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Videoconferência
ouve suspeitos da
morte de agente

PÁGINA
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Cascavel Futsal
preparado para
jogo decisivo

AÍLTON SANTOS

03

Comissão de Ética
vai investigar
Fernando Hallberg

, 17/10/2017
Edição 7872 - Ano XLI

Em extrema pobreza
No Dia Internacional para Erradicação da Pobreza, a miséria ainda é um tema preocupante na
rica cidade de Cascavel. Referência em saúde, polo em ensino superior e considerada a quarta
melhor cidade para negócios no Estado, Cascavel possui 1.390 famílias na extrema pobreza e
que sobrevivem com renda per capita mensal inferior a R$ 85.
z Págs.12 e 13

06

LOCAL

HOJE NEWS, 17 DE OUTUBRO DE 2017

ESPORTE

CASCAVEL, 17 DE OUTUBRO DE 2017

27

Véspera de decisão

RONI PIMENTEL

Mais eventos para Cascavel

FÁBIO CONTERNO

Criado em 2012, o Cascavel Convention & Visitors Bureau (CCVB)
passou por uma reestruturação e,
agora, sob o comando do empresário Felipe Casagrande, está retomando o trabalho de captação de eventos e fomento do turismo.
A inserção de Cascavel nos destinos turísticos nacionais, principalmente o turismo de eventos, segundo Casagrande, é perfeitamente viável. “A vocação da cidade para
esse tipo de turismo merece mais
atenção tanto do governo local
quanto dos empresários do setor.
É um filão pouco explorado”, afirma.
Com infraestrutura satisfatória,

I magem
Além da grande movimentação
financeira gerada pela presença
dos visitantes, Cascavel se beneficiaria em outros aspectos, como a
construção da própria imagem e dos
avanços em cidadania e bem estar.
“Ao promover o turismo, beneficiamos toda a comunidade. Todos ganham, desde o taxista, o dono de
hotel, do restaurante, o garçom e
os pequenos e médios empreendimentos”, diz Casagrande.

acessos viários fáceis e mais segurança em relação a outros grandes centros, além de uma rede hoteleira com alto padrão de hospedagem, a cidade tem o perfil que
se exige para sediar eventos nacionais e até internacionais, sejam
eles na área esportiva, médica,
corporativa ou cultural.

R$ 15

O que é
O Cascavel Convention &
Visitors Bureau é um
organismo de captação,
organização, operacionalização
e fomento do turismo de
eventos, lazer e negócios na
cidade, sem fins lucrativos,
apartidário, mantido pela
iniciativa privada. São empresas
do ramo hoteleiro,
gastronômico, eventos,
comércio varejista e turismo
em geral.

Felipe Casagrande, presidente do CCVB

Novo presidente
Felipe Casagrande é empresário do ramo de combustíveis e
hotelaria. É formado em Economia pela Unioeste e tem MBA em
Gestão Empresarial pela Univel. Paralelo ao trabalho no Convention, coordena o Núcleo de Hotelaria da Acic. Casado com Lizandra
Giordani, é pai de João Vitor, 11 anos e Bernardo, 7 anos.

O Ginásio da Neva voltará a ser
palco de mais uma decisão da Série
Ouro do Campeonato Paranaense
nesta quarta-feira, quando o Cascavel Futsal receberá, às 19h30, o
Campo Mourão para o jogo derradeiro das quartas de final.
Na partida de ida do mata-mata
os cascavelenses venceram por 3 a
1, fora de casa, e agora têm a vantagem do empate para seguir à semifinal. Já o time mourãoense precisa vencer para levar a decisão da
vaga para os pênaltis.
A importância da partida fez com
que a Serpente Tricolor intensificasse os treinos nos últimos dias, que
para muitos foi de feriado prolongado. As atividades para os jogadores

seguirão até amanhã de manhã,
quando há treino marcado para as
10h no Ginásio da Neva.
Ontem os trabalhos foram pela
manhã e a tarde na quadra da
Neva, enquanto para esta terçafeira a programação prevê atividades apenas para o período da
tarde, às 16h30, no palco da partida decisiva.

O Cascavel Futsal tem contado
com sua torcida até mesmo em
jogos fora de casa. Na Neva,
então, a expectativa é novamente
de casa cheia. A diretoria
disponibiliza a venda antecipada
de ingressos com valores
promocionais e diz que a procura
tem sido alta para o jogo de
amanhã. Os ingressos estão à
venda no Muffatão da Neva e do
Cancelli com preço único de R$
15 somente até esta terça-feira.
Amanhã os valores serão R$ 30
(inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

“É mais uma final, agora perdeu está fora.
precisamos muito dos torcedores, nada está
decidido. O Campo Mourão conta com um elenco
experiente e temos de estar muito fortes. Que
ninguém falte para nos ajudar a seguir em frente.
Esperamos todos na neva para jogarmos juntos”
Pivô Ernandes, artilheiro do paranaense
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“

Sinto-me
muito
feliz em ter
conquistado
essas
medalhas
de prata.
A altitude
acelera a
fadiga, mas
treinamos
para isso.
agradeço a
toda equipe
que se
envolveu
nesse PanAmericano

Entre os
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Fábio Donegá

Folha enxuta

“

Vitor Hugo navarro
voigt, citando a
altitude de 2.225m
da cidade
equatoriana

ARQUIVO PESSOAL/ATLETAS

05

Com uma arrecadação bem maior
em impostos do que no 2º quadrimestre de 2016, neste ano a Secretaria
de Saúde teve uma receita de R$
65.664.737,93 no período. No ano
passado, no mesmo período, entrou
em caixa R$ 58.783.786,85.
O que chama a atenção é que a atual gestão diminuiu consideravelmente
as despesas com pessoal e encargo.
Foi paga, no período, uma quantia de
R$ 44.278.689,62 em despesa com
pessoal e encargos sociais. No ano
passado, a balela foi de R$
76.371.658,86. De acordo com o
secretário de Saúde, Rubens Griep,
o motivo é a falta de concurso público no período. “Ficamos um bom
tempo sem concurso e por isso do
decréscimo na folha de pagamento.
Tivemos esse processo retomado e
agora temos já a chamada de novos
profissionais”, explica.
Mesmo com uma diminuição no
valor da folha, 27% do orçamento
de impostos da prefeitura foram

investidos com saúde. Bem mais
que o preconizado de 15%. “Tivemos investimento maciço principalmente na aquisição de insumos e
de medicamentos, que consomem
o maior montante. Ampliamos a
oferta de consultas médicas tanto
na atenção básica quanto na especializada, além da reorganização do
processo de exames e maior oferta destes também”, garante.
Porém, a despesa com a atenção
básica diminuiu, se comparado o segundo quadrimestre do ano passado.
Foram R$ 49.341.200,48 pagos em
2017 no período, enquanto que em
2016 foram R$ 82.183.621,50.

SECRETARIA
de Saúde
apresentou balanço
ontem, na Câmara
de Vereadores

Saldo
Porém, o saldo em conta
corrente neste ano é maior
no segundo quadrimestre em
vários itens como assistência
farmacêutica e atenção
básica. Alguns itens ainda
permanecem na ‘lista’ assim
como no ano passado, de
‘coisas’ a serem feitas:
construção da UPA do Sanga
Funda, da unidade de saúde
do Bairro Claudete, Unidade
de Saúde da Família do
Cidade Verde, entre outros.

P RIORIDADE
“Vamos dar prioridade para manutenção da chamada de novos profissionais, a
construção da UBS do Bairro Neva, a ampliação e a reforma da UPA
Tancredo, além da mudança da unidade de saúde do Rio do Salto. Também
temos previsão de construção de mais duas unidades de saúde”, lista Rubens
Griep como as ações mais importantes previstas para o próximo quadrimestre.
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Visita às
escolas
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A Comissão de Educação da Câmara de Cascavel começa hoje uma
peregrinação a 116 unidades escolares da rede municipal de ensino
de Cascavel. A peregrinação, liderada pelo vereador Paulo Porto, será
feita porque a intenção é entregar
aos diretores das escolas o relatório a respeito do estudo feito sobre
terceirização da merenda escolar.
O relatório foi apresentado na
semana passada por conselhos
municipais, e aponta que, em mu-

nicípios onde a merenda é terceirizada, se gasta mais e a qualidade
da alimentação é inferior em nutrientes. Além disso, mal se cumpre
a necessidade de adquirir 30% da
alimentação por meio da agricultura familiar. E Cascavel está bem
próxima de atingir, segundo a Comissão, 100%.
“Esperamos que o Município
considere o relatório realizado nas
cidades de Santa Catarina que
apontam isso. Não vejo porque a
prefeitura fazer sequer experimento nas escolas com terceirização,
se a alternativa já se mostrou
ruim”, avalia o presidente da Comissão de Educação, Paulo Porto.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

RELATÓRIO sobre merenda será
entregue aos diretores

A reposta do Executivo

Em nota, a Secom esclareceu que não há nenhuma decisão por parte do
Executivo em terceirizar parte ou toda a merenda escolar. “O prefeito
Paranhos tem priorizado a Educação e demonstrado isso com ações práticas
de governo, investindo na reforma de escolas que estavam sucateadas,
retomando obras abandonadas, antecipando a licitação para entrega dos
uniformes e, sobretudo, valorizando os servidores da Educação. Nenhuma
decisão será tomada que possa vir a prejudicar os alunos com perda de
qualidade da merenda ou aumento de custos”, ressalta o secretário de
Comunicação, Ivan Zucchi, que complementa dizendo que as decisões do
governo atual são no sentido contrário: fazer economia com melhoria na
qualidade. “O que o prefeito Paranhos determinou foi a realização de
levantamentos e de estudos que apresentem um completo raio-x da
merenda, desde quanto é gasto, itens comprados, funcionários envolvidos,
transporte, utensílios. Esses estudos precisam garantir as conquistas de
economia, qualidade e inclusive ampliação da participação da agricultura
familiar de Cascavel na composição da merenda”, garante.

Valores
O relatório foi realizado após
visita em Indaiatuba e em
Chapecó, cidades em que a
merenda foi terceirizada. No
primeiro município, são 40 mil
alunos por dia atendidos a um
custo de R$ 24 milhões ao ano.
Em Chapecó, são 21 mil
alunos por dia a um custo
de R$ 12,5 milhões .
Já em Cascavel, são 30 mil alunos
por dia atendidos e um
investimento de R$ 12,5
milhões por ano.
Aqui, são R$ 180
a menos por aluno.
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melhores do continente
A canoagem cascavelense é
uma das melhores do País e isso
já não é mais novidade. Na última
olimpíada foram três representantes da cidade na equipe brasileira
de velocidade, o maior número para
um único município no grupo da Rio
2016. Nesse fim de semana, três
canoístas formados no Lago Municipal de Cascavel confirmaram
seus nomes como potências do
esporte e conquistaram resultados expressivos no Campeonato
Pan-Americano de Canoagem e Paracanoagem Velocidade, realizado
na cidade de Ibarra, no Equador.
Pela categoria Sênior, o atleta
olímpico Vagner Souta conquistou
a segunda colocação na prova do
K1-500m, ficando atrás apenas de
Manuel Lascano, da Argentina, e à
frente de Cristian Guerrero, da República Dominicana.
Na categoria Júnior, Vitor Hugo
Navarro Voigt faturou três medalhas
de prata no Pan, todas ao lado do
gaúcho Marcos Scolaro e atrás das
duplas da Argentina e à frente dos
representantes do Canadá, nas
três distâncias possíveis na competição: 1.000m, 500m e 200m.

20 países
As conquistas ajudaram o Brasil a terminar com 37
medalhas nos três dias de disputa da competição que
fechou o calendário anual na canoagem e
paracanoagem velocidade. Em Ibarra, a seleção
brasileira contou com 30 integrantes, sendo 13 na
equipe de caiaque, nove na de canoa e oito na de
paracanoagem. No total o Pan-Americano envolveu
mais de 350 atletas de 20 países do continente.

P aracanoagem
Já a paracanoagem brasileira foi muito bem
representada na seleção brasileira no Pan do
Equador pelo cascavelense Alex Sandro Pessoa.
Ele foi medalha de prata nos 200m do VL2 e de
bronze nos 200m do KL2, ajudando o Brasil a
manter sua hegemonia nas Américas, e conquistar
medalha em todas as provas disputadas.
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Amigos da Bola
A equipe Amigos da Bola foi a
grande campeã do Torneio de Futebol da Areac 2017, realizado no feriado de quinta-feira na sede recreativa da associação. O time vencedor
conquistou o título de forma invicta
e levou também os troféus de artilheiro e goleiro menos vazado.
O primeiro jogo do dia terminou
empatado por 1 a 1, entre Coopavel
e Clube dos Amigos. No segundo
jogo, a equipe da Areac estreou perdendo por 3 a 0 para os Amigos da
Bola. Na terceira partida, a Coopavel
ganhou da Areac por 2 a 0. O quarto
jogo disputado teve goleada aplicada pelos Amigos da Bola, por 4 a 0
sobre o Clube dos Amigos. No quinto jogo, Areac e Clube dos Amigos empataram por 2 a 2. Já na final, os
Amigos da Bola venceram a Coopavel por 2 a 0 e levantaram a taça.
O artilheiro da competição foi
Reginaldo, com três gols marcados.
O goleiro menos vazado foi Douglas, que não levou nenhum gol na
competição. O vice-campeonato ficou com o time da Coopavel.
Logo depois, o presidente da Areac, engenheiro agrônomo Francisco
Justo Júnior, ao lado do goleiro Douglas, dos Amigos da Bola, inaugurou
oficialmente a iluminação do segundo campo de futebol da Areac.

Investigado
AREAC

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

A Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar aceitou a representação contra o vereador Fernando
Hallberg, feita pelo vereador Alécio Espínola.
A informação é do presidente da Comissão, Olavo Santos.
Agora, Hallberg passa
a ser investigado pela Comissão. “A partir do momento em que foi acatada a representação, inicia-se o processo disciplinar. Nomeei um relator,
que é o vereador Misael
Júnior e vamos informar
isso oficialmente ao vereador”, explica Olavo.
A partir disso, Fernando terá o prazo de quatro
sessões ordinárias para
apresentar a defesa por

escrito. A Comissão tem
90 dias para concluir a
investigação.
“Várias podem ser as
punições, desde uma advertência por escrito, verbal, até a suspensão do
mandato por um período
ou, em casos mais extremos, a cassação do mandato”, resume.
Hallberg foi representado por Alécio, porque o vereador líder de governo considerou que Hallberg foi
ofensivo ao levantar se Alécio trabalhava para o povo
ou para a prefeitura. O vereador investigado já se manifestou por meio de advogado dizendo que vai provar
sua ‘inocência’ no caso.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Arquivo

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.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 17 de outubro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Perda de tempo
Em uma enorme perda de tempo, visto que outros
projetos poderiam ser colocados em pauta, o
vereador Fernando Hallberg retirou o projeto que
previa o Dia da Reforma Protestante no calendário de
Cascavel. A proposta gerou polêmica antes mesmo de
ir à votação, porque foi considerada como um
desrespeito ao catolicismo.

Bancada evangélica
A conversa foi de que a
bancada evangélica esteve,
inclusive, reunida na
Câmara de Vereadores antes
da sessão para discutir o
assunto. O ‘representante’
da Igreja Católica na
Câmara, Olavo Santos,
pediu coerência e acredita
que o projeto precisa ser
mais discutido.

Aprovado
Aliás, o pedido de retirada
do projeto de pauta foi
aprovado pela totalidade
dos votos dos vereadores,
que parecem que não

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

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
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descansaram o suficiente
do feriado e fizeram uma
sessão tão calma que
chegou a dar sono, a
começar pelos poucos
projetos que estavam para
a votação.

