novo colégio de favor.
Luís e Marta falam sobre a possibilida-
de de se casar e comentam sobre as
reações de suas filhas.

PEGA PEGA
Pedrinho agradece a Eric por ceder

a cozinha do hotel para seu jantar com
Arlete. Tânia resiste, mas acaba depon-
do a favor de Cíntia, afirmando que a
camareira estava com ela na noite do
roubo ao hotel. Antônia não deixa Júlio
ver Cíntia. Marieta visita Sandra Hele-
na. Douglas se surpreende ao ver Ga-
briel interagindo com Cristóvão. Pedri-
nho e Arlete passam a noite juntos. Cín-
tia é liberada da prisão pelo delegado
Siqueira. Maria Pia fica nervosa ao sa-

ber que foram encontradas outras digi-
tais, que não as de Cíntia, nos dólares
que estavam no carrinho. Evandro con-
ta a Júlio que Cíntia foi solta. Sandra
Helena recebe alta e é levada novamente
para a prisão. Cíntia pergunta a Júlio o
nome da pessoa que a incriminou.

CARINHA DE ANJO
Juju decide se encontrar com Luci-

ano para saber melhor o que ele tem a
dizer sobre Zeca. Durante a brincadei-
ra de caça ao tesouro no colégio, Bár-
bara e Frida entregam para a Madre
Superiora os dois colares que haviam
pego para subornar Dulce, Lúcia e Va-
lentina. Ribeiro diz para Franciely que
não gostou de saber que ela vai partici-
par do concurso para ser a rainha de
bateria de uma escola de samba.

BELAVENURA RECORD
Na estalagem, Pietra está tímida

diante de Enrico. Matriona, Quixote e
Tácitus observam. Ariela está visivel-
mente contente. Enrico pede que Pie-
tra confie nele e que conte tudo o que
sabe para o rei. Mistral vai ao castelo
de Valedo para convocar Marion e Le-
ocádia para uma audiência com o rei.

Arturo diz à Brione que Gonzalo é um
refugiado de Terragalon que no pas-
sado invadiu Belaventura e que um dia
ele será expulso. Brione repreende
Arturo e diz que ele não tem conheci-
mento a respeito.

O RICO E O LÁZARO
Lia diz que ajudará Nitócris, ficando

de olho em Nebuzaradã e Sammu-Ra-
mat. Nabonido diz que o novo rei en-
viou uma tropa atrás de Shamiran e das
filhas de Evil. Fassur se recusa a deitar
com Elga. Zelfa pede para Ravina con-
ceder a mão de Dana a Absalom. Fas-
sur lamenta a união com Elga e sai com
outra mulher. Hurzabum fala de suas
pintas com Rebeca. Shag-Shag procu-
ra por Arioque na cidade. Fassur tem
uma crise alérgica com as flores da
casa de Elga. Zelfa ri do sacerdote e
estranha ao ver que ele saiu sozinho
durante a noite. Nebuzaradã avisa que
irá no sepultamento de Evil e Amitis.
Sammu-Ramat provoca Nitócris. Mati-
as, Gadise e Saul se despedem dos
familiares e deixam a cidade.

No navio, Helena lembra a Maria Vitória que a amiga tem o endere-
ço do empório em que Inácio trabalha. No Rio de Janeiro, Reinaldo
anuncia a Inácio que Falcão o atenderá em breve, e Lucinda se inco-
moda. Celeste inicia a feitura de seu testamento e lamenta ter perdido
sua filha. Em Morros Verdes, Padre João revela a José Augusto notíci-
as sobre o paradeiro de sua neta. O Imediato e Esmeralda celebram o
Natal no navio com Maria Vitória e seus amigos. Reinaldo aconselha
Celeste a fazer exames médicos com Osório em São Paulo, e Alzira e
Bernardo a acompanham. Artur tenta cortejar Celina. Em Morros Ver-
des, Delfina e Irmã Imaculada impedem que José Augusto tenha aces-
so ao registro de Mariana. Lurdes, que conheceu Maria Vitória no na-
vio, a alerta sobre Delfina e conta que a governanta era amante de seu
pai. Maria Vitória chega ao Brasil.

Delfina impede que José
Augusto tenha acesso ao
registro de Mariana

DIVULGAÇÃO



VARIEDADES 19CASCAVEL, 16 DE OUTUBRO DE 2017

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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