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Mandato devolvido
O plenário do Senado decidiu
ontem reverter a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) e, com isso, pôs fim ao
afastamento parlamentar do senador Aécio Neves (PSDB-MG), que
havia sido imposto pelos ministros
da Corte no último dia 26.
Com os votos de 44 senadores contra a manutenção das medidas cautelares e de 26 favorá-

veis, os parlamentares impediram
o afastamento de Aécio, o seu recolhimento domiciliar noturno e
reverteram a obrigação de entregar o passaporte. Não foram registradas abstenções.
A votação ocorre após a maioria
dos ministros do STF decidir, na
semana passada, que o tribunal
não pode afastar parlamentares por
meio de medidas cautelares sem

o aval do Congresso Nacional. No
fim de setembro, a Primeira Turma
da Corte havia decidido, por 3 votos a 2, afastar Aécio do exercício
do mandato ao analisar pedido da
Procuradoria-Geral da República
(PGR) no inquérito em que o tucano
foi denunciado por corrupção passiva e obstrução de Justiça, com
base nas delações premiadas dos
executivos da J&F.

DEBATE

CONTRAMÃO
Já o senador Álvaro Dias (Pode-PR) criticou o que classificou de “impasse”
surgido a partir do instituto do foro privilegiado. “A decisão do Supremo
Tribunal Federal, corroborada pelo Senado, vem na contramão da
aspiração dos brasileiros, que é de eliminar os privilégios. Nós estamos
alimentando-os. Não votamos contra o senador, votamos em respeito à
independência dos Poderes, em respeito a quem compete a última
palavra em matéria de aplicação e interpretação da Constituição, que é
o Supremo Tribunal Federal”, disse.
WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL

Antes de abrir o painel para a
votação, o presidente do Senado,
Eunício Oliveira (PMDB-CE),
concedeu a palavra para cinco
senadores favoráveis e cinco
contrários à decisão do Supremo.
Para Jader Barbalho (PMDB-PA),
os ministros do STF tomaram uma
decisão “equivocada”. “Não
venho a esta tribuna dizer que
meu voto será por mera
solidariedade ao senador Aécio.
Com todo respeito a ele, estou
longe de aceitar sua procuração
ou sua causa. Não estou nesta
tribuna anunciando voto em
razão do que envolve o senador.
Voto em favor da Constituição.
Ministro do Supremo não é
legislador, não é poder
constituinte. Quem escreve a
Constituição é quem tem
mandato popular”, argumentou.

PLACAR DE ONTEM

AÉCIO RECUPEROU o mandato após 44 senadores votarem a favor dele

SÉRIE B
Guarani ? x ?
Londrina ? x ?
Boa Esporte ? x ?
Criciúma ? x ?
Santa Cruz ? x ?
Ceará ? x ?
B. de Pelotas ? x ?

ABC
Figueirense
Internacional
Vila Nova
Oeste
Paraná Clube
América-MG

23
emendas
vetadas
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O Plano Plurianual (PPA),
que trata do planejamento
administrativo de Cascavel
para os próximos quatro
anos, teve 37 emendas
aprovadas pelos vereadores,
mas ontem a Prefeitura
considerou 23 delas “incorretas” e poderão ser vetadas. Um documento listando as emendas irregulares
foi encaminhado à Câmara
de Vereadores. A Secretaria
de Finanças, no entanto,
afirma que ainda analisa as
emendas tecnicamente e
juridicamente, antes de
tomar uma decisão.
z Pág. 06
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Polêmica
marca a eleição
do Sismuvel
Aos 62 anos,
homem pedala 5
mil quilômetros
Paranaense
muda as regras
para 2018

SEM ACESSIBILIDADE
Muitas pessoas que dependem de atendimento do INSS
em Cascavel possuem limitações motoras e algumas
necessitam de cadeira de rodas para o deslocamento. É
aí que começa o problema. Sem rampa de acesso, elas
precisam de ajuda para chegar até a agência.
z Pág. 13
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23 emendas vetadas
Das 37 emendas propostas
para o PPA (Plano Plurianual) e
aprovadas na Câmara de Vereadores de Cascavel, 23 foram vetadas.
Isso porque elas foram consideradas incorretas pelo Executivo.
O PPA é o planejamento para
o que será feito no Município
para os próximos quatro anos.
Apenas 37 emendas foram propostas e nenhuma delas teve
voto contrário dos vereadores,
todas foram aprovadas de comum acordo.

A repor tagem do Hoje News
encaminhou pedido de informação
à administração pública a respeito, e a resposta é de que a Secretaria de Finanças ainda analisa as
emendas sob aspectos técnicos e
jurídicos para subsidiar a decisão
de vetá-las ou sancioná-las, e que
ainda não existe nada definitivo. O
contraditório é que o documento
sobre o assunto já foi encaminhado pelo Executivo à Câmara.
O curioso é pensar como é que
os legisladores, que deveriam ter

conhecimento da lei, conseguiram
propor poucas emendas e, ainda
assim, a maioria delas que não
pode ser colocada em prática.
Para fazer uma proposta no
PPA, é preciso ‘tirar’ uma verba
de determinada proposta prevista para ‘colocar’ em outro projeto. O plano aprovado no Legislativo não é brincadeira: é mexer
com uma verba de mais de R$ 5
bilhões para quatro anos.

Paranaense nos
moldes carioca
JULIA ABDUL-HAK/FPF

ESPORTE

27

1ª rodada
O Paranaense 2018 terá início no
dia 21 de janeiro e pode ter sua
decisão no dia 8 de abril, caso
haja os dois jogos finais. Serão
rebaixadas as duas equipes que
tiverem conquistado o menor
número de pontos na soma das
duas Taças, sem contar os jogos
de semifinais e finais.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
SECOM

LEILÃO
DA CETTRANS
A Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e Trânsito) está com propostas abertas para o 3°
Leilão de Veículos (carro e
moto) para circulação e sucata. O edital com as regras
foi publicado no dia 14 de
outubro; já o leilão presencial e online será realizado
pelo leiloeiro Helcio Kronberg nos dias 30 e 31 de
outubro, a partir das 13 horas, no auditório da Prefeitura de Cascavel.
As propostas online são
recebidas exclusivamente
por meio do site do leiloeiro no endereço https://
www.hkleiloes.com.br até
as 23h59 do dia 30 de outubro. Já os lances serão
ofertados presencialmente
em auditório e online, por
licitantes cadastrados e homologados. Podem se cadastrar tanto pessoa física
como jurídica.

CASCAVEL, 18 DE OUTUBRO DE 2017

VISITAS DOS LOTES podem ser feitas a partir do dia 25 de outubro

Visitas aos lotes
Interessados em conferir os lotes que irão a leilão podem fazer
visitas nos dias 25, 26 e 27 de outubro, das 8h30 às 11h30 e das 13 às
17 horas, no Pátio de Veículos da Cettrans, localizado na Rua da
Lapa, n° 1.509, Bairro Ciro Nardi, em Cascavel.

A união que há tempos não se via
entre os dirigentes do futebol paranaense rendeu mudanças na fórmula de disputa do Estadual para 2018.
Aliás, para a edição de 2019 também,
uma vez que o Estatuto do Torcedor
exige que o mesmo sistema seja mantido ao menos por duas temporadas.
Em reunião arbitral realizada ontem
pela manhã em Curitiba, ficou definido que as 12 equipes participantes
serão divididas em dois grupos, e os
grupos participarão de duas Taças.
Na primeira Taça, as equipes se
enfrentarão entre os grupos e as
duas melhores de cada grupo se classificarão para semifinal - e posteriormente final - em jogo único. Na segunda Taça, as equipes se enfrentarão dentro de seus grupos e as duas
melhores de cada chave avançarão
à semifinal - e posteriormente à final , também em jogo único. Esse mo-

delo é semelhante ao utilizado no Campeonato Carioca, com as Taças Rio e
Guanabara. O título do Campeonato
Paranaense de 2018 será definido em
uma final disputada pelo campeão da
cada Taça, em duas partidas. Caso o
vencedor de cada Taça seja o mes-

Os grupos

06

mo, ele será declarado campeão.
Por deliberação dos clubes, também foi estipulado limite de inscrição
de 30 atletas por equipe. Cada cube
poderá fazer até cinco substituições
em suas listas de inscritos até o início da segunda Taça.

De acordo com a fórmula apresentada pelos clubes, o FC
Cascavel estará no mesmo grupo com Cianorte, Coritiba,
Foz do Iguaçu, Maringá FC e Paraná Clube.

Já a outra chave terá Atlético, Londrina, Prudentópolis,
Rio Branco, Toledo e União/Francisco Beltrão.

28

ESPORTE

HOJE NEWS, 18 DE OUTUBRO DE 2017

POLÍTICA

CASCAVEL, 18 DE OUTUBRO DE 2017

05

LIGA OESTE

Campeão do norte

Às escuras???

Desinteresse
O histórico de assembleias do
Sismuvel já demonstra o
desinteresse dos servidores com
a ‘coisa’ toda. São em torno de
oito mil servidores. Mas apenas
1.178 filiados aptos a votar,
além de mais 90 aposentados
que podem participar.
Ou seja, uma porcentagem
mínima do total.

RICIERI D’ESTEFANI JÚNIOR, presidente do Sismuvel, diz que o processo eleitoral foi organizado conforme o estatuto

O fim de semana de decisão
no campo do Nino, no Floresta, definiu a grande campeã da Região
Norte da Copa Norte/Sul de Futebol Suíço, a equipe S.E. Villa Norte, que mais uma vez soube estudar seu adversário e após as cobranças de penalidades faturou o
título com uma campanha invicta,
e agora aguarda a definição do
campeão da Região Sul, que será
conhecido neste sábado no jogo
entre Academia Vip/Marcão Acessórios e Fercaus, para fazer a final geral da competição.
Na final do Norte, o goleiro Eder
Melin fez jus à condição de menos
vazado da competição e, após um
jogo de bastante marcação no
meio de campo no tempo normal,
no qual as melhores chances de
tirar o zero do placar foram da

equipe do CAP (Cascavel Auto Peças), defendeu a penalidade de
Marcos e viu Marcelo Borges,
ambos do CAP, chutar para fora.
Além do título da região e da
classificação para a finalíssima da
competição, o Villa Norte levou o
prêmio de R$ 3,5 mil. Já na disputa pelo terceiro lugar o time da
ABA Engenharia levou a melhor

PLACAR DE ONTEM
LIGA DOS CAMPEÕES
Mônaco 1 x 2 Besiktas
Real Madrid 1 x 1 Tottenham
Man. City 2 x 1 Napoli
Maribor 0 x 7 Liverpool
RB Leipzig 3 x 2 Porto
APOEL 1 x 1 B. Dortmund
Spartak Moscow 5 x 1 Sevilla
Feyenoord 1 x 2 Shakhtar Donetsk

sobre o Mundial Auto Center. No
total, a competição teve 27 participantes na Região Norte.
Na Região Sul 25 equipes iniciaram a disputa que neste sábado apontará o campeão a partir
das 16h30 no campo da Chácara
Fardoski. No total, a Copa Norte/
Sul envolveu 52 equipes e mais
de 900 atletas.

A eleição da presidência do Sismuvel (Sindicato dos Servidores
Municipais de Cascavel) ocorre hoje
diante de polêmica.
É que servidores alegaram, em
redes sociais e afins, não terem
sido avisados de que a eleição ocorreria e nem mesmo de que estava
aberta a possibilidade de inscrição
de chapas. Inclusive um ‘banner’ foi
divulgado via redes sociais chamando para a eleição de hoje e pedindo que os servidores votem ‘NÃO’
à chapa que concorre.
A polêmica se estendeu aos
servidores e foi motivo, inclusive,
de discussão dentro de um grupo
de whatsapp dos ser vidores.
“Quando foi convocado para apresentação das propostas? Quando
chamaram as chapas para inscrição? Porque tem apenas uma chapa, novamente, e como se pode
observar aqui no grupo, a maioria

não estava sabendo”, reclama uma
das servidoras.
O atual presidente do sindicato
respondeu dizendo que a eleição
fica a cargo da comissão eleitoral
e não apenas do Sismuvel em si, e
que essa comissão é formada de
pessoas externas à prefeitura.
“Isso não é desculpa. Dia 15 de
setembro tivemos uma assembleia
extraordinária do sindicato. Poderia
ter sido divulgado o edital que sairia

no dia seguinte, ter sido feita uma
apresentação, dado transparência ao
processo”, sugere outra servidora.
Os servidores cobraram que na
reunião deste dia em questão a
eleição não foi divulgada. O presidente do Sismuvel rebateu dizendo que ninguém do grupo estava no
encontro e que apenas sete pessoas compareceram.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Arquivo

A eleição
De acordo com o presidente do Sismuvel, Ricieri D’Estefani Júnior, que faz parte
da única chapa concorrente, a divulgação foi realizada conforme estatuto: editais
publicados em jornal diário e edital de convocação fixados nas secretarias da
prefeitura. “Não levamos em postos de saúde porque são muitas unidades, não
telefonamos um a um informando e nem colocamos nas redes sociais, porque não
é isso que o estatuto pede”, afirma.
A eleição começa às 8h e vai até às 18h com duas urnas fixas. Uma na sede do
Sindicato e outra na Prefeitura. Urnas também passarão pelos locais de trabalho.
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Paranhos ‘não
convencido’
O prefeito de Cascavel Leonaldo
Paranhos esteve ontem presente na
Câmara de Vereadores de Cascavel
durante sessão ordinária. E também
recebeu uma homenagem destinada ao Ipem – já que fez parte do órgão – por parte do Legislativo.
Ele aproveitou a oportunidade
para falar a respeito da merenda
escolar, um assunto polêmico e que

Mais tranquilos
Os vereadores que fazem
parte da Comissão de
Educação se dizem mais
tranquilos após a afirmação
do prefeito e que não veem
argumentos para terceirização
da merenda. E apesar do tititi
nos bastidores de que o
comando da Secretaria de
Educação não estava ‘pegando
confiança’ na equipe da
merenda e que por isso havia
a proposta de terceirizar, a
informação é de que a frente
da secretaria hoje é contra o
repasse dos serviços a uma
empresa terceirizada.

E studo

vem rondando a Câmara de Vereadores, já que a maior parte do Legislativo é contra a terceirização, que
está em estudo pelo Executivo.
Paranhos garantiu que ainda
não está convencido de uma, quem
sabe, futura terceirização da merenda escolar de Cascavel e que isso
apenas será feito se todos os setores, Executivo, Legislativo – incluindo Comissão de Educação –, os
próprios servidores e os membros
dos conselhos municipais estiverem certos da decisão.
“O que eu quero garantir aos
vereadores é que não haverá nenhum passo que não seja para garantir a qualidade, a economia e a
eficiência do serviço”, afirmou.