Fica a reflexão...
...de que, talvez, a Câmara
esteja se tornando
intolerante religiosamente
falando. Qualquer coisinha
é motivo pra um se doer
dali, outro se doer daqui e
gerar polêmica. Sem
contar que não se mistura
política com religião. O
estado é laico, gente,
lembra???

MAIS UM DIA...

Vereador Fernando Hallberg também
está na mira da Comissão de ÉTICA

Prazo vence hoje PARA DEFESA
de Damasceno

DAMASCENO JÚNIOR

O prazo para Damasceno Júnior apresentar a defesa por
escrito, de acordo com o relator do processo, vereador
Pedro Sampaio, é hoje. O investigado deve entregar o
relatório durante sessão ordinária.
Damasceno também é alvo da Comissão porque um áudio
veio à tona do vereador supostamente oferecendo um cargo
no Executivo a um amigo em troca de serviços pessoais.

Mais um dia para o calendário de Cascavel foi aprovado
na sessão de ontem. Desta vez, foi o Dia do Avicultor.
Que será comemorado em 28 de agosto de cada ano,
coincidindo com a comemoração nacional. Agora resta
saber qual é o próximo ‘dia’ que vão inventar na Câmara
de Vereadores de Cascavel...
z Muitos vereadores usaram a tribuna livre ontem para
parabenizar os professores pelo Dia do Professor,
comemorado no domingo.
z Os vereadores ressaltaram os professores da bancada –
Paulo Porto e Carlinhos – e também educadores que
marcaram sua vida. Muitos, inclusive, com membros da
família que trabalham na educação. Parabéns!!!
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PACTO DE CASCAVEL:
20 ANOS DE SAUDADES
Em outubro de 1997, quando ainda se acreditava que
o novo milênio traria de imediato uma era de paz e progresso, surgiu o Expande, movimento criado sob o lema
Repensando o Desenvolvimento Econômico de Cascavel, que precisaria ser resgatado pelos líderes imunes ao
contágio do atual “espírito” medieval e retrógrado.
Vinda a público em maio de 1990, já em dezembro a
Lei Orgânica do Município foi jogada no lixo, desmoralizando a Câmara. Reação contra a paralisia da LOM, o
Expande deu origem ao Pacto de* Cascavel. Coordenado pelo Sebrae, com caráter suprapartidário, o Expande
propunha “respeito à diversidade, transparência de intenções e propósitos, trabalho em equipe, integração e democracia” (Acic, Uma História de Associativismo). Com
o Centrão e suas coalizões corruptas, o sonho acabou.
O Expande propunha um “trabalho conjunto de todos
os segmentos da sociedade cascavelense, de modo organizado e coerente, abrindo espaço à participação de
pessoas físicas, entidades, órgãos públicos e privados”
(UHA). Não meia dúzia ou oito, mas todos os que tivessem algo a contribuir.
Foi precursor do atual Conselho de Desenvolvimento
Sustentável, que se forma bem mas terá que escolher
entre 1) emplacar de vez na LOM regenerada ou 2) esperar por um limitante e revogável édito do prefeito que aceite
repartir o poder com a sociedade.
A LOM pode ser resgatada pela revisão já prometida,
melhor ainda se incluir um renovado Pacto de Cascavel
como partícipe dos debates.
*Originalmente, “por”, em cacófato.

NOTAS
z Como vender

z Sem água

Como fornecer para a
administração pública é o
tema de treinamento
organizado pelo Escritório de
Compras Públicas de
Cascavel, projeto que resulta
da união de órgãos públicos
e entidades organizadas
locais. O curso será
desenvolvido de terça a
quinta-feira, 17 a 19, das 19h
às 23h, na Acic. Gratuito, ele é
destinado a empresários de
micros e pequenas empresas,
microempreendedores
individuais, contadores,
entre outros.

A Sanepar informa que serão
executados serviços de
interligação de rede na
Avenida Piquiri com a
marginal da BR 467, em
Cascavel, na quinta-feira (19).
Os trabalhos iniciam às 14h
e se estendem até às 17h,
podendo causar falta
temporária de água nos
bairros Jardim Paraná, Dona
Delfina, Garbin, Santa Fé,
Brasmadeira, Tocantins, Jaborá,
Melissa, Julieta Bueno,
Interlagos, Madevani,
Araucária, Gralha Azul, 4
Estações, Barcelona e Pantanal.

O mutirão por
cidadania que
começa hoje e
prossegue
durante toda a
semana levando
ações sociais à
população de
Cascavel.

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

Cascavel
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

Terça
K 32 L 16

A falta de bons
projetos no
Legislativo
Municipal de
Cascavel que tem
lotado as pautas
das sessões com
homenagens e datas
comemorativas.
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K 32 L 19

Terça
K 24 L 12
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Megasena
Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Fases da lua
MINGUANTE
12/10 - 09h25

NOVA
19/10 - 17h12

CRESCENTE
27/11 - 20h22

CHEIA
04/11 - 03h22

FC CASCAVEL

pes da chave oposta, o que permitiria clássicos regionais e viagens de
menor distância. Os quatro melhores
de cada grupo avançariam para as
quartas de final”, explica Valdinei, um
dos idealizadores da nova fórmula.
De acordo com a proposta que
será apresentada à Federação pelos Clubes, as quartas de final seriam entre os integrantes do mesmo grupo: 1ºAx4ºA, 2ºAx3ºA,
1ºBx4ºB e 2ºBx3ºB.
“Desta forma o campeonato proporcionaria mais clássicos para as equipes e os torcedores e ainda seria benéfica em relação à logística das equipes nos deslocamentos pelo Estado”,
argumenta Valdinei.

Lotofácil

Quarta
K 29 L 12

Fonte: Simepar

Diretor
Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

A temporada 2018 do futebol paranaense terá um dia importante em
pleno mês de outubro de 2017. É que
nesta terça-feira será definida a fórmula de disputa da Série Ouro do
Campeonato Paranaense de Futebol
do ano que vem. A reunião arbitral,
com a presença dos dirigentes das 12
equipes que têm direito a disputar a
competição, está marcada para iniciar às 10h, com representantes da
Federação, em Curitiba.
O presidente do FC Cascavel, Valdinei Silva, está na capital do Estado
desde ontem em busca de fortalecer a ideia que já é debatida há certo tempo entre os representantes
das equipes do interior mais o Paraná Clube. Todos vão sugerir que a
primeira fase do campeonato seja
disputada com as 12 equipes divididas em dois grupos encabeçados
por Atlético-PR e Coritiba.
“Os demais integrantes seriam definidos por sorteio, com os 10 times
restantes separados em cinco potes:
Londrina e Paraná Clube; Maringá FC
e Cianorte; União e Foz do Iguaçu;
Rio Branco e Prudentópolis; e FC Cascavel e Toledo. O sistema de disputa
seria jogos de ida e volta contra equi-

Curitiba

Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

FCC
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encabeça mudança no PR-18

Michel Temer,
presidente da
República

Alceu Sperança
alceusperanca@ig.com.br
Escritor
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AGÊNCIA BRASIL

“Jamais poderia
acreditar que
houvesse uma
conspiração para me
derrubar da
Presidência da
República. Mas os
fatos me convenceram.
E são incontestáveis.”
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Concurso: 1573

02 06 07 08 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 23
Concurso: 1977

03 16 28 32 34 37

Lotomania

Quina

01 05 06 07 12 23 35
41 44 48 53 64 65 68
73 76 79 81 85 98

Concurso: 4507

26 34 60 69 74

Concurso: 1805

JOGAM HOJE
19h15
19h15
19h15
20h30
20h30
20h30
20h30
21h30
21h30
21h30

LIGA DOS CAMPEÕES
16h45
Mônaco x Besiktas
16h45
Real Madrid x Tottenham
16h45
Man. City x Napoli
16h45
Maribor x Liverpool
16h45
RB Leipzig x Porto
16h45
APOEL x B. Dortmund
16h45 Spartak Moscow x Sevilla
16h45
Feyenoord x Shakhtar Donetsk

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

SÉRIE B
Guarani x ABC
Londrina x Figueirense
Boa Esporte x Internacional
Criciúma x Vila Nova
Santa Cruz x Oeste
Ceará x Paraná Clube
B. de Pelotas x América-MG
Goiás x Juventude
CRB x Náutico
Luverdense x Paysandu

Concurso: 1705

04 14 23 35 46 47

1º prêmio

22 33 37 38 46 49

2º prêmio

Timemania

3º prêmio
4º prêmio

Concurso: 1094

19 37 40 41 64 78 79
TIME DO

Federal

CRICIÚMA/SC

5º prêmio

Concurso: 5223

12.605
67.176
07.276
65.595
43.587

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

MARCOS CORRÊA/PR
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Temer fala em
“conspiração”
O presidente Michel Temer escreveu uma carta a deputados e senadores se defendendo de acusações contra ele. No texto, Temer diz
que é vítima de “uma campanha implacável com ataques torpes e
mentirosos” e que há uma “conspiração” para derrubá-lo do cargo.
A carta foi enviada por Temer a
parlamentares da base aliada e da
oposição no momento em que a
segunda denúncia da Procuradoriageral da República (PGR) contra ele
está sendo analisada na Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ) da
Câmara dos Deputados.
Temer inicia a carta, entregue
ontem, dizendo que a “indignação”
é o que o faz se dirigir a eles. “São
muitos os que me aconselham a
nada dizer a respeito dos episódios que atingiram diretamente a
minha honra. Mas para mim é inadmissível. Não posso silenciar. Não

Michel Temer acusa o
ex-procurador-geral,
Rodrigo Janot, de
ser o conspirador

devo silenciar”, escreveu.
O presidente diz aos parlamentares que “afirmações falsas, denúncias ineptas alicerçadas em fatos construídos artificialmente sustentaram as inverdades que foram
divulgadas” e que “a armação está
sendo desmontada”.

LOCAL
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Inicia hoje o programa Justiça no Bairro na Unipar
Ação conta com apoio técnico e logístico do curso de Direito; além dos
atendimentos judiciais, haverá casamento coletivo e atuação em saúde

CONSPIRAÇÃO

Temer ainda faz críticas à atuação
do ex-procurador-geral da
República, Rodrigo Janot, e cita o
ex-deputado Eduardo Cunha ao
dizer que, em uma entrevista, Cunha
relatou que sua delação não foi
aceita porque o procurador-geral
exigia que ele incriminasse o
presidente da República.
“Jamais poderia acreditar que
houvesse uma conspiração para me
derrubar da Presidência da
República. Mas os fatos me
convenceram. E são incontestáveis”,
diz Temer aos parlamentares.

Quatro páginas
Ao longo de quatro páginas, Temer cita os áudios das conversas
entre os dirigentes da JBS Joesley Batista e Ricardo Saud e diz que
neles fica claro que o objetivo era derrubar o presidente da República.
Faz menção também à delação premiada do doleiro Lúcio Funaro, cujos vídeos foram divulgados pela imprensa nos últimos dias. “Agora
trazem de volta um delinquente conhecido de várias delações premiadas não cumpridas para mentir, investindo contra o presidente, contra
o Congresso Nacional, contra os parlamentares e partidos políticos”,
defende na carta.

À frente do programa está a desembargadora Joeci Camargo
Por mais um ano, a Universidade Paranaense, por meio do Sajug (Serviço de Assistência Judiciária Gratuita), coopera no Justiça
no Bairro, programa do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, coordenado pela desembargadora
Joeci Camargo. A ação social inicia hoje (17), com a realização de
perícias complexas e audiências
de processos em andamento na
Comarca de Cascavel, além de

atendimentos judiciais nos ritos
conciliatório e litigioso. No dia 20,
acontece a cerimônia do Casamento Coletivo, às 19h, em parceria
com o Sesc (Serviço Social do Comércio). Também nos dias 20 e
21, a população poderá fazer a carteira de identidade, atendimento
do seguro DPVAT, teste de DNA e
outros ser viços. Além de apoio
técnico e logístico ao programa,
a Universidade oferecerá o proje-

to Regularize seu Puxadinho, palestras sobre mundo do trabalho, corte de cabelo e serviços
de saúde – aferição da pressão
arterial, teste de glicemia, exame da próstata PSA e tipagem
sanguínea, massagem relaxante
e avaliação bucal. O objetivo é
possibilitar o atendimento jurídico à população de baixa renda,
garantindo o efetivo exercício da
cidadania.
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Véspera de decisão

RONI PIMENTEL

Mais eventos para Cascavel

FÁBIO CONTERNO

Criado em 2012, o Cascavel Convention & Visitors Bureau (CCVB)
passou por uma reestruturação e,
agora, sob o comando do empresário Felipe Casagrande, está retomando o trabalho de captação de eventos e fomento do turismo.
A inserção de Cascavel nos destinos turísticos nacionais, principalmente o turismo de eventos, segundo Casagrande, é perfeitamente viável. “A vocação da cidade para
esse tipo de turismo merece mais
atenção tanto do governo local
quanto dos empresários do setor.
É um filão pouco explorado”, afirma.
Com infraestrutura satisfatória,

I magem
Além da grande movimentação
financeira gerada pela presença
dos visitantes, Cascavel se beneficiaria em outros aspectos, como a
construção da própria imagem e dos
avanços em cidadania e bem estar.
“Ao promover o turismo, beneficiamos toda a comunidade. Todos ganham, desde o taxista, o dono de
hotel, do restaurante, o garçom e
os pequenos e médios empreendimentos”, diz Casagrande.

acessos viários fáceis e mais segurança em relação a outros grandes centros, além de uma rede hoteleira com alto padrão de hospedagem, a cidade tem o perfil que
se exige para sediar eventos nacionais e até internacionais, sejam
eles na área esportiva, médica,
corporativa ou cultural.

R$ 15

O que é
O Cascavel Convention &
Visitors Bureau é um
organismo de captação,
organização, operacionalização
e fomento do turismo de
eventos, lazer e negócios na
cidade, sem fins lucrativos,
apartidário, mantido pela
iniciativa privada. São empresas
do ramo hoteleiro,
gastronômico, eventos,
comércio varejista e turismo
em geral.

Felipe Casagrande, presidente do CCVB

Novo presidente
Felipe Casagrande é empresário do ramo de combustíveis e
hotelaria. É formado em Economia pela Unioeste e tem MBA em
Gestão Empresarial pela Univel. Paralelo ao trabalho no Convention, coordena o Núcleo de Hotelaria da Acic. Casado com Lizandra
Giordani, é pai de João Vitor, 11 anos e Bernardo, 7 anos.

O Ginásio da Neva voltará a ser
palco de mais uma decisão da Série
Ouro do Campeonato Paranaense
nesta quarta-feira, quando o Cascavel Futsal receberá, às 19h30, o
Campo Mourão para o jogo derradeiro das quartas de final.
Na partida de ida do mata-mata
os cascavelenses venceram por 3 a
1, fora de casa, e agora têm a vantagem do empate para seguir à semifinal. Já o time mourãoense precisa vencer para levar a decisão da
vaga para os pênaltis.
A importância da partida fez com
que a Serpente Tricolor intensificasse os treinos nos últimos dias, que
para muitos foi de feriado prolongado. As atividades para os jogadores

seguirão até amanhã de manhã,
quando há treino marcado para as
10h no Ginásio da Neva.
Ontem os trabalhos foram pela
manhã e a tarde na quadra da
Neva, enquanto para esta terçafeira a programação prevê atividades apenas para o período da
tarde, às 16h30, no palco da partida decisiva.

