Mortes quadruplicam
O número de acidentes de trabalho em Cascavel apresentou queda de janeiro a setembro deste ano em comparação ao mesmo período de 2016. O que preocupa, no
entanto, é o número de trabalhadores mortos. Números do Sistema de Informação
de Agravos de Notificações apontam para oito mortes no trabalho. Isso é quatro
vezes maior ao registrado no ano passado, quando duas pessoas morreram.
z Pág. 12
AÍLTON SANTOS

, 19/10/2017
Edição 7874 - Ano XLI

CHEGANDO
AO FIM
O plantio da safra de verão de soja chega ao
fim dentro de dez dias e nos 28 municípios da
região, que pertencem ao núcleo da Seab de
Cascavel, a área cultivada será de 568,2 mil
hectares. Para a safra 2017/18, devem ser
produzidas 2,1 milhões de toneladas.
z Pág. 09

Retomada das
obras do Cisop
ainda sem data
z Pág .03

Casamento
terá uniões
homoafetivas
z Pág .13

z Págs. 16 e 17
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LDF

Eleição normal
A 4ª rodada da Copa Liga Ferronatto de Futsal Masculino mostrou uma rivalidade a ser iniciada na competição. Dentre os três
jogos da noite de segunda-feira - a L.A. Cordeiro venceu a Fercaus por WO -, no ginásio da Coopavel, o Ferro Velho Zé Milto
venceu o MJ Cars por 5 a 4 num jogo no qual o Zé Milto desceu para o vestiário vencendo por 4 a 0 e quase deixou escapar a
vitória no fim da partida, que deixou os ânimos exaltados. Foram sete cartões amarelos e quatro vermelhos distribuídos durante o
duelo. Aliás, esta foi a única partida da rodada na qual os árbitros precisaram tirar os cartões do bolso. Dos vermelhos aplicados,
três foram para o Zé Milto, que estará bastante desfalcado na próxima rodada, e um para a MJ Cars. Nos outros jogos do dia, o
Armazém das Bebidas goleou o time de Lindoeste por 8 a 4 e a Escolinha de Futsal Aladinho goleou o Guindaste São Carlos
por 7 a 2. Nesta segunda-feira (23), a 5ª rodada terá Diferral x Controle Sistemas/Frutaria Campos (19h30), Alternativa Brasil
x L.A. Cordeiro (20h30), Clube da Quarta x Madeiras Ferronatto (21h30) e Oral Sin/Capital FM x MJ CARS (22h30).

Treino no Olímpico
O FC Cascavel terá um dia
decisivo neste domingo, quando receberá o Rio Branco para
um jogo que vale vaga na final da Taça FPF. O duelo será
a partir das 11h05, no Estádio Olímpico Regional. Para
esta partida, o ingresso será
um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao
Provopar da cidade.
Em campo, somente a vitória interessa aos dois times, que ficaram no empate por 2 a 2 no jogo de ida

das quartas de final, no fim
de semana passado, em Paranaguá. Nova igualdade, por
qualquer placar, levará a decisão da vaga aos pênaltis.
Para a decisão com o Rio
Branco, os comandados do técnico Rodrigo Cabral iniciaram a
preparação na segunda-feira à
tarde, com trabalhos na piscina para os que foram a campo
no último domingo e treino físico/técnico para os demais jogadores do elenco. Na terça a
atividade foi pela manhã, com

treino tático, e ontem os atletas tiveram trabalhos de musculação pela manhã e treino
tático durante a tarde.
Nesta quinta-feira novamente a programação será no
horário do jogo, às 11h, com
treino tático no Estádio Olímpico. A atividade se repetirá
amanhã, mas desta vez no CT
da Serpente Aurinegra. Em seguida todos os jogadores se
concentrarão para a decisão.
O FCC não tem problemas por
lesão ou suspensão.

Apesar da polêmica envolvendo
a eleição do Sismuvel (Sindicato
dos Servidores Municipais de Cascavel), tudo ocorreu na santa paz
durante as eleições da diretoria.
A votação foi feita ontem, das 8h
às 18h. E a partir daí a contagem dos
votos começou por parte de uma comissão especial. Por fim, a chapa
única ganhou a eleição com 429 votos, o ‘não’ teve 114 votos, e um voto
nulo. Ao todo, apenas 544 votantes
dos mais de mil filiados. A partir de
agora até janeiro, a chapa vai definir
qual dos membros será o presidente do sindicato.
Foram duas urnas fixas: uma na
Prefeitura de Cascavel e outra na
sede do sindicato. Urnas também
passaram pelos locais de trabalho
dos servidores, mas não haviam
muitos a votar. Isso porque são

mais de 8 mil trabalhadores, mas
apenas 1.178 filiados são aptos a
votar. O que demonstra certo desinteresse da classe.

CCJ aprova parecer por rejeição
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou na noite de
ontem por 39 votos favoráveis, 26 contrários e 1 abstenção o parecer do
deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) pela inadmissibilidade da segunda
denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o
presidente Michel Temer, pelos crimes de obstrução de Justiça e organização
criminosa. Os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da
Secretaria Geral da Presidência também são citados na denúncia pelo crime
de organização criminosa.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Tatiane Bertolino

SERVIDORES fizeram a contagem
dos votos durante mais de uma hora

Polêmica
A eleição gerou polêmica porque, de acordo com alguns servidores, não foi divulgada como deveria, ‘ninguém’ ficou sabendo e,
mais uma vez, apenas uma chapa
se candidatou à presidência.
Porém, o presidente do Sismuvel
Ricieri D’Estefani Júnior afirmou que
tudo foi divulgado conforme estatuto, em jornal de circulação diária e
os editais fixados nas portas das
secretarias. Só não foi amplamente
divulgado em rede social.
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Audiência vazia
Apesar de tratar de uma verba de mais de R$ 1 bilhão para o
orçamento da prefeitura em
2018 e direcionar o que será feito com esse dinheiro, a LDO (Lei
de Diretrizes Orçamentárias) parece não ter muita importância à
população cascavelense.
Isso porque na noite de ontem
uma audiência pública foi realizada para discutir a Lei, porém, faltou, por ali, a presença popular. O
debate foi realizado na Câmara de
Vereadores e conduzido pela Comissão de Finanças do Legislativo.
O que preocupa é que, para
2018, apesar de um bom orçamento, aproximadamente um milhão de
reais depende de repasse dos governos estadual e federal para ‘entrar’ efetivamente. E o não repasse,
ou sequer a diminuição de quantias, comprometeriam algumas
ações. Os vereadores podem propor

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Tatiane Bertolino

Na noite de ontem UMA
AUDIÊNCIA pública foi
realizada para discutir a Lei,
porém, faltou, a presença popular
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Festival de Verão

Com um dos cartões postais de
Cascavel como pano de fundo para
inspirar os competidores, o Festival de Verão 2017 será realizado
neste sábado nos arredores do
Lago Municipal de Cascavel. O torneio de futevôlei tem início marcado para as 11h e o torneio de basquete 3x3 para as 11h30.
A participação nas competições é livre, ou seja, para quem
quiser. No basquete 3x3 serão
três categorias em disputa: Adulto, Feminino Livre e Cadeirante.
Já no torneio de futevôlei as partidas serão apenas no naipe mas-

emendas, mas o projeto precisa ser
discutido e aprovado o mais rápido
possível. Já que até o dia 15 de novembro o Executivo precisa encaminhar a LOA (Lei Orçamentária Anual)
para a Câmara de Vereadores.
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culino, pela categoria Livre.
As inscrições para ambos os
torneio devem ser feitas até hoje
na secretaria de Esporte e Lazer,
no Ciro Nardi, com o técnico Ricardo Legnani. O valor da inscrição é dois quilos de alimento não
perecível por atleta. No caso do
futevôlei, a participação é limitada a 16 equipes.
O Festival de Verão 2017 é
realizado em parceria por Secretaria de Esporte e Lazer, Sesc,
Federação Paranaense de Futevôlei e Associação do Basquete
Masculino de Cascavel.

AS INSCRIÇÕES DEVEM
SER FEITAS ATÉ HOJE
Â Local: Secretaria de Esporte
e Lazer, no Ciro Nardi
Â Com quem: Técnico Ricardo
Legnani
Â Inscrição: 2 quilos de
alimento não perecível

Futevôlei começa
às 11h e o
basquete às 11h30

FOTOS: AOPTKD

RESÍDUOS EM DEBATE

Reunião ocorreu ontem,
na Câmara de Vereadores

Os vereadores Olavo Santos (PHS),
Jaime Vasatta (PTN) e Mauro Seibert (PP)
se reuniram ontem com funcionários da
Secretaria de Meio Ambiente e com
especialistas em destinação de resíduos
sólidos. A reunião debateu a efetivação
de um plano de gerenciamento de
resíduos sólidos urbanos e implantação
de um sistema de logística reserva de
ASSESSORIA

vidros, tal como recomendado pelo
Ministério Público.
A logística reversa prevê que depois
de utilizados, os produtos e os seus
resíduos (lixo que pode ser
reaproveitado ou reciclado) deverão
ser devolvidos pelos consumidores aos
fornecedores que, por sua vez, terão a
missão de destiná-los de forma correta
independentemente do sistema
público de coleta de resíduos.
Elmo Rowe Júnior e Carlos
Toneletto, da Secretaria de Meio
Ambiente e Vinicius Bloemer, da
UTFPR/Toledo apresentaram aos
vereadores quais são as alternativas
disponíveis atualmente para a
reciclagem de vidro, que pode ser
reutilizado inúmeras vezes e serve
para novas embalagens de vidro ou
para uso na construção civil.