Paranhos diz que
só vai avançar na
discussão se não
houver prejuízos
às crianças e ao
Município
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Arquivo

Um levantamento é realizado na Prefeitura de quanto é investido na
merenda escolar e o que é oferecido. Alguns servidores já foram visitar
outras cidades em que a terceirização é feita, para estudar o processo.
“Se sentirmos que é possível, fazemos uma experiência em uma escola, de repente em um dos territórios”.
Atualmente, Cascavel adquire quase 70% dos alimentos com a agricultura familiar e esse é considerado o principal prejuízo se a alimentação das crianças for terceirizada. “Não poderíamos avançar com esse
prejuízo. Se for feita uma licitação nesse sentido, a exigência é para
contribuir com a agricultura familiar”, ressaltou.
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O Cascavel Futsal recebe o Campo Mourão nesta noite para
uma decisão no Ginásio da Neva, às 19h30. Quem vencer
avançará à semifinal da Série Ouro do Campeonato
Paranaense. No caso dos cascavelenses, um empate basta
para isso, depois de terem vencido o adversário por 3 a 1
no jogo de ida das quartas de final. Suspenso, o ala Batata
desfalca a Serpente Tricolor, que tenta voltar ao top 4 do
Estadual depois de dois anos seguidos fora da semifinal. Já o
Campo Mourão, que realiza sua melhor campanha na história
da competição e que tenta chegar pela primeira vez à
penúltima fase do campeonato, não tem problemas de ordem
disciplinar. Quem avançar à semifinal irá enfrentar quem passar
do confronto entre Foz Cataratas e Marreco, que iniciam hoje
o mata-mata das quartas de final, em Foz do Iguaçu.
FÁBIO DONEGÁ

O Centro de Treinamento em
Atletismo, que deverá virar uma escola
da Polícia Militar, recebe a aplicação
da pista emborrachada que custou R$
4 milhões aos cofres públicos e que
atende aos padrões internacionais da
modalidade. A aplicação do material
nos 400m da pista teve início na
segunda-feira e tem previsão de ser
concluída nesta semana, caso as
condições climáticas ajudem.

FOTOS: LHPR E COPA OESTE

O fim de semana de decisões para o
handebol feminino de Cascavel terminou com
a equipe cadete mantendo o título de campeã
regional e o time adulto perdendo a
hegemonia no Estado. Pela fase final da Copa
Oeste Juvenil, as cascavelenses comandadas
pelo professor Marcos Galhardo faturaram
novamente o título, deixando para trás a
derrota na decisão do Estadual da categoria,
no fim de semana passado. Já pela fase final
da Divisão Livre da Chave Ouro do
Paranaense, em Maringá, as cascavelenses
comandadas pelo técnico Neudi Zenatti
perderam a decisão do título para as donas
de casa e terminaram a competição em
segundo lugar depois de dois anos
consecutivos no topo da classificação.

30

ESPORTE

HOJE NEWS, 18 DE OUTUBRO DE 2017

POLÍTICA

CASCAVEL, 18 DE OUTUBRO DE 2017

03

EFE

1,5 mil km
pagos e não
rodados

O Paris Saint-Germain está na
iminência de pôr um pé nas oitavas de
final da Liga dos Campeões. Para isso,
precisa confirmar o favoritismo e bater o
Anderlecht nesta quarta-feira, às
16h45 (de Brasília), em Bruxelas
(BEL). O duelo é válido pela terceira
rodada do Grupo B, o qual o PSG
lidera com seis pontos. Dá para afirmar
que é um confronto antagônico.
Enquanto os franceses estão com
100% de aproveitamento e ainda não
sofreram gols, os belgas não pontuaram
e sequer balançaram a rede no torneio
continental. Para o jogo fora de casa, o
técnico Unai Emery não poderá contar
com o capitão Thiago Silva, que ainda
não se recuperou de uma lesão muscular
na coxa direita. Por outro lado, os
brasileiros Marquinhos, Daniel Alves,
Thiago Motta, Neymar e Lucas estão
entre os relacionados.

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

1- 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
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 18 de outubro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Giro Político

politica@jhoje.com.br

Devolução do dinheiro
Para a Comissão de Educação, a Prefeitura de Cascavel
deve pedir a devolução do dinheiro. “Acreditamos que,
além da fiscalização é preciso pedir ressarcimento às
empresas desse montante, mas parabenizamos a atual
gestão pela iniciativa”, afirma o presidente da Comissão
de Educação, Paulo Porto.

Documentação à
Justiça

Comissão de Educação recebeu documento ontem, das mãos do prefeito
LEONALDO PARANHOS

Barça x Olympiacos

O Barcelona recebe o Olympiacos no
Camp Nou nesta quarta-feira, às 16h45
(de Brasília), pela terceira rodada da
Liga dos Campeões, em busca de vitória
para consolidar a liderança isolada do
Grupo D da competição.
O time catalão lidera a chave com seis
pontos, três a mais que Juventus (2º) e
Sporting (3º), que também medem
forças hoje, no mesmo horário, e vai
encarar o lanterna grego que ainda não
somou pontos no torneio.
Para o técnico Ernesto Valverde, vai ser o
reencontro com o time que treinou
durante três anos, em duas etapas,
conquistando três ligas e duas copas da
Grécia. O treinador vai com força
máxima para manter os 100% de
aproveitamento, depois de vitória contra
Juventus (3 a 0) e Sporting (1 a 0).
Do outro lado, o Olympiacos espera
incomodar o Barça no Camp Nou e fazer
os primeiros pontos na competição. Vai
ser a primeira vez que o time grego
encara os catalães na Liga dos
Campeões. No entanto, nunca
conseguiram vencer o time espanhol, com
12 derrotas e dois empates em duelos
por outras competições.

Depois de muito ‘capinar’ e ‘suar’, a Comissão
de Educação da Câmara
de Vereadores recebeu o
relatório da Prefeitura de
Cascavel a respeito do
transporte escolar rural
da cidade. Foi durante
uma reunião com o prefeito na manhã de ontem.
Foram seis meses de
trabalho da Secretaria de
Educação e um resultado
pior que o esperado. A reportagem do Hoje News
teve acesso ao relatório
em primeira mão.
São mais 1.583,35
quilômetros por dia que
são pagos, mas que não
são cumpridos por parte

das empresas. Em praticamente todos os veículos há disparidade no percurso. Em um cálculo rápido, considerando um
ano letivo com 200 dias
e o valor de R$ 4,80 que
segundo a Comissão de
Educação é pago por quilômetro, o prejuízo é de
aproximadamente R$ 1,5
milhão por ano. A Prefeitura notificou as empresas que, resumidamente,
disseram não concordar
com o relatório. Mas a
Semed ressaltou que
pode modificar unilateralmente o contrato.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Divulgação

“Vamos encaminhar essa
documentação para a
Justiça, e ficando
comprovado que foi pago
mais do que foi executado,
vamos solicitar que
devolvam o dinheiro ou
que nos deem em crédito
de quilômetros”, garante o
prefeito Leonaldo
Paranhos, sobre a
disparidade do relatório
do transporte escolar.

Entrega da defesa
O vereador Damasceno
Júnior protocolou ontem,
na Câmara de Vereadores, a
defesa com relação ao
processo que corre na

Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar. A informação
foi confirmada pelo
presidente da Comissão,
Olavo Santos. Damasceno
Júnior não quis falar com a
imprensa.

Próximos passos
Agora, o relator do processo
Pedro Sampaio vai analisar
a defesa e, se necessário,
vai pedir mais documentos
para as diligências. A partir
da aceitação da denúncia, a
Comissão tem 90 dias para
concluir a investigação.
Damasceno é apontado após
ser divulgado um áudio em
que supostamente ele
oferece um cargo no
executivo a um amigo em
troca de favores pessoais.

REPRESENTADO
Já o vereador Fernando Hallberg foi informado a respeito
da aceitação da representação contra ele por parte da
Comissão. Fernando alegou que já havia feito uma defesa
prévia, que não esperava a aceitação da reclamação de
Alécio, mas o que vai fazer agora é se defender do
processo disciplinar. Ele tem até quatro sessões
ordinárias para apresentar sua defesa por escrito.

Região Gramadinho, Rio do Salto, São Salvador , Espigão Azul, Sede
Alvorada e São Francisco de Assis
Previsão:5.497,40 km/dia
Deixou de ser feito: 1.005,80 km/dia

z O vereador Celso Dal Molin protocolou um projeto de Lei
para incluir a Expovel no calendário oficial do Município.

Região Centralito, Juvinópolis e São João
Previsão: 5.010,90 km/dia
Deixou de ser feito: 554,65 km/dia

z O que causa estranheza na proposta é o fato de que
uma festa tradicional, que tem quase 40 anos, ainda não
faça parte do calendário oficial de Cascavel. O projeto é
assinado também por Pedro Sampaio.

Previsão: 486,10 km/dia

Linhas da Apae
Deixou de ser feito: 22,90 km/dia
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É simplesmente degradante ao país ter um presidente da República duas vezes denunciado pela Suprema Corte. Não se trata de denúncias originadas
de juizado de primeira instância, mas sim derivadas
do tribunal superior.
De forma indecente, a primeira denúncia foi rejeitada na Câmara Federal por manobras antirrepublicanas do próprio Michel Temer, que “comprou a honra”
de mequetrefes deputados em troca da liberação de
emendas parlamentares e de cargos públicos.
Novamente, a população brasileira testemunha a
pirotecnia do governo em convocar deputados para
barganhar espúria troca de favores de modo a evitar a
segunda denúncia contra Michel Temer.
Os sintomas de um país enfermo, com políticos e
ex-políticos encalacrados na Justiça até a alma, fruto
das investigações da Lava-Jato que desmascarou a
macrodelinquência política instalada no país, indicam que
o Brasil precisa urgente de uma nova intervenção para
corrigir os erros ocorridos com a redemocratização.
Nada é mais vergonhoso à República de Rui Barbosa e de outros patriotas que enobreceram a nação e
deixaram exemplos positivos à posteridade do que ter
a sua história política manchada com a condenação de
um ex-presidente da República a nove anos e meio de
prisão e na iminência de nova condenação, bem como
ter o atual presidente saltitando para evitar que a segunda denúncia do STF prospere na Câmara Federal.

NOTAS
z 68 mil consultas

z Desvio de tráfego

O secretário de Saúde de
Cascavel, Rubens Griep,
informou, durante a
prestação de contas do 2º
quadrimestre de 2017, em
audiência pública
realizada na Câmara de
Vereadores, que somente
as três UPAs (Unidades de
Pronto-Atendimento)
realizaram 68.620 consultas
neste período. Além disso,
foram realizados outros
103.753 procedimentos
(curativos, suturas, gessos
e outros) e 23.138 exames
de raio-X.

A partir de hoje, os usuários
que trafegarem na BR-277,
em Cascavel, deverão ficar
atentos devido às obras de
manutenção no pavimento
que serão realizadas na
rodovia, próximo ao viaduto
do 14 de Novembro. Durante
o dia, o tráfego de veículos
da BR-277 sentido
Guarapuava, será desviado
para a via marginal entre os
quilômetros 590 e 591+700,
próximo ao viaduto citado.
Para os usuários que
trafegarem sentido Foz do
Iguaçu não haverá
alterações.

As discussões
para a
implantação
de um colégio
militar em
Cascavel. Na
sexta-feira o
tema estará na
pauta da Acic.

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)
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Felipe Casagrande,
presidente do Cascavel
Convention & Visitor
Bureau.

Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e servidor federal aposentado

Os porcalhões
que em ato de
vandalismo
picharam
alguns dos
novos pontos
de ônibus
instalados na
Avenida Brasil.
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Parcialmente
nublado com
chuva e trovoada

Parcialmente
nublado com
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Parcialmente
nublado com
chuva e trovoada

Fases da lua
MINGUANTE
12/10 - 09h25

NOVA
19/10 - 17h12

V
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15
13
14
13
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11
10
9
9
8
9
9
9
9
8
7
7
7

E
7
4
10
5
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7
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8
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5
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14
16

GP
39
42
30
41
35
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29
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36
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36
36
34
35
31
29
17
26
28

29ª RODADA
19h30
19h30
21h
21h45
21h45
21h45
20h
20h
21h
21h

HOJE
Coritiba x Cruzeiro
Atlético-GO x Vasco
Atlético-MG x Chapecoense
Fluminense x São Paulo
Corinthians x Grêmio
Avaí x Botafogo
AMANHÃ
Palmeiras x Ponte Preta
Vitória x Atlético-PR
Flamengo x Bahia
Sport x Santos

CRESCENTE
27/11 - 20h22

CHEIA
04/11 - 03h22

GC
18
23
19
30
24
30
26
38
32
35
34
37
39
40
42
41
36
33
37
45

SG
21
19
11
11
11
6
10
-9
-1
1
-2
-1
-3
-6
-7
-10
-7
-16
-11
-17

Separados por nove pontos, o
líder Corinthians e o vice-líder
Grêmio medem forças nesta noite
em Itaquera, às 21h45, pela
29ª rodada do Brasileirão. O
confronto direto na parte de cima
da tabela chama a atenção
porque pode dar - novamente novo ânimo no campeonato ou
fazer o Alvinegro paulista abrir
12 pontos (quatro jogos) de
distância a nove rodadas para o
fim do campeonato. No
Corinthians, destaque para o
retorno do volante Gabriel, após
dois jogos suspenso. No Tricolor
gaúcho, a principal novidade
pode ser a volta de Luan.

T ricolores

CBF

Outro jogo entre rivais diretos nesta noite é entre Fluminense e São Paulo,
que duelam às 21h45 no Maracanã um jogo no qual o perdedor poderá
retornar à zona de rebaixamento. No Tricolor carioca Renato e Wendel estão
suspensos, e Douglas e Lucas voltam após cumprir automática pelo terceiro
amarelo. Já o Tricolor paulista conta com força máxima para a partida.
JOGAM HOJE

DESESPERO BATE À PORTA

O Brasileirão chega á sua 29ª rodada neste meio de semana com seis
jogos hoje e outros quatro amanhã, dando início à contagem regressiva
para o fim das 38 rodadas do campeonato. Para o Coritiba, o clima é de
decisão nesta quarta-feira contra Cruzeiro, às 19h30 no Couto Pereira. Sem
vencer há nove jogos e ciente de que nem mesmo uma vitória nesta noite
o tirará da zona de rebaixamento, o Coxa busca desesperadamente os três
pontos que lhe darão fôlego para a sequência da competição. Com 75% de
chances de rebaixamento de acordo com o “Infobola”, o Coritiba precisa de
mais 18 pontos, ou seja, vencer mais seis jogos dos dez que lhe restam.

Megasena
Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

J
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Lotofácil

Fonte: Simepar

Diretor
Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

Time
Corinthians
Grêmio
Santos
Palmeiras
Cruzeiro
Botafogo
Flamengo
Vasco
Atlético-MG
Bahia
Atlético-PR
Fluminense
São Paulo
Sport
Vitória
Chapecoense
Ponte Preta
Avaí
Coritiba
Atlético-GO

Curitiba

Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman
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DIVULGAÇÃO

“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.”