O Cascavel Futsal tem contado
com sua torcida até mesmo em
jogos fora de casa. Na Neva,
então, a expectativa é novamente
de casa cheia. A diretoria
disponibiliza a venda antecipada
de ingressos com valores
promocionais e diz que a procura
tem sido alta para o jogo de
amanhã. Os ingressos estão à
venda no Muffatão da Neva e do
Cancelli com preço único de R$
15 somente até esta terça-feira.
Amanhã os valores serão R$ 30
(inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

“É mais uma final, agora perdeu está fora.
precisamos muito dos torcedores, nada está
decidido. O Campo Mourão conta com um elenco
experiente e temos de estar muito fortes. Que
ninguém falte para nos ajudar a seguir em frente.
Esperamos todos na neva para jogarmos juntos”
Pivô Ernandes, artilheiro do paranaense
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Via videoconferência

Giro da
Violência

Abrigo para oito famílias

Será julgado hoje, a partir das 9 horas,
no Fórum de Cascavel, Thiago Alves da
Silva, acusado de matar, em um acidente
de trânsito, Camila Bortolini Taques.
Segundo dados do Ministério Público,
Thiago seguia pela Avenida Carlos Gomes
na madrugada do dia 1º de agosto de
2009, a 132 km/h e sob influência de
álcool, em um Ford Ka, quando no
cruzamento com a Rua Cuiabá, atingiu
um Celta em que estavam Camila, que era
passageira, e José Gustavo Batista
Moreira. Camila teve morte instantânea.

Assalto no centro

É por videoconferência que o juiz
da 4ª Vara Criminal da Justiça Federal, Fábio Nunes de Martino deve
ouvir, entre ontem e hoje, nove pessoas acusadas de planejar e executar o agente penitenciário federal Alex Belarmino Almeida Silva,
morto no início da manhã do dia 2
de setembro do ano passado.
Conforme a Polícia Federal, o GPI
(Grupo de Pronta Intervenção), que
é o grupo tático da corporação veio
de Curitiba para dar apoio e garantir a segurança no Fórum, onde comparecem apenas os advogados de
defesa e acusação. Em setembro
as testemunhas do crime, tanto de
defesa quanto de acusação, já haviam sido ouvidas na Justiça Fede-

A MORTE

ral em Cascavel.
Ao todo, 15 pessoas são acusadas da execução do agente: André Demiciano Messias, Douglas
Fernando Cielo, Hugo Aparecido da
Silva, Jair Santana, Kaio Cesar Bonotto Cavalgante, Luis Marcelo Schneider, Maicon de Araújo Rufino,
Manuel do Nascimento, Rafael Willian Kokowitsch, Valdir Santos Pereira, Alessandro Pereira de Sousa,
Claudemir Guabiraba, Juan Manoel Gomez, Rodrigo Aparecido Lourenço e Roberto Soriano, este último, inclusive, seria um dos líderes
da quadrilha.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

Conforme as investigações feitas pela Polícia Federal, Alex Belarmino, de 36 anos,
seguia para o Presídio de Segurança Máxima de Catanduvas, na manhã do dia 2 de
setembro do ano passado, onde ministrava um curso. Na Rua Jacarezinho, ao lado
do Lago Municipal, o Golf em que ele estava e que pertencia ao Depen
(Departamento Penitenciário Nacional) foi alvejado por diversos disparos de arma
de fogo e, pelo menos um deles atingiu Alex. O atentado contra o agente teria sido
planejado pelo menos três meses antes do crime.
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Crime de trânsito

Em setembro TESTEMUNHAS de defesa e acusação já haviam sido ouvidas
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Mais um assalto foi registrado pela
Polícia Militar em Cascavel. Desta vez a
vítima foi um adolescente de 14 anos,
que seguia com amigos na Rua Osvaldo
Cruz quando foi surpreendido por um
bandido que estava em uma bicicleta.
Armado com uma faca, o criminoso
exigiu que o garoto lhe entregasse o
aparelho celular e fugiu na sequência.

Arrombamento na escola
Pela terceira vez somente este ano a
escola do Bairro Morumbi, na região
norte de Cascavel foi ‘visitada’ por
criminosos. Durante o feriado
prolongado, bandidos arrombaram a
porta de um depósito e de lá levaram
oito extintores de incêndio, um
botijão de gás, uma máquina de cortar
grama e várias ferramentas.

Caso jacaré
Policiais civis do GDE de Cascavel
investigam mais um caso de furto de um
jacaré do Zoológico Municipal, ocorrida
na semana passada. Conforme nota, por
volta das 8 horas do dia 13, o
funcionário tratador dos animais
constatou a falta de um jacaré. Buscas
foram feitas e o animal foi encontrado
por guardas patrimoniais, na baixada da
Rua Regente Feijó, no Parque São Paulo,
morto sem a cabeça e o rabo em um
riacho. Segundo as investigações,
presume-se que indivíduos subtraíram o
jacaré, fugindo pela Rua Horalino Bilibiu
e, por conta da indefinição do dia e
horário, as ações ficam mais dificultosas.

Natália Miranda, 64 anos, é uma
das poucas pessoas que ainda estão alojadas no Ginásio do Bairro
São Cristóvão. Avó de dois netos, ela
conta os dias para deixar o local e
conseguir a casa própria.
“Não é fácil viver por seis meses
aqui. Pensei que idosos tivessem
prioridade para a mudança, mas não
foi isso que ocorreu”, lamenta.
São oito famílias que esperam a
transferência ao Bairro Turisparque
em Cascavel e a informação repassada a elas é de que dentro de 15
dias poderão fazer a mudança.
No Bairro Santa felicidade ao
todo foram transferidas 19 famílias que antes do ginásio viviam na
área do Jardim Gramado onde ocorreu reintegração de posse.

EXPECTATIVA é de que em 15 dias ginásio seja
DESOCUPADO

P reocupação
Fabrício dos Santos Pereira é pai de Ruan de 18 anos, cadeirante. A
preocupação dele é com as condições da moradia para onde passará a viver com
a família. “Escolheram uma casa aos fundos de terreno e teremos dificuldades
para andar com a cadeira de rodas na terra”, comenta o pai.
Ele questiona a forma de sorteio de casas e do impasse de famílias que não têm
direito às moradias. “Há exemplo de morador que conseguiu casa no Riviera e
também quer ganhar casa da prefeitura”, afirma Pereira.

“Pensei que idosos
tivessem prioridade
para a mudança,
mas não foi isso
que ocorreu.”

Natália Miranda, 64 anos, que há
quase seis meses mora no Ginásio de
Esportes.

 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Fábio Donegá
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52 síndicos para o Riviera

FABIO DONEGÁ

Por se tratar de um Residencial
com cerca de oito mil moradores, a
gestão no Riviera, localizado no
Bairro Floresta em Cascavel, deve
ocorrer de forma compartilhada.
O prefeito Leonaldo Paranhos,
que ontem visitou o residencial
para acompanhar atividades levadas à população, explica que sete
empresas serão responsáveis
pelo gerenciamento do conjunto
habitacional.
A princípio elas irão dividir o
Residencial em 52 condomínios e
cada um deles terá um síndico.
“Nesta semana haverá reunião com
a população com algumas das empresas já licitadas pela Caixa Econômica Federal e os moradores receberão informações sobre o papel
do síndico e a organização do condomínio”, comenta Paranhos.
Os eleitos terão bastante responsabilidade ao considerarmos
a média de 40 moradias administradas por cada síndico. No
entanto, lembra o prefeito, as
escolhas são fundamentais para

A moradora Irismar Araújo de
Andrade concorda com a escolha
de síndicos para o Residencial
Riviera. “Há muitas famílias aqui e
precisamos de alguém que nos
represente e ouça as necessidades”.
Para Marli Antunes, somente
representantes para esses cargos
poderão amenizar os problemas que
preocupam as famílias. “Não há
respeito e muitos ficam com som alto
do carro até à noite, principalmente
no fim de semana. Além disso,
vemos uma grande quantidade de
cachorros soltos e adolescentes que
ficam desligando luz da casa de
idosos”, cita a dona de casa.
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ZERO mortes
Radares
PISTA RECÉM duplicada na BR-163, entre o distrito de Santa Maria e a BR-277, foi chamariz para
excesso de velocidade

AÇÕES GRATUITAS para a comunidade segue até sábado no comjunto
que todos possam viver de maneira mais organizada.
“Infelizmente já houve casos
de furto, de vandalismo e não podemos deixar que isso ocorra.
Por isso é importante que a população nos mantenha informados”, ressalta o prefeito.
DIVULGAÇÃO

REPRESENTAÇÃO

POLÍCIA
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Conjunto contará 52 síndicos supervisionados por
SETE EMPRESAS

S egurança

Semana de Ações
Atividades de esporte, saúde,
cultura e lazer, previstas pelo
programa Território Cidadão
foram levadas ao Riviera e
permanecerão por lá até
sábado. Uma tenda foi
montada em frente à USF
(Unidade de Saúde da
Família) e a exemplo da
tarde de ontem, moradores
puderam curtir apresentação
musical. O Exército tem
parceria na iniciativa e
disponibiliza barracas para
os serviços.
 Reportagem: Romulo Grigoli

Casos de furtos de veículos preocupam famílias do Riviera que sugerem a instalação de uma UPS (Unidade Paraná Seguro) da Polícia Militar.
O prefeito Leonaldo Paranhos tem conhecimento das necessidades
das famílias e afirma que um trabalho conjunto deve ser feito para segurança. “A Guarda Municipal já está presente na região e intensificará
patrulhamento”, patrulhamento.

Zero mortes. Esse foi o resultado
do balanço da Operação 12 de Outubro, divulgado ontem pela Delegacia
da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de
Cascavel. O número é visto com bons
olhos pela corporação, levando-se
em consideração que foram cinco
dias de operação em 795 quilômetros de rodovias atendidas. Segundo a PRF, foram nove acidentes com
sete pessoas feridas.
E esse número positivo não está
diretamente ligado a conscientização
por parte dos motoristas. Paralelo a
isso está a grande quantidade de

motoristas flagrados em excesso de
velocidade nas estradas e autuados
por dirigir sob o efeito de álcool.
Conforme o relatório, em cinco
dias foram confeccionados 536 testes de etilômetros e destes 15 foram autuados por dirigir sob a influência de álcool e dois presos em
flagrante por apresentar teor alcoólico acima de 0,30 miligramas por
litro de ar expelido dos pulmões.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

Flagrantes e multas

Já os radares flagraram 566
veículos acima da velocidade
permitida, inclusive com casos de
motocicletas a 205 km/h e um Jetta
a 208 km/h. Ainda houve 144
condutores autuados por realizar
ultrapassagens indevidas e 47 que
não usavam os dispositivos de
segurança, sendo seis deles
transportando crianças e bebês
sem as cadeirinhas.
Conforme o policial rodoviário
federal Alysson Vidor, o fato de não
ter sido registrada nenhuma morte
não indica conscientização por
parte dos motoristas. “Em mais de
90% dos acidentes a causa
preponderante é a falha humana,
geralmente ocasionada pela
imprudência. Nos sete acidentes
com óbito no Estado durante este
feriado, somente uma teve como
causa o defeito mecânico do
veículo. O restante foi falha
humana”.

Pista nova e recém inaugurada. Este foi o chamariz perfeito para os motoristas que abusaram do excesso de velocidade
na BR-163, entre o distrito de Santa Maria, em Santa Tereza do Oeste, e o viaduto com a BR-277, em Cascavel.
Os casos de maior destaque foram o ocorrido na tarde de sábado, quando o motorista de um Jetta foi autuado a 208 km/
h. No domingo foi a vez da motocicleta, cujo condutor foi flagrado a 205 km/h e um Ford Focus a 174 km/h.
Todos os motoristas flagrados acima da velocidade receberão multa que Vaira de R$ 130,16 a R$ 880,41, dependendo do
excesso constatado. Nos casos mais graves, como os três flagrantes destacados pela PRF, além da multa eles terão o
direito de dirigir suspenso pelo período de dois a oito meses.

Os condutores flagrados sob influência de álcool receberão multa
no valor de R$ 2.934,70, além de terem seu direito de dirigir suspenso pelo prazo de um ano.
Os condutores que foram presos, além da multa e da suspensão do direito de dirigir, ainda responderão um processo
criminal podendo ser condenados a pena de reclusão de seis meses a três anos.
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Adolescentes
apreendidos
O Setor de Controle de Endemias da Secretaria de Saúde de Cascavel realiza nos dias 23, 24 e 25
de outubro, o 4º ciclo do Levantamento Rápido do Índice de Infestação do Aedes aegypti, o Liraa. A
ação apresenta de maneira rápida
e segura, os índices de infestação
do mosquito. Serão inspecionados
4.293 imóveis. As áreas visitadas
estão distribuídas em 104 localidades cadastradas no Programa de
Controle de Endemias em todos os
bairros de Cascavel.
Durante a realização do Liraa é
realizada pesquisa larvária, ou seja
coleta de larvas em 100% dos depósitos encontrados e identificação das mesmas. Esta ação permite que, além de quantificar as
amostras, identificar o tipo de criadouro evidenciando a prevalência.

COLABORAÇÃO

Desta forma, os imóveis que já foram
visitados recentemente serão inspecionados
novamente. Para tanto, a Secretaria de
Saúde pede a colaboração da população
para receber os agentes de Controle de
Endemias. Esta atividade é fundamental
para atualizar o índice de infestação por
Aedes no município e, a partir dos dados
obtidos, programar ações de combate ao
vetor e mobilização social.

SECOM

4º Ciclo do Liraa

Serão vistoriados
mais de 4,2 mil
imóveis
IGOR CECÍLIO da Cruz possui várias passagens, inclusive por homicídio

Mutirão por cidadania
O Tribunal de Justiça do Paraná, em parceria com a Prefeitura de Cascavel e
o Sistema Fecomércio Sesc/Senac, promovem nos dias 20 e 21 de outubro o
projeto Justiça no Bairro e Sesc Cidadão. Trata-se de um amplo mutirão de
serviços, envolvendo juízes, serventuários da Justiça, advogados e
voluntários, com o objetivo de atender a população economicamente
vulnerável, favorecendo a conciliação por meio de audiências prévias em
diversas áreas do direito, possibilitando a resolução imediata das demandas.

Dois adolescentes foram apreendidos ontem por policiais da Delegacia de Homicídios de Cascavel
acusados de matar, na tarde de
sexta-feira (13), na Rua Grécia, no
Bairro Cascavel Velho, Kelvin Alan
de Franca Nobre, de 18 anos.
Segundo a delegada Mariana Vieira, responsável pela DH, os dois
menores assumiram a autoria do
crime. “Eles negam que o assassinato tenha qualquer relação com o
tráfico de drogas ou outro tipo de ilícito. A versão dada em depoimento
seria o fato de que estariam sofrendo ameaças por parte de Kelvin”.
Conforme nota da delegada, a
investigação continua pois não foi
descartado o envolvimento de outras pessoas. “Especialmente no
mando e auxílio dos menores, que
foram encaminhados ao Cense
(Centro de Socioeducação) I”. Kelvin andava a pé pela rua quando foi
surpreendido pelos adolescentes.
Apesar da pouca idade, Kelvin teria inúmeras anotações criminais,
dentre elas homicídio, tentativa de
homicídio e tráfico de drogas.
Além da morte do jovem, a Delegacia de Homicídios trabalha para eluci-

dar o assassinato de Clayton Souza
de Almeida, de 26 anos, ocorrida no
início da noite de quinta-feira (12).
Clayton, que já possui passagens por
porte ilegal de arma de fogo e receptação, chegava em casa de moto, na
Rua Jasmins, no Bairro Guarujá, quando foi alvejado por vários tiros, inclusive na cabeça, ombro e nas costas.
Segundo Mariana, as recentes
passagens de Clayton pelo setor
policial podem ter ligação com a
motivação do crime.
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Faca e tiro
Além dos homicídios, a DH
investiga ainda três tentativas
ocorridas no feriado prolongado de
12 de Outubro. As vítimas foram
identificadas como Patrícia da Silva
Morais Teixeira, de 17 anos; Altair
Soares Harns, de 25 anos; e Igor
Cecílio da Cruz, de 21 anos.
Conforme a DH, Patrícia deu entrada
na UPA (Unidade de ProntoAtendimento) Brasília na tarde de
domingo com ferimentos superficiais
causados, em tese, por um objeto
cortante. A adolescente disse que
teria se envolvido em uma briga, no
Bairro São Cristóvão, mas não deu
detalhes sobre como foi a discussão. Já
na madrugada de ontem, Igor Cecílio
da Cruz, de 21 anos, foi baleado
quando chegava em casa, na Rua
Emília Galafassi, no Bairro São
Cristóvão. Segundo a DH, ele disse não
ter visto de onde partiram os disparos.
Igor foi encaminhado pelo Siate ao
Hospital Universitário de Cascavel.
Conforme a Delegacia de Homicídios,
ele possui passagens por homicídio,
tentativa, porte de arma de fogo,
Maria da Penha e tráfico.