A equipe AOPTKD foi uma das que se destacaram nas disputas do Brazil
Open de Taekwondo, realizado no fim de semana em Londrina. Foram oito
medalhas de ouro, sete de prata e 13 de bronze conquistadas pelos
taekwondistas da Associação. Destaque individual para os atletas Lara Maria
Brasil e Bruno Henrique Mota, que se classificaram para a seletiva fechada
para a formação da seleção brasileira de 2018, ela na categoria 68 kg Juvenil
e ele na categoria 78 kg Juvenil.
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RODRIGO RUIZ/RR MEDIA

1º desafio
O primeiro desafio para a dupla
será assegurar uma vaga entre
os 40 melhores carros do treino
classificatório e “escapar” da
disputa extra que envolverá os
carros que ficarem para baixo
dessa posição. Tudo por conta
da limitação em 50
participantes e o número
superior de inscrições.

Novo convênio Giro Político

politica@jhoje.com.br

Porto fora do PCdoB?
O congresso municipal do PCdoB, que acontece sábado
(21) no auditório da Unioeste, promete ser marcado por
um grande “climão”. Os comunistas estão rachados e, para
alguns “camaradas”, o vereador Paulo Porto, estrela
máxima do partido, tem confidenciado que deixará a
legenda. Seu destino mais provável será o PT.

Dupla dinâmica
Correndo em carros separados,
eles já venceram 30% das provas da
temporada da Copa Petrobras de
Marcas. Agora, juntos, eles pretendem faturar o prêmio de R$ 100 mil
da Cascavel de Ouro 50 Anos, uma
das provas mais tradicionais do automobilismo nacional que será realizada no próximo dia 5 de novembro, no Autódromo Zilmar Beux.
Daniel Kaefer e Carlos Souza
formam a dupla que terá o apoio
da Lar Cooperativa Agroindustrial,
empresa responsável pela participação de Kaefer em duas etapas da temporada do Marcas, e
que celebra os bons resultados
obtidos com o investimento no automobilismo.
“Ter o Carlos como companheiro me traz segurança e confiança
pois é um piloto muito regular e
competitivo, mas que sabe poupar
equipamento, o que é muito importante numa prova longa duração”,
afirmou Kaefer, que já está mais
acostumado com o Ford Ka #17 da
Sergio Ferrari Motorsports, com o
qual disputa, também, o Campeonato Brasileiro de Turismo 1600.
Carlos SG chegou a liderar a prova em anos anteriores, mas acabou
tendo problemas mecânicos. Agora,
em sua terceira participação, ele quer

chegar ao fim e festejar no pódio.
“O pensamento sempre é brigar
pela vitória, especialmente por se
tratar de uma prova de altíssimo

nível, com um grid de feras. O Daniel tem grande experiência e tenho
certeza que irá me ajudar muito na
adaptação ao carro”, comentou.

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- Wagner Willian da Silva Lima e Francieli Pelozi Alves
2- Ademir Lincoln da Silva Pereira e Carolina Garcia da Silva
3- Ronildo da Silva Nascimento e Juliana Aparecida dos Santos
4- Adriano Sidnoski e Ana Paula Teleginski
5- Clodomiro Pereira e Dalziza Aparecida Machado
6- Marcos Fabio Cardoso e Carla Passalongo da Silva
7- Gilcimar da Silva Levandoski e Patricia Herculano dos Santos
8- Luciano Aparecido Borges Cerqueira e Bruna Carolina de Oliveira
9- Magno Luiz Gonçalves Júnior e Andressa Tenfen
10- André Cestonaro do Amaral e Ketlen Cilmara Federizzi
11- Welingthon Miqueias Bastos e Kelly Cristina Casagrande
12- Benedito Miguel da Silva e Sueli Aparecida da Silva
13-Ederson Borba e Maria de Fatima Honorio
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 19 de outubro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Divergências

REUNIÃO ocorreu na manhã de ontem, na Prefeitura
Parece que a Prefeitura de Cascavel ‘encontrou’ uma solução para
a obra parada e que está
fazendo aniversário do
Cisop (Centro Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná). É que a
Prefeitura tem convênio
com o Estado e com a
União para fazer a obra
e esse convênio termina
ano que vem.
A previsão otimista é
de que a licitação ocorra no início de 2018
para que uma nova empresa continue a construção. Como não se
sabe sequer quando a
obra será retomada,
quanto mais quando
será concluída, e com
medo de perder o prazo,
a sugestão do prefeito
Leonaldo Paranhos foi
devolver aproximadamente R$ 2,5 milhões
ao Estado,

do atual convênio, e firmar um novo no valor de
R$ 4 milhões. “É necessário fazer um novo convênio porque o convênio
que está aí não tem capacidade financeira, nem
de ativo, nem de prazo”,
afirma Paranhos.
O secretário de Estado da Saúde, Michele
Caputo Neto, disse que
a obra é de responsabilidade do Município. “Tivemos par ticipação financeira na obra e queremos ver concluída.
Mas quem tem que resolver esse problema é
a Prefeitura de Cascavel.
Demos o aporte quando
necessário”, afirmou.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Assessoria

Porto sempre teve algumas
divergências com as
direções estadual e
nacional do partido, mas
em Cascavel o clima
esquentou após as
eleições municipais do
ano passado. Porto foi
reeleito com 1.800 votos,
o que não era suficiente
para fazer a legenda. Sua
vitória aconteceu
principalmente graças aos
1.278 votos feitos por
Mônica Silveira e outros
candidatos da coligação
PCdoB/PMB.

Racha
Depois das eleições, o
grupo de Porto passou a
sugerir que os militantes
ligados à campanha de

Mônica não trabalharam em
prol da candidatura a
prefeito de Marcio Pacheco
(PPL), apoiado pelos
comunistas. O clima
esquentou cada vez mais e
o resultado foi um racha
sem precedentes.

Desmonte
Em abril, depois de uma
reunião acalorada, oito
dos 13 integrantes do
diretório municipal do
partido decidiram sair.
Em bloco, o grupo
entregou o pedido de
saída do diretório.
Publicamente, Porto tem
negado aos
correligionários sua
saída, mas para
militantes mais próximos,
ele tem dito que deixará
a legenda.

ELEIÇÃO
Após o racha, quem assumiu a presidência foi secretário
de organização do partido, Adriano Soares de Matos, o
Mú. Ele começou sua militância no partido em Cascavel,
depois fez parte do governo do Maranhão e retornou à
cidade no ano passado.
z Devido a uma queda de energia nas proximidades da
Prefeitura, o servidor do Paço deu ‘pane’ e, com isso, o
portal do Município ficou um tempo fora do ar.
z Em email a Secom (Secretaria de Comunicação) pediu
que solicitações de pauta fossem encaminhadas via
Whatsapp.
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SIGAMOS EM FRENTE!
A decisão da Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, que
aprovou o parecer do relator pela rejeição da
denúncia contra o presidente Michel Temer,
deverá ser mantida pelo plenário da Casa em
votação que provavelmente ocorra na semana que vem. Faltando menos de um ano para
as eleições presidenciais, uma mudança de
governo agora poderia ser ainda mais catastrófica para a economia e a política brasileira,
que já beiram o fundo do poço. As consequências seriam inimagináveis.
A partir de agora, o governo tem a tarefa de
administrar as crises, tanto política, quanto econômica e se defender das acusações que ainda tramitam contra ele e outras que virão. O
Brasil é maior do que qualquer crise e a imoralidade política, que tanto mancha a imagem da
nação, precisa de uma resposta condizente,
mas nas urnas em 2018.
Se ao longo dos últimos anos, pouca coisa
foi feita pela Justiça para moralizar a conturbada e corrupta política brasileira, quem pode
fazer isso são os eleitores, com uma classificação criteriosa entre os pretendentes do seu
voto no ano que vem.
Sigamos em frente!

Michele Caputo, secretário de
Estado da Saúde sobre o pedido
de R$ 7,5 milhões feito pelo
prefeito Paranhos para
desapropriar o antigo Hospital
Santa Catarina.

z Incentivos fiscais

z Educação

Incentivos fiscais, como
agregar valor à sua imagem
será o tema central da pauta
da reunião empresarial da
Acic agendada para a noite
de hoje. O assunto vai ser
apresentado pelo
especialista no tema
Rodolfo Ernesto Schneider
Junior. Ele vai aprofundar o
assunto e apontar caminhos
para potencializar
resultados e ações de
empresas e outras
instituições, com destaque
ao terceiro setor.