OS SINTOMAS DE
UM PAÍS ENFERMO

ESPORTE
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02 06 07 08 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 23
Concurso: 197 8

02 06 22 44 55 57
Quina

Concurso: 1573

Concurso: 4508

14 45 72 73 80

Lotomania

Concurso: 1806

09 11 12 24 25 29 34 35
36 43 45 49 58 65 66 72
79 95 98 99

19h30
19h30
21h
21h45
21h45
21h45
14h
16h45
16h45
16h45
16h45
16h45
16h45
16h45

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

BRASILEIRÃO
Coritiba x Cruzeiro
Atlético-GO x Vasco
Atlético-MG x Chapecoense
Avaí x Botafogo
Fluminense x São Paulo
Corinthians x Grêmio
LIGA DOS CAMPEÕES
Qarabag x At. de Madri
Juventus x Sporting
Benfica x Man. United
Barcelona x Olympiacos
Anderlecht x PSG
Chelsea x Roma
B. de Munique x Celtic
CSKA Moscou x Basel

Concurso: 1706

27 37 38 41 43 48

1º prêmio

04 10 26 29 38 45

2º prêmio

Timemania

3º prêmio
4º prêmio

Concurso: 1095

05 13 14 34 46 51 67
TIME DO

Federal

S. RAIMUNDO-AM

5º prêmio

Concurso: 5223

12.605
67.176
07.276
65.595
43.587

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

GERAL
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MPT contra as
novas regras
O Ministério Público do Trabalho
(MPT) e o Ministério Público Federal (MPF) recomendaram ao Ministério do Trabalho que revogue a Portaria 1.129, publicada anteontem,
no Diário Oficial da União, que estabelece novas regras para a caracterização de trabalho análogo ao
escravo e para atualização do cadastro de empregadores que tenham submetido pessoas a essa
condição, a chamada lista suja do
trabalho escravo.
Os procuradores da República e do Trabalho, que assinam a
recomendação, afirmam tratarse de um procedimento preparatório para apurar a ilegalidade
da por taria. Para o grupo, a ini-

ciativa do Ministério do Trabalho
é ilegal, pois afronta o Código
Penal, que estabelece o conceito de trabalho em condições
análogas à escravidão e se sobrepõe à por taria ministerial.

Segundo o artigo 149 do Código Penal,
quem submete alguém a realizar trabalhos
forçados ou a jornada exaustiva, quer
sujeitando-o a condições degradantes de
trabalho, quer restringindo, por qualquer
meio, sua locomoção em razão de dívida,
está sujeito a pena de dois a oito anos de
prisão e multa. Também incorre no mesmo
tipo de crime quem, com o propósito de
reter os trabalhadores, limita que eles
utilizem qualquer meio de transporte, ou os
mantém sob vigilância ostensiva no local de
trabalho ou se apodera de documentos ou
objetos pessoais do trabalhador.

AGÊNCIA BRASIL

Os procuradores que assinam a recomendação sustentam que,
além de afrontar o Código Penal, a portaria ministerial contraria decisões da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Supremo Tribunal Federal (STF). “A referida portaria traz conceitos equivocados e
tecnicamente falhos dos elementos caracterizadores do trabalho escravo, sobretudo de condições degradantes de trabalho e jornadas
exaustivas”, afirmam os procuradores.
Eles lembram que, ao responsabilizar o Estado brasileiro por não
prevenir a prática de trabalho escravo moderno e o tráfico de pessoas
por causa de um caso ocorrido no sul do Pará, entre 1997 e 2000, a
Corte Interamericana de Direitos Humanos estabeleceu que não poderia haver retrocessos na política brasileira de combate e erradicação do
trabalho escravo, deixando claro que a caracterização de trabalho análogo à escravidão prescinde da limitação da liberdade de locomoção.

11

O novo Terminal de Transbordo Nordeste, que está sendo construído na Rua Gandhi, no Brasmadeira, já “saiu
do chão” e a obra começa a ganhar corpo. Conforme a Costa Oeste Construções Ltda, que é a empresa
responsável pelo certame, a obra está com mais de 20% de execução e o cronograma adiantado. A previsão
de entrega é para 9 de março de 2018. De um total de oito meses, três meses de obra já se foram. O
certame custou pouco mais de R$ 5,2 milhões, sendo 50% pago pelo município e 50% financiado pelo BID
(Banco Interamericano de Desenvolvimento).

R$

Para o MPT e
MPF novas
regras afrontam
o Código Penal

A fronta

CÓDIGO PENAL

LOCAL
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FÁBIO DONEGÁ
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200 mil para a Apae

A Apae de Cascavel é a primeira
instituição sem fins lucrativos do
Paraná a receber um prêmio de R$
200 mil por intermédio dos sorteios realizados pelo Nota Paraná. A
entrega será feita às 14h30 de
hoje no Palácio Iguaçu, pelo governador Beto Richa e pelo secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, a diretores e autodefensores
da Apae de Cascavel.
A doação dos consumidores por
meio do Nota Paraná está contribuindo para que a Apae de Casca-

vel realize os seu grande sonho: o
de construir uma sede nova para
ampliar o atendimento e a qualidade dos serviços prestados pela instituição, considerada referência no
atendimento de pessoas com deficiência em todo o Brasil.
De março de 2016 até agora, a
Apae de Cascavel já conseguiu reunir mais de R$ 1 milhão em recursos. Com essa nova conquista, a
Apae de Cascavel acaba de assumir
a primeira colocação no Estado em
arrecadação do Nota Paraná.

Como colaborar
Quem quiser colaborar com a Apae por intermédio do programa, pode fazer isso na palma da mão, pelo
telefone celular. Basta baixar o aplicativo para IOS e Android, facilitando o cadastramento das notas em prol
da entidade. A Apae ainda conta com centenas de urnas espalhadas por pontos estratégicos no comércio de
Cascavel recolhendo as notas doadas pelos consumidores.
O presidente da Apae de Cascavel, Evilasio Schmitz, comenta que a construção da nova sede só passa a ser
possível graças ao envolvimento e participação de toda a sociedade, que tem feito a sua parte a ajudado a
instituição por meio das doações das notas.

LOCAL
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23 emendas vetadas
Das 37 emendas propostas
para o PPA (Plano Plurianual) e
aprovadas na Câmara de Vereadores de Cascavel, 23 foram vetadas.
Isso porque elas foram consideradas incorretas pelo Executivo.
O PPA é o planejamento para
o que será feito no Município
para os próximos quatro anos.
Apenas 37 emendas foram propostas e nenhuma delas teve
voto contrário dos vereadores,
todas foram aprovadas de comum acordo.

A repor tagem do Hoje News
encaminhou pedido de informação
à administração pública a respeito, e a resposta é de que a Secretaria de Finanças ainda analisa as
emendas sob aspectos técnicos e
jurídicos para subsidiar a decisão
de vetá-las ou sancioná-las, e que
ainda não existe nada definitivo. O
contraditório é que o documento
sobre o assunto já foi encaminhado pelo Executivo à Câmara.
O curioso é pensar como é que
os legisladores, que deveriam ter

conhecimento da lei, conseguiram
propor poucas emendas e, ainda
assim, a maioria delas que não
pode ser colocada em prática.
Para fazer uma proposta no
PPA, é preciso ‘tirar’ uma verba
de determinada proposta prevista para ‘colocar’ em outro projeto. O plano aprovado no Legislativo não é brincadeira: é mexer
com uma verba de mais de R$ 5
bilhões para quatro anos.

Paranaense nos
moldes carioca
JULIA ABDUL-HAK/FPF

ESPORTE
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1ª rodada
O Paranaense 2018 terá início no
dia 21 de janeiro e pode ter sua
decisão no dia 8 de abril, caso
haja os dois jogos finais. Serão
rebaixadas as duas equipes que
tiverem conquistado o menor
número de pontos na soma das
duas Taças, sem contar os jogos
de semifinais e finais.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
SECOM

LEILÃO
DA CETTRANS
A Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e Trânsito) está com propostas abertas para o 3°
Leilão de Veículos (carro e
moto) para circulação e sucata. O edital com as regras
foi publicado no dia 14 de
outubro; já o leilão presencial e online será realizado
pelo leiloeiro Helcio Kronberg nos dias 30 e 31 de
outubro, a partir das 13 horas, no auditório da Prefeitura de Cascavel.
As propostas online são
recebidas exclusivamente
por meio do site do leiloeiro no endereço https://
www.hkleiloes.com.br até
as 23h59 do dia 30 de outubro. Já os lances serão
ofertados presencialmente
em auditório e online, por
licitantes cadastrados e homologados. Podem se cadastrar tanto pessoa física
como jurídica.

CASCAVEL, 18 DE OUTUBRO DE 2017

VISITAS DOS LOTES podem ser feitas a partir do dia 25 de outubro

Visitas aos lotes
Interessados em conferir os lotes que irão a leilão podem fazer
visitas nos dias 25, 26 e 27 de outubro, das 8h30 às 11h30 e das 13 às
17 horas, no Pátio de Veículos da Cettrans, localizado na Rua da
Lapa, n° 1.509, Bairro Ciro Nardi, em Cascavel.

A união que há tempos não se via
entre os dirigentes do futebol paranaense rendeu mudanças na fórmula de disputa do Estadual para 2018.
Aliás, para a edição de 2019 também,
uma vez que o Estatuto do Torcedor
exige que o mesmo sistema seja mantido ao menos por duas temporadas.
Em reunião arbitral realizada ontem
pela manhã em Curitiba, ficou definido que as 12 equipes participantes
serão divididas em dois grupos, e os
grupos participarão de duas Taças.
Na primeira Taça, as equipes se
enfrentarão entre os grupos e as
duas melhores de cada grupo se classificarão para semifinal - e posteriormente final - em jogo único. Na segunda Taça, as equipes se enfrentarão dentro de seus grupos e as duas
melhores de cada chave avançarão
à semifinal - e posteriormente à final , também em jogo único. Esse mo-

delo é semelhante ao utilizado no Campeonato Carioca, com as Taças Rio e
Guanabara. O título do Campeonato
Paranaense de 2018 será definido em
uma final disputada pelo campeão da
cada Taça, em duas partidas. Caso o
vencedor de cada Taça seja o mes-

Os grupos

06

mo, ele será declarado campeão.
Por deliberação dos clubes, também foi estipulado limite de inscrição
de 30 atletas por equipe. Cada cube
poderá fazer até cinco substituições
em suas listas de inscritos até o início da segunda Taça.

De acordo com a fórmula apresentada pelos clubes, o FC
Cascavel estará no mesmo grupo com Cianorte, Coritiba,
Foz do Iguaçu, Maringá FC e Paraná Clube.

Já a outra chave terá Atlético, Londrina, Prudentópolis,
Rio Branco, Toledo e União/Francisco Beltrão.
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AÍLTON SANTOS

Giro da
Violência
Objetos recuperados

A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio ocorrida na noite de
segunda-feira em Santa Tereza do Oeste. A vítima, um homem de 46 anos, foi
atingida por três tiros quando tomava chimarrão em frente a sua casa. O
atirador fugiu a pé e o ferido foi encaminhado ao pronto-atendimento de Santa
Tereza mas, devido a gravidade dos ferimentos, trazido pelo Samu (Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital Universitário de Cascavel
onde permanece internado.

Jurado Voluntário
até dia 10
Continuam abertas, até o dia 10
de novembro, somente pelo site do
Tribunal de Justiça do Paraná, as
inscrições para os interessados em
participar do Projeto Jurado Voluntário. O projeto, desenvolvido em
uma parceria entre o Poder Judiciário, Ministério Público e as faculdades de Cascavel, visa angariar
cerca de 700 pessoas para participar como jurados dos julgamentos que devem ocorrer em 2018.
De acordo com a 1ª Vara Criminal do Fórum de Cascavel ainda não
há um número definido de quantas

pessoas já se inscreveram presencialmente no projeto e uma lista
preliminar está disponível até o dia
10 de novembro. Os que ainda não
se inscreveram podem acessar o
link no site do Tribunal de Justiça.
A lista definitiva deverá ser publicada somente no dia 10 de dezembro e, em janeiro, já começaram
a ser definidos os nomes escolhidos para participar dos julgamentos do mês de fevereiro.
 Reportagem: Tissiane Merlak

Interesse
Segundo o promotor Alex Fadel, um dos idealizadores do projeto, a ideia é que cada pessoa
participe em todos os júris do mês. “Queremos diversificar, mudar essas pessoas e fazer com
que a função de jurado seja exercida por alguém que realmente tenha interesse e aptidões
para tal. Até então o que acontecia era que o juiz encaminhava solicitações a entidades e
estas, por sua vez, indicavam pessoas de forma obrigatória”. Conforme o promotor, o
Jurado Voluntário é aberto a todas as pessoas. “Podem participar todas as pessoas, maiores
de 18 anos, que não possuem antecedentes criminais e estejam em dia com suas
obrigações eleitorais e no gozo dos seus direitos políticos”.

Uma televisão, peças de roupas, dinheiro
e até mesmo uma motocicleta com queixa
de furto foram recuperados ontem por
policiais militares da UPS (Unidade Paraná
Seguro) Norte. Segundo a polícia, os
objetos foram encontrados em uma casa,
no bairro Brazmadeira, todos furtados de
uma loja de materiais de construção no
Bairro Floresta. A moto estava com o
proprietário da casa, Alcinei Aparecido
Elias, e teria sido furtada ontem no
Conjunto Riviera. Alcinei conseguiu fugir
e uma mulher, que estava na casa, foi
detida e encaminhada a 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

Preso por embriaguez
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) de
Lindoeste prendeu na madrugada de
ontem, na BR-163, um homem de 29
anos por embriaguez. Ele foi abordado
em um Vectra, que seguia sentido
Cascavel. Ao realizar o teste de bafômetro
o resultado apontou índice de 1,03
miligramas de álcool por litro de ar
expelido. O carro, que estava em situação
regular, foi liberado para um condutor
habilitado. O homem foi encaminhado a
15ª SDP (Subdivisão Policial).

Acidente de moto
Jéssica Oliveira dos Passos, de 22 anos,
ficou ferida ontem em um acidente
envolvendo uma motocicleta,
conduzida por ela, e uma caminhonete,
no Parque São Paulo. Segundo imagens
do circuito de segurança de uma
empresa próxima ao local do acidente,
os dois veículos seguiam pela Rua
General Osório e, quando o condutor
da caminhonete fazia uma conversão,
Jéssica tentava uma ultrapassagem.
Jéssica teve escoriações no cotovelo e
joelho, além de sangramento no nariz.
Ela foi encaminhada pelo Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma
em Emergência) à UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Veneza.
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Prato cheio no zoo

Para garantir as refeições dos
384 animais do Zoológico de Cascavel são necessárias toneladas de
alimentos a cada mês. Os felinos
são nutridos à base de carne. Somente de especialidade bovina o
repasse mensal ao leão, tigre, pumas e outros da família, chega a
1,2 tonelada.
A equipe do zoo também serve
uma média de 166 quilos de cora-

Frutas
A dieta de alguns animais como
os macacos e aves também é
rica em frutas e legumes.
Mensalmente há o consumo de
2,8 toneladas de frutas e 445
quilos de legumes. Além disso, o
zoo oferece de uma média de
176 quilos de raízes, tubérculos e
diferentes sementes, além de
444 maços de hortaliças.