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

65
52
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

969
2.801
829
2.941

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

2.208
2.018
169
45

ALTAIR foi encontrado caído na varanda de
uma casa, no Bairro São Cristóvão
OUTRA VÍTIMA
A outra vítima de tentativa de
homicídio foi identificada como Altair
Soares Harms, de 24 anos. Ele foi
encontrado por populares caído na
varanda de uma casa, na Rua Ponta
Grossa, no Bairro São Cristóvão. Altair
foi levado ao Hospital Universitário
com um corte profundo na axila.

MARCOS CORRÊA/PR

22

GERAL

HOJE NEWS, 17 DE OUTUBRO DE 2017

Temer fala em
“conspiração”
O presidente Michel Temer escreveu uma carta a deputados e senadores se defendendo de acusações contra ele. No texto, Temer diz
que é vítima de “uma campanha implacável com ataques torpes e
mentirosos” e que há uma “conspiração” para derrubá-lo do cargo.
A carta foi enviada por Temer a
parlamentares da base aliada e da
oposição no momento em que a
segunda denúncia da Procuradoriageral da República (PGR) contra ele
está sendo analisada na Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ) da
Câmara dos Deputados.
Temer inicia a carta, entregue
ontem, dizendo que a “indignação”
é o que o faz se dirigir a eles. “São
muitos os que me aconselham a
nada dizer a respeito dos episódios que atingiram diretamente a
minha honra. Mas para mim é inadmissível. Não posso silenciar. Não

Michel Temer acusa o
ex-procurador-geral,
Rodrigo Janot, de
ser o conspirador

devo silenciar”, escreveu.
O presidente diz aos parlamentares que “afirmações falsas, denúncias ineptas alicerçadas em fatos construídos artificialmente sustentaram as inverdades que foram
divulgadas” e que “a armação está
sendo desmontada”.

LOCAL

CASCAVEL, 17 DE OUTUBRO DE 2017

11

Inicia hoje o programa Justiça no Bairro na Unipar
Ação conta com apoio técnico e logístico do curso de Direito; além dos
atendimentos judiciais, haverá casamento coletivo e atuação em saúde

CONSPIRAÇÃO

Temer ainda faz críticas à atuação
do ex-procurador-geral da
República, Rodrigo Janot, e cita o
ex-deputado Eduardo Cunha ao
dizer que, em uma entrevista, Cunha
relatou que sua delação não foi
aceita porque o procurador-geral
exigia que ele incriminasse o
presidente da República.
“Jamais poderia acreditar que
houvesse uma conspiração para me
derrubar da Presidência da
República. Mas os fatos me
convenceram. E são incontestáveis”,
diz Temer aos parlamentares.

Quatro páginas
Ao longo de quatro páginas, Temer cita os áudios das conversas
entre os dirigentes da JBS Joesley Batista e Ricardo Saud e diz que
neles fica claro que o objetivo era derrubar o presidente da República.
Faz menção também à delação premiada do doleiro Lúcio Funaro, cujos vídeos foram divulgados pela imprensa nos últimos dias. “Agora
trazem de volta um delinquente conhecido de várias delações premiadas não cumpridas para mentir, investindo contra o presidente, contra
o Congresso Nacional, contra os parlamentares e partidos políticos”,
defende na carta.

À frente do programa está a desembargadora Joeci Camargo
Por mais um ano, a Universidade Paranaense, por meio do Sajug (Serviço de Assistência Judiciária Gratuita), coopera no Justiça
no Bairro, programa do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, coordenado pela desembargadora
Joeci Camargo. A ação social inicia hoje (17), com a realização de
perícias complexas e audiências
de processos em andamento na
Comarca de Cascavel, além de

atendimentos judiciais nos ritos
conciliatório e litigioso. No dia 20,
acontece a cerimônia do Casamento Coletivo, às 19h, em parceria
com o Sesc (Serviço Social do Comércio). Também nos dias 20 e
21, a população poderá fazer a carteira de identidade, atendimento
do seguro DPVAT, teste de DNA e
outros ser viços. Além de apoio
técnico e logístico ao programa,
a Universidade oferecerá o proje-

to Regularize seu Puxadinho, palestras sobre mundo do trabalho, corte de cabelo e serviços
de saúde – aferição da pressão
arterial, teste de glicemia, exame da próstata PSA e tipagem
sanguínea, massagem relaxante
e avaliação bucal. O objetivo é
possibilitar o atendimento jurídico à população de baixa renda,
garantindo o efetivo exercício da
cidadania.
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Incentivo Fiscal
Considerada a quarta melhor
cidade para negócios do Paraná,
polo em ensino superior, referência à região na medicina, principalmente no tratamento de câncer, Cascavel ainda registra sérios problemas quando se olha
para as minorias.
Hoje, no Dia Internacional de
Combate à Erradicação da Pobreza, a dona de casa Jorgina
Monteiro, que mora em uma
área de invasão no Bairro Melissa, abre as portas de sua
casa para lamentar uma realidade vivida há anos. Na residência, quase tudo que existe é fruto de doação, inclusive as madeiras e lonas utilizadas para
a construção da casa.
“Foi o pessoal da Igreja Católica aqui do bairro que doou
os materiais para que a gente
pudesse erguer a nossa casa”,
conta Jorgina.
No mesmo terreno e também nos que ficam mais ao
lado, moram nove famílias, a
maioria delas filhas e filhos de
Jorgina. Entre eles, há 26 crianças, a menor com 19 dias e
a mais velha com 13 anos.

Uma cidade
de contrastes

Incentivos Fiscais é o tema da palestra de Rodolfo Ernesto
Scheneider Junior. Ele estará na Acic às 18h30, dia 19,
para esclarecer dúvidas de como as pessoas física e jurídica
podem destinar parte do Imposto de Renda devido para
contribuir com projetos sociais, culturais e de saúde
promovendo o desenvolvimento sustentável de Cascavel. A
inscrição é gratuita e pode ser feita no link: https://goo.gl/
forms/am1FswIPsAoSk59e2.

gente@jhoje.com.br

Seminário Mercosul de Bebidas
A Fundetec (Fundação para o Desenvolvimento Científico e
Tecnológico) realizará o 6º Seminário Mercosul de Bebidas,
dia 8 de novembro. A programação conta com palestrantes
renomados, minicursos, exposição de painéis de trabalhos
científicos e a presença de praça de alimentação com food
trucks. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas no site da
Fundetec: https://doity.com.br/6-seminario-mercosul-debebidas/inscricao.

Tudo rosa
JORGINA MONTEIRO vive há três anos e
meio em uma área invadida no Bairro Melissa
 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Aílton Santos

Renda
O sustento dessas famílias vem basicamente da venda de recicláveis. O que
para muitos representa lixo, para eles significa comida na mesa. O marido de
Jorgina, que passa o dia nas ruas coletando esses materiais, arrecada todos
os meses em torno de R$ 300. Ele recebe ainda um benefício de R$ 600 do
INSS por conta de seus problemas de saúde. “É o que a gente tem pra passar
o mês. Quando acaba, temos que dar um jeito”, afirma a dona de casa.
Já os vizinhos contam que a grande maioria dos moradores desta área de
invasão tem como renda apenas R$ 500. “Não dá nem para pagar as contas,
quem dirá comprar um lote, construir uma casa nova em um lugar melhor”,
comenta Andressa. Segundo a Secretaria de Assistência Social (Seaso),
atualmente existem 1.390 famílias que vivem em extrema pobreza e possuem
renda per capita abaixo de R$ 85 mensais. Por meio do Cras (Centro de
Referência de Assistência Social), a Secretaria fornece auxílio alimentação e
promove a inserção social confeccionando documentos pessoais e inscrevendo
as famílias nos programas de assistência. “A secretaria ainda realiza esforços
no sentido de contribuir para que a família tenha atendimento dentro da rede
de serviços ofertada pelo Município”, informa a Seaso em nota.

Sem condições
“Faz três anos e meio que
estamos aqui. Antes, eu, meu
marido e meus filhos morávamos
de aluguel. Com o tempo, não
conseguimos mais pagar e fomos
morar com minha sogra. Depois
de uns meses, conseguimos um
pedaço de terra aqui no Melissa e
levantamos o nosso barraco”, diz
Andressa Cristina Monteiro,
que é filha de Jorgina e
está desempregada.
Na casa de Andressa não tem
banheiro. “Quando tem que usar
vou na minha mãe. Como é área
de invasão, a prefeitura disse
que se a gente construir uma
patente eles vão arrancar daqui”,
afirma. O chão é batido, com
muita terra. Quando chove, as
goteiras alagam as casas e o
barro toma conta de tudo. “É
muito desagradável”, acrescenta.

Dia 27 de outubro, o Coral Cascavel Rosa & Coral
Globoaves se apresentarão no Teatro Emir Sfair com
recital beneficente. O evento será às 20h30. Os
ingressão são produtos de limpeza que serão doados
à Cootocar (Cooperativa Trabalhadores Catadores de
Material Reciclável de Cascavel)
LEANDRO BORGES

VIVIAN E ERIC
TEIXEIRA fotografados
por Vera e Grasi
Fotografia, durante a
cerimônia do sim, no
último sábado

Festival de Teatro

Caminhada do Movimento Cascavel Rosa, realizada
sábado, no Lago Municipal

A programação do 31º
Festival de Teatro de
Cascavel traz hoje a Mostra
Infantil “A Semente da
Verdade - Núcleo Teatro da
Argila- Cascavel”, às 9h, no
Centro Cultural Gilberto
Mayer. Quem perder o
horário pode assistir às
14h30, na Igreja do Lago.
E no Distrito de Juvinópolis,
será apresentada a Peça
Pinóquio – Cascavéis em
Cena, no Salão Paroquial,
às 14h30.

“Solidários, seremos
união. Separados uns dos
outros seremos pontos de
vista. Juntos,
alcançaremos a realização
de nossos propósitos.”
Bezerra de Menezes

Livro
Hoje tem o lançamento do
livro “Tempo do Cigarro sem
Filtro”, do jornalista e
escritor José Maschio,
integrante do Projeto
Livrai-Nos. O evento será no
Anfiteatro da FAG,
Bloco 1, às 19h30.
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Crianças brincam nas ruas e
têm pouco ou nenhum acesso
à educação

Amarelada e com cloro
Água tratada, sem cheiro e sem cor não passa nem perto das residências desta
área do Melissa. Quando se abre a torneira o cheiro e o gosto de cloro se
misturam ao tom amarelado da substância. “Tem dias que não dá pra tomar,
mas a gente se obriga porque só tem isso”, lamenta Andressa. Nas residências,
a antiga fossa serve como sistema de esgoto. Conforme o escritório regional da
Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná), 117.091 imóveis do município
são atendidos com sistema de coleta e tratamento de esgoto. As regiões que
ainda não possuem sistema de coleta são algumas ruas dos bairros São
Cristóvão, Canadá, Pacaembu e Morumbi. Para fechar 100% nestes locais está
em curso a licitação das obras. Já nos bairros Melissa, Julieta Bueno e Santos
Dumont e parte dos bairros Esmeralda, Brasmadeira e Santa Felicidade não
dispõem de sistema público de coleta e tratamento do esgoto. Para esses
locais, não há prazo de implantação a curto prazo.

“GATOS”

Energia elétrica também é artigo de luxo
a essas famílias. Para assistir televisão e
manter os alimentos frescos na geladeira,
o jeito é fazer os tradicionais “gatos” nos
postes de luz. “Não tem o que fazer. Se
a gente quer luz é por meio de gatos. Sei
que não é o correto, mas quem mora
aqui só tem essa opção”, comenta
Jorgina. A taxa de atendimento urbano
da Copel (Companhia Paranaense de
Energia) é de 100% em toda a área de
concessão. Ligações em áreas críticas
como invasões ou de preservação
permanente dependem de autorização.
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Empresas no Serasa
AGÊNCIA BRASIL

NOS MUNICÍPIOS da Região da
Amic, há 138 mil empresas negativadas

A Serasa Experian registrou por
meio de uma pesquisa recente que
há 5,1 milhões de empresas
inadimplentes com o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica)
negativado no país. O cenário se
repete nas quatro grandes cidades
da região Oeste do Paraná. Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo e Marechal Cândido Rondon já somam
mais de 138 mil negativados e estão impedidos da obtenção de cre-

diários pelo SPC.
Se comparado com maio do ano
passado e o mesmo mês deste
ano, houve um aumento de 16%,
grande parte dessa parcela se deve
ao movimento fraco que fizeram as
vendas despencarem no setor de
serviços. Esta é a maior quantidade de empresas que estão com dívidas como, aluguel, pagamento
dos fornecedores e contas de água,
luz e telefone atrasadas.

Pessoa física e jurídica
As negociações são para pessoa jurídica e para pessoa física. Os interessados
em sair da inadimplência devem procurar a sua agência, contanto que seja uma
das acima citadas, para acertar a vida financeira.
Durante toda a Semana do Nome Limpo, a Amic Oeste Paraná estará
participando junto com as instituições de crédito parceiras da ação, a entidade,
também, oferecerá condições especiais para os associados que estão em débito
com a entidade, a fim de que possam regularizar a sua situação e voltar a usufruir
dos serviços que a Amic oferece aos seus associados.

LIMPA NOME

A Amic Oeste Paraná, pensando
em colaborar com os
empreendedores locais conclama
instituições financeiras de crédito e
firma parcerias com o Sicoob,
Sicredi, Acelin (Associação
Comercial e Industrial de Lindoeste)
Itaú, Caixa Econômica Federal e
Banco do Brasil para promover a
iniciativa de tirar o nome sujo da
praça por meio da ação “Semana do
Nome Limpo”, realizada entre os
dias 16 a 20 de outubro.
Será uma semana destinada a
realizar bons acordos, tanto para
as instituições como para os
empreendedores. As instituições
de crédito parceiras da ação irão
oferecer prazos maiores e juros
mais atraentes, a fim de que seus
clientes possam resolver
pendências financeiras.
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O Centro de Educação Profissional
Pedro Boaretto Neto (Ceep), de
Cascavel, foi destaque na Feira
Brasileira de Iniciação Científica
(Febic), realizada em Jaraguá do Sul
(SC). Os estudantes Paulo Henrique
Sissa, Maria Eduarda Willemann,
Vinicius Stanoga Santos, Luan Ricardo
Lazzaroto Rohde, ficaram em segundo
lugar com o projeto “LIS - Luva
Interpretadora de Sinais”. Já o projeto
“Robótica Assistiva – Desafios e
Possibilidades na Utilização de Robôs
Humanoides”, conquistou credenciais
para a participação do colégio na
Infomatrix Latinoamericana 2018, que
será realizada na cidade de
Guadalajara, no México.