A Mostra da Educação
da Rede Pública
Municipal de Ensino de
Cascavel será realizada
nos dias 30 de
novembro e 1º de
dezembro em Cascavel.
O evento contará com
palestras no Teatro
Municipal e no Centro
de Convenções. Na
primeira noite, Angela
Christine Mendonça
falará sobre o tema
“Cuidar e Educar:
Família que protege”.

A disposição do
secretário Michele
Caputo e do
prefeito Leonaldo
Paranhos em
resolver a
questão do
antigo Hospital
Santa Catarina.

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

Quinta
K 32 L 18

O racha interno
do PCdoB de
Cascavel que vai
eleger o novo
presidente no
próximo sábado,
durante
congresso na
Unioeste.

PREVISÃO DO TEMPO

Sexta
K 26 L 20

Editor-chefe
Luiz Carlos da Cruz
editoria@jhoje.com.br
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Vindo de vitória por 3 a 1 sobre o
lanterninha Atlético-GO, o Palmeiras
encera novo desesperado no
campeonato nesta quinta-feira, dia
no qual recebe a Ponte Preta pela
29ª rodada, às 20h. A Macaca é a
primeira dentro da zona de
rebaixamento e não vence há dois
jogos. Já o Verdão busca a segunda
vitória seguida numa rodada que
pode lhe render a vice-liderança do
Brasileirão - caso vença e Grêmio e
Santos percam seus compromissos.
Com uma luxação no ombro, fruto
de uma queda no treino de terçafeira, o meia venezuelano Alejandro
Guerra desfalca o Palmeiras que será
novamente comandado pelo
interino Alberto Valentim, que no
domingo deverá ter seu principal
compromisso à frente da equipe,
quando desafiará o Grêmio em Porto
Alegre. Na Ponte, Emerson Sheik é
baixa, por lesão.

Fora da zona de rebaixamento,
mas no limite crítico da tabela de
classificação - iniciou a rodada a
três pontos do grupo dos quatro
últimos -, o Atlético-PR desafia o
Vitória nesta quinta-feira em busca
de pontos para ganhar um fôlego
a mais no Brasileirão. A partida,
válida pela 29ª rodada, está
marcada para as 20h, no
Barradão, em Salvador (BA).
Sem vencer há quatro jogos, o
Furacão conta com os retornos do
meia Lucho González e do lateralesquerdo Fabrício. Já o atacante
Nikão cumpre suspensão.
JOGAM HOJE
20h
20h
21h
21h

BRASILEIRÃO
Palmeiras x Ponte Preta
Vitória x Atlético-PR
Flamengo x Bahia
Sport x Santos

Megasena
Parcialmente
nublado com
chuva e trovoada

Parcialmente
nublado com
chuva e trovoada

Parcialmente
nublado com
chuva e trovoada

Parcialmente
nublado com
chuva e trovoada

Fases da lua
NOVA
19/10 - 17h12

CRESCENTE
27/11 - 20h22

CHEIA
04/11 - 03h22

MINGUANTE
10/11 - 18h36

Flamengo

A seleção brasileira sub-17 segue dando show
na Copa do Mundo da categoria. No início
da tarde de ontem, a Canarinho bateu
Honduras por 3 a 0 e garantiu a vaga nas
quartas de final da competição. O atacante
Brenner (duas vezes) e o meia Marcos Antônio
marcaram os gols do Brasil no Estádio
Jawaharlal Nehru, em Kochi, na Índia. Na
próxima fase o Brasil terá a Alemanha como
adversária, no domingo, às 12h30 (de
Brasília), no Estádio Salt Lake, em Caucutá.

Quina

Concurso: 1574

01 02 03 05 06 07 10 11
12 14 15 17 18 21 22
Concurso: 197 8

02 06 22 44 55 57
Concurso: 4509

07 08 09 53 56

O Flamengo recebe o Bahia nesta
quinta-feira, às 21h, disposto a
encerrar de vez a inconstância das
últimas rodadas do Brasileirão. Se
vencer hoje, o Rubro-Negro carioca
emplacará a segunda vitória seguida
nos últimos jogos, depois de ter
alternado entre vitória, empate e
derrota nos últimos compromissos.
Para o duelo na Ilha do Urubu o
técnico Reinaldo Rueda terá a
escalação considerada pelo treinador
como a mais próxima do ideal. A
única mudança em relação à formação
que venceu a Chapecoense é a volta
de Juan no lugar de Rafael Vaz.

SUB-17

Lotofácil

Fonte: Simepar

Diretor
Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

Terceiro colocado após o tropeço em casa diante do Vitória, o Santos tenta
recuperar os pontos como visitante nesta noite, às 21h, contra o Sport, em
Recife (PE). Sem Alison, suspenso, e Renato, ainda no departamento médico, o
técnico Levir Culpi armou o Peixe com um meio-campo mais ofensivo do que
nos últimos jogos. Vecchio, Serginho e Yuri brigam por uma posição ao lado
de Matheus Jesus. Volante de contenção, Leandro Donizete nem foi
relacionado para o jogo. Outro desfalque é o atacante Bruno Henrique, com
dores na panturrilha esquerda. Mais uma vez o substituto deve ser Jean Mota.
Improvisado, o meia fez um gol e foi destaque no empate com o Vitória.

Sexta
K 21 L 16

Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

Palmeiras

Curitiba

Quinta
K 29 L 16
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Santos x Sport

ATLÉTICO PARANAENSE

NOTAS

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)
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“Com relação aos
valores, quem está
conduzindo é o prefeito
Paranhos, mas já posso
aqui antecipar, porque
não tem segredinho
nessa história, quanto
mais transparente
for, melhor.”
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Lotomania

Concurso: 1806

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

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

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: 5224

44.256
05.331
57.706
08.726
29.091

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Curso de Ciências Contábeis
visita Cooperativa Agroindustrial
Alunos conhecem frigorifico da C.Vale, em Palotina; a empresa
atua em estados brasileiros e no exterior, Paraguai

DIVULGAÇÃO

Aécio quer “provar inocência”
Em sua primeira aparição pública após ter o afastamento parlamentar revertido pelo voto de
44 senadores, o senador Aécio
Neves (PSDB-MG) disse que trabalhará a par tir de agora para
“provar a inocência”. Ao discursar no plenário do Senado, o parlamentar disse que tem sido alvo
“dos ataques mais vis”.
Saudando os colegas que votaram pelo retorno do seu mandato e
o fim do recolhimento domiciliar

imposto pela 1ª Turma do Supremo
Tribunal Federal no último dia 26,
Aécio Neves afirmou que é vítima
de uma “ardilosa armação de empresários inescrupulosos” que fizeram uma delação premiada em que
não se contou a verdade. “O que é
mais grave, contribuíram para essa
trama que é ardilosa, homens de
Estado, notadamente alguns que
tinham assento até muito pouco
tempo na Procuradoria-Geral da República”, acrescentou.
DIVULGAÇÃO

Um projeto desenvolvido pelo NRE (Núcleo Regional de Educação) de Cascavel
foi vencedor do Prêmio Sesi ODS. O prêmio foi recebido pela chefe no NRE, Inez
Dalavechia, e pelas coordenadoras do Projeto de Justiça Restaurativa, Marli Timm
Vanelli e Vera Lucia Dick. O projeto tem como objetivo promover a cultura da paz,
a convivência coletiva e a solução amigável de conflitos no ambiente escolar.

TRÊS MINUTOS

Assim que chegou ao Senado, o
parlamentar se dirigiu ao plenário. Após
o discurso, que durou pouco mais de 3
minutos, ele se sentou ao lado do
senador Antônio Anastasia (PSDBMG) para acompanhar a sessão, tomou
um cafezinho e um copo de água. “Será
no exercício do mandato que irei me
defender das acusações absurdas e
falsas. Vou trabalhar a cada dia, a cada
instante, para provar a minha inocência”,
declarou. Na noite de ontem, por 44
votos a 26, os senadores derrubaram as
medidas cautelares impostas ao senador
mineiro pelo STF. Para que o Senado
rejeitasse as medidas, era necessário o
apoio de 41 parlamentares.