ção e fígado e 83 quilos de frango.
Apesar das aquisições garantidas
pelo município, doações contribuem
para encher o prato dos animais.
“Recebemos doação de frango, pintinhos e ovos além de ratos, camundongos, coelhos e porquinho da Índia para os animais
do biotério”, explica o médico veterinário, Ilair Detoni.
Para outras espécies do reino
animal, rações e complementos
alimentares são itens principais
das refeições e recentemente a prefeitura já finalizou processo de compra para abastecer os estoques.
A demanda desses produtos ao
mês é a seguinte: 595 quilos de
ração, 20 quilos de sementes (girassol, painço, alpiste) e três quilos de sal mineral.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Arquivo

CUIDADOS

A demanda de alimentos atende não apenas os animais que estão em exposição
nos recintos. “Durante o ano atendemos centenas de animais silvestres que são
reintroduzidos novamente no meio ambiente”, ressalta o veterinário.

NO CARDÁPIO não faltam opções de frutas
aos animais

SORVETE

No verão a polpa de frutas se torna
sorvete para alguns animais e no caso
dos felinos a carne é servida congelada
para refrescá-los. As aves que se
alimentam basicamente de ração, têm
direito a sabores não muito tradicionais,
como por exemplo, a de banana que
está prevista para a família dos sabiás.
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A procura
de ajuda

Lixo atrai animais
peçonhentos
Moradores do Bairro Melissa
reclamam do despejo irregular de
lixo nas ruas. Segundo eles, a empresa que fez o asfalto naquela região jogou restos de resíduos sólidos, galhos, folhas e recicláveis ao
lado das casas que ficam próximas
a uma área de invasão.
“Funcionários da empresa disseram que iam retirar o lixo assim que
terminassem a obra. Mas, ela já acabou e essa sujeira está aqui ainda”,
relata a moradora Andressa Cristina
Monteiro. Ela diz ainda que todo esse
entulho tem atraído animais peçonhentos como escorpião, lacraias,
aranhas e até cobras. “Na semana
passada, o cachorro da minha família morreu depois de levar uma picada de cobra. A gente tem certeza que
esses bichos aparecem por causa
dessa sujeira”, afirma.
A Prefeitura de Cascavel foi procurada pela reportagem para prestar
esclarecimentos sobre a conduta da
empresa que executou o serviço ao
município, porém, não respondeu até
o fechamento desta edição.

Lixo, que tem atraído
animais venenosos, fica ao
lado de uma casa em que
moram várias crianças

Pedidos de socorro

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

De onde eles vêm
Cada espécie de animal tem seu lugar preferido para aparecer. Segundo
o enfermeiro da 10ª Regional de Saúde de Cascavel, Marcelo Furtado, o
escorpião, por exemplo, pode ser encontrado em tijolos, folhas,
madeiras e lixo. Já a aranha, costuma andar nos quintais em meio às
plantas (no caso da armadeira) e também dentro de casa (aranhamarrom). As serpentes, por sua vez, se escondem nas matas e próximas
a lagos e riachos. “Como em Cascavel há alguns parques, é preciso ter
cuidado nesses pontos também”, comenta Furtado.
O aparecimento dos animais peçonhentos inicia entre setembro e
outubro, com maior pico de dezembro a março devido à chegada do
verão. Porém, por conta do veranico, as primeiras notificações na regional
foram registradas ainda em agosto.

Questionado em relação a outras possíveis agressões sofridas por Camila, o
homem disse que tinha conhecimento, mas que ela não contava para não
preocupá-lo. “A mãe dela me falava, pedia para que não falasse nada então
ficava na minha. Mas sabia, inclusive vizinhos disseram que os pedidos de socorro
eram constantes”. Em um dos casos de agressão, Osmair disse que pediu para
Camila o que tinha acontecido. “Ela falou que ele apenas estava segurando ela,
que eles mais discutiam do que brigavam. Mas pelo que verificamos não é bem
assim”. Segundo ele, a filha nunca registrou nenhum boletim de ocorrência
contra o homem e teria dito ao pai para não denunciá-lo. “Ela disse que não
quer o mal dele, que não quer prejudicá-lo. Eles têm um filho de cinco anos,
disse que não quer mais ele, mas não sabemos se eles podem ou não voltar”.

O CASO

Camila foi atingida por dois golpes de faca, um nas
costas e outro na região do pescoço, pelo excompanheiro, na Rua Cabo Luiz Augusto Pereira, no
Bairro Santa Felicidade, por volta das 9 horas.
Conforme familiares, eles haviam se separado mas
há alguns dias a jovem teria voltado para casa. Ela
ficou com uma faca cravada nas costas e ele teve
um ferimento no tórax. Ambos foram socorridos
pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência) e levados ao Hospital
Universitário. O homem já está em casa e Camila
permanece internada, segundo o pai, sem previsão
de alta. Ela estaria com o lado esquerdo do corpo
paralisado do peito para baixo.

Homem foi
até a Polícia
Civil pedindo
segurança
para a filha,
esfaqueada
pelo
companheiro
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá

O pai da jovem Camila Martins, de 21 anos, esfaqueada na
manhã de quinta-feira (12) em
uma casa no Bairro Santa Felicidade, procurou ontem a Polícia
Civil para pedir ajuda. De acordo
com Osmarino Antônio Martins,
a preocupação vai muito além do
estado de saúde da filha. “Ele
[o agressor] disse que não vai
desistir dela. Não sabemos até
onde ele pode chegar”.
Camila e o ex-companheiro, um
jovem de 23 anos, discutiram e,
em determinado momento, o homem desferiu um golpe de faca
nas costas da jovem. Conforme o
pai de Camila, quando a jovem foi
atingida pensou que era uma
agressão. “Ela me disse que pensou ser um soco, mas rapidamente perdeu os movimentos e ficou
caída. Na sequência, como a primeira faca quebrou, ele foi até a
cozinha, pegou outra faca e golpeou-a no pescoço”.
Osmarino foi até a Delegacia
de Homicídios registrar um boletim de ocorrência para ‘tentar’
garantir a segurança da filha. “Ele
me pediu perdão, disse estar arrependido e confessou ter esfaqueado ela. Com medo de que a
minha filha morresse, tentou se
suicidar”. Segundo ele, quando
contou isso para a polícia, eles
disseram ser impossível ele ter se
esfaqueado. “Depois ele veio me
alertar da possibilidade de matar
minha filha. Contei isso para a
polícia, eles estão conscientes
disso, pedi para que prendessem
ele, mas não o fizeram”.
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Uma exposição iniciada ontem no Shopping West Side e que terá sequência durante o dia de hoje chamou a atenção de
quem passou pelo local. Os novos veículos blindados guaranis e armamento do Exército Brasileiro estão expostos no local.
A ideia é aproximar os militares da comunidade.

Casa própria ameaçada
Famílias que ainda não se mudaram para o Residencial Riviera correm o risco de perder as casas. A ocupação do imóvel deve
ocorrer em caráter imediato, a
par tir da data de entrega do empreendimento, mas há tolerância
do prazo de trinta dias, que se
encerra no sábado.
De acordo com a assessoria
de imprensa da Caixa Econômica Federal, a verificação das ocupações ocorre pela gestão condominial por parte de empresas
contratadas, trabalho técnico
social realizado com novos moradores e após denúncias.
“Caso seja verificado o descumprimento das obrigações do
beneficiário, é iniciado um procedimento para rescisão do contrato e substituição da família”, afir Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Divulgação

ma em nota a Caixa.
Por meio do Programa Caixa de
Olho na Qualidade, a Caixa ampliou atendimento aos beneficiários do Minha Casa Minha Vida
e recebe denúncias de uso irre-

gular das moradias, invasão ou
ociosidade.
O telefone é 0800 721
6268 e a ligação é gratuita.
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IDOSA FERIDA
Uma colisão entre dois veículos ocorreu na tarde de ontem
no cruzamento das ruas Bororós
e Campo Grande, no Bairro Paulo Godoy. Uma idosa identificada como Inácia Guiste, de 73
anos, ficou ferida após a batida
do veículo em que ela estava,
um CrossFox, que atingiu um
Peugeot 207.
Segundo testemunhas, o
CrossFox conduzido pela vizinha
de Inácia, Suzane da Silva, seguia pela Rua Campo Grande e
teria avançado a preferencial,
atingindo o outro carro que trafegava na Rua Bororós. Com o
impacto da batida, o CrossFox
rodou na pista e parou no sentido contrário ao seu trajeto.
Segundo o Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma
em Emergência), Inácia teve uma

Com acidente, idosa
de 73 anos teve
luxação no ombro
luxação no ombro, foi atendida
no local e encaminhada ao sistema de saúde. O condutor do Peugeot, André Ribeiro e Suzane não
ficaram feridos.

Crime no trânsito
O motorista Tiago Alves da Silva foi condenado a sete anos e 11
meses de prisão, em regime semiaberto, ontem no Tribunal do Júri
de Cascavel, pelo assassinato de
Camila Bortolini Taques, ocorrido
na madrugada do dia 1º de agosto
de 2009.
A jovem, na época com 19 anos,
voltava para casa de carona com
um amigo em um Celta, quando no
cruzamento entre a Avenida Carlos
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá

Em plenário, Tiago
confessou que estava em
alta velocidade, mas negou
dirigir sob influência de
álcool
FISCALIZAÇÃO será realizada para verificar se casas estão ocupadas
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

65
52
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

970
2.804
832
2.942

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

2.212
2.022
169
45

Gomes e a Rua Cuiabá, no Bairro
Maria Luiza, o veículo foi atingido
pelo Ford Ka, conduzido por Tiago.
Camila morreu na hora e o motorista do veículo José Gustavo
Batista Moreira e outros três passageiros ficaram feridos. Conforme
o Ministério Público, Tiago não possuía CNH (Carteira Nacional de
Habilitação), estava trafegando a
132 km/h, sob influência de álcool
e teria avançado o sinal vermelho.
Em depoimento ao juiz Marcelo
Carneval, Tiago confirmou que dirigia em alta velocidade, mas negou
ter ingerido bebida alcoólica.

LOCAL
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O novo Terminal de Transbordo Nordeste, que está sendo construído na Rua Gandhi, no Brasmadeira, já “saiu
do chão” e a obra começa a ganhar corpo. Conforme a Costa Oeste Construções Ltda, que é a empresa
responsável pelo certame, a obra está com mais de 20% de execução e o cronograma adiantado. A previsão
de entrega é para o fim do primeiro trimestre de 2018. De um total de oito meses, três meses de obra já se
foram. O certame custou pouco mais de R$ 5,2 milhões, sendo 50% pago pelo município e 50% financiado
pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

R$

200 mil para a Apae

A Apae de Cascavel é a primeira
instituição sem fins lucrativos do
Paraná a receber um prêmio de R$
200 mil por intermédio dos sorteios realizados pelo Nota Paraná. A
entrega será feita às 14h30 de
hoje no Palácio Iguaçu, pelo governador Beto Richa e pelo secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, a diretores e autodefensores
da Apae de Cascavel.
A doação dos consumidores por
meio do Nota Paraná está contribuindo para que a Apae de Cascavel

realize os seu grande sonho: o de
construir uma sede nova para ampliar o atendimento e a qualidade
dos serviços prestados pela instituição, considerada referência no
atendimento de pessoas com deficiência em todo o Brasil.
De março de 2016 até agora, a
Apae de Cascavel já conseguiu reunir mais de R$ 1 milhão em recursos. Com essa nova conquista, a
Apae de Cascavel acaba de assumir
a primeira colocação no Estado em
arrecadação do Nota Paraná.

Como colaborar
Quem quiser colaborar com a Apae por intermédio do programa, pode fazer isso na palma da mão, pelo
telefone celular. Basta baixar o aplicativo para IOS e Android, facilitando o cadastramento das notas em prol
da entidade. A Apae ainda conta com centenas de urnas espalhadas por pontos estratégicos no comércio de
Cascavel recolhendo as notas doadas pelos consumidores.
O presidente da Apae de Cascavel, Evilasio Schmitz, comenta que a construção da nova sede só passa a ser
possível graças ao envolvimento e participação de toda a sociedade, que tem feito a sua parte a ajudado a
instituição por meio das doações das notas.
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PINTADA, MAS COM
PROBLEMAS
Moradores do Bairro Santa Cruz
elogiam o trabalho de sinalização horizontal feito recentemente na Rua
Xavantes, que traz mais segurança aos
motoristas e pedestres, mas alguns
problemas ainda persistem. “Ficou
bom agora com a pintura, antes não
sabíamos até onde ia um sentido e
outro na rua”, diz a microempresária,
Elizane Moura. Ela ressalta, no entanto, que há problemas de conservação
da pista. “É muito buraco, falta lombada. Aqui tinha é que fazer tudo esse
asfalto de novo”, observa.
A Secretaria de Obras informou
que está sendo executado projeto
de recape na rua. Uma operação
tapa buraco foi feita há alguns dias
no local. Já a Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e Trânsito) informa que não há previsão de
novas lombadas e que nem recebeu
pedidos da população para a implantação do redutor de velocidade.
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Unistock
O 2º Festival de Música da Unioeste será realizado dia 22
de outubro, a partir das 13h30. Este ano, além dos shows,
haverá food trucks. Serão sete bandas que vão
garantir a animação da galera.
oOo
Haverá campanha de arrecadação de alimentos para o
Centro de Educação Infantil Jardim Universitário, que tem
passado por dificuldades para se manter. Não deixe de
ajudar e leve 1kg de alimento não perecível!

Matheus Yuri, aniversariante de hoje

Telona

O Sesc e a Secretaria
Municipal de Cultura trazem
a Cascavel o filme Aquarius,
com a atriz Sonia Braga
que interpreta a
personagem Clara. Será
sexta-feira, no Sesc, às 19h.
A entrada é gratuita.