Nova sede do IPMC

O prefeito Leonaldo Paranhos e o presidente do IPMC
(Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Cascavel), Alcineu Gruber, assinaram na
manhã de ontem o contrato para execução da obra de
reforma, modernização, adequação e preservação do
imóvel localizado no centro de Cascavel, à Rua São Paulo, 1.577, que abrigará a nova sede do instituto.
A obra será executada pela Empresa Adalta Construtora Ltda-ME que venceu a licitação com proposta no
valor de R$ 606.350,50 que tinha teto máximo fixado
em mais de R$ 802.820,82. De acordo com o contrato,
serão empregados R$ 242.540,20 na mão de obra e
mais R$ 363.810,0 na compra de material. O prazo
para execução da obra é de cinco meses.
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R ecursos

ASSINATURA do
contrato aconteceu na
manhã de ontem

O prefeito Leonaldo Paranhos lembrou que os recursos
para a obra não são do Fundo Previdenciário, que hoje
soma cerca de R$ 270 milhões, mas são recursos
administrativos. “Temos tido o cuidado de manter a
saúde financeira do IPMC e também melhorar a
qualidade do atendimento aos nossos servidores”, disse
o prefeito, lembrando da sanção da Lei nº 6.744, de
22 de agosto de 2017 que garantiu a ampliação do
repasse do Município para o Instituto em mais R$
8.289.616,42 em 12 parcelas de R$ 690.801,37
para o período de junho de 2017 a maio de 2018.
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Adolescentes
apreendidos
O Setor de Controle de Endemias da Secretaria de Saúde de Cascavel realiza nos dias 23, 24 e 25
de outubro, o 4º ciclo do Levantamento Rápido do Índice de Infestação do Aedes aegypti, o Liraa. A
ação apresenta de maneira rápida
e segura, os índices de infestação
do mosquito. Serão inspecionados
4.293 imóveis. As áreas visitadas
estão distribuídas em 104 localidades cadastradas no Programa de
Controle de Endemias em todos os
bairros de Cascavel.
Durante a realização do Liraa é
realizada pesquisa larvária, ou seja
coleta de larvas em 100% dos depósitos encontrados e identificação das mesmas. Esta ação permite que, além de quantificar as
amostras, identificar o tipo de criadouro evidenciando a prevalência.

COLABORAÇÃO

Desta forma, os imóveis que já foram
visitados recentemente serão inspecionados
novamente. Para tanto, a Secretaria de
Saúde pede a colaboração da população
para receber os agentes de Controle de
Endemias. Esta atividade é fundamental
para atualizar o índice de infestação por
Aedes no município e, a partir dos dados
obtidos, programar ações de combate ao
vetor e mobilização social.

SECOM

4º Ciclo do Liraa

Serão vistoriados
mais de 4,2 mil
imóveis
IGOR CECÍLIO da Cruz possui várias passagens, inclusive por homicídio

Mutirão por cidadania
O Tribunal de Justiça do Paraná, em parceria com a Prefeitura de Cascavel e
o Sistema Fecomércio Sesc/Senac, promovem nos dias 20 e 21 de outubro o
projeto Justiça no Bairro e Sesc Cidadão. Trata-se de um amplo mutirão de
serviços, envolvendo juízes, serventuários da Justiça, advogados e
voluntários, com o objetivo de atender a população economicamente
vulnerável, favorecendo a conciliação por meio de audiências prévias em
diversas áreas do direito, possibilitando a resolução imediata das demandas.

Dois adolescentes foram apreendidos ontem por policiais da Delegacia de Homicídios de Cascavel
acusados de matar, na tarde de
sexta-feira (13), na Rua Grécia, no
Bairro Cascavel Velho, Kelvin Alan
de Franca Nobre, de 18 anos.
Segundo a delegada Mariana Vieira, responsável pela DH, os dois
menores assumiram a autoria do
crime. “Eles negam que o assassinato tenha qualquer relação com o
tráfico de drogas ou outro tipo de ilícito. A versão dada em depoimento
seria o fato de que estariam sofrendo ameaças por parte de Kelvin”.
Conforme nota da delegada, a
investigação continua pois não foi
descartado o envolvimento de outras pessoas. “Especialmente no
mando e auxílio dos menores, que
foram encaminhados ao Cense
(Centro de Socioeducação) I”. Kelvin andava a pé pela rua quando foi
surpreendido pelos adolescentes.
Apesar da pouca idade, Kelvin teria inúmeras anotações criminais,
dentre elas homicídio, tentativa de
homicídio e tráfico de drogas.
Além da morte do jovem, a Delegacia de Homicídios trabalha para eluci-

dar o assassinato de Clayton Souza
de Almeida, de 26 anos, ocorrida no
início da noite de quinta-feira (12).
Clayton, que já possui passagens por
porte ilegal de arma de fogo e receptação, chegava em casa de moto, na
Rua Jasmins, no Bairro Guarujá, quando foi alvejado por vários tiros, inclusive na cabeça, ombro e nas costas.
Segundo Mariana, as recentes
passagens de Clayton pelo setor
policial podem ter ligação com a
motivação do crime.
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Faca e tiro
Além dos homicídios, a DH
investiga ainda três tentativas
ocorridas no feriado prolongado de
12 de Outubro. As vítimas foram
identificadas como Patrícia da Silva
Morais Teixeira, de 17 anos; Altair
Soares Harns, de 25 anos; e Igor
Cecílio da Cruz, de 21 anos.
Conforme a DH, Patrícia deu entrada
na UPA (Unidade de ProntoAtendimento) Brasília na tarde de
domingo com ferimentos superficiais
causados, em tese, por um objeto
cortante. A adolescente disse que
teria se envolvido em uma briga, no
Bairro São Cristóvão, mas não deu
detalhes sobre como foi a discussão. Já
na madrugada de ontem, Igor Cecílio
da Cruz, de 21 anos, foi baleado
quando chegava em casa, na Rua
Emília Galafassi, no Bairro São
Cristóvão. Segundo a DH, ele disse não
ter visto de onde partiram os disparos.
Igor foi encaminhado pelo Siate ao
Hospital Universitário de Cascavel.
Conforme a Delegacia de Homicídios,
ele possui passagens por homicídio,
tentativa, porte de arma de fogo,
Maria da Penha e tráfico.

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

65
52
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

969
2.801
829
2.941

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

2.208
2.018
169
45

ALTAIR foi encontrado caído na varanda de
uma casa, no Bairro São Cristóvão
OUTRA VÍTIMA
A outra vítima de tentativa de
homicídio foi identificada como Altair
Soares Harms, de 24 anos. Ele foi
encontrado por populares caído na
varanda de uma casa, na Rua Ponta
Grossa, no Bairro São Cristóvão. Altair
foi levado ao Hospital Universitário
com um corte profundo na axila.
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3% são capotamentos

Os dois casos de capotamentos
registrados na manhã de ontem em
Cascavel engrossam os números
dos acidentes de trânsito na cidade. Até ontem foram contabilizados
pelo Corpo de Bombeiros de Cascavel 2.208 acidentes e pouco mais
de 3% deste total foram de capotamentos: 75 no total.
A primeira colisão desta segunda-feira aconteceu no cruzamento da Rua Nereu Ramos com a
Rua Paraná, no centro de Cascavel. De acordo com informações
de testemunhas, o motorista do

Fiat Uno seguia pela Rua Paraná
e teria avançado o sinal vermelho,
atingindo o Peugeot 208, que trafegava pela Paraná.
Socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) foram acionados e prestaram atendimentos a
condutora do Peugeot. A mulher
teve ferimento leves e recusou encaminhamento hospitalar.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Fotos: Fábio Donegá

Segundo testemunhas, condutor do Uno furou o
sinal vermelho e bateu no PEUGEOT 208
MULHER tentou ultrapassar um
caminhão quando caiu na canaleta e capotou

BR-277
Pouco tempo depois, o Corpo de Bombeiros foi acionado
para um novo capotamento, desta vez no Contorno
Oeste. Segundo populares, a motorista de uma Ford
Ranger seguia pela BR-277 quando, embaixo do viaduto
que dá acesso a BR-163 e BR-467, acabou capotando o
veículo. Guiomar Redivo Gonçalves, de 46 anos, disse que
tentava desviar de uma carreta, caiu em uma canaleta e
acabou perdendo o controle da direção, capotando o
veículo. A mulher foi atendida pelo Siate e com contusão
no tórax e laceração no pé esquerdo, foi encaminhada a
UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Veneza.
AÍLTON SANTOS

Uma criança de oito anos foi vítima de
afogamento na tarde de ontem em um
riacho no Bairro 14 de Novembro, em
Cascavel. Segundo informações do
Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em
Emergência) a menina estava com outras
amigas brincando n’água quando se
afogou. Populares conseguiram ajudar a
menina e somente 40 minutos depois do
ocorrido é que o socorro foi acionado.
Conforme a mãe da menina, ela deveria
estar na escola no momento do
afogamento. A menina não precisou ser
encaminhada para unidade hospitalar.

CASCAVEL, 17 DE OUTUBRO DE 2017
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ZERO mortes
Radares
PISTA RECÉM duplicada na BR-163, entre o distrito de Santa Maria e a BR-277, foi chamariz para
excesso de velocidade
Zero mortes. Esse foi o resultado
do balanço da Operação 12 de Outubro, divulgado ontem pela Delegacia
da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de
Cascavel. O número é visto com bons
olhos pela corporação, levando-se em
consideração que foram cinco dias
de operação em 795 quilômetros de
rodovias atendidas. Segundo a PRF,
foram nove acidentes com sete pessoas feridas.
E esse número positivo não está
diretamente ligado a conscientização
por parte dos motoristas. Paralelo a
isso está a grande quantidade de

motoristas flagrados em excesso de
velocidade nas estradas e autuados
por dirigir sob o efeito de álcool.
Conforme o relatório, em cinco
dias foram confeccionados 536 testes de etilômetros e destes 15 foram autuados por dirigir sob a influência de álcool e dois presos em
flagrante por apresentar teor alcoólico acima de 0,30 miligramas por
litro de ar expelido dos pulmões.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

Flagrantes e multas

Já os radares flagraram 566
veículos acima da velocidade
permitida, inclusive com casos de
motocicletas a 205 km/h e um Jetta
a 208 km/h. Ainda houve 144
condutores autuados por realizar
ultrapassagens indevidas e 47 que
não usavam os dispositivos de
segurança, sendo seis deles
transportando crianças e bebês
sem as cadeirinhas.
Conforme o policial rodoviário
federal Alysson Vidor, o fato de não
ter sido registrada nenhuma morte
não indica conscientização por
parte dos motoristas. “Em mais de
90% dos acidentes a causa
preponderante é a falha humana,
geralmente ocasionada pela
imprudência. Nos sete acidentes
com óbito no Estado durante este
feriado, somente uma teve como
causa o defeito mecânico do
veículo. O restante foi falha
humana”.

Pista nova e recém inaugurada. Este foi o chamariz perfeito para os motoristas que abusaram do excesso de velocidade
na BR-163, entre o distrito de Santa Maria, em Santa Tereza do Oeste, e o viaduto com a BR-277, em Cascavel.
Os casos de maior destaque foram o ocorrido na tarde de sábado, quando o motorista de um Jetta foi autuado a 208 km/
h. No domingo foi a vez da motocicleta, cujo condutor foi flagrado a 205 km/h e um Ford Focus a 174 km/h.
Todos os motoristas flagrados acima da velocidade receberão multa que Vaira de R$ 130,16 a R$ 880,41, dependendo do
excesso constatado. Nos casos mais graves, como os três flagrantes destacados pela PRF, além da multa eles terão o
direito de dirigir suspenso pelo período de dois a oito meses.

Os condutores flagrados sob influência de álcool receberão multa
no valor de R$ 2.934,70, além de terem seu direito de dirigir suspenso pelo prazo de um ano.
Os condutores que foram presos, além da multa e da suspensão do direito de dirigir, ainda responderão um processo
criminal podendo ser condenados a pena de reclusão de seis meses a três anos.
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Via videoconferência

Giro da
Violência

Abrigo para oito famílias

Será julgado hoje, a partir das 9 horas,
no Fórum de Cascavel, Thiago Alves da
Silva, acusado de matar, em um acidente
de trânsito, Camila Bortolini Taques.
Segundo dados do Ministério Público,
Thiago seguia pela Avenida Carlos Gomes
na madrugada do dia 1º de agosto de
2009, a 132 km/h e sob influência de
álcool, em um Ford Ka, quando no
cruzamento com a Rua Cuiabá, atingiu
um Celta em que estavam Camila, que era
passageira, e José Gustavo Batista
Moreira. Camila teve morte instantânea.

Assalto no centro

É por videoconferência que o juiz
da 4ª Vara Criminal da Justiça Federal, Fábio Nunes de Martino deve
ouvir, entre ontem e hoje, nove pessoas acusadas de planejar e executar o agente penitenciário federal Alex Belarmino Almeida Silva,
morto no início da manhã do dia 2
de setembro do ano passado.
Conforme a Polícia Federal, o GPI
(Grupo de Pronta Intervenção), que
é o grupo tático da corporação veio
de Curitiba para dar apoio e garantir a segurança no Fórum, onde comparecem apenas os advogados de
defesa e acusação. Em setembro
as testemunhas do crime, tanto de
defesa quanto de acusação, já haviam sido ouvidas na Justiça Fede-

A MORTE

ral em Cascavel.
Ao todo, 15 pessoas são acusadas da execução do agente: André Demiciano Messias, Douglas
Fernando Cielo, Hugo Aparecido da
Silva, Jair Santana, Kaio Cesar Bonotto Cavalgante, Luis Marcelo Schneider, Maicon de Araújo Rufino,
Manuel do Nascimento, Rafael Willian Kokowitsch, Valdir Santos Pereira, Alessandro Pereira de Sousa,
Claudemir Guabiraba, Juan Manoel Gomez, Rodrigo Aparecido Lourenço e Roberto Soriano, este último, inclusive, seria um dos líderes
da quadrilha.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

Conforme as investigações feitas pela Polícia Federal, Alex Belarmino, de 36 anos,
seguia para o Presídio de Segurança Máxima de Catanduvas, na manhã do dia 2 de
setembro do ano passado, onde ministrava um curso. Na Rua Jacarezinho, ao lado
do Lago Municipal, o Golf em que ele estava e que pertencia ao Depen
(Departamento Penitenciário Nacional) foi alvejado por diversos disparos de arma
de fogo e, pelo menos um deles atingiu Alex. O atentado contra o agente teria sido
planejado pelo menos três meses antes do crime.
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Crime de trânsito

Em setembro TESTEMUNHAS de defesa e acusação já haviam sido ouvidas

LOCAL
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Mais um assalto foi registrado pela
Polícia Militar em Cascavel. Desta vez a
vítima foi um adolescente de 14 anos,
que seguia com amigos na Rua Osvaldo
Cruz quando foi surpreendido por um
bandido que estava em uma bicicleta.
Armado com uma faca, o criminoso
exigiu que o garoto lhe entregasse o
aparelho celular e fugiu na sequência.

Arrombamento na escola
Pela terceira vez somente este ano a
escola do Bairro Morumbi, na região
norte de Cascavel foi ‘visitada’ por
criminosos. Durante o feriado
prolongado, bandidos arrombaram a
porta de um depósito e de lá levaram
oito extintores de incêndio, um
botijão de gás, uma máquina de cortar
grama e várias ferramentas.

Caso jacaré
Policiais civis do GDE de Cascavel
investigam mais um caso de furto de um
jacaré do Zoológico Municipal, ocorrida
na semana passada. Conforme nota, por
volta das 8 horas do dia 13, o
funcionário tratador dos animais
constatou a falta de um jacaré. Buscas
foram feitas e o animal foi encontrado
por guardas patrimoniais, na baixada da
Rua Regente Feijó, no Parque São Paulo,
morto sem a cabeça e o rabo em um
riacho. Segundo as investigações,
presume-se que indivíduos subtraíram o
jacaré, fugindo pela Rua Horalino Bilibiu
e, por conta da indefinição do dia e
horário, as ações ficam mais dificultosas.