Grupo tem aula no
Frigorífico de Abate de
Frangos da C.Vale
Uma das maiores cooperativas
agroindustrial do Brasil é da nossa
região. A C.Vale, de Palotina, foi cenário de estudo para os acadêmicos
do curso de Ciências Contábeis da
Universidade Paranaense – Unipar,
Unidade de Cascavel. É tamanho o
potencial na produção de soja, milho,
trigo, mandioca, leite, frango e suínos.
Assim, a visita atentou especificamente à explanação no frigorífico de Abate de Frangos.
As turmas foram acompanhadas
pelos professores Jony Wischneski,
coordenador do curso, Bruno Dalla Li-

bera e Christian Zanotelli. O intuito da
visita é a aproximação do acadêmico
com o ambiente real de uma empresa,
possibilitando visualizar a relação entre
a teoria de sala de aula e a prática nas
organizações. Também visa aperfeiçoar
a prática profissional dos acadêmicos.
A proposta essencial foi apresentar
aos estudantes o método de produção
no abate de frangos no frigorifico, contemplando suas diversas etapas, desde a chegada do frango vivo até a expedição do produto. Na oportunidade, os
alunos assistiram a um vídeo sobre a
atuação da empresa no Brasil (Paraná,

Santa Catarina, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Rio Grande do Sul) e
no exterior (Paraguai) e, posteriormente, foram recepcionados no frigorifico por monitores, que explicaram
todo o processo.
“Foi uma experiência realmente
inovadora para todos nós. Foi incrível visualizar o ‘bruto’ da produção,
olhar de perto como funciona o setor. Ouvir sobre métodos de custo e
apreciar também a capacidade de
produção e a automação de mercado interno e externo”, fria o acadêmico Henrique Maikszak.
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STF pode barrar fundo
LUIZ ALVES/AGÊNCIA CÂMARA

O deputado Alfredo Kaefer destacou ontem o ingresso pelo PSL
de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no STF (Supremo Tribunal Federal) contra o fundo público
eleitoral aprovado pelo Congresso
Nacional no começo de outubro. “Eu
votei contra e o PSL rechaça a

Kaefer é contra o
financiamento público
de campanha

FUNDO PARTIDÁRIO

O PSL argumenta que a única forma de financiamento público prevista na
Constituição é o fundo partidário (hoje próximo a R$ 1 bilhão ao ano). Qualquer
outra fonte de recursos estatais, diz o texto, só poderia ser criada por meio de
emenda constitucional - o que exigiria os votos de 3/5 da Câmara e do Senado.

aprovação deste fundo. Somos contra o financiamento público de campanha”, reagiu Kaefer.
“Já vimos este filme nas últimas
eleições municipais. Não teve nenhuma campanha de prefeito que
não tivesse algum tipo de caixa 2,
grande pequeno ou médio. Será que
estamos dispostos a ir por esse
caminho em 2018? É por isso que
o PSL está patrocinando esta ação
no STF”, completou Kaefer.
A Adin do Partido Social Liberal
é assinada pelo advogado Modesto Carvalhosa. Estima-se que R$ 2
bilhões serão distribuídos aos partidos em 2018 para financiar as
campanhas eleitorais.
AENOTÍCIAS

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Cascavel levou o maior prêmio de outubro do Nota
Paraná. Por ser mês das crianças, os valores dos três
principais prêmios foram multiplicados por quatro e a
instituição recebeu ontem do governador Beto Richa, um
cheque de R$ 200 mil. O presidente da Apae de
Cascavel, Evilasio Schmitz e demais diretores, foram
receber o prêmio na capital paranaense. Foi o maior
prêmio já recebido do programa por uma entidade sem
fins lucrativos. A Apae de Cascavel ocupa o primeiro
lugar, acumulando R$ 1,128 milhão - sendo R$ 367
mil em prêmios e mais R$ 761 mil em créditos de notas
fiscais que recebeu como doação.

Todos os caminhos levam à cidade de Londrina nos próximos dias,
com a realização da Fase Final A da
30ª edição dos Jojups (Jogos da Juventude do Paraná). A competição
terá início amanhã e seguirá até o dia
28. Até lá passarão pelo evento mais
de 5 mil participantes, sendo 4.457
atletas e 582 técnicos e dirigentes.
A cerimônia de abertura será às
20h desta sexta-feira no Ginásio Moringão, mesmo local onde será instalada a Comissão Central Organizadora. Na véspera do início dos Jogos, a
equipe de apoio da delegação cascavelense segue, hoje, às 13h, rumo a
Londrina para durante o período noturno montar a estrutura do alojamento para recepcionar os atletas que
devem começar a chegar por volta
das 13h de amanhã.
A delegação de Cascavel contará
com 196 atletas e 20 técnicos em 13
das 18 modalidades em disputa. A
Capital do Oeste só não terá representantes no basquete, no futsal, no rúgbi, no vôlei de praia e no xadrez. Já no

ciclismo o município não terá atletas no
naipe feminino e no voleibol não terá
equipe no naipe masculino.
Ao todo, serão 25 locais de competição e 83 municípios estarão representados nesta fase final dos Jojups. A cidade-sede terá a maior delegação, com 466 atletas, seguida por
Maringá (429) e Curitiba (368).

Equipe de apoio
A equipe de apoio que embarca hoje para Londrina é composta por 18 pessoas, comandadas
pelo coordenador geral e chefe de delegação Daniel Scalco. A equipe conta ainda com
coordenadores técnico, de transporte, de limpeza e infraestrutura, de alimentação e
almoxarifado, e de atendimento aos técnicos e atletas, além de zeladoras e motoristas.

SAÍDA DAS EQUIPES

Rumo aos Jojups

Â Amanhã, às 6h30
Taekwondo (masc/fem)
Tênis (masc/fem)
Natação (masc/fem)
Voleibol feminino
Atletismo (masc/fem)
Caratê (masc/fem)
Ginástica rítmica
Ciclismo masculino
Â Domingo, às 13h30
Futebol (masc/fem)
Tênis de mesa (masc/fem)
Â Segunda-feira, às 13h30
Handebol (masc/fem)
Judô (masc/fem)
Badminton (masc/fem)
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BPFRON

Giro da
Violência

Cigarros
e eletrônicos

SECOM

Policiais militares do BPFron
(Batalhão de Polícia Militar de
Fronteira) apreenderam na terçafeira, um veículo carregado com
cigarros e eletrônicos contrabandeados do Paraguai. Eles seguiam pela BR-467, sentido a Toledo, quando no percurso encontraram um caminhão guincho carregando um Astra, com placas de
Fazenda Rio Grande.
Como não conseguiram ver a
parte interna do veículo, devido aos
vidros escuros que estavam também cobertos por um pano, fizeram
a abordagem do condutor e o passageiro do guincho, que confirmaram que dentro do carro estavam
produtos ilícitos. Segundo os dois
homens, eles são mecânicos contratados por um morador de Cascavel, mas que no momento em
que foram chamados não sabiam
o que estava dentro do carro.
Em vistoria no Astra, os policiais encontraram 25 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai

e videogames PS4. Além dos produtos ilícitos, ao checar os sinais
verificadores do carro, eles perceberam que o número do motor diverge do consultado no sistema do
Denatran (Departamento Nacional
de Trânsito), sendo necessária perícia técnica. Os dois homens foram encaminhados para a Polícia
Federal de Cascavel para prestar
esclarecimentos.

NOTA
Roubo e ameaça
Uma mulher teve sua bolsa, com
documentos e dinheiro, roubados por
um assaltante na tarde de ontem.
Segundo a vítima, ela estava em frente
a sua casa, no Bairro Claudete com o
filho, quando dois jovens de bicicleta
a abordaram. Além de levar os
pertences da mulher, eles teriam dito
que, caso ela não entregasse a bolsa,
levariam a criança. A Polícia Militar foi
até o local, fez buscas, mas não
localizou os infratores.

Câmeras de segurança devem auxiliar
a polícia a identificar os autores de
um furto realizado na madrugada de
ontem na Acesc (Administração dos
Cemitérios e Serviços Funerários de
Cascavel). Dois bandidos estouraram
a cerca elétrica e tiveram acesso ao
pátio. Na sequência eles forçaram a
porta de vidro e conseguiram entrar.
Do local eles conseguiram fugir com
R$ 22 mil em dinheiro e uma grande
quantia em cheques. Segundo a
direção, quem fez pagamentos em
cheque nos últimos dias deve
comparecer na Acesc para que seja
feita a baixa.

Adolescente ferido
Um adolescente de 16 anos ficou
ferido em um acidente no cruzamento
da Rua Cláudia Galante Padovani com
Cabo Luiz Augusto Pereira, no Bairro
Santa Felicidade. Segundo
testemunhas, ele seguia em uma
bicicleta e, ao desviar de um ônibus
do transporte público parado, foi
atingido por um veículo. O menor
teve ferimentos leves e foi atendido
pelo Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em
Emergência) e levado para a UPA
(Unidade de Pronto-Atendimento)
Veneza.

Queda de altura
Um homem de 40 anos teve
ferimentos moderados ontem ao cair
de aproximadamente 1,5 metro.
Segundo socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma
em Emergência) ele caiu de cima de
um caminhão. Ele foi atendido pelos
socorristas e encaminhado a UPA
(Unidade de Pronto-Atendimento)
Veneza.