Dança de salão
Dia 4 de novembro tem
início o curso Dança de
Salão para Iniciantes. As
aulas serão aos sábados,
16h. Mais informações
pelos telefones:
9 9956-1147 e 3035-5420

Comissão da iluminação
Comissão formada pelo poder
público ficará encarregada da contratação dos serviços para substituição e revitalização do Parque de
Iluminação.
O projeto do prefeito Leonaldo
Paranhos prevê a troca da iluminação tradicional por luminárias de
LED e implantação de telegestão da
iluminação pública.
A comissão nomeada é formada por representantes do Departamento de Compras, Secretaria de

Território Cidadão do
Cascavel Velho é a
região escolhida para
implantação do projeto

Obras, Secretaria de Administração
e engenheiros elétricos.
“A região escolhida como laboratório é a do Território Cidadão do
Cascavel Velho. O processo licitatório está em andamento e foi formada uma comissão especial, com
dois engenheiros elétricos, em função da singularidade do projeto”,
esclarece a prefeitura.
A substituição da iluminação vai
ocorrer de forma gradativa na cidade e a expectativa da prefeitura é
obter economia de 60% no custo
da iluminação de ruas e praças com
o uso das lâmpadas em LED.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Vandré Dubiela

A alegria e a
cumplicidade do
casal JOÃO e
KEYLLA. O registro
é de Rodrigo Dassie

Eu deixo aroma até nos
meus espinhos,
ao longe, o vento vai
falando de mim.
Cecília Meireles

DIVULGAÇÃO

Grupo do Conselho
Paranaense de Cidadania
Empresarial (CPCE) de
Cascavel, no Congresso
Sesi - Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável (ODS),
em Curitiba
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Público e sem acessibilidade
Há um mês, o operador de empilhadeira Eric Roberto de Souza
sofreu um grave acidente de moto.
Na batida, fraturou o fêmur, o que
o deixou temporariamente na cadeira de rodas.
A mobilidade reduzida, mesmo
que só por alguns meses, o impede de trabalhar. Por conta disso,
Souza teve de acionar o auxílio-doença no INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social) e passar pela perícia. “Volto ao trabalho somente em
março de 2018”, diz.
No entanto, foi somente quando precisou andar de cadeira de
rodas que sentiu na pele o drama
que os deficientes físicos enfrentam todos os dias. A pior situação
até o momento, conforme Souza, foi
quando chegou ao INSS há aproximadamente 15 dias. Um amigo o
levou até o Instituto e ao estacionar na vaga exclusiva para deficientes, a surpresa. “Onde há a vaga
exclusiva não tem rampa de acesso à calçada. Se meu colega não
tivesse junto não ia conseguir subir, já que ali só tem um meio-fio e
com a cadeira é praticamente impossível”, conta.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Muito pouco

Descaso

Terezinha conta com a ajuda da população para
conseguir chegar até a calçada em frente ao INSS

Na agência do INSS, que fica na Rua São Paulo e recebe diariamente
dezenas de pessoas em situação semelhante a de Souza, a acessibilidade
está apenas da porta para dentro. Logo na entrada, ao lado das escadas,
há um elevador que auxilia os deficientes a entrar no local. Para se ter uma
ideia, a rampa de acesso a deficientes mais próxima fica a 20 metros da
porta principal da agência, distância difícil de percorrer a quem possui
alguma limitação. Segundo a Secretaria de Comunicação de Cascavel, a
responsabilidade de implantar a rampa de acesso na vaga de
estacionamento exclusiva é do próprio INSS. O Instituto, por sua vez,
respondeu apenas que está analisando a situação.

O descaso é tanto que a aposentada
Terezinha Buchmann, de 65 anos,
passa pelo mesmo problema e no
mesmo local. Sua filha, Claudete
Buchmann, de 36 anos, perdeu os
movimentos das pernas ainda quando
tinha apenas quatro meses de vida.
“Ela teve uma febre muito alta e
depois disso ficou paralítica. Minha
filha nunca chegou a andar”,
comenta. Desde então, quem a
acompanha a todos os lugares é a
mãe, que mesmo vítima de um AVC
(Acidente Vascular Cerebral) há
alguns anos, luta contra a falta de
acessibilidade. “A gente tira forças de
onde não tem, e não é só aqui em
frente ao INSS que não tem rampa de
acesso, mas é em muitos lugares de
Cascavel. Minha filha, por exemplo,
não pega um ônibus interestadual,
pois não consigo colocar ela lá dentro
e ninguém me ajuda a
fazer isso”, afirma.
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5 mil km de bicicleta
José Messias Gomes da Silva,
de 62 anos, é exemplo para ciclistas com bem mais rigor físico e isso
se comprova pelo desafio em sair
de Salvador na Bahia, no dia 20 de
agosto, com uma bicicleta pelas
estradas do País.
O meio de transporte é herança
de família e recebeu os ajustes necessários para levar o ciclista ao des-

100/km por dia
Por onde passa José Silva faz o registro na estrada
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Arquivo Pessoal

H idratação

Por dia ele pedala por cerca de
100 quilômetros. “Mesmo se vem
chuva continuo firme na
estrada”, lembra o ciclista. Além
das peças fundamentais para o a
dia, não falta coragem na
bagagem de Silva. “Câmeras e
ferramentas para ajustar a
bicicleta também são essenciais,
mas reforcei o pneu e até agora
não tive problemas”, comenta.

Por onde passa ele se torna conhecido, concede entrevistas e deixa os
momentos registrados no celular. Para aguentar o exercício físico, ele reforça a hidratação e por dia consome até cinco litros de água. A alimentação e o repouso ocorrem em postos de combustíveis às margens das
estradas. Casado e pai de três filhos, Silva afirma que está com a saúde
em dia e recebe apoio de toda a família nessa longa caminhada. “Minha
expectativa é chegar em casa no dia 25 de novembro”, conclui o ciclista.

tino planejado. “Esse é mais um desafio que propus à minha vida e que
está dando certo”, diz Silva ao lembrar a meta de percorrer 5.175 km
de bike, da Bahia até o local onde
vive, Alto Floresta, no Mato Grosso.
Pouco mais da metade desse
trajeto já foi cumprida e ele garante
disposição de sobra para seguir em
frente. O ciclista saiu da Bahia pela
BR-324, passou pelo Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e
São Paulo até chegar ao Paraná.

DESCANSO

Aqui no Paraná ele fez uma pausa em
Campo Mourão onde deixou a
companheira de duas rodas e veio a
Cascavel de ônibus para visitar a
irmã. Hoje ele retorna a Campo
Mourão e retoma a aventura na
estrada até o Mato Grosso. Embora
tenha passado por dificuldades no
caminho, Silva comenta que os
pontos positivos os motivam a
pedalar. “Na Bahia há estradas
muito ruins, que é impossível pedalar,
mas a gente supera os obstáculos e
isso para mim é um prazer”, afirma.

CASCAVEL, 18 DE OUTUBRO DE 2017

HOJE NEWS

15

10

LOCAL

HOJE NEWS, 18 DE OUTUBRO DE 2017
AÍLTON SANTOS

Uma exposição iniciada ontem no Shopping West Side e que terá sequência durante o dia de hoje chamou a atenção de
quem passou pelo local. Os novos veículos blindados guaranis e armamento do Exército Brasileiro estão expostos no local.
A ideia é aproximar os militares da comunidade.

Casa própria ameaçada
Famílias que ainda não se mudaram para o Residencial Riviera correm o risco de perder as casas. A ocupação do imóvel deve
ocorrer em caráter imediato, a
par tir da data de entrega do empreendimento, mas há tolerância
do prazo de trinta dias, que se
encerra no sábado.
De acordo com a assessoria
de imprensa da Caixa Econômica Federal, a verificação das ocupações ocorre pela gestão condominial por parte de empresas
contratadas, trabalho técnico
social realizado com novos moradores e após denúncias.
“Caso seja verificado o descumprimento das obrigações do
beneficiário, é iniciado um procedimento para rescisão do contrato e substituição da família”, afir Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Divulgação

ma em nota a Caixa.
Por meio do Programa Caixa de
Olho na Qualidade, a Caixa ampliou atendimento aos beneficiários do Minha Casa Minha Vida
e recebe denúncias de uso irre-

gular das moradias, invasão ou
ociosidade.
O telefone é 0800 721
6268 e a ligação é gratuita.
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IDOSA FERIDA
Uma colisão entre dois veículos ocorreu na tarde de ontem
no cruzamento das ruas Bororós
e Campo Grande, no Bairro Paulo Godoy. Uma idosa identificada como Inácia Guiste, de 73
anos, ficou ferida após a batida
do veículo em que ela estava,
um CrossFox, que atingiu um
Peugeot 207.
Segundo testemunhas, o
CrossFox conduzido pela vizinha
de Inácia, Suzane da Silva, seguia pela Rua Campo Grande e
teria avançado a preferencial,
atingindo o outro carro que trafegava na Rua Bororós. Com o
impacto da batida, o CrossFox
rodou na pista e parou no sentido contrário ao seu trajeto.
Segundo o Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma
em Emergência), Inácia teve uma

Com acidente, idosa
de 73 anos teve
luxação no ombro
luxação no ombro, foi atendida
no local e encaminhada ao sistema de saúde. O condutor do Peugeot, André Ribeiro e Suzane não
ficaram feridos.

Crime no trânsito
O motorista Tiago Alves da Silva foi condenado a sete anos e 11
meses de prisão, em regime semiaberto, ontem no Tribunal do Júri
de Cascavel, pelo assassinato de
Camila Bortolini Taques, ocorrido
na madrugada do dia 1º de agosto
de 2009.
A jovem, na época com 19 anos,
voltava para casa de carona com
um amigo em um Celta, quando no
cruzamento entre a Avenida Carlos
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá

Em plenário, Tiago
confessou que estava em
alta velocidade, mas negou
dirigir sob influência de
álcool
FISCALIZAÇÃO será realizada para verificar se casas estão ocupadas
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

65
52
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

970
2.804
832
2.942

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

2.212
2.022
169
45

Gomes e a Rua Cuiabá, no Bairro
Maria Luiza, o veículo foi atingido
pelo Ford Ka, conduzido por Tiago.
Camila morreu na hora e o motorista do veículo José Gustavo
Batista Moreira e outros três passageiros ficaram feridos. Conforme
o Ministério Público, Tiago não possuía CNH (Carteira Nacional de
Habilitação), estava trafegando a
132 km/h, sob influência de álcool
e teria avançado o sinal vermelho.
Em depoimento ao juiz Marcelo
Carneval, Tiago confirmou que dirigia em alta velocidade, mas negou
ter ingerido bebida alcoólica.
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Mandou matar
Um dos 13 réus ouvidos entre
segunda e terça-feira por videoconferência na sede da Justiça Federal
em Cascavel, confessou ter mandado matar um agente penitenciário
federal na cidade. A vítima, que não
foi escolhida especificamente, foi o
agente Alex Belarmino Almeida Silva, executado na manhã do dia 2 de
setembro do ano passado.
De acordo com o assistente de
acusação, o advogado Cleber Evangelista, além da confissão do mandante outras pessoas confirmaram
a participação na execução. “Outros permaneceram calados e outros negaram”. Conforme Evangelista, duas pessoas acusadas do crime estão foragidas e por isso o processo está suspenso.
 Reportagem: Tissiane Merlak

BRIGA DE FAMÍLIA
Uma mulher de 27 anos ficou ferida na noite de segunda-feira ao ser
agredida, em frente a sua casa, na Rua
Yanomanis, no Bairro Santo Onofre. De
acordo com os socorristas do Siate
(Serviço Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência) eles foram acionados para atender uma vítima de
ferimento por arma branca (faca ou fa-

Segundo ele, agora abrem-se o
prazo para as alegações da acusação, assistência de acusação e
defesa, respectivamente. A partir
disso, será proferida a sentença de
pronúncia, que é uma decisão do
juiz de primeiro grau em que será
definido se os acusados vão ou não
a júri popular. “Imagina-se que até
o fim do ano esta decisão já seja
proferida. Cabe ressaltar que isso
cabe recurso e pode gerar um pequeno atraso para a definição de
todo processo”.

O crime

15 réus
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.
O processo segue na 4ª Vara Criminal
da Justiça Federal, comandada pelo
juiz Fábio Nunes Martino. Em
setembro as testemunhas de
acusação e de defesa já tinham sido
ouvidas pela Justiça Federal.

Conforme as investigações feitas pela Polícia Federal, Belarmino seguia para o
Presídio de Segurança Máxima de Catanduvas, quando o Golf em que ele estava
e que pertencia ao Depen (Departamento Penitenciário Nacional) foi alvejado
por diversos disparos, sendo que pelo menos um deles atingiu Alex.
MULHER de 27 anos foi levada para a UPA Veneza

cão). Ao chegar no local, eles constataram que Vera Lúcia Felício Ramos
não foi esfaqueada e sim agredida por
um familiar, após uma briga. Ela teve
contusões e escoriações no rosto e
estava com o olho roxo.
Com ferimentos leves, Vera foi
encaminhada a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) do Veneza.

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos
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A procura
de ajuda

Pedidos de socorro
Questionado em relação a outras possíveis agressões sofridas por Camila, o
homem disse que tinha conhecimento, mas que ela não contava para não
preocupá-lo. “A mãe dela me falava, pedia para que não falasse nada então
ficava na minha. Mas sabia, inclusive vizinhos disseram que os pedidos de socorro
eram constantes”. Em um dos casos de agressão, Osmair disse que pediu para
Camila o que tinha acontecido. “Ela falou que ele apenas estava segurando ela,
que eles mais discutiam do que brigavam. Mas pelo que verificamos não é bem
assim”. Segundo ele, a filha nunca registrou nenhum boletim de ocorrência
contra o homem e teria dito ao pai para não denunciá-lo. “Ela disse que não
quer o mal dele, que não quer prejudicá-lo. Eles têm um filho de cinco anos,
disse que não quer mais ele, mas não sabemos se eles podem ou não voltar”.

O CASO

Camila foi atingida por dois golpes de faca, um nas
costas e outro na região do pescoço, pelo excompanheiro, na Rua Cabo Luiz Augusto Pereira, no
Bairro Santa Felicidade, por volta das 9 horas.
Conforme familiares, eles haviam se separado mas
há alguns dias a jovem teria voltado para casa. Ela
ficou com uma faca cravada nas costas e ele teve
um ferimento no tórax. Ambos foram socorridos
pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência) e levados ao Hospital
Universitário. O homem já está em casa e Camila
permanece internada, segundo o pai, sem previsão
de alta. Ela estaria com o lado esquerdo do corpo
paralisado do peito para baixo.