Natália Miranda, 64 anos, é uma
das poucas pessoas que ainda estão alojadas no Ginásio do Bairro
São Cristóvão. Avó de dois netos, ela
conta os dias para deixar o local e
conseguir a casa própria.
“Não é fácil viver por seis meses
aqui. Pensei que idosos tivessem
prioridade para a mudança, mas não
foi isso que ocorreu”, lamenta.
São oito famílias que esperam a
transferência ao Bairro Turisparque
em Cascavel e a informação repassada a elas é de que dentro de 15
dias poderão fazer a mudança.
No Bairro Santa felicidade ao
todo foram transferidas 19 famílias que antes do ginásio viviam na
área do Jardim Gramado onde ocorreu reintegração de posse.

EXPECTATIVA é de que em 15 dias ginásio seja
DESOCUPADO

P reocupação
Fabrício dos Santos Pereira é pai de Ruan de 18 anos, cadeirante. A
preocupação dele é com as condições da moradia para onde passará a viver com
a família. “Escolheram uma casa aos fundos de terreno e teremos dificuldades
para andar com a cadeira de rodas na terra”, comenta o pai.
Ele questiona a forma de sorteio de casas e do impasse de famílias que não têm
direito às moradias. “Há exemplo de morador que conseguiu casa no Riviera e
também quer ganhar casa da prefeitura”, afirma Pereira.

“Pensei que idosos
tivessem prioridade
para a mudança,
mas não foi isso
que ocorreu.”

Natália Miranda, 64 anos, que há
quase seis meses mora no Ginásio de
Esportes.

 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Fábio Donegá
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Amigos da Bola
A equipe Amigos da Bola foi a
grande campeã do Torneio de Futebol da Areac 2017, realizado no feriado de quinta-feira na sede recreativa da associação. O time vencedor
conquistou o título de forma invicta
e levou também os troféus de artilheiro e goleiro menos vazado.
O primeiro jogo do dia terminou
empatado por 1 a 1, entre Coopavel
e Clube dos Amigos. No segundo
jogo, a equipe da Areac estreou perdendo por 3 a 0 para os Amigos da
Bola. Na terceira partida, a Coopavel
ganhou da Areac por 2 a 0. O quarto
jogo disputado teve goleada aplicada pelos Amigos da Bola, por 4 a 0
sobre o Clube dos Amigos. No quinto jogo, Areac e Clube dos Amigos empataram por 2 a 2. Já na final, os
Amigos da Bola venceram a Coopavel por 2 a 0 e levantaram a taça.
O artilheiro da competição foi
Reginaldo, com três gols marcados.
O goleiro menos vazado foi Douglas, que não levou nenhum gol na
competição. O vice-campeonato ficou com o time da Coopavel.
Logo depois, o presidente da Areac, engenheiro agrônomo Francisco
Justo Júnior, ao lado do goleiro Douglas, dos Amigos da Bola, inaugurou
oficialmente a iluminação do segundo campo de futebol da Areac.

Investigado
AREAC

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

A Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar aceitou a representação contra o vereador Fernando
Hallberg, feita pelo vereador Alécio Espínola.
A informação é do presidente da Comissão, Olavo Santos.
Agora, Hallberg passa
a ser investigado pela Comissão. “A partir do momento em que foi acatada a representação, inicia-se o processo disciplinar. Nomeei um relator,
que é o vereador Misael
Júnior e vamos informar
isso oficialmente ao vereador”, explica Olavo.
A partir disso, Fernando terá o prazo de quatro
sessões ordinárias para
apresentar a defesa por

escrito. A Comissão tem
90 dias para concluir a
investigação.
“Várias podem ser as
punições, desde uma advertência por escrito, verbal, até a suspensão do
mandato por um período
ou, em casos mais extremos, a cassação do mandato”, resume.
Hallberg foi representado por Alécio, porque o vereador líder de governo considerou que Hallberg foi
ofensivo ao levantar se Alécio trabalhava para o povo
ou para a prefeitura. O vereador investigado já se manifestou por meio de advogado dizendo que vai provar
sua ‘inocência’ no caso.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Arquivo

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.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 17 de outubro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Perda de tempo
Em uma enorme perda de tempo, visto que outros
projetos poderiam ser colocados em pauta, o
vereador Fernando Hallberg retirou o projeto que
previa o Dia da Reforma Protestante no calendário de
Cascavel. A proposta gerou polêmica antes mesmo de
ir à votação, porque foi considerada como um
desrespeito ao catolicismo.

Bancada evangélica
A conversa foi de que a
bancada evangélica esteve,
inclusive, reunida na
Câmara de Vereadores antes
da sessão para discutir o
assunto. O ‘representante’
da Igreja Católica na
Câmara, Olavo Santos,
pediu coerência e acredita
que o projeto precisa ser
mais discutido.

Aprovado
Aliás, o pedido de retirada
do projeto de pauta foi
aprovado pela totalidade
dos votos dos vereadores,
que parecem que não

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

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
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descansaram o suficiente
do feriado e fizeram uma
sessão tão calma que
chegou a dar sono, a
começar pelos poucos
projetos que estavam para
a votação.

Fica a reflexão...
...de que, talvez, a Câmara
esteja se tornando
intolerante religiosamente
falando. Qualquer coisinha
é motivo pra um se doer
dali, outro se doer daqui e
gerar polêmica. Sem
contar que não se mistura
política com religião. O
estado é laico, gente,
lembra???

MAIS UM DIA...

Vereador Fernando Hallberg também
está na mira da Comissão de ÉTICA

Prazo vence hoje PARA DEFESA
de Damasceno

DAMASCENO JÚNIOR

O prazo para Damasceno Júnior apresentar a defesa por
escrito, de acordo com o relator do processo, vereador
Pedro Sampaio, é hoje. O investigado deve entregar o
relatório durante sessão ordinária.
Damasceno também é alvo da Comissão porque um áudio
veio à tona do vereador supostamente oferecendo um cargo
no Executivo a um amigo em troca de serviços pessoais.

Mais um dia para o calendário de Cascavel foi aprovado
na sessão de ontem. Desta vez, foi o Dia do Avicultor.
Que será comemorado em 28 de agosto de cada ano,
coincidindo com a comemoração nacional. Agora resta
saber qual é o próximo ‘dia’ que vão inventar na Câmara
de Vereadores de Cascavel...
z Muitos vereadores usaram a tribuna livre ontem para
parabenizar os professores pelo Dia do Professor,
comemorado no domingo.
z Os vereadores ressaltaram os professores da bancada –
Paulo Porto e Carlinhos – e também educadores que
marcaram sua vida. Muitos, inclusive, com membros da
família que trabalham na educação. Parabéns!!!
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Visita às
escolas
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A Comissão de Educação da Câmara de Cascavel começa hoje uma
peregrinação a 116 unidades escolares da rede municipal de ensino
de Cascavel. A peregrinação, liderada pelo vereador Paulo Porto, será
feita porque a intenção é entregar
aos diretores das escolas o relatório a respeito do estudo feito sobre
terceirização da merenda escolar.
O relatório foi apresentado na
semana passada por conselhos
municipais, e aponta que, em mu-

nicípios onde a merenda é terceirizada, se gasta mais e a qualidade
da alimentação é inferior em nutrientes. Além disso, mal se cumpre
a necessidade de adquirir 30% da
alimentação por meio da agricultura familiar. E Cascavel está bem
próxima de atingir, segundo a Comissão, 100%.
“Esperamos que o Município
considere o relatório realizado nas
cidades de Santa Catarina que
apontam isso. Não vejo porque a
prefeitura fazer sequer experimento nas escolas com terceirização,
se a alternativa já se mostrou
ruim”, avalia o presidente da Comissão de Educação, Paulo Porto.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

RELATÓRIO sobre merenda será
entregue aos diretores

A reposta do Executivo

Em nota, a Secom esclareceu que não há nenhuma decisão por parte do
Executivo em terceirizar parte ou toda a merenda escolar. “O prefeito
Paranhos tem priorizado a Educação e demonstrado isso com ações práticas
de governo, investindo na reforma de escolas que estavam sucateadas,
retomando obras abandonadas, antecipando a licitação para entrega dos
uniformes e, sobretudo, valorizando os servidores da Educação. Nenhuma
decisão será tomada que possa vir a prejudicar os alunos com perda de
qualidade da merenda ou aumento de custos”, ressalta o secretário de
Comunicação, Ivan Zucchi, que complementa dizendo que as decisões do
governo atual são no sentido contrário: fazer economia com melhoria na
qualidade. “O que o prefeito Paranhos determinou foi a realização de
levantamentos e de estudos que apresentem um completo raio-x da
merenda, desde quanto é gasto, itens comprados, funcionários envolvidos,
transporte, utensílios. Esses estudos precisam garantir as conquistas de
economia, qualidade e inclusive ampliação da participação da agricultura
familiar de Cascavel na composição da merenda”, garante.

Valores
O relatório foi realizado após
visita em Indaiatuba e em
Chapecó, cidades em que a
merenda foi terceirizada. No
primeiro município, são 40 mil
alunos por dia atendidos a um
custo de R$ 24 milhões ao ano.
Em Chapecó, são 21 mil
alunos por dia a um custo
de R$ 12,5 milhões .
Já em Cascavel, são 30 mil alunos
por dia atendidos e um
investimento de R$ 12,5
milhões por ano.
Aqui, são R$ 180
a menos por aluno.
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“

Sinto-me
muito
feliz em ter
conquistado
essas
medalhas
de prata.
A altitude
acelera a
fadiga, mas
treinamos
para isso.
agradeço a
toda equipe
que se
envolveu
nesse PanAmericano

Entre os
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Fábio Donegá

Folha enxuta

“

Vitor Hugo navarro
voigt, citando a
altitude de 2.225m
da cidade
equatoriana

ARQUIVO PESSOAL/ATLETAS
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Com uma arrecadação bem maior
em impostos do que no 2º quadrimestre de 2016, neste ano a Secretaria
de Saúde teve uma receita de R$
65.664.737,93 no período. No ano
passado, no mesmo período, entrou
em caixa R$ 58.783.786,85.
O que chama a atenção é que a atual gestão diminuiu consideravelmente
as despesas com pessoal e encargo.
Foi paga, no período, uma quantia de
R$ 44.278.689,62 em despesa com
pessoal e encargos sociais. No ano
passado, a balela foi de R$
76.371.658,86. De acordo com o
secretário de Saúde, Rubens Griep,
o motivo é a falta de concurso público no período. “Ficamos um bom
tempo sem concurso e por isso do
decréscimo na folha de pagamento.
Tivemos esse processo retomado e
agora temos já a chamada de novos
profissionais”, explica.
Mesmo com uma diminuição no
valor da folha, 27% do orçamento
de impostos da prefeitura foram

investidos com saúde. Bem mais
que o preconizado de 15%. “Tivemos investimento maciço principalmente na aquisição de insumos e
de medicamentos, que consomem
o maior montante. Ampliamos a
oferta de consultas médicas tanto
na atenção básica quanto na especializada, além da reorganização do
processo de exames e maior oferta destes também”, garante.
Porém, a despesa com a atenção
básica diminuiu, se comparado o segundo quadrimestre do ano passado.
Foram R$ 49.341.200,48 pagos em
2017 no período, enquanto que em
2016 foram R$ 82.183.621,50.

SECRETARIA
de Saúde
apresentou balanço
ontem, na Câmara
de Vereadores

Saldo
Porém, o saldo em conta
corrente neste ano é maior
no segundo quadrimestre em
vários itens como assistência
farmacêutica e atenção
básica. Alguns itens ainda
permanecem na ‘lista’ assim
como no ano passado, de
‘coisas’ a serem feitas:
construção da UPA do Sanga
Funda, da unidade de saúde
do Bairro Claudete, Unidade
de Saúde da Família do
Cidade Verde, entre outros.

P RIORIDADE
“Vamos dar prioridade para manutenção da chamada de novos profissionais, a
construção da UBS do Bairro Neva, a ampliação e a reforma da UPA
Tancredo, além da mudança da unidade de saúde do Rio do Salto. Também
temos previsão de construção de mais duas unidades de saúde”, lista Rubens
Griep como as ações mais importantes previstas para o próximo quadrimestre.
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PACTO DE CASCAVEL:
20 ANOS DE SAUDADES
Em outubro de 1997, quando ainda se acreditava que
o novo milênio traria de imediato uma era de paz e progresso, surgiu o Expande, movimento criado sob o lema
Repensando o Desenvolvimento Econômico de Cascavel, que precisaria ser resgatado pelos líderes imunes ao
contágio do atual “espírito” medieval e retrógrado.
Vinda a público em maio de 1990, já em dezembro a
Lei Orgânica do Município foi jogada no lixo, desmoralizando a Câmara. Reação contra a paralisia da LOM, o
Expande deu origem ao Pacto de* Cascavel. Coordenado pelo Sebrae, com caráter suprapartidário, o Expande
propunha “respeito à diversidade, transparência de intenções e propósitos, trabalho em equipe, integração e democracia” (Acic, Uma História de Associativismo). Com
o Centrão e suas coalizões corruptas, o sonho acabou.
O Expande propunha um “trabalho conjunto de todos
os segmentos da sociedade cascavelense, de modo organizado e coerente, abrindo espaço à participação de
pessoas físicas, entidades, órgãos públicos e privados”
(UHA). Não meia dúzia ou oito, mas todos os que tivessem algo a contribuir.
Foi precursor do atual Conselho de Desenvolvimento
Sustentável, que se forma bem mas terá que escolher
entre 1) emplacar de vez na LOM regenerada ou 2) esperar por um limitante e revogável édito do prefeito que aceite
repartir o poder com a sociedade.
A LOM pode ser resgatada pela revisão já prometida,
melhor ainda se incluir um renovado Pacto de Cascavel
como partícipe dos debates.
*Originalmente, “por”, em cacófato.

NOTAS
z Como vender

z Sem água

Como fornecer para a
administração pública é o
tema de treinamento
organizado pelo Escritório de
Compras Públicas de
Cascavel, projeto que resulta
da união de órgãos públicos
e entidades organizadas
locais. O curso será
desenvolvido de terça a
quinta-feira, 17 a 19, das 19h
às 23h, na Acic. Gratuito, ele é
destinado a empresários de
micros e pequenas empresas,
microempreendedores
individuais, contadores,
entre outros.

A Sanepar informa que serão
executados serviços de
interligação de rede na
Avenida Piquiri com a
marginal da BR 467, em
Cascavel, na quinta-feira (19).
Os trabalhos iniciam às 14h
e se estendem até às 17h,
podendo causar falta
temporária de água nos
bairros Jardim Paraná, Dona
Delfina, Garbin, Santa Fé,
Brasmadeira, Tocantins, Jaborá,
Melissa, Julieta Bueno,
Interlagos, Madevani,
Araucária, Gralha Azul, 4
Estações, Barcelona e Pantanal.

O mutirão por
cidadania que
começa hoje e
prossegue
durante toda a
semana levando
ações sociais à
população de
Cascavel.

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

Cascavel
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

Terça
K 32 L 16

A falta de bons
projetos no
Legislativo
Municipal de
Cascavel que tem
lotado as pautas
das sessões com
homenagens e datas
comemorativas.
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Megasena
Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Fases da lua
MINGUANTE
12/10 - 09h25

NOVA
19/10 - 17h12

CRESCENTE
27/11 - 20h22

CHEIA
04/11 - 03h22

FC CASCAVEL

pes da chave oposta, o que permitiria clássicos regionais e viagens de
menor distância. Os quatro melhores
de cada grupo avançariam para as
quartas de final”, explica Valdinei, um
dos idealizadores da nova fórmula.
De acordo com a proposta que
será apresentada à Federação pelos Clubes, as quartas de final seriam entre os integrantes do mesmo grupo: 1ºAx4ºA, 2ºAx3ºA,
1ºBx4ºB e 2ºBx3ºB.
“Desta forma o campeonato proporcionaria mais clássicos para as equipes e os torcedores e ainda seria benéfica em relação à logística das equipes nos deslocamentos pelo Estado”,
argumenta Valdinei.

Lotofácil

Quarta
K 29 L 12

Fonte: Simepar

Diretor
Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

A temporada 2018 do futebol paranaense terá um dia importante em
pleno mês de outubro de 2017. É que
nesta terça-feira será definida a fórmula de disputa da Série Ouro do
Campeonato Paranaense de Futebol
do ano que vem. A reunião arbitral,
com a presença dos dirigentes das 12
equipes que têm direito a disputar a
competição, está marcada para iniciar às 10h, com representantes da
Federação, em Curitiba.
O presidente do FC Cascavel, Valdinei Silva, está na capital do Estado
desde ontem em busca de fortalecer a ideia que já é debatida há certo tempo entre os representantes
das equipes do interior mais o Paraná Clube. Todos vão sugerir que a
primeira fase do campeonato seja
disputada com as 12 equipes divididas em dois grupos encabeçados
por Atlético-PR e Coritiba.
“Os demais integrantes seriam definidos por sorteio, com os 10 times
restantes separados em cinco potes:
Londrina e Paraná Clube; Maringá FC
e Cianorte; União e Foz do Iguaçu;
Rio Branco e Prudentópolis; e FC Cascavel e Toledo. O sistema de disputa
seria jogos de ida e volta contra equi-

Curitiba

Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

FCC
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encabeça mudança no PR-18

Michel Temer,
presidente da
República

Alceu Sperança
alceusperanca@ig.com.br
Escritor
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AGÊNCIA BRASIL

“Jamais poderia
acreditar que
houvesse uma
conspiração para me
derrubar da
Presidência da
República. Mas os
fatos me convenceram.
E são incontestáveis.”

ESPORTE

CASCAVEL, 17 DE OUTUBRO DE 2017

Concurso: 1573

02 06 07 08 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 23
Concurso: 1977

03 16 28 32 34 37

Lotomania

Quina

01 05 06 07 12 23 35
41 44 48 53 64 65 68
73 76 79 81 85 98

Concurso: 4507

26 34 60 69 74

Concurso: 1805

JOGAM HOJE
19h15
19h15
19h15
20h30
20h30
20h30
20h30
21h30
21h30
21h30

LIGA DOS CAMPEÕES
16h45
Mônaco x Besiktas
16h45
Real Madrid x Tottenham
16h45
Man. City x Napoli
16h45
Maribor x Liverpool
16h45
RB Leipzig x Porto
16h45
APOEL x B. Dortmund
16h45 Spartak Moscow x Sevilla
16h45
Feyenoord x Shakhtar Donetsk

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

SÉRIE B
Guarani x ABC
Londrina x Figueirense
Boa Esporte x Internacional
Criciúma x Vila Nova
Santa Cruz x Oeste
Ceará x Paraná Clube
B. de Pelotas x América-MG
Goiás x Juventude
CRB x Náutico
Luverdense x Paysandu

Concurso: 1705

04 14 23 35 46 47

1º prêmio

22 33 37 38 46 49

2º prêmio

Timemania

3º prêmio
4º prêmio

Concurso: 1094

19 37 40 41 64 78 79
TIME DO

Federal

CRICIÚMA/SC

5º prêmio

Concurso: 5223

12.605
67.176
07.276
65.595
43.587

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Incentivo Fiscal
Incentivos Fiscais é o tema da palestra de Rodolfo Ernesto
Scheneider Junior. Ele estará na Acic às 18h30, dia 19,
para esclarecer dúvidas de como as pessoas física e jurídica
podem destinar parte do Imposto de Renda devido para
contribuir com projetos sociais, culturais e de saúde
promovendo o desenvolvimento sustentável de Cascavel. A
inscrição é gratuita e pode ser feita no link: https://goo.gl/
forms/am1FswIPsAoSk59e2.

gente@jhoje.com.br

Seminário Mercosul de Bebidas
A Fundetec (Fundação para o Desenvolvimento Científico e
Tecnológico) realizará o 6º Seminário Mercosul de Bebidas,
dia 8 de novembro. A programação conta com palestrantes
renomados, minicursos, exposição de painéis de trabalhos
científicos e a presença de praça de alimentação com food
trucks. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas no site da
Fundetec: https://doity.com.br/6-seminario-mercosul-debebidas/inscricao.

Tudo rosa
Dia 27 de outubro, o Coral Cascavel Rosa & Coral
Globoaves se apresentarão no Teatro Emir Sfair com
recital beneficente. O evento será às 20h30. Os
ingressão são produtos de limpeza que serão doados
à Cootocar (Cooperativa Trabalhadores Catadores de
Material Reciclável de Cascavel)
LEANDRO BORGES

VIVIAN E ERIC
TEIXEIRA fotografados
por Vera e Grasi
Fotografia, durante a
cerimônia do sim, no
último sábado

Festival de Teatro

Caminhada do Movimento Cascavel Rosa, realizada
sábado, no Lago Municipal

A programação do 31º
Festival de Teatro de
Cascavel traz hoje a Mostra
Infantil “A Semente da
Verdade - Núcleo Teatro da
Argila- Cascavel”, às 9h, no
Centro Cultural Gilberto
Mayer. Quem perder o
horário pode assistir às
14h30, na Igreja do Lago.
E no Distrito de Juvinópolis,
será apresentada a Peça
Pinóquio – Cascavéis em
Cena, no Salão Paroquial,
às 14h30.

“Solidários, seremos
união. Separados uns dos
outros seremos pontos de
vista. Juntos,
alcançaremos a realização
de nossos propósitos.”
Bezerra de Menezes

Livro
Hoje tem o lançamento do
livro “Tempo do Cigarro sem
Filtro”, do jornalista e
escritor José Maschio,
integrante do Projeto
Livrai-Nos. O evento será no
Anfiteatro da FAG,
Bloco 1, às 19h30.

ÚLTIMA HORA

PÁGINA
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Irmãos Batista viram réus
AGÊNCIA BRASIL

03

Comissão de Ética
vai investigar
Fernando Hallberg

PÁGINA

26

Videoconferência
ouve suspeitos da
morte de agente

PÁGINA

27

Cascavel Futsal
preparado para
jogo decisivo

AÍLTON SANTOS
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NOTA ZERO
NO ENEM

JOESLEY BATISTA teria articulado a manipulação do mercado
A Justiça Federal em São Paulo aceitou ontem a denúncia do
Ministério Público Federal (MPF)
contra os empresários Joesley e
Wesley Batista, sócios da JBS,
e os tornou réus pela prática dos
crimes de manipulação do mercado e uso indevido de informação privilegiada.
“Considero existirem suficientes indícios de autoria em relação a cada um dos imputados,
havendo, por tanto, justa causa
para o prosseguimento da persecução penal”, destacou na
decisão o juiz federal João Batista Gonçalves, da 6ª Vara Federal Criminal em São Paulo.
Segundo a denúncia do MPF,
os empresários e dirigentes do
grupo JBS lucraram R$ 100 milhões com a compra de dólares
poucos dias antes do vazamento

do acordo de delação premiada
que fizeram com a ProcuradoriaGeral da República (PGR).
Eles teriam também vendido R$
327 milhões em ações da JBS enquanto seus executivos negociavam o acordo com a PGR. O MPF
afirma que os empresários sabiam
que a delação causaria a queda das
ações da JBS e a alta do dólar e
atuaram para reduzir o prejuízo.
PRESOS
O MPF aponta Wesley como
responsável pela compra dos dólares, por isso está sujeito a
pena de até 18 anos de prisão.
Já Joesley teria articulado a manipulação do mercado e pode
pegar pena de 13 anos.
Os irmãos Batista já estão
presos desde 9 de setembro na
carceragem da Superitendência
da Polícia Federal em São Paulo.

Entre as regras a serem
seguidas pelos
candidatos que vão fazer
o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) na
elaboração da prova de
redação está o respeito
aos direitos humanos.
Quem defender ideias
avaliadas como contrárias
aos direitos humanos
poderá receber nota zero
na redação.
De acordo com a Cartilha
do Participante – Redação
no Enem 2017, divulgada
ontem pelo Instituto
Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais
(Inep), algumas ideias e
ações serão sempre
avaliadas como contrárias
aos direitos humanos,
como: defesa de tortura,
mutilação, execução
sumária e qualquer forma
de “justiça com as
próprias mãos”, isto é,
sem a intervenção de
instituições sociais
devidamente autorizadas.

PLACAR DE ONTEM
BRASILEIRÃO
Santos ? x ? Vitória
SÉRIE OURO
Marechal* ? x ? São Lucas*
* Na semifinal

, 17/10/2017
Edição 7872 - Ano XLI

Em extrema pobreza
No Dia Internacional para Erradicação da Pobreza, a miséria ainda é um tema preocupante na
rica cidade de Cascavel. Referência em saúde, polo em ensino superior e considerada a quarta
melhor cidade para negócios no Estado, Cascavel possui 1.390 famílias na extrema pobreza e
que sobrevivem com renda per capita mensal inferior a R$ 85.
z Págs.12 e 13

16 VARIEDADES
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VOZES HAITIANAS

Parabéns!

CORAL UNE CULTURA E FÉ

DIVULGAÇÃO

Rosa Fernandes, Juvenal Bergamo Vieira, Adriana Lotti, Fatima Steinke, Claudio Neumair França ,
Yuri Fagundes, Priscila Alexandra Slongo, Iara
Finatto Moriggi, Maria Lenilda, Anderson Lopes,
Junior Costa, Antonio Altavini, Armindo E de Bastiani, Jose Roberto Ajala, Lucia Boiko, Márcio Carlos Cotrin e Maria Idenir A. Mendes.

Salmo do Dia Salmo 37
NÃO te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniqüidade. Porque cedo serão
ceifados como a erva, e murcharão
como a verdura. Confia no Senhor e faze
o bem; habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele o fará.
E ele fará sobressair a tua justiça como a
luz, e o teu juízo como o meio-dia.

17

ANJO UMABEL
Protege nos dias: 24/05 - 05/08 - 17/
10 - 29/12 - 12/03. Número de sorte: 7.
Mês de mudança: julho. Está presente
na Terra: de 21h40 às 22h.
Quem nasce sob esta influência reúne
as mais belas qualidades da alma e da
personalidade. Será conhecido por seu
ótimo caráter, pela amabilidade e por sua
bondade para com todas as pessoas.
Suportará todos os problemas sem reclamar, tem a consciência clara e sabe
sempre quando e como agir. Eterno lutador, será um estímulo positivo para
cada um e para a coletividade. Sempre
vigilante, consegue desenvolver um
forte poder de captação (inconsciente) e de observação (consciente) e aplica isto em todas as
situações.

Dia 9 de dezembro o coral poderá ser visto em uma apresentação durante o 2° Festival da
Cultura Haitiana, que será realizado na Praça Wilson Joffre, em Cascavel, a partir das 13h30

Libra

Procure cooperar com os colegas de
trabalho. Na parte da manhã, seu bom
humor será contagiante! À noite, seu
magnetismo e charme deve crescer.
Cor: marrom.

Escorpião

APRESENTAÇÃO

Sagitário

Logo cedo, você estará mais comunicativo, mas nem por isso deve confiar
demais nas pessoas. Aproveite para
fazer planos a longo prazo na parte da
manhã, mas não conte a ninguém ainda. Cor: verde-claro.

Hoje, você pode contar com conselhos ou ajuda de alguém da família, se
estiver precisando. A manhã promete
ser mais produtiva, já que terá facilidade para trocar ideias com os colegas.
Cor: marrom.

Capricórnio

Para Adénise Jean-Pierre, membro do
coral, cantar é uma oportunidade de se
aproximar dos brasileiros: “Somos
estrangeiros aqui. É uma forma de nos
familiarizarmos com vocês, de conhecermos
outras pessoas e lugares. O coral me faz
feliz porque também é um jeito de matar as
saudades do meu país e a oportunidade de
louvar a Deus”. Adénise já cantava em um
coral da Igreja Católica no Haiti.

Hoje, você vai contar com ótimas energias dos astros! Estará mais falante, de
bem com a vida e com facilidade para
expressar o que pensa. Seu bom humor e sua sorte também vão se destacar. Cor: preto.

Hoje, você vai se sair melhor se investir no diálogo para se entender com os
colegas. Seu entusiasmo será contagiante, o que deve facilitar bastante o
trabalho em equipe. Cor: bege.

Aquário

Logo cedo, você terá facilidade para
se falar. Mostre suas ideias, já que está
encarando as coisas de maneira mais
otimista e fazendo planos a longo prazo. Uma viagem a trabalho pode vir a
calhar. Cor: tons pasteis.

Oportunidade

Logo cedo, você terá disposição de
sobra para o trabalho e saberá aproveitar uma boa oportunidade: aja rápido. Com bom humor, vai ficar mais
fácil dar conta das suas tarefas. Cor:
verde.

No trabalho, você vai contar com o bom
humor e um bom faro para as oportunidades para se dar bem. Faça a sua
parte, trabalhe duro e poderá aumentar os seus ganhos. Cor: roxo.

Peixes

Áries
Touro
Gêmeos
rante as celebrações. “Eles estudam português na Escola Sagrada Família, aos sábados à
tarde, mas a língua portuguesa
ainda é uma grande barreira para
os haitianos”, ressalta Wilnie.

O Coral tem o suporte da Pastoral do
Migrante, cujo Centro de Apoio ao
Migrante está situado na Rua Jacarezinho,
1.024, no Bairro São Cristóvão, em
Cascavel, e está à procura de um maestro
ou uma maestrina para ajudar na preparação
para que eles possam cantar em português
e ajudar na animação litúrgica e em outros
eventos culturais.

A manhã promete ser muito produtiva,
especialmente se explorar seu dom
para se comunicar e fizer grandes planos para o futuro. Vai ser mais fácil também trabalhar em equipe. Cor: creme.

Câncer

APRESENTAÇÃO na
Catedral durante as
comemorações da
Semana Mundial da
Imigração

À procura de um maestro

Na parte da manhã, você pode contar
com a sorte no trabalho. Vale a pena
se arriscar para se destacar, pois terá
a chance de conseguir um aumento.
Cor: creme.

Leão

Eles escolheram e o Brasil lhes
acolheu como sua nova casa. Longe
das famílias e em meio a uma cultura totalmente diferente, muitos haitianos buscaram na música a sintonia
com as suas raízes e com sua fé.
Há um ano, todos os domingos,
um grupo de 21 haitianos se reúne
na Capela Nossa Senhora das Graças, no Bairro Aclimação, em Cascavel, para os ensaios. Eles formam o
Coral Católico de Vozes Haitianas.
Segundo o padre Wilnie Jean, que
também é haitiano e responsável
pela Pastoral do Migrante na Arquidiocese de Cascavel, o coral é uma forma de promover a interação dos grupos de haitianos espalhados pela cidade, além de manter a união e a integração da comunidade haitiana.
“São homens e mulheres que se reúnem aos domingos para ensaiar para
as apresentações nas missas e em
eventos em diferentes paróquias da
diocese católica”, explica.
O coral canta nas línguas de origem, o crioulo haitiano e o francês,
mas já iniciou estudos para cantar em
português e se integrar à liturgia du-

Hoje, embora você tenha disposição para
cuidar das suas tarefas na parte da manhã, não confie demais nos outros. Mas,
à noite, você não terá dificuldade para
fazer novas amizades. Cor: tons pasteis.

Virgem

horóscopo

Logo cedo, você estará mais falante.
Aproveite par marcar reuniões ou trocar ideias com os colegas. Com facilidade pra ver mais longe e trabalhar em
equipe, pode se dar bem. Cor: vinho.
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personalidade. Será conhecido por seu
ótimo caráter, pela amabilidade e por sua
bondade para com todas as pessoas.
Suportará todos os problemas sem reclamar, tem a consciência clara e sabe
sempre quando e como agir. Eterno lutador, será um estímulo positivo para
cada um e para a coletividade. Sempre
vigilante, consegue desenvolver um
forte poder de captação (inconsciente) e de observação (consciente) e aplica isto em todas as
situações.

Dia 9 de dezembro o coral poderá ser visto em uma apresentação durante o 2° Festival da
Cultura Haitiana, que será realizado na Praça Wilson Joffre, em Cascavel, a partir das 13h30

Libra

Procure cooperar com os colegas de
trabalho. Na parte da manhã, seu bom
humor será contagiante! À noite, seu
magnetismo e charme deve crescer.
Cor: marrom.

Escorpião

APRESENTAÇÃO

Sagitário

Logo cedo, você estará mais comunicativo, mas nem por isso deve confiar
demais nas pessoas. Aproveite para
fazer planos a longo prazo na parte da
manhã, mas não conte a ninguém ainda. Cor: verde-claro.

Hoje, você pode contar com conselhos ou ajuda de alguém da família, se
estiver precisando. A manhã promete
ser mais produtiva, já que terá facilidade para trocar ideias com os colegas.
Cor: marrom.

Capricórnio

Para Adénise Jean-Pierre, membro do
coral, cantar é uma oportunidade de se
aproximar dos brasileiros: “Somos
estrangeiros aqui. É uma forma de nos
familiarizarmos com vocês, de conhecermos
outras pessoas e lugares. O coral me faz
feliz porque também é um jeito de matar as
saudades do meu país e a oportunidade de
louvar a Deus”. Adénise já cantava em um
coral da Igreja Católica no Haiti.

Hoje, você vai contar com ótimas energias dos astros! Estará mais falante, de
bem com a vida e com facilidade para
expressar o que pensa. Seu bom humor e sua sorte também vão se destacar. Cor: preto.

Hoje, você vai se sair melhor se investir no diálogo para se entender com os
colegas. Seu entusiasmo será contagiante, o que deve facilitar bastante o
trabalho em equipe. Cor: bege.

Aquário

Logo cedo, você terá facilidade para
se falar. Mostre suas ideias, já que está
encarando as coisas de maneira mais
otimista e fazendo planos a longo prazo. Uma viagem a trabalho pode vir a
calhar. Cor: tons pasteis.

Oportunidade

Logo cedo, você terá disposição de
sobra para o trabalho e saberá aproveitar uma boa oportunidade: aja rápido. Com bom humor, vai ficar mais
fácil dar conta das suas tarefas. Cor:
verde.

No trabalho, você vai contar com o bom
humor e um bom faro para as oportunidades para se dar bem. Faça a sua
parte, trabalhe duro e poderá aumentar os seus ganhos. Cor: roxo.

Peixes

Áries
Touro
Gêmeos
rante as celebrações. “Eles estudam português na Escola Sagrada Família, aos sábados à
tarde, mas a língua portuguesa
ainda é uma grande barreira para
os haitianos”, ressalta Wilnie.

O Coral tem o suporte da Pastoral do
Migrante, cujo Centro de Apoio ao
Migrante está situado na Rua Jacarezinho,
1.024, no Bairro São Cristóvão, em
Cascavel, e está à procura de um maestro
ou uma maestrina para ajudar na preparação
para que eles possam cantar em português
e ajudar na animação litúrgica e em outros
eventos culturais.

A manhã promete ser muito produtiva,
especialmente se explorar seu dom
para se comunicar e fizer grandes planos para o futuro. Vai ser mais fácil também trabalhar em equipe. Cor: creme.

Câncer

APRESENTAÇÃO na
Catedral durante as
comemorações da
Semana Mundial da
Imigração

À procura de um maestro

Na parte da manhã, você pode contar
com a sorte no trabalho. Vale a pena
se arriscar para se destacar, pois terá
a chance de conseguir um aumento.
Cor: creme.

Leão

Eles escolheram e o Brasil lhes
acolheu como sua nova casa. Longe
das famílias e em meio a uma cultura totalmente diferente, muitos haitianos buscaram na música a sintonia
com as suas raízes e com sua fé.
Há um ano, todos os domingos,
um grupo de 21 haitianos se reúne
na Capela Nossa Senhora das Graças, no Bairro Aclimação, em Cascavel, para os ensaios. Eles formam o
Coral Católico de Vozes Haitianas.
Segundo o padre Wilnie Jean, que
também é haitiano e responsável
pela Pastoral do Migrante na Arquidiocese de Cascavel, o coral é uma forma de promover a interação dos grupos de haitianos espalhados pela cidade, além de manter a união e a integração da comunidade haitiana.
“São homens e mulheres que se reúnem aos domingos para ensaiar para
as apresentações nas missas e em
eventos em diferentes paróquias da
diocese católica”, explica.
O coral canta nas línguas de origem, o crioulo haitiano e o francês,
mas já iniciou estudos para cantar em
português e se integrar à liturgia du-

Hoje, embora você tenha disposição para
cuidar das suas tarefas na parte da manhã, não confie demais nos outros. Mas,
à noite, você não terá dificuldade para
fazer novas amizades. Cor: tons pasteis.

Virgem

horóscopo

Logo cedo, você estará mais falante.
Aproveite par marcar reuniões ou trocar ideias com os colegas. Com facilidade pra ver mais longe e trabalhar em
equipe, pode se dar bem. Cor: vinho.
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DIVULGAÇÃO

N o velas
REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Lica cobra de Bóris que ele confronte Malu, pelo bem dos alunos. Bóris
questiona Edgar sobre a promoção de
Malu. Roney pressiona Deco sobre a
troca do registro de paternidade de Tonico. MB lidera uma manifestação contra o novo cargo de Malu. Ellen confessa a Fio, Benê e Keyla que teme permanecer no Colégio Grupo sem Bóris.
Dóris se preocupa com Ellen. Os alunos afirmam sua decepção com a atitude de Bóris.
PEGA PEGA
Cíntia desconfia de Júlio e pede ao
garçom que não a procure mais. Maria
Pia descobre que Bebeth falsificou sua
identidade e conta para Eric. Bebeth se
explica para o pai. Delegado Siqueira
entrega a Pedrinho os dólares que estavam na mala de Sandra Helena. Luiza conta a Eric que Pedrinho está apaixonado. Júlio pede para Evandro ensiná-lo como gravar uma conversa no
celular. Sabine aceita a sugestão de
Dom de se hospedar no Carioca Pala-

ce. Malagueta se surpreende com o
convite de Júlio para jantar. Gabriel segue Douglas até a boate. Tereza se
desespera ao ver o ar-condicionado
pegando fogo.
TEMPO DE AMAR
Maria Vitória comenta com Helena
sobre a revelação de Lurdes no navio.
Teodoro observa Maria Vitória. No Rio,
Inácio pede que Lucinda vá ao empório
em busca de cartas de Maria Vitória.
Osório conversa com Reinaldo sobre o
estado de saúde de Celeste. Maria Vitória, Helena, Natália e Felícia se encantam com o Rio de Janeiro. Artur e
Otávio resgatam um jovem comunista,
perseguido pela polícia, e o levam para
a Grêmio Cultural.

SBT
UM CAMINHO PARA O DESTINO
Fernanda não tem coragem de contar ao pai que Isabela espera um filho
de Carlos. Isabela vai até o hospital pedir
perdão a Carlos. Amélia chega ao hospital apenas para conversar com Fernanda. Fernando está feliz com a notí-
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cia de que sua filha Amélia vai voltar a
viver com ele. Carlos não perdoa Isabela. Amélia diz a Fernanda que irão viver
numa casa muito grande e confortável,
mas a filha se recusa a deixar o lugar
onde vive.
NO LIMITE DA PAIXÃO
Otávio pede ao Dr. Ramos que faça
o teste de DNA com o sangue de Ana
Cristina. Depois ele vai até a casa
de Rosália e diz que levará o menino, pois Frida não é a mãe dele. Frida confessa ao Dr. Ortega que não é
a mãe de Fernandinho e promete recompensá-lo caso aceite ajudá-la.
Maria Madalena procura Otávio para
dizer que Ana Cristina não está morta e que ela foi embora por que jurou
a Frida que se afastaria dele se lhe
dissesse onde estava João Manuel.
Ânimas salva Ana Cristina de ser atacada por um leão e fica seriamente
ferido. Otávio exige que Frida saia da
mansão. Ele diz que vai buscar Ana
Cristina, a verdadeira mãe, e exige
que ela lhe dê o divórcio. Frida tenta
se justificar e o acusa de querer interná-la novamente no manicômio.
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O Centro de Educação Profissional
Pedro Boaretto Neto (Ceep), de
Cascavel, foi destaque na Feira
Brasileira de Iniciação Científica
(Febic), realizada em Jaraguá do Sul
(SC). Os estudantes Paulo Henrique
Sissa, Maria Eduarda Willemann,
Vinicius Stanoga Santos, Luan Ricardo
Lazzaroto Rohde, ficaram em segundo
lugar com o projeto “LIS - Luva
Interpretadora de Sinais”. Já o projeto
“Robótica Assistiva – Desafios e
Possibilidades na Utilização de Robôs
Humanoides”, conquistou credenciais
para a participação do colégio na
Infomatrix Latinoamericana 2018, que
será realizada na cidade de
Guadalajara, no México.

Nova sede do IPMC

ASSINATURA do
contrato aconteceu na
manhã de ontem

RRECORD • O RICO E O LÁZARO

Zac decide ir
com Joana até
o calabouço

DIVULGAÇÃO

Sammu-Ramat humilha Nitócris. Oziel aconselha Benjamin
a levar Arioque até a Casa da Lua. Fassur provoca Ravina. Elga
fica animada com a nova posição de Zac no reino. Nebuzaradã
ordena a morte de qualquer revoltoso. Indignados com o aumento dos impostos, alguns comerciantes reclamam com Tamir e Shamir por eles serem irmãos do novo governador. Nitócris diz que se vingará de Sammu. Asher sente ciúmes ao ver
Zac trazendo Joana até a prisão. Em conversa com Malca,
Namnu deixa escapar que Nebuzaradã pretende matar Belsazar. Asher troca palavras de amor com Joana. Daniel diz que
Nebuzaradã exterminará os descendentes de Nabucodonosor.
Neusta tenta se esconder ao ver Aspenaz entrando na Casa da
Lua. Darice alerta Sammu sobre Aspenaz. Na Casa da Lua,
Neusta é reconhecida pelo eunuco. Shag-Shag descobre que
Arioque foi encontrado. Ilana pede para Dana ter calma.
Absalom revela suas intenções para Ravina. Labash-Marduk brinca, amigavelmente, com as outras crianças no palácio. Shag-Shag cuida de Arioque. Nebuzaradã tenta se explicar para Labash-Marduk. Aspenaz pede para falar com o
novo rei sobre Neusta.

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

O prefeito Leonaldo Paranhos e o presidente do IPMC
(Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Cascavel), Alcineu Gruber, assinaram na
manhã de ontem o contrato para execução da obra de
reforma, modernização, adequação e preservação do
imóvel localizado no centro de Cascavel, à Rua São Paulo, 1.577, que abrigará a nova sede do instituto.
A obra será executada pela Empresa Adalta Construtora Ltda-ME que venceu a licitação com proposta no
valor de R$ 606.350,50 que tinha teto máximo fixado
em mais de R$ 802.820,82. De acordo com o contrato,
serão empregados R$ 242.540,20 na mão de obra e
mais R$ 363.810,0 na compra de material. O prazo
para execução da obra é de cinco meses.

R ecursos

O prefeito Leonaldo Paranhos lembrou que os recursos
para a obra não são do Fundo Previdenciário, que hoje
soma cerca de R$ 270 milhões, mas são recursos
administrativos. “Temos tido o cuidado de manter a
saúde financeira do IPMC e também melhorar a
qualidade do atendimento aos nossos servidores”, disse
o prefeito, lembrando da sanção da Lei nº 6.744, de
22 de agosto de 2017 que garantiu a ampliação do
repasse do Município para o Instituto em mais R$
8.289.616,42 em 12 parcelas de R$ 690.801,37
para o período de junho de 2017 a maio de 2018.
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PALAVRAS CRUZADAS

Empresas no Serasa
AGÊNCIA BRASIL

SHOPPING JL

Â IT - a coisa
Sala 1: Qui a Qua 21h10
ÂPica-Pau - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 14h - 15h50 - 17h40 - 19h30
Â As Aventuras do Capitão Cueca - O Filme
Sala 2: Qui a Qua 14h10 - 16h10
ÂBlade Runner 2049
Sala 2: Qui a Qua 18h - 21h
ÂA Morte Te Dá Parabéns
Sala 3: Qui a Qua 16h - 17h50 - 19h40 - 21h30
Â My Little Pony - O Filme
Sala 3: Qui a Qua 14h
Â Mãe
Sala 4: Qui a Qua 19h - 21h20

NOS MUNICÍPIOS da Região da
Amic, há 138 mil empresas negativadas

A Serasa Experian registrou por
meio de uma pesquisa recente que
há 5,1 milhões de empresas
inadimplentes com o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica)
negativado no país. O cenário se
repete nas quatro grandes cidades
da região Oeste do Paraná. Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo e Marechal Cândido Rondon já somam
mais de 138 mil negativados e estão impedidos da obtenção de cre-

diários pelo SPC.
Se comparado com maio do ano
passado e o mesmo mês deste
ano, houve um aumento de 16%,
grande parte dessa parcela se deve
ao movimento fraco que fizeram as
vendas despencarem no setor de
serviços. Esta é a maior quantidade de empresas que estão com dívidas como, aluguel, pagamento
dos fornecedores e contas de água,
luz e telefone atrasadas.

Pessoa física e jurídica
As negociações são para pessoa jurídica e para pessoa física. Os interessados
em sair da inadimplência devem procurar a sua agência, contanto que seja uma
das acima citadas, para acertar a vida financeira.
Durante toda a Semana do Nome Limpo, a Amic Oeste Paraná estará
participando junto com as instituições de crédito parceiras da ação, a entidade,
também, oferecerá condições especiais para os associados que estão em débito
com a entidade, a fim de que possam regularizar a sua situação e voltar a usufruir
dos serviços que a Amic oferece aos seus associados.

LIMPA NOME

A Amic Oeste Paraná, pensando
em colaborar com os
empreendedores locais conclama
instituições financeiras de crédito e
firma parcerias com o Sicoob,
Sicredi, Acelin (Associação
Comercial e Industrial de Lindoeste)
Itaú, Caixa Econômica Federal e
Banco do Brasil para promover a
iniciativa de tirar o nome sujo da
praça por meio da ação “Semana do
Nome Limpo”, realizada entre os
dias 16 a 20 de outubro.
Será uma semana destinada a
realizar bons acordos, tanto para
as instituições como para os
empreendedores. As instituições
de crédito parceiras da ação irão
oferecer prazos maiores e juros
mais atraentes, a fim de que seus
clientes possam resolver
pendências financeiras.

DIVULGAÇÃO

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

SOLUÇÃO

SHOPPING WEST SIDE
Â As Aventuras do Capitão Cueca - O Filme

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

ÂA Morte Te Dá Parabéns

Sala 2: Qui a Qua 16h20 - 20h15 (Dub)
Sala 2: Qui a Qua 22h10 (Leg)

ÂBlade Runner 2049

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