07

Cascavel no cicloturismo
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VEÍCULO com problemas mecânicos estava sendo guinchado na BR-467
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SECRETÁRIO AGASSIZ LINHARES
durante a Escola de Governo

Um novo convênio cujo plano
de trabalho já foi aprovado pela
Itaipu Binacional e que será formalizado durante as festividades
alusivas ao 66º aniversário do Município, em novembro, possibilitará que Cascavel avance, e muito,
na melhoria das estradas rurais,
inclusive levando trechos de pedras poliédricas em todos os distritos, além de adequações, melhorias e a implantação do cicloturismo na cidade, integrando diversos pontos do turismo rural
local, como a Ponte Molhada, e as
mais diversas cachoeiras, à denominada Rota do Sol, incentivando
os amantes do ciclismo.
Essas novidades foram anunciadas na manhã de ontem pelo
secretário de Agricultura, Agas-

Para onde irá o recurso
Do montante dos recursos do convênio, parte será destinada à abertura e
melhoria de 70 mil m² de vias e caminhos de cicloturismo, o que
corresponde a 35 km. O restante será voltado à adequação de 948.087 m²
de estradas rurais; ao cascalhamento de 365.574 m² de estradas rurais e à
pavimentação com poliedro de 593.556 m² de estradas rurais.

siz Linhares Neto - quando detalhou os valores do novo convênio, que totaliza R$ 26,6 milhões em investimentos, sendo
R$ 14,1 milhões da Itaipu e uma
contrapar tida de R$ 12,5 milhões do Município.

INVESTIMENTO
"Esse montante representa a soma dos
investimentos feitos em estradas rurais
nos últimos 16 anos, de 2001 até
agora. É um volume significativo, que
irá nos proporcionar um avanço grande
no setor", destacou o secretário,
lembrando que o cicloturismo por
exemplo, é um projeto em parceria
com a Itaipu que criará um caminho
que sairá do Pedágio, em São João,
passando pela Ponte Molhada, pelas
diversas cachoeiras que Cascavel tem
no interior, depois por Santa Tereza
do Oeste e seguirá até Foz do Iguaçu
e depois Guaíra. "A Itaipu já fez a
rota do Bacia do Paraná III e
colocou Cascavel nesta Rota do Sol,
para que os amantes do pedal
tenham mais esta opção de lazer,
assim como os agricultores da rota,
que poderão ter uma opção de
renda", detalhou Agassiz.

Recursos liberados

Com uma frota de 218.885 veículos, segundo dados do mês de agosto coletados pelo Detran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná), mais
de 1% dos automóveis e motocicletas já se envolveram em acidentes
de trânsito este ano em Cascavel.
Os números levam em conta o
total de colisões em que os socorristas do Siate (Serviço Integrado
de Atendimento ao Trauma em
Emergência) são acionados. Conforme dados do Corpo de Bombeiros,
de 1º de janeiro até ontem foram
contabilizados 2.219 acidentes.
Crescimento de mais de 6% no comparativo com o mesmo período do
ano passado, quando os socorristas atenderam 2.092 colisões.
Os dados impressionam ainda
mais quando dividimos o total de
acidentes com o número de dias de
2017. Em média, os brigadistas
atendem nas ruas e rodovias de
Cascavel oito acidentes.
Um deles aconteceu na tarde de
ontem, na Rua Fortaleza, proximidades com a Rua Francisco Bartinik, no
Bairro Coqueiral. A colisão envolveu
um veículo e uma motocicleta.

ANÚNCIO FOI FEITO ONTEM durante a Escola de Governo

COMO FUNCIONARÁ
Os recursos serão repassados via APSUS (Programa de Qualificação da Atenção
Primária à Saúde), que fortalecem o PSH (Programa de Saúde Humanizada).
Segundo o secretário de Saúde, Rubens Griep, a grande maioria das unidades
que passarão por melhorias precisarão permanecer fechadas por um período,
enquanto a reforma seja concluída. “Faremos um cronograma de trabalhos, de
forma que possamos remanejar os pacientes para as unidades vizinhas”.
“São pequenas, médias e grandes reformas, que incluem troca de pisos,
esquadrias, forro, entre outros itens, que irão proporcionar uma boa manutenção
nessas 18 unidades, com valores máximos que chegam a R$ 150 mil em algumas
delas. Queremos que as obras sejam tocadas paralelamente”, detalha o secretário.

Unidades contempladas
UBS Aclimação ........................................................................ R$
UBS Cancelli ............................................................................. R$
UBS Cascavel Velho ................................................................. R$
UBS Floresta ............................................................................ R$
UBS Los Angeles ...................................................................... R$
UBS Pacaembu ........................................................................ R$
UBS Parque São Paulo ............................................................. R$
UBS Santa Cruz ........................................................................ R$
UBS Santa Felicidade ............................................................... R$
UBS São Cristóvão ................................................................... R$
USF Brasmadeira ..................................................................... R$
USF Cataratas .......................................................................... R$
USF Guarujá ............................................................................. R$
USF Interlagos ......................................................................... R$
USF Morumbi .......................................................................... R$
USF Parque Verde ................................................................... R$
USF Santo Onofre .................................................................... R$
USF XIV Novembro .................................................................. R$
Total das obras ........................................................................ R$

150.000,00
150.000,00
81.498,12
150.000,00
150.000,00
51.132,24
112.163,18
150.000,00
40.324,48
85.518,42
85.518,42
150.000,00
150.000,00
67.174,61
150.000,00
49.622,59
75.173,58
150.000,00
1.998.125,64

25

1% já bateu este ano
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A reforma das 18 unidades
de saúde de Cascavel que precisam de melhorias na estrutura e de adequações de acessibilidade ficou oficialmente assegurada na manhã de ontem durante a abertura da Escola de
Governo quando o prefeito Leonaldo Paranhos recepcionou o
secretário de Estado da Saúde,
Michele Caputo Neto, o qual assinou o convênio que garante as
melhorias e anunciou a liberação da primeira parcela de R$
400 mil, já disponíveis no caixa
do Município. Ao todo serão investidos R$ 1.998.125,64 neste pacote de obras.
“O Caputo me disse: ‘traz os
projetos que eu libero a obra’. E
hoje, aqui, confirma o prometido
e, antes mesmo de iniciarmos as
licitações, já nos antecipa a primeira parcela. Não é por menos
que o ministro da Saúde [Ricardo Barros] já o classificou como
o melhor secretário de Saúde,
pois é um homem que, junto com
nosso governador Beto Richa,
tem cumprido rigorosamente em
dia os repasses da Saúde no
Estado”, disse Paranhos.
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 Reportagem: Tissiane Merlak

COM O IMPACTO, motociclista foi arremessado
para baixo de outro carro

Moto
Segundo testemunhas, Pedro Pompeu, de 24 anos, seguia de moto quando
atingiu um Celta, cujo motorista saia de ré de uma calçada. Com o impacto da
colisão, Pedro foi parar embaixo de um Ford Fiesta, que estava estacionado.
Com ferimentos moderados, incluindo uma fratura na clavícula e escoriações pelo
corpo, Pedro foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento)
Veneza. De acordo com dados da Secretaria de Saúde de Cascavel, somente no
último trimestre deste ano as UPAs foram responsáveis por 4.467 atendimentos
encaminhados pelo Siate, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e
pelos socorristas das concessionárias que administram as rodovias.

OUTRO ACIDENTE
Uma mulher que trafegava pela
Rua Presidente Kennedy no sentido Centro-Tropical colidiu sua moto
Suzuki com um carro Kia Ceratto
que estava na Rua Jorge Lacerda.
Segundo uma testemunha, a motociclista identificada como Luana
Cristina Soares, de 25 anos, teria
atravessado o cruzamento quando
o semáforo estava no amarelo. Com
suspeita de fratura no tornozelo,
Luana foi atendida pelo Siate e encaminha a UPA Veneza.

Testemunhas disseram que motociclista AVANÇOU SINAL
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Desaparecido
sacou R$ 6 mil
Desaparecido desde a noite de
segunda-feira (16), o empresário e
engenheiro eletricista Silvio José
Beluzzo, de 29 anos, foi ontem até
uma agência bancária para sacar
R$ 6 mil de sua conta. A informação foi repassada pela Polícia Civil, que investiga o sumiço de Silvio, que estaria bastante calmo no
momento do saque.
O caso do desaparecimento foi
registrado pelo sócio, Rafael Ghellere, no início da noite de terça-feira. Conforme informações do GDE
(Grupo de Diligências Especiais),
que está a frente do caso, a última
vez que o homem foi visto foi por
volta das 21h30 de segunda-feira,
em frente a sua casa, na Rua Belo
Horizonte, no Bairro Neva. Horas
antes ele teria comparecido com
Rafael em uma reunião no Sebrae
(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) sobre
rede de energias renováveis, setor
no qual os sócios atuam, e na sequência teria ido para casa.

SILVIO BELUZZO foi visto pela última vez na
segunda-feira
O desaparecimento foi percebido logo na manhã de terça-feira,
quando os sócios tinham uma reunião importante na empresa, mas
Silvio não compareceu e todas as
vezes que Rafael tentou ligar, o celular estava desligado.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Arquivo Pessoal

Um jovem de 24 anos foi
encaminhado na madrugada de ontem
pelo Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em
Emergência) para a UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) Veneza
com ferimentos moderados.
Conforme populares, o rapaz foi
agredido por vizinhos, na Rua
Xavantes, no Bairro Santa Cruz,
depois de ter agredido sua esposa.
Mesmo durante o atendimento dos
socorristas, o jovem teria desacatado
e brigado com os militares.