Homem foi
até a Polícia
Civil pedindo
segurança
para a filha,
esfaqueada
pelo
companheiro
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá

O pai da jovem Camila Martins, de 21 anos, esfaqueada na
manhã de quinta-feira (12) em
uma casa no Bairro Santa Felicidade, procurou ontem a Polícia
Civil para pedir ajuda. De acordo
com Osmarino Antônio Martins,
a preocupação vai muito além do
estado de saúde da filha. “Ele
[o agressor] disse que não vai
desistir dela. Não sabemos até
onde ele pode chegar”.
Camila e o ex-companheiro, um
jovem de 23 anos, discutiram e,
em determinado momento, o homem desferiu um golpe de faca
nas costas da jovem. Conforme o
pai de Camila, quando a jovem foi
atingida pensou que era uma
agressão. “Ela me disse que pensou ser um soco, mas rapidamente perdeu os movimentos e ficou
caída. Na sequência, como a primeira faca quebrou, ele foi até a
cozinha, pegou outra faca e golpeou-a no pescoço”.
Osmarino foi até a Delegacia
de Homicídios registrar um boletim de ocorrência para ‘tentar’
garantir a segurança da filha. “Ele
me pediu perdão, disse estar arrependido e confessou ter esfaqueado ela. Com medo de que a
minha filha morresse, tentou se
suicidar”. Segundo ele, quando
contou isso para a polícia, eles
disseram ser impossível ele ter se
esfaqueado. “Depois ele veio me
alertar da possibilidade de matar
minha filha. Contei isso para a
polícia, eles estão conscientes
disso, pedi para que prendessem
ele, mas não o fizeram”.
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Giro da
Violência
Objetos recuperados

A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio ocorrida na noite de
segunda-feira em Santa Tereza do Oeste. A vítima, um homem de 46 anos, foi
atingida por três tiros quando tomava chimarrão em frente a sua casa. O
atirador fugiu a pé e o ferido foi encaminhado ao pronto-atendimento de Santa
Tereza mas, devido a gravidade dos ferimentos, trazido pelo Samu (Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital Universitário de Cascavel
onde permanece internado.

Jurado Voluntário
até dia 10
Continuam abertas, até o dia 10
de novembro, somente pelo site do
Tribunal de Justiça do Paraná, as
inscrições para os interessados em
participar do Projeto Jurado Voluntário. O projeto, desenvolvido em
uma parceria entre o Poder Judiciário, Ministério Público e as faculdades de Cascavel, visa angariar
cerca de 700 pessoas para participar como jurados dos julgamentos que devem ocorrer em 2018.
De acordo com a 1ª Vara Criminal do Fórum de Cascavel ainda não
há um número definido de quantas

pessoas já se inscreveram presencialmente no projeto e uma lista
preliminar está disponível até o dia
10 de novembro. Os que ainda não
se inscreveram podem acessar o
link no site do Tribunal de Justiça.
A lista definitiva deverá ser publicada somente no dia 10 de dezembro e, em janeiro, já começaram
a ser definidos os nomes escolhidos para participar dos julgamentos do mês de fevereiro.
 Reportagem: Tissiane Merlak

Interesse
Segundo o promotor Alex Fadel, um dos idealizadores do projeto, a ideia é que cada pessoa
participe em todos os júris do mês. “Queremos diversificar, mudar essas pessoas e fazer com
que a função de jurado seja exercida por alguém que realmente tenha interesse e aptidões
para tal. Até então o que acontecia era que o juiz encaminhava solicitações a entidades e
estas, por sua vez, indicavam pessoas de forma obrigatória”. Conforme o promotor, o
Jurado Voluntário é aberto a todas as pessoas. “Podem participar todas as pessoas, maiores
de 18 anos, que não possuem antecedentes criminais e estejam em dia com suas
obrigações eleitorais e no gozo dos seus direitos políticos”.

Uma televisão, peças de roupas, dinheiro
e até mesmo uma motocicleta com queixa
de furto foram recuperados ontem por
policiais militares da UPS (Unidade Paraná
Seguro) Norte. Segundo a polícia, os
objetos foram encontrados em uma casa,
no bairro Brazmadeira, todos furtados de
uma loja de materiais de construção no
Bairro Floresta. A moto estava com o
proprietário da casa, Alcinei Aparecido
Elias, e teria sido furtada ontem no
Conjunto Riviera. Alcinei conseguiu fugir
e uma mulher, que estava na casa, foi
detida e encaminhada a 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

Preso por embriaguez
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) de
Lindoeste prendeu na madrugada de
ontem, na BR-163, um homem de 29
anos por embriaguez. Ele foi abordado
em um Vectra, que seguia sentido
Cascavel. Ao realizar o teste de bafômetro
o resultado apontou índice de 1,03
miligramas de álcool por litro de ar
expelido. O carro, que estava em situação
regular, foi liberado para um condutor
habilitado. O homem foi encaminhado a
15ª SDP (Subdivisão Policial).

Acidente de moto
Jéssica Oliveira dos Passos, de 22 anos,
ficou ferida ontem em um acidente
envolvendo uma motocicleta,
conduzida por ela, e uma caminhonete,
no Parque São Paulo. Segundo imagens
do circuito de segurança de uma
empresa próxima ao local do acidente,
os dois veículos seguiam pela Rua
General Osório e, quando o condutor
da caminhonete fazia uma conversão,
Jéssica tentava uma ultrapassagem.
Jéssica teve escoriações no cotovelo e
joelho, além de sangramento no nariz.
Ela foi encaminhada pelo Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma
em Emergência) à UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Veneza.
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Prato cheio no zoo

Para garantir as refeições dos
384 animais do Zoológico de Cascavel são necessárias toneladas de
alimentos a cada mês. Os felinos
são nutridos à base de carne. Somente de especialidade bovina o
repasse mensal ao leão, tigre, pumas e outros da família, chega a
1,2 tonelada.
A equipe do zoo também serve
uma média de 166 quilos de cora-

Frutas
A dieta de alguns animais como
os macacos e aves também é
rica em frutas e legumes.
Mensalmente há o consumo de
2,8 toneladas de frutas e 445
quilos de legumes. Além disso, o
zoo oferece de uma média de
176 quilos de raízes, tubérculos e
diferentes sementes, além de
444 maços de hortaliças.

ção e fígado e 83 quilos de frango.
Apesar das aquisições garantidas
pelo município, doações contribuem
para encher o prato dos animais.
“Recebemos doação de frango, pintinhos e ovos além de ratos, camundongos, coelhos e porquinho da Índia para os animais
do biotério”, explica o médico veterinário, Ilair Detoni.
Para outras espécies do reino
animal, rações e complementos
alimentares são itens principais
das refeições e recentemente a prefeitura já finalizou processo de compra para abastecer os estoques.
A demanda desses produtos ao
mês é a seguinte: 595 quilos de
ração, 20 quilos de sementes (girassol, painço, alpiste) e três quilos de sal mineral.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Arquivo

CUIDADOS

A demanda de alimentos atende não apenas os animais que estão em exposição
nos recintos. “Durante o ano atendemos centenas de animais silvestres que são
reintroduzidos novamente no meio ambiente”, ressalta o veterinário.

NO CARDÁPIO não faltam opções de frutas
aos animais

SORVETE

No verão a polpa de frutas se torna
sorvete para alguns animais e no caso
dos felinos a carne é servida congelada
para refrescá-los. As aves que se
alimentam basicamente de ração, têm
direito a sabores não muito tradicionais,
como por exemplo, a de banana que
está prevista para a família dos sabiás.

30

ESPORTE

HOJE NEWS, 18 DE OUTUBRO DE 2017

POLÍTICA

CASCAVEL, 18 DE OUTUBRO DE 2017

03

EFE

1,5 mil km
pagos e não
rodados

O Paris Saint-Germain está na
iminência de pôr um pé nas oitavas de
final da Liga dos Campeões. Para isso,
precisa confirmar o favoritismo e bater o
Anderlecht nesta quarta-feira, às
16h45 (de Brasília), em Bruxelas
(BEL). O duelo é válido pela terceira
rodada do Grupo B, o qual o PSG
lidera com seis pontos. Dá para afirmar
que é um confronto antagônico.
Enquanto os franceses estão com
100% de aproveitamento e ainda não
sofreram gols, os belgas não pontuaram
e sequer balançaram a rede no torneio
continental. Para o jogo fora de casa, o
técnico Unai Emery não poderá contar
com o capitão Thiago Silva, que ainda
não se recuperou de uma lesão muscular
na coxa direita. Por outro lado, os
brasileiros Marquinhos, Daniel Alves,
Thiago Motta, Neymar e Lucas estão
entre os relacionados.

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

1- 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
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 18 de outubro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Giro Político

politica@jhoje.com.br

Devolução do dinheiro
Para a Comissão de Educação, a Prefeitura de Cascavel
deve pedir a devolução do dinheiro. “Acreditamos que,
além da fiscalização é preciso pedir ressarcimento às
empresas desse montante, mas parabenizamos a atual
gestão pela iniciativa”, afirma o presidente da Comissão
de Educação, Paulo Porto.

Documentação à
Justiça

Comissão de Educação recebeu documento ontem, das mãos do prefeito
LEONALDO PARANHOS

Barça x Olympiacos

O Barcelona recebe o Olympiacos no
Camp Nou nesta quarta-feira, às 16h45
(de Brasília), pela terceira rodada da
Liga dos Campeões, em busca de vitória
para consolidar a liderança isolada do
Grupo D da competição.
O time catalão lidera a chave com seis
pontos, três a mais que Juventus (2º) e
Sporting (3º), que também medem
forças hoje, no mesmo horário, e vai
encarar o lanterna grego que ainda não
somou pontos no torneio.
Para o técnico Ernesto Valverde, vai ser o
reencontro com o time que treinou
durante três anos, em duas etapas,
conquistando três ligas e duas copas da
Grécia. O treinador vai com força
máxima para manter os 100% de
aproveitamento, depois de vitória contra
Juventus (3 a 0) e Sporting (1 a 0).
Do outro lado, o Olympiacos espera
incomodar o Barça no Camp Nou e fazer
os primeiros pontos na competição. Vai
ser a primeira vez que o time grego
encara os catalães na Liga dos
Campeões. No entanto, nunca
conseguiram vencer o time espanhol, com
12 derrotas e dois empates em duelos
por outras competições.

Depois de muito ‘capinar’ e ‘suar’, a Comissão
de Educação da Câmara
de Vereadores recebeu o
relatório da Prefeitura de
Cascavel a respeito do
transporte escolar rural
da cidade. Foi durante
uma reunião com o prefeito na manhã de ontem.
Foram seis meses de
trabalho da Secretaria de
Educação e um resultado
pior que o esperado. A reportagem do Hoje News
teve acesso ao relatório
em primeira mão.
São mais 1.583,35
quilômetros por dia que
são pagos, mas que não
são cumpridos por parte

das empresas. Em praticamente todos os veículos há disparidade no percurso. Em um cálculo rápido, considerando um
ano letivo com 200 dias
e o valor de R$ 4,80 que
segundo a Comissão de
Educação é pago por quilômetro, o prejuízo é de
aproximadamente R$ 1,5
milhão por ano. A Prefeitura notificou as empresas que, resumidamente,
disseram não concordar
com o relatório. Mas a
Semed ressaltou que
pode modificar unilateralmente o contrato.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Divulgação

“Vamos encaminhar essa
documentação para a
Justiça, e ficando
comprovado que foi pago
mais do que foi executado,
vamos solicitar que
devolvam o dinheiro ou
que nos deem em crédito
de quilômetros”, garante o
prefeito Leonaldo
Paranhos, sobre a
disparidade do relatório
do transporte escolar.

Entrega da defesa
O vereador Damasceno
Júnior protocolou ontem,
na Câmara de Vereadores, a
defesa com relação ao
processo que corre na

Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar. A informação
foi confirmada pelo
presidente da Comissão,
Olavo Santos. Damasceno
Júnior não quis falar com a
imprensa.

Próximos passos
Agora, o relator do processo
Pedro Sampaio vai analisar
a defesa e, se necessário,
vai pedir mais documentos
para as diligências. A partir
da aceitação da denúncia, a
Comissão tem 90 dias para
concluir a investigação.
Damasceno é apontado após
ser divulgado um áudio em
que supostamente ele
oferece um cargo no
executivo a um amigo em
troca de favores pessoais.

REPRESENTADO
Já o vereador Fernando Hallberg foi informado a respeito
da aceitação da representação contra ele por parte da
Comissão. Fernando alegou que já havia feito uma defesa
prévia, que não esperava a aceitação da reclamação de
Alécio, mas o que vai fazer agora é se defender do
processo disciplinar. Ele tem até quatro sessões
ordinárias para apresentar sua defesa por escrito.

Região Gramadinho, Rio do Salto, São Salvador , Espigão Azul, Sede
Alvorada e São Francisco de Assis
Previsão:5.497,40 km/dia
Deixou de ser feito: 1.005,80 km/dia

z O vereador Celso Dal Molin protocolou um projeto de Lei
para incluir a Expovel no calendário oficial do Município.

Região Centralito, Juvinópolis e São João
Previsão: 5.010,90 km/dia
Deixou de ser feito: 554,65 km/dia

z O que causa estranheza na proposta é o fato de que
uma festa tradicional, que tem quase 40 anos, ainda não
faça parte do calendário oficial de Cascavel. O projeto é
assinado também por Pedro Sampaio.

Previsão: 486,10 km/dia

Linhas da Apae
Deixou de ser feito: 22,90 km/dia
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Paranhos ‘não
convencido’
O prefeito de Cascavel Leonaldo
Paranhos esteve ontem presente na
Câmara de Vereadores de Cascavel
durante sessão ordinária. E também
recebeu uma homenagem destinada ao Ipem – já que fez parte do órgão – por parte do Legislativo.
Ele aproveitou a oportunidade
para falar a respeito da merenda
escolar, um assunto polêmico e que

Mais tranquilos
Os vereadores que fazem
parte da Comissão de
Educação se dizem mais
tranquilos após a afirmação
do prefeito e que não veem
argumentos para terceirização
da merenda. E apesar do tititi
nos bastidores de que o
comando da Secretaria de
Educação não estava ‘pegando
confiança’ na equipe da
merenda e que por isso havia
a proposta de terceirizar, a
informação é de que a frente
da secretaria hoje é contra o
repasse dos serviços a uma
empresa terceirizada.

E studo

vem rondando a Câmara de Vereadores, já que a maior parte do Legislativo é contra a terceirização, que
está em estudo pelo Executivo.
Paranhos garantiu que ainda
não está convencido de uma, quem
sabe, futura terceirização da merenda escolar de Cascavel e que isso
apenas será feito se todos os setores, Executivo, Legislativo – incluindo Comissão de Educação –, os
próprios servidores e os membros
dos conselhos municipais estiverem certos da decisão.
“O que eu quero garantir aos
vereadores é que não haverá nenhum passo que não seja para garantir a qualidade, a economia e a
eficiência do serviço”, afirmou.

Paranhos diz que
só vai avançar na
discussão se não
houver prejuízos
às crianças e ao
Município
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Arquivo

Um levantamento é realizado na Prefeitura de quanto é investido na
merenda escolar e o que é oferecido. Alguns servidores já foram visitar
outras cidades em que a terceirização é feita, para estudar o processo.
“Se sentirmos que é possível, fazemos uma experiência em uma escola, de repente em um dos territórios”.
Atualmente, Cascavel adquire quase 70% dos alimentos com a agricultura familiar e esse é considerado o principal prejuízo se a alimentação das crianças for terceirizada. “Não poderíamos avançar com esse
prejuízo. Se for feita uma licitação nesse sentido, a exigência é para
contribuir com a agricultura familiar”, ressaltou.
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O Cascavel Futsal recebe o Campo Mourão nesta noite para
uma decisão no Ginásio da Neva, às 19h30. Quem vencer
avançará à semifinal da Série Ouro do Campeonato
Paranaense. No caso dos cascavelenses, um empate basta
para isso, depois de terem vencido o adversário por 3 a 1
no jogo de ida das quartas de final. Suspenso, o ala Batata
desfalca a Serpente Tricolor, que tenta voltar ao top 4 do
Estadual depois de dois anos seguidos fora da semifinal. Já o
Campo Mourão, que realiza sua melhor campanha na história
da competição e que tenta chegar pela primeira vez à
penúltima fase do campeonato, não tem problemas de ordem
disciplinar. Quem avançar à semifinal irá enfrentar quem passar
do confronto entre Foz Cataratas e Marreco, que iniciam hoje
o mata-mata das quartas de final, em Foz do Iguaçu.
FÁBIO DONEGÁ

O Centro de Treinamento em
Atletismo, que deverá virar uma escola
da Polícia Militar, recebe a aplicação
da pista emborrachada que custou R$
4 milhões aos cofres públicos e que
atende aos padrões internacionais da
modalidade. A aplicação do material
nos 400m da pista teve início na
segunda-feira e tem previsão de ser
concluída nesta semana, caso as
condições climáticas ajudem.

FOTOS: LHPR E COPA OESTE

O fim de semana de decisões para o
handebol feminino de Cascavel terminou com
a equipe cadete mantendo o título de campeã
regional e o time adulto perdendo a
hegemonia no Estado. Pela fase final da Copa
Oeste Juvenil, as cascavelenses comandadas
pelo professor Marcos Galhardo faturaram
novamente o título, deixando para trás a
derrota na decisão do Estadual da categoria,
no fim de semana passado. Já pela fase final
da Divisão Livre da Chave Ouro do
Paranaense, em Maringá, as cascavelenses
comandadas pelo técnico Neudi Zenatti
perderam a decisão do título para as donas
de casa e terminaram a competição em
segundo lugar depois de dois anos
consecutivos no topo da classificação.
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Às escuras???
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Desinteresse
O histórico de assembleias do
Sismuvel já demonstra o
desinteresse dos servidores com
a ‘coisa’ toda. São em torno de
oito mil servidores. Mas apenas
1.178 filiados aptos a votar,
além de mais 90 aposentados
que podem participar.
Ou seja, uma porcentagem
mínima do total.

RICIERI D’ESTEFANI JÚNIOR, presidente do Sismuvel, diz que o processo eleitoral foi organizado conforme o estatuto
A eleição da presidência do Sismuvel (Sindicato dos Servidores
Municipais de Cascavel) ocorre hoje
diante de polêmica.
É que servidores alegaram, em
redes sociais e afins, não terem
sido avisados de que a eleição ocorreria e nem mesmo de que estava
aberta a possibilidade de inscrição
de chapas. Inclusive um ‘banner’ foi
divulgado via redes sociais chamando para a eleição de hoje e pedindo
que os servidores votem ‘NÃO’ à
chapa que concorre.
A polêmica se estendeu aos
servidores e foi motivo, inclusive,
de discussão dentro de um grupo
de whatsapp dos ser vidores.
“Quando foi convocado para apresentação das propostas? Quando
chamaram as chapas para inscrição? Porque tem apenas uma chapa, novamente, e como se pode
observar aqui no grupo, a maioria

não estava sabendo”, reclama uma
das servidoras.
O atual presidente do sindicato
respondeu dizendo que a eleição
fica a cargo da comissão eleitoral
e não apenas do Sismuvel em si, e
que essa comissão é formada de
pessoas externas à prefeitura.
“Isso não é desculpa. Dia 15 de
setembro tivemos uma assembleia
extraordinária do sindicato. Poderia
ter sido divulgado o edital que sairia

no dia seguinte, ter sido feita uma
apresentação, dado transparência ao
processo”, sugere outra servidora.
Os servidores cobraram que na
reunião deste dia em questão a
eleição não foi divulgada. O presidente do Sismuvel rebateu dizendo que ninguém do grupo estava no
encontro e que apenas sete pessoas compareceram.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Arquivo

A eleição
De acordo com o presidente do Sismuvel, Ricieri D’Estefani Júnior, que faz parte
da única chapa concorrente, a divulgação foi realizada conforme estatuto: editais
publicados em jornal diário e edital de convocação fixados nas secretarias da
prefeitura. “Não levamos em postos de saúde porque são muitas unidades, não
telefonamos um a um informando e nem colocamos nas redes sociais, porque não
é isso que o estatuto pede”, afirma.
A eleição começa às 8h e vai até às 18h com duas urnas fixas. Uma na sede do
Sindicato e outra na Prefeitura. Urnas também passarão pelos locais de trabalho.

02
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OS SINTOMAS DE
UM PAÍS ENFERMO
É simplesmente degradante ao país ter um presidente da República duas vezes denunciado pela Suprema Corte. Não se trata de denúncias originadas
de juizado de primeira instância, mas sim derivadas
do tribunal superior.
De forma indecente, a primeira denúncia foi rejeitada na Câmara Federal por manobras antirrepublicanas do próprio Michel Temer, que “comprou a honra”
de mequetrefes deputados em troca da liberação de
emendas parlamentares e de cargos públicos.
Novamente, a população brasileira testemunha a
pirotecnia do governo em convocar deputados para
barganhar espúria troca de favores de modo a evitar a
segunda denúncia contra Michel Temer.
Os sintomas de um país enfermo, com políticos e
ex-políticos encalacrados na Justiça até a alma, fruto
das investigações da Lava-Jato que desmascarou a
macrodelinquência política instalada no país, indicam que
o Brasil precisa urgente de uma nova intervenção para
corrigir os erros ocorridos com a redemocratização.
Nada é mais vergonhoso à República de Rui Barbosa e de outros patriotas que enobreceram a nação e
deixaram exemplos positivos à posteridade do que ter
a sua história política manchada com a condenação de
um ex-presidente da República a nove anos e meio de
prisão e na iminência de nova condenação, bem como
ter o atual presidente saltitando para evitar que a segunda denúncia do STF prospere na Câmara Federal.

Felipe Casagrande,
presidente do Cascavel
Convention & Visitor
Bureau.

NOTAS
 68 mil consultas

 Desvio de tráfego

O secretário de Saúde de
Cascavel, Rubens Griep,
informou, durante a
prestação de contas do 2º
quadrimestre de 2017, em
audiência pública
realizada na Câmara de
Vereadores, que somente
as três UPAs (Unidades de
Pronto-Atendimento)
realizaram 68.620 consultas
neste período. Além disso,
foram realizados outros
103.753 procedimentos
(curativos, suturas, gessos
e outros) e 23.138 exames
de raio-X.

A partir de hoje, os usuários
que trafegarem na BR-277,
em Cascavel, deverão ficar
atentos devido às obras de
manutenção no pavimento
que serão realizadas na
rodovia, próximo ao viaduto
do 14 de Novembro. Durante
o dia, o tráfego de veículos
da BR-277 sentido
Guarapuava, será desviado
para a via marginal entre os
quilômetros 590 e 591+700,
próximo ao viaduto citado.
Para os usuários que
trafegarem sentido Foz do
Iguaçu não haverá
alterações.

As discussões
para a
implantação
de um colégio
militar em
Cascavel. Na
sexta-feira o
tema estará na
pauta da Acic.

Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e servidor federal aposentado
(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Cascavel
Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR
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“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.”

Os porcalhões
que em ato de
vandalismo
picharam
alguns dos
novos pontos
de ônibus
instalados na
Avenida Brasil.
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Quinta
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nublado com
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nublado com
chuva e trovoada
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Fases da lua
MINGUANTE
12/10 - 09h25

NOVA
19/10 - 17h12

CRESCENTE
27/11 - 20h22

CHEIA
04/11 - 03h22

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000
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Unistock
O 2º Festival de Música da Unioeste será realizado dia 22
de outubro, a partir das 13h30. Este ano, além dos shows,
haverá food trucks. Serão sete bandas que vão
garantir a animação da galera.
oOo
Haverá campanha de arrecadação de alimentos para o
Centro de Educação Infantil Jardim Universitário, que tem
passado por dificuldades para se manter. Não deixe de
ajudar e leve 1kg de alimento não perecível!

Matheus Yuri, aniversariante de hoje

Telona

O Sesc e a Secretaria
Municipal de Cultura trazem
a Cascavel o filme Aquarius,
com a atriz Sonia Braga
que interpreta a
personagem Clara. Será
sexta-feira, no Sesc, às 19h.
A entrada é gratuita.

Dança de salão
Dia 4 de novembro tem
início o curso Dança de
Salão para Iniciantes. As
aulas serão aos sábados,
16h. Mais informações
pelos telefones:
9 9956-1147 e 3035-5420

A alegria e a
cumplicidade do
casal JOÃO e
KEYLLA. O registro
é de Rodrigo Dassie

Eu deixo aroma até nos
meus espinhos,
ao longe, o vento vai
falando de mim.
Cecília Meireles

DIVULGAÇÃO

Grupo do Conselho
Paranaense de Cidadania
Empresarial (CPCE) de
Cascavel, no Congresso
Sesi - Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável (ODS),
em Curitiba

ÚLTIMA HORA
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Mandato devolvido
O plenário do Senado decidiu
ontem reverter a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) e, com isso, pôs fim ao
afastamento parlamentar do senador Aécio Neves (PSDB-MG), que
havia sido imposto pelos ministros
da Corte no último dia 26.
Com os votos de 44 senadores contra a manutenção das medidas cautelares e de 26 favorá-

veis, os parlamentares impediram
o afastamento de Aécio, o seu recolhimento domiciliar noturno e
reverteram a obrigação de entregar o passaporte. Não foram registradas abstenções.
A votação ocorre após a maioria
dos ministros do STF decidir, na
semana passada, que o tribunal
não pode afastar parlamentares por
meio de medidas cautelares sem

o aval do Congresso Nacional. No
fim de setembro, a Primeira Turma
da Corte havia decidido, por 3 votos a 2, afastar Aécio do exercício
do mandato ao analisar pedido da
Procuradoria-Geral da República
(PGR) no inquérito em que o tucano
foi denunciado por corrupção passiva e obstrução de Justiça, com
base nas delações premiadas dos
executivos da J&F.

DEBATE

CONTRAMÃO
Já o senador Álvaro Dias (Pode-PR) criticou o que classificou de “impasse”
surgido a partir do instituto do foro privilegiado. “A decisão do Supremo
Tribunal Federal, corroborada pelo Senado, vem na contramão da
aspiração dos brasileiros, que é de eliminar os privilégios. Nós estamos
alimentando-os. Não votamos contra o senador, votamos em respeito à
independência dos Poderes, em respeito a quem compete a última
palavra em matéria de aplicação e interpretação da Constituição, que é
o Supremo Tribunal Federal”, disse.
WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL

Antes de abrir o painel para a
votação, o presidente do Senado,
Eunício Oliveira (PMDB-CE),
concedeu a palavra para cinco
senadores favoráveis e cinco
contrários à decisão do Supremo.
Para Jader Barbalho (PMDB-PA),
os ministros do STF tomaram uma
decisão “equivocada”. “Não
venho a esta tribuna dizer que
meu voto será por mera
solidariedade ao senador Aécio.
Com todo respeito a ele, estou
longe de aceitar sua procuração
ou sua causa. Não estou nesta
tribuna anunciando voto em
razão do que envolve o senador.
Voto em favor da Constituição.
Ministro do Supremo não é
legislador, não é poder
constituinte. Quem escreve a
Constituição é quem tem
mandato popular”, argumentou.

PLACAR DE ONTEM

AÉCIO RECUPEROU o mandato após 44 senadores votarem a favor dele

SÉRIE B
Guarani ? x ?
Londrina ? x ?
Boa Esporte ? x ?
Criciúma ? x ?
Santa Cruz ? x ?
Ceará ? x ?
B. de Pelotas ? x ?

ABC
Figueirense
Internacional
Vila Nova
Oeste
Paraná Clube
América-MG

23
emendas
vetadas

AÍLTON SANTOS
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O Plano Plurianual (PPA),
que trata do planejamento
administrativo de Cascavel
para os próximos quatro
anos, teve 37 emendas
aprovadas pelos vereadores,
mas ontem a Prefeitura
considerou 23 delas “incorretas” e poderão ser vetadas. Um documento listando as emendas irregulares
foi encaminhado à Câmara
de Vereadores. A Secretaria
de Finanças, no entanto,
afirma que ainda analisa as
emendas tecnicamente e
juridicamente, antes de
tomar uma decisão.
z Pág. 06

PÁGINA

05
PÁGINA

14
PÁGINA
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Polêmica
marca a eleição
do Sismuvel
Aos 62 anos,
homem pedala 5
mil quilômetros
Paranaense
muda as regras
para 2018

SEM ACESSIBILIDADE
Muitas pessoas que dependem de atendimento do INSS
em Cascavel possuem limitações motoras e algumas
necessitam de cadeira de rodas para o deslocamento. É
aí que começa o problema. Sem rampa de acesso, elas
precisam de ajuda para chegar até a agência.
z Pág. 13

16 VARIEDADES
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Parabéns!
Kelly Linzmeier, Rut Ramos Moretto, Elaine
Ayala, Karen Heinen, Leonor Broetto, Renato Mayer Bueno, Maria Roma, Ademar Tozo,
Sabrina Fernandes e Amarildo Moises Silveira.

Salmo do Dia Salmo 32

Número de sorte: 4. Mês de mudança:
abril. Carta do tarô: Está presente na
Terra de 22h às 22h20. Protege nos
dias: 25/05, 06 /08,18/10, 30/12 e13/03
Quem nasce sob esta influência será
iluminado pelo espírito de Deus, terá
solidez nos empreendimentos, destaque nos estudos e pesquisas das altas
ciências esotéricas, em especial a cabala e a astrologia. Influente, confiável,
não aprova a duplicidade de opinião ou
a desonestidade. Transformará todos
os sonhos e projetos em realizações,
já que nada ultrapassa os limites de
suas possibilidades. Avesso à futi- l i dade, estará sempre de bem
consigo mesmo. Não é interesseiro e só gosta de demonstrações de afeição, quando percebe
que são absolutamente sinceras.

Tarefas que exijam precisão, habilidade manual, concentração ou atenção
aos detalhes são as mais favorecidas
neste dia. Em casa, é hora de demonstrar mais interesse. Cor: rosa.

Libra

Bom momento para pequenas viagens
a trabalho. Use o diálogo para resolver as dificuldades e tente negociar
com aqueles que lhe causam problemas. Cor: lilás.

Escorpião

Evite assumir responsabilidades dos
outros para não acabar se prejudicando. Mantenha a sua rotina sem alterações, cuidando de suas tarefas. Cor:
verde.

Sagitário

No trabalho, aprenda a delegar mais
responsabilidades ou poderá se sobrecarregar. Deixe que cada um realize suas tarefas e cuide do que é mais
importante. Cor: preto.

Conversas improdutivas podem afetar
seu desempenho no campo profissional. Guarde suas forças para o que
realmente interessa. Novidades pintando. Cor: rosa.
Use a sua inteligência para separar o
que serve e o que não tem mais serventia para a sua vida. Mas não diga
tudo o que pensa ou poderá se envolver em conflitos. Cor: tons pasteis.

Capricórnio

Sua mente continua afiada, mas tome
cuidado com as palavras para não
magoar os outros com o que diz. O dia
favorece atitudes práticas. Dia propício
à mudanças de atitudes. Cor: lilás.

Quem trabalha com compra e venda,
poderá obter vantagens financeiras
neste dia. O momento é favorável para
expor seus pensamentos a pessoas
próximas. Cor: vinho.

No ambiente de trabalho, mantenha o
foco em seus objetivos e pense mais
antes de tomar decisões para não se
arrepender depois. Cor: branco.

Aquário

 "O convívio com a natureza na
infância, especialmente por meio do
brincar, ajuda a fomentar a criatividade,
a iniciativa, a autoconfiança, a
capacidade de escolha, de tomar
decisões e resolver problemas", diz ela,
ao acrescentar que esse contato direto
com a natureza traz ainda benefícios
ligados ao campo da ética e da
sensibilidade, como encantamento,
empatia, humildade e senso de
pertencimento, diz Alana.

Áries

desenvolveu o programa Criança na
Natureza com o objetivo de produzir
condições favoráveis para que os
pequenos cresçam e se desenvolvam em
contato direto com o meio ambiente.
Segundo ela, as pesquisas comprovam
que o contato com a natureza traz
benefícios ao desenvolvimento integral
da criança, em cada um de seus
aspectos – intelectual, social,
emocional, espiritual e físico.

Há estudos que constatam que a criança que convive
com o meio natural e desenvolve afinidade em relação
à natureza aprecia e zela pelo mundo à sua volta
porque o respeita e o reconhece como seu ambiente
de pertencimento, finaliza Alana..

Touro

 Laís Fleury, do Instituto Alana,

O campo profissional, já é hora de começar a delegar tarefas e a distribuir
responsabilidades. Confie mais em seus
colegas para que eles colaborem com
você. Cor: laranja.

Gêmeos

BENEFÍCIOS

ANJO UMABEL

horóscopo

Câncer

pelas trilhas a pé ou de bicicleta em meio às variadas nuances do verde, sentir e entender
a importância daquilo que os
adultos falam sobre preservação do meio ambiente, mas de
uma maneira prática, longe dos
tablets, smartphones e do sofá
em frente à televisão.

Laís conta que os efeitos positivos da conexão com a
natureza têm sido testados particularmente em crianças
diagnosticadas com Transtorno do Déficit de Atenção
e Hiperatividade (TDAH), levando em consideração
o aumento expressivo de diagnósticos. "Pesquisadores
norte-americanos descobriram que uma simples
caminhada de 20 minutos em um parque urbano é
capaz de trazer mais concentração a essas crianças do
que o mesmo tempo de caminhada pelo centro da
cidade", afirma.

Leão

NATUREZA

Efeitos positivos

Virgem

Criança e

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A transgressão do ímpio diz no íntimo do
meu coração: Não há temor de Deus
perante os seus olhos. Porque em seus
olhos se lisonjeia, até que a sua iniqüidade se descubra ser detestável.
As palavras da sua boca são malícia e
engano; deixou de entender e de fazer
o bem. Projeta a malícia na sua cama;
põe-se no caminho que não é bom; não
aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade
chega até às mais excelsas nuvens.

17

Usará sua inteligência para investigar
e encontrar soluções para os problemas que tem diante de si. Não entre
em discussões e conflitos nos grupos.
Cor: pink.

Peixes

O contato com a
natureza na infância,
além de proporcionar
vários benefícios ao
desenvolvimento,
ainda é capaz de
tornar as crianças
mais conscientes e
ligadas à preservação
do meio ambiente

O contato com a natureza
na infância, além de proporcionar vários benefícios ao
desenvolvimento, ainda é
capaz de tornar as crianças
mais conscientes e ligadas à
preservação do meio ambiente, além de trazer inúmeros
benefícios para o desenvolvimento dos pequenos.
Andar descalço, correr
entre as árvores, ver animais
silvestres bem de pertinho,
ter contato com a terra,
respirar o ar puro, passear

VARIEDADES
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Aproxime-se de chefes, isso pode trazer benefícios a você. Bom momento
para alcançar uma promoção ou assumir um novo desafio. Cor: laranja.

16 VARIEDADES
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Parabéns!
Kelly Linzmeier, Rut Ramos Moretto, Elaine
Ayala, Karen Heinen, Leonor Broetto, Renato Mayer Bueno, Maria Roma, Ademar Tozo,
Sabrina Fernandes e Amarildo Moises Silveira.
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Número de sorte: 4. Mês de mudança:
abril. Carta do tarô: Está presente na
Terra de 22h às 22h20. Protege nos
dias: 25/05, 06 /08,18/10, 30/12 e13/03
Quem nasce sob esta influência será
iluminado pelo espírito de Deus, terá
solidez nos empreendimentos, destaque nos estudos e pesquisas das altas
ciências esotéricas, em especial a cabala e a astrologia. Influente, confiável,
não aprova a duplicidade de opinião ou
a desonestidade. Transformará todos
os sonhos e projetos em realizações,
já que nada ultrapassa os limites de
suas possibilidades. Avesso à futi- l i dade, estará sempre de bem
consigo mesmo. Não é interesseiro e só gosta de demonstrações de afeição, quando percebe
que são absolutamente sinceras.

Tarefas que exijam precisão, habilidade manual, concentração ou atenção
aos detalhes são as mais favorecidas
neste dia. Em casa, é hora de demonstrar mais interesse. Cor: rosa.

Libra

Bom momento para pequenas viagens
a trabalho. Use o diálogo para resolver as dificuldades e tente negociar
com aqueles que lhe causam problemas. Cor: lilás.

Escorpião

Evite assumir responsabilidades dos
outros para não acabar se prejudicando. Mantenha a sua rotina sem alterações, cuidando de suas tarefas. Cor:
verde.

Sagitário

No trabalho, aprenda a delegar mais
responsabilidades ou poderá se sobrecarregar. Deixe que cada um realize suas tarefas e cuide do que é mais
importante. Cor: preto.

Conversas improdutivas podem afetar
seu desempenho no campo profissional. Guarde suas forças para o que
realmente interessa. Novidades pintando. Cor: rosa.
Use a sua inteligência para separar o
que serve e o que não tem mais serventia para a sua vida. Mas não diga
tudo o que pensa ou poderá se envolver em conflitos. Cor: tons pasteis.

Capricórnio

Sua mente continua afiada, mas tome
cuidado com as palavras para não
magoar os outros com o que diz. O dia
favorece atitudes práticas. Dia propício
à mudanças de atitudes. Cor: lilás.

Quem trabalha com compra e venda,
poderá obter vantagens financeiras
neste dia. O momento é favorável para
expor seus pensamentos a pessoas
próximas. Cor: vinho.

No ambiente de trabalho, mantenha o
foco em seus objetivos e pense mais
antes de tomar decisões para não se
arrepender depois. Cor: branco.

Aquário

 "O convívio com a natureza na
infância, especialmente por meio do
brincar, ajuda a fomentar a criatividade,
a iniciativa, a autoconfiança, a
capacidade de escolha, de tomar
decisões e resolver problemas", diz ela,
ao acrescentar que esse contato direto
com a natureza traz ainda benefícios
ligados ao campo da ética e da
sensibilidade, como encantamento,
empatia, humildade e senso de
pertencimento, diz Alana.

Áries

desenvolveu o programa Criança na
Natureza com o objetivo de produzir
condições favoráveis para que os
pequenos cresçam e se desenvolvam em
contato direto com o meio ambiente.
Segundo ela, as pesquisas comprovam
que o contato com a natureza traz
benefícios ao desenvolvimento integral
da criança, em cada um de seus
aspectos – intelectual, social,
emocional, espiritual e físico.

Há estudos que constatam que a criança que convive
com o meio natural e desenvolve afinidade em relação
à natureza aprecia e zela pelo mundo à sua volta
porque o respeita e o reconhece como seu ambiente
de pertencimento, finaliza Alana..

Touro

 Laís Fleury, do Instituto Alana,

O campo profissional, já é hora de começar a delegar tarefas e a distribuir
responsabilidades. Confie mais em seus
colegas para que eles colaborem com
você. Cor: laranja.

Gêmeos

BENEFÍCIOS

ANJO UMABEL

horóscopo

Câncer

pelas trilhas a pé ou de bicicleta em meio às variadas nuances do verde, sentir e entender
a importância daquilo que os
adultos falam sobre preservação do meio ambiente, mas de
uma maneira prática, longe dos
tablets, smartphones e do sofá
em frente à televisão.

Laís conta que os efeitos positivos da conexão com a
natureza têm sido testados particularmente em crianças
diagnosticadas com Transtorno do Déficit de Atenção
e Hiperatividade (TDAH), levando em consideração
o aumento expressivo de diagnósticos. "Pesquisadores
norte-americanos descobriram que uma simples
caminhada de 20 minutos em um parque urbano é
capaz de trazer mais concentração a essas crianças do
que o mesmo tempo de caminhada pelo centro da
cidade", afirma.

Leão

NATUREZA

Efeitos positivos

Virgem

Criança e

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A transgressão do ímpio diz no íntimo do
meu coração: Não há temor de Deus
perante os seus olhos. Porque em seus
olhos se lisonjeia, até que a sua iniqüidade se descubra ser detestável.
As palavras da sua boca são malícia e
engano; deixou de entender e de fazer
o bem. Projeta a malícia na sua cama;
põe-se no caminho que não é bom; não
aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade
chega até às mais excelsas nuvens.
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Usará sua inteligência para investigar
e encontrar soluções para os problemas que tem diante de si. Não entre
em discussões e conflitos nos grupos.
Cor: pink.

Peixes

O contato com a
natureza na infância,
além de proporcionar
vários benefícios ao
desenvolvimento,
ainda é capaz de
tornar as crianças
mais conscientes e
ligadas à preservação
do meio ambiente

O contato com a natureza
na infância, além de proporcionar vários benefícios ao
desenvolvimento, ainda é
capaz de tornar as crianças
mais conscientes e ligadas à
preservação do meio ambiente, além de trazer inúmeros
benefícios para o desenvolvimento dos pequenos.
Andar descalço, correr
entre as árvores, ver animais
silvestres bem de pertinho,
ter contato com a terra,
respirar o ar puro, passear
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Aproxime-se de chefes, isso pode trazer benefícios a você. Bom momento
para alcançar uma promoção ou assumir um novo desafio. Cor: laranja.
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N o velas
• REDE GLOBO
MALAHAÇÃO
Jota, Tina e Lica defendem Ellen e
afastam dela os alunos agressores.
Roney e Deco explicam que, para trocar o registro de Tonico, Tato precisará
fazer um exame de DNA. Bóris questiona sua decisão de deixar o colégio, e
Dóris o apoia. Clara cobra uma atitude
de Malu quanto ao trote sofrido por Ellen. MB convida K1 para viajar.
TEMPO DE AMAR
Maria Vitória confronta Lucerne sobre ter iludido Helena e suas irmãs.
Felícia e Natália se encantam com a
nova morada. Lucerne oferece abrigo a
Maria Vitória, em troca de apresentações ao piano no cabaré. Inácio e Lucinda chegam à casa de Emília, que
gosta do rapaz. Lucerne confessa a
Gilberte que está determinada a tornar
Maria Vitória uma de suas meninas.
Celeste convida Artur para festejar o
Réveillon com sua família. Celina lamenta com Bernardo seu amor não correspondido por Vicente. Teodoro encontra

Maria Vitória no cabaré e exige que
Lucerne lhe deixe passar a noite com
ela. Inácio beija Lucinda, mas logo se
desculpa com ela. Em Morros Verdes,
Fernão confirma sua presença no jantar de Delfina, que orienta o comportamento de Tereza.
• RECORD
RECORD
BELAVENTURA
Cedric está tenso, Otoniel segue
com a espada em seu peito. Enrico,
Pietra, Merlino, Mistral e o Bartolion em
alerta. Pietra questiona e Cedric responde que apenas cumpriu ordens ao
levar sua mãe que era procurada pela
Ordem. Marion está furiosa diante de
Leocádia. Arturo discute com Severo por
ter colocado Gonzalo para comandar a
tropa. Joniel diz a Gonzalo que não tem
escolha e terá de enfrentar o rei.
O RICO E LÁZARO
Asher pede a ajuda de Deus. Daniel lê as palavras do Senhor. Asher
pede perdão ao Altíssimo. Os ratos o
mordem. Daniel continua lendo as palavras de Deus. Arioque desperta e

Shag-Shag se emociona. Nebuzaradã é nomeado novo rei. Joana mantêm a fé em Deus. Milagrosamente,
os ratos somem e Asher permanece
vivo. Joana segue para o palácio. Nobres saúdam o novo rei.
• SBT
NO LIMITE DA PAIXAO
Ânimas pede a Ana Cristina que
lhe dê um beijo e morre em seus braços. Otávio chega nesse momento e,
ao ver a cena, pensa que ela optou
por ser feliz com outro homem e decide não atrapalhar a sua vida. O Dr.
Ramos diz a Rosália que Frida sofre
de uma doença incurável, que as feridas são muito dolorosas e que deve
tomar todas as precauções, pois não
sabe se é contagiosa. Ana Cristina
volta do funeral de Ânimas e, em cima
de sua cama, encontra um envelope
deixado por Otávio Vila Real. Maria
Madalena, seguindo o conselho de Juliana, vai até o apartamento de Maciel e descobre as câmeras ocultas que
mantém em sua casa e na mansão Vila
Real para vigiar a todos.

SBT • CARINHA DE ANJO

Fabiana está ansiosa para
conhecer a noviça Didi
Gustavo e Cecília vão com Dulce Maria até o
parque para tentarem contar para a carinha de
anjo que os dois estão namorando. Dulce Maria
fica encantada e muito feliz com a notícia: “Eu
acho que vou explodir de felicidade”, diz a pequenina. Emílio faz uma reunião com Miguel, Zé
Felipe, Ribeiro e Peixoto para falar sobre o comportamento de Luciano para tentar tirar proveito
ao atrapalhar a relação de Juju e Zeca. Fabiana
está ansiosa para saber como é a noviça Didi,
que está para chegar no colégio. Franciely se
prepara para a seleção da nova rainha de bateria da escola de samba.

DIVULGAÇÃO

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

SHOPPING JL

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

DIVULGAÇÃO

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

SOLUÇÃO

SHOPPING WEST SIDE
 As Aventuras do Capitão Cueca - O Filme

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

A Morte Te Dá Parabéns

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

Blade Runner 2049

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