COMPORTAMENTO

De acordo com Rafael, que fez um
boletim de ocorrência para registrar o
desaparecimento, o empresário estava
normal, não possui hábito de ingerir
bebidas alcoólicas ou mesmo drogas, e
tão pouco frequentar baladas, sem
nenhum tipo de comportamento
estranho. Ontem, o pai de Silvio,
Danilo Beluzzo, que mora em
Chopinzinho, veio a Cascavel para
tentar localizar o filho.
Ainda segundo a policia, Silvio possui uma
caminhonete S-10 Executive, placas
DGC-1382 preta, que também não foi
localizada até o fechamento da edição.
Informações podem ser repassadas pelos
telefones 197, (45) 99915-0597 e
(46) 99912-9020.
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Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

972
2.808
834
2.946

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

2.219
2.030
170
45
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Dando adeus ao plantio
A dez dias do encerramento do
plantio da safra de verão de soja,
o núcleo da Seab (Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento) de Cascavel, que envolve
28 municípios do Oeste, já tem
95% da área total cultivada, de
568.248 hectares.
Conforme Marcelo Garrido,
economista do Deral (Departamento de Economia Rural), da
Seab, o clima tem contribuído
para o cultivo, que está acima da

média para o período. “Em Cascavel e Toledo, tradicionalmente
se planta antes do que em outras
regiões do Paraná. Se não chover,
até o fim da semana que vem esta
etapa já estará concluída. No Estado, dos 5,4 milhões de hectares, 51% já foram plantados. O percentual segue o calendário estimado, e embora tenha havido um
atraso por conta da estiagem,
tudo está sobre controle”, afirma.

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
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No Paraná

PRODUÇÃO

A estimativa do Deral quanto à
produção é boa, porém, menor do que
a colheita passada. Para a safra 2017/
18, devem ser produzidas 2,1 milhões
de toneladas no núcleo de Cascavel,
1% a menos do que em 2016/17,
quando os produtores rurais tiveram
uma safra recorde. “É muito difícil que
a produção de um ano se repita no
outro. Na safra anterior tudo ficou
acima da média, pois o clima ajudou
muito”, comenta Garrido.
Ainda de acordo com Garrido, a
produtividade deve chegar a 3,8 mil
quilos por hectare. Em relação à safra
passada, houve uma redução de 3%,
já que em 2016/17 o rendimento pó
hectare foi de 3.932 quilos.

Se não chover, expectativa
é de que plantio da soja
termine em dez dias

Os mais de cinco milhões de hectares que serão plantados até o fim de dezembro devem produzir 19,5 milhões de
toneladas de soja, 2% a menos do que no ano passado,
quando a colheita rendeu 19,8 milhões de toneladas. A produtividade média estadual será de 3.581 quilos por hectare.
“Em todo o Estado só a metade da área total está plantada, tem ainda muita coisa para acontecer. Mas, pelo o
que é visto hoje e o clima como está, as estimativas devem
se comprovar”, diz o economista.

Estimativa é
de 2,1 milhões
de toneladas
de soja
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Paranhos pede coerência

SECRETÁRIO MICHELE CAPUTO participou ontem da Escola de Governo
A municipalização do antigo Hospital Santa Catarina, que até recentemente funcionava como Hospital
Jacomo Lunardelli, ainda depende
dos trâmites judiciais. O prefeito
Leonaldo Paranhos assinou decreto de desapropriação do imóvel e a
prefeitura está disposta a pagar R$
4,3 milhões pela área, mas o juiz
Eduardo Villa Coimbra Campos, da
Vara de Fazenda Pública, solicitou
uma avaliação judicial antes de decidir pela desapropriação.
Essa nova avaliação tem preocupado Paranhos que afirma ser

necessária coerência. “Me estranha muito o pedido de avaliação
judicial do imóvel. Nós estamos fazendo com coerência. Pegamos o
valor do leilão que é R$ 3,9 milhões,
por aquilo que foi arrematado, tem
lá uma avaliação de 2015 que é em
torno de R$ 4,3 milhões e fizemos
a proposta em cima dessa avaliação”, disse o prefeito.

 Reportagem e foto:
Luiz Carlos da Cruz

P arceria
O secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto, que ontem esteve em
Cascavel, considerou “inteligente” a desapropriação e afirmou que o Paraná será
parceiro. “Eu acho muito mais inteligente pegar uma estrutura que já está preparada,
que foi reformada, e fazer dali um hospital – ainda mais na região da cidade que se
requer – do que você ter que perder tempo com processo licitatório, com muito mais
dinheiro para construir e equipar”, destacou. O prefeito Paranhos solicitou ao Estado
um repasse de R$ 7,5 milhões para a aquisição do imóvel e compra de materiais.
Caputo informou que tudo depende do desenrolar jurídico da desapropriação, mas
acenou para a possibilidade de liberação.

Coerência
O empresário Renato Festugatto
Neto, atual proprietário do imóvel, já
demonstrou interesse no processo de
desapropriação, mas tudo ainda
depende da avaliação judicial. “O juiz
pediu para fazer uma nova avaliação,
eu espero que haja coerência, porque
nós estamos agindo com coerência. A
Prefeitura esta disposta a transformar
aquilo numa unidade de saúde, o
Estado está disposto a ajudar e é
preciso que a Justiça tenha coerência
também”, ressalta Paranhos.
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Curso de Ciências Contábeis
visita Cooperativa Agroindustrial
Alunos conhecem frigorifico da C.Vale, em Palotina; a empresa
atua em estados brasileiros e no exterior, Paraguai

DIVULGAÇÃO

Aécio quer “provar inocência”
Em sua primeira aparição pública após ter o afastamento parlamentar revertido pelo voto de
44 senadores, o senador Aécio
Neves (PSDB-MG) disse que trabalhará a par tir de agora para
“provar a inocência”. Ao discursar no plenário do Senado, o parlamentar disse que tem sido alvo
“dos ataques mais vis”.
Saudando os colegas que votaram pelo retorno do seu mandato e
o fim do recolhimento domiciliar

imposto pela 1ª Turma do Supremo
Tribunal Federal no último dia 26,
Aécio Neves afirmou que é vítima
de uma “ardilosa armação de empresários inescrupulosos” que fizeram uma delação premiada em que
não se contou a verdade. “O que é
mais grave, contribuíram para essa
trama que é ardilosa, homens de
Estado, notadamente alguns que
tinham assento até muito pouco
tempo na Procuradoria-Geral da República”, acrescentou.
DIVULGAÇÃO

Um projeto desenvolvido pelo NRE (Núcleo Regional de Educação) de Cascavel
foi vencedor do Prêmio Sesi ODS. O prêmio foi recebido pela chefe no NRE, Inez
Dalavechia, e pelas coordenadoras do Projeto de Justiça Restaurativa, Marli Timm
Vanelli e Vera Lucia Dick. O projeto tem como objetivo promover a cultura da paz,
a convivência coletiva e a solução amigável de conflitos no ambiente escolar.

TRÊS MINUTOS

Assim que chegou ao Senado, o
parlamentar se dirigiu ao plenário. Após
o discurso, que durou pouco mais de 3
minutos, ele se sentou ao lado do
senador Antônio Anastasia (PSDBMG) para acompanhar a sessão, tomou
um cafezinho e um copo de água. “Será
no exercício do mandato que irei me
defender das acusações absurdas e
falsas. Vou trabalhar a cada dia, a cada
instante, para provar a minha inocência”,
declarou. Na noite de ontem, por 44
votos a 26, os senadores derrubaram as
medidas cautelares impostas ao senador
mineiro pelo STF. Para que o Senado
rejeitasse as medidas, era necessário o
apoio de 41 parlamentares.

Grupo tem aula no
Frigorífico de Abate de
Frangos da C.Vale
Uma das maiores cooperativas
agroindustrial do Brasil é da nossa
região. A C.Vale, de Palotina, foi cenário de estudo para os acadêmicos
do curso de Ciências Contábeis da
Universidade Paranaense – Unipar,
Unidade de Cascavel. É tamanho o
potencial na produção de soja, milho,
trigo, mandioca, leite, frango e suínos.
Assim, a visita atentou especificamente à explanação no frigorífico de Abate de Frangos.
As turmas foram acompanhadas
pelos professores Jony Wischneski,
coordenador do curso, Bruno Dalla Li-

bera e Christian Zanotelli. O intuito da
visita é a aproximação do acadêmico
com o ambiente real de uma empresa,
possibilitando visualizar a relação entre
a teoria de sala de aula e a prática nas
organizações. Também visa aperfeiçoar
a prática profissional dos acadêmicos.
A proposta essencial foi apresentar
aos estudantes o método de produção
no abate de frangos no frigorifico, contemplando suas diversas etapas, desde a chegada do frango vivo até a expedição do produto. Na oportunidade, os
alunos assistiram a um vídeo sobre a
atuação da empresa no Brasil (Paraná,

Santa Catarina, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Rio Grande do Sul) e
no exterior (Paraguai) e, posteriormente, foram recepcionados no frigorifico por monitores, que explicaram
todo o processo.
“Foi uma experiência realmente
inovadora para todos nós. Foi incrível visualizar o ‘bruto’ da produção,
olhar de perto como funciona o setor. Ouvir sobre métodos de custo e
apreciar também a capacidade de
produção e a automação de mercado interno e externo”, fria o acadêmico Henrique Maikszak.
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Uma morte no trabalho ao mês
O número de acidentes de trabalho em Cascavel no período de
janeiro a setembro deste ano é
menor do que o registrado no mesmo período de 2016, entretanto,
a estatística de mortes é quatro
vezes maior o que coloca em alerta todos os segmentos, sobretudo, o da construção civil, responsável pela maioria dos casos.
Nos primeiros nove meses
deste ano, oito trabalhadores
morreram em decorrência de incidentes. Em 2016, nesse mesmo período, foram registrados
dois óbitos. Os dados fazem parte do Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) e
foram informados pela 10ª Regional de Saúde de Cascavel.
Às empresas é atribuída a responsabilidade de que funcionários
executem as atividades com a segurança prevista em cada área. “A
empresa é responsável pela sensibilização e capacitação do trabalhador para a utilização dos EPI’s e dos
EPC’s (equipamento de proteção
coletiva), pelo fornecimento do EPI,
pelo controle de liberação e de guarda do mesmo, bem como pela supervisão da utilização”, explica a
equipe técnica do Cerest (Centro de
Referência em Saúde do Trabalhador) da 10ª Regional.
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Teatro e oficina

 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Ailton Santos

O Sesc Encena traz o
Espetáculo Ella, com Ana
Oliveira (Manaus-AM). Além
do espetáculo será realizada
uma ação formativa que
abordará os temas como o
estar presente, encontrar e
aceitar o nosso fracasso,
aproveitar o seu próprio
ridículo a seu favor.
oOo
O evento faz parte da
programação do Festival de
Teatro de Cascavel. Será
sábado, das 9h às 13h, no
Sesc, (Rua Carlos de
Carvalho, 3.367. Mais
Informações pelo telefone:
(45) 3219-5450.
Mariam Liz
a
Wassmansdorf com
s,
tto
Ma
ne
eli
qu
Ja
a
filh
em Nurembergue, na
Alemanha

Saúde e
Segurança são temas
de Seminário
MAIOR INCIDÊNCIA de acidentes é registrada na construção civil

REGRAS
O trabalhador deve seguir as regras acima
de tudo para proteção no dia a dia. “Se o
trabalhador não respeita as normas, a lei
trabalhista garante ao empregador a
demissão por justa causa. Dessa forma, a
empresa tem que ter supervisão constante
sobre a correta utilização dos
equipamentos e estabelecer mecanismos de
controle para se respaldar juridicamente”,
esclarece a equipe do Cerest.

Fiscalização
A fiscalização de ambas as responsabilidades compete a
conselhos de classe, sindicatos da área, Ministério do
Trabalho e Emprego e Vigilância Sanitária pelo setor de
Saúde do Trabalhador.
“Quando constatado que a empresa não fornece os
equipamentos de proteção - coletiva ou individual -, ou
qualquer outra irregularidade a mesma deve ser intimada
para o cumprimento conforme a lei. A Saúde do Trabalhador
das Vigilâncias Sanitárias deve se reportar a legislação
municipal, estadual e federal do SUS e quando necessário
utilizar as normas regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego e outras inerentes a área”, orienta a
equipe do Cerest.

O Centro de Educação
Profissional Pedro Boaretto
Neto – CEEP de Cascavel realiza
o 1° Seminário Regional de
Saúde e Segurança do Trabalho,
dias 21 e 22 de outubro, das
8h às 17h30.
oOo
O evento é uma promoção
do CEEP, Segurança do
Trabalho, Sintespar Sindicato dos Técnicos de
Segurança do Trabalho no
Estado do Paraná, Prefeitura
de Cascavel, Fundacentro,
Ministério do Trabalho
e Emprego.
As inscrições podem ser
feitas até sexta-feira.

Café com Sorrisos
Hoje a Apofilab (Associação dos Portadores de Fissura
Labiopalatal) comemora mais um aniversário. São 26 anos
promovendo sorrisos. E, para comemorar, convida
colaboradores, alunos, diretores e imprensa para um Café
com Sorrisos. Será às 9h, na Rua Hélio Richard, 1.790,
Bairro Claudete. Informações
(45) 3326-7986.

Feira agroecológica
Amanhã é dia de feira com
produtos orgânicos,
oriundos da produção da
Agricultura Familiar. A feira
ocorre toda quinta-feira,
das 9h às 12h30, no Bloco
I da Unioeste.
CESAR PILATTI

Jorge Luiz Santos e Márcio
Couto, que vão tomar
posse da nova diretoria da
Associação Médica de
Cascavel, amanhã

Nada do que vivemos faz
sentido se não tocarmos o
coração das pessoas.
Cora Coralina
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Elas vão casar!

Escondidinho
Saudável

z 4 batatas-doces (500 g)
z ½ colher (sopa) de azeite (10 ml)
z ½ colher (chá) de sal
z 1 embalagem de Creme de Queijo Minas Light (200g)
z 1 colher (chá) de tomilho
z 1 colher (chá) de alecrim Para o recheio:
z 1 peito de frango sem pele e sem osso (300 g)
z 1 folha de louro
z 1 cebola pequena (100 g)
z 1 dente de alho (5 g)
z 1 tomate (100 g)
z 1 colher (sopa) de azeite (10 ml)
z 1 colher (chá) de orégano
z ½ colher (chá) sal

z PREPARO
Comece fazendo o purê: cozinhe as batatas-doces por cerca de 50 minutos,
até que, ao espetar um garfo, elas estejam macias. Amasse-as com um
espremedor de batatas ou com um garfo. Misture o azeite, o sal e 1 colher
(sopa) do creme de queijo e reserve. Faça então o creme: em uma tigela,
misture o restante do creme de queijo minas com as ervas e reserve.
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Cozinhe o peito de frango com a folha
de louro por cerca de 40 minutos e,
assim que estiver cozido, retire-o da
água e deixe esfriar um pouco. A
seguir, desfie-o. Pique a cebola, o alho
e o tomate em pedaços bem
pequenos. Refogue-os no azeite e
acrescente o frango desfiado, o
orégano e o sal. Acrescente ½ xícara
(chá) de água (100 ml) e deixe
cozinhar por mais 3 minutos.

Montagem:

Em uma travessa de 16 x 16 cm, espalhe o recheio e cubra-o com o
creme de queijo e ervas. A seguir, coloque o purê de batata-doce
e salpique queijo ralado por cima. Leve ao forno médio (180 ºC) preaquecido por 30 minutos.

Direito de
Família

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Tatiane Bertolino

Na próxima sexta-feira (20), o
programa Justiça no Bairro vai promover o casamento coletivo, evento que oficializará a união de 325
casais. A desembargadora Joeci
Machado Camargo será a responsável pelo casamento civil. A celebração ocorre às 19h, no Ginásio
do Centro Esportivo Sérgio Mauro
Festugatto (Ciro Nardi).
Neste ano, um fato inédito ocorre no casamento coletivo. Nesta
quinta edição do Justiça no Bairro,
duas uniões homoafetivas serão
feitas. Segundo a Secretaria de
Assistência Social, não há registros
de casamentos entre duas pessoas do mesmo sexo durante a realização do programa no município.
A novidade envolve dois casais
de mulheres. Prestes a dizer o tão
esperado ‘sim’ estão Elisiane e Jaqueline. As duas estão juntas há cinco anos e encontraram no casamento coletivo uma oportunidade de
deixar o compromisso ainda mais
sério. “O casamento coletivo surgiu

por conta de uma amiga, que também vai participar. Nós já íamos oficializar no ano que vem, mas como
surgiu esta oportunidade decidimos
antecipar”, conta Jaqueline.

É a primeira vez que
uniões homoafetivas
são realizadas no
casamento coletivo
em Cascavel

V irtual

Como nas edições anteriores, o
Justiça no Bairro promove ainda
atendimentos no âmbito do
Direito de Família em ações de
divórcio, alimentos, guarda e
responsabilidade, reconhecimento
de paternidade e maternidade,
união estável ou dissolução e
regulamentação de visitas. Já na
área cível haverá ações de
interdição e de registros públicos
em casos de retificação de registro
civil, entre outros. A programação
segue até sábado (21).

Foi pela internet que as duas se conheceram. Elisiane é cascavelense, mas Jaqueline vem de longe, lá de Cuiabá (MT). “Depois
de falarmos pela internet, resolvemos nos conhecer pessoalmente.
Primeiro, eu vim pra Cascavel e depois a Elisiane foi para lá. Um
tempo depois decidimos morar juntas e me mudei para o Paraná”,
conta Jaqueline. Sobre a reação de familiares e amigos em relação
ao casamento, o casal só tem a agradecer o apoio. “Todos nos
apoiaram e alguns amigos até disseram que vão lá [no Ciro Nardi]
torcer por nós na sexta-feira”, celebra a noiva. Os noivos e noivas
podem levar quantos convidados quiserem e as vestimentas ficam
a critério de cada um, sem nenhuma exigência específica.
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VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

SHOPPING JL

Â IT - a coisa
Sala 1: Qui a Qua 21h10
ÂPica-Pau - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 14h - 15h50 - 17h40 - 19h30
Â As Aventuras do Capitão Cueca - O Filme
Sala 2: Qui a Qua 14h10 - 16h10
ÂBlade Runner 2049
Sala 2: Qui a Qua 18h - 21h

Protesto de taxistas

 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Divulgação

passou pela Câmara dos Deputados e precisa ser aprovada pelo
Senado. Precisamos de um serviço mais seguro tanto para passageiros, como para quem trabalha
com transporte”, afirma o presidente do Sindicato dos Taxistas de
Cascavel Fernando Biasi.

Cleber Ricardo Apolinário atua
como taxista no aeroporto em Cascavel e também defende a regulamentação de aplicativos, como o Uber, Cabify e 99POP. “Vemos como essencial
a identificação de todos os veículos
de transporte para que o trabalho seja
regulamentado e seguro”, afirma.

Â My Little Pony - O Filme
Sala 3: Qui a Qua 14h
Â Mãe
Sala 4: Qui a Qua 19h - 21h20
Â As Aventuras do Capitão Cueca - O Filme
Sala 4: Qui a Qua 13h30 - 15h20 - 17h10
DIVULGAÇÃO

Taxistas de Cascavel foram a Brasília em apoio à manifestação na Esplanada dos Ministérios para a regulamentação do transporte remunerado privado individual de passageiros.
O grupo se uniu a motoristas de
outras cidades do Brasil e também
da Argentina em ato durante a terça-feira e permaneceu na capital do
Distrito Federal em busca de apoio
de senadores.
“Nosso objetivo com a vinda a
Brasília na concentração Nacional,
é reivindicar a senadores que votem
a PLC nº 28/2017 devido aos transportes clandestinos. A proposta já

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

Exigências
Ele acrescenta que as exigências aos táxis devem ser estendidas a todos os
motoristas. “Precisamos de alvará, documentos que comprovem aferição de
taxímetro e pagamos taxas. O Uber nem passa por fiscalização”, critica.
O Projeto de Lei está em tramitação no Senado Federal. Em consulta pública pelo
portal até o momento 134.275 pessoas são contras a proposição e 40.671 se
mostraram favor.
SOLUÇÃO

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

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

ÂA Morte Te Dá Parabéns

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

TAXISTAS de Cascavel foram
a Brasília cobrar
regulamentação do transporte

ÂBlade Runner 2049

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

A partir de hoje, o trevo da PR-180, localizado no entroncamento com a BR-277 no quilômetro 580, sofrerá
alterações pelo período de 15 dias, para conclusão dos serviços de pavimentação da rodovia. Ficará bloqueada a alça
de acesso a PR-180 para os motoristas que vem de Guarapuava e desejam acessar esta rodovia. Estes condutores terão
que percorrer três quilômetros e realizar o retorno no trevo do Posto Rosário. O acesso à PR-180 para quem vem de
Foz do Iguaçu permanece inalterado.

Para pequenas empresas
Você tem criatividade no momento das vendas? A Amic Oeste
Paraná em parceria com o Ponto
de Atendimento ao Empreendedor
promovem o evento da MPE (Micro
e Pequena Empresa) que será realizado no próximo dia 24 de outubro, às 19h, no auditório Emir Sfair (Centro de Convenções e Eventos de Cascavel).
Os associados da Amic e todos
os empreendedores poderão aperfeiçoar e potencializar as vendas,
por meio da palestra “Criatividade
nas vendas – Encante seus clientes e potencialize seu negócio”.
Na ocasião, o evento marca a
comemoração do Dia Nacional da
Micro e Pequena Empresa, que é
lembrado no dia 05 de outubro. A
programação conta com talk shows
e palestras selecionadas que vem
de encontro com as necessidades
do empresário. “Nós vamos abordar inovação e criatividade como

temas, não somente na área de
vendas, mas no sentido de um empreendimento novo, se destacando
dos demais. A participação do mágico, Jeff Aragon é para demonstrar
que é possível inovar e como podemos fazer isso de uma maneira criativa, e é justamente nesse mesmo viés que as duas palestras se
interligam”, destaca agente do Ponto de Atendimento ao Empreendedor Amic, Viviane Bastazini.

Inscrição
Aos interessados em
participar do evento da MPE
Amic, os ingressos estão
disponíveis antecipadamente
no valor de R$ 35,00 na sede
da entidade, que fica
localizada na Rua da Lapa,
1927 – Centro.

Programação
A primeira palestra da noite tem como tema Criatividade em Vendas, ministrada
pelo especialista em Mercado e Varejo, Leandro Krug, que falará sobre
criatividade, inovação e como encantar e fidelizar o seu cliente no momento da
venda para potencializar o seu negócio.
O segredo da motivação é tema da segunda palestra, que fica a cargo do mágico
ilusionista, Jeff Aragon, um artista que desenvolveu uma forma única e inédita de
encantar pessoas com suas apresentações lúdicas e palestras motivacionais.
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Paranhos pede coerência

SECRETÁRIO MICHELE CAPUTO participou ontem da Escola de Governo
A municipalização do antigo Hospital Santa Catarina, que até recentemente funcionava como Hospital
Jacomo Lunardelli, ainda depende
dos trâmites judiciais. O prefeito
Leonaldo Paranhos assinou decreto de desapropriação do imóvel e a
prefeitura está disposta a pagar R$
4,3 milhões pela área, mas o juiz
Eduardo Villa Coimbra Campos, da
Vara de Fazenda Pública, solicitou
uma avaliação judicial antes de decidir pela desapropriação.
Essa nova avaliação tem preocupado Paranhos que afirma ser

necessária coerência. “Me estranha muito o pedido de avaliação
judicial do imóvel. Nós estamos fazendo com coerência. Pegamos o
valor do leilão que é R$ 3,9 milhões,
por aquilo que foi arrematado, tem
lá uma avaliação de 2015 que é em
torno de R$ 4,3 milhões e fizemos
a proposta em cima dessa avaliação”, disse o prefeito.

 Reportagem e foto:
Luiz Carlos da Cruz

P arceria
O secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto, que ontem esteve em
Cascavel, considerou “inteligente” a desapropriação e afirmou que o Paraná será
parceiro. “Eu acho muito mais inteligente pegar uma estrutura que já está preparada,
que foi reformada, e fazer dali um hospital – ainda mais na região da cidade que se
requer – do que você ter que perder tempo com processo licitatório, com muito mais
dinheiro para construir e equipar”, destacou. O prefeito Paranhos solicitou ao Estado
um repasse de R$ 7,5 milhões para a aquisição do imóvel e compra de materiais.
Caputo informou que tudo depende do desenrolar jurídico da desapropriação, mas
acenou para a possibilidade de liberação.

Coerência
O empresário Renato Festugatto
Neto, atual proprietário do imóvel, já
demonstrou interesse no processo de
desapropriação, mas tudo ainda
depende da avaliação judicial. “O juiz
pediu para fazer uma nova avaliação,
eu espero que haja coerência, porque
nós estamos agindo com coerência. A
Prefeitura esta disposta a transformar
aquilo numa unidade de saúde, o
Estado está disposto a ajudar e é
preciso que a Justiça tenha coerência
também”, ressalta Paranhos.
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Desaparecido
sacou R$ 6 mil
Desaparecido desde a noite de
segunda-feira (16), o empresário e
engenheiro eletricista Silvio José
Beluzzo, de 29 anos, foi ontem até
uma agência bancária para sacar
R$ 6 mil de sua conta. A informação foi repassada pela Polícia Civil, que investiga o sumiço de Silvio, que estaria bastante calmo no
momento do saque.
O caso do desaparecimento foi
registrado pelo sócio, Rafael Ghellere, no início da noite de terça-feira. Conforme informações do GDE
(Grupo de Diligências Especiais),
que está a frente do caso, a última
vez que o homem foi visto foi por
volta das 21h30 de segunda-feira,
em frente a sua casa, na Rua Belo
Horizonte, no Bairro Neva. Horas
antes ele teria comparecido com
Rafael em uma reunião no Sebrae
(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) sobre
rede de energias renováveis, setor
no qual os sócios atuam, e na sequência teria ido para casa.

SILVIO BELUZZO foi visto pela última vez na
segunda-feira
O desaparecimento foi percebido logo na manhã de terça-feira,
quando os sócios tinham uma reunião importante na empresa, mas
Silvio não compareceu e todas as
vezes que Rafael tentou ligar, o celular estava desligado.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Arquivo Pessoal

Um jovem de 24 anos foi
encaminhado na madrugada de ontem
pelo Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em
Emergência) para a UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) Veneza
com ferimentos moderados.
Conforme populares, o rapaz foi
agredido por vizinhos, na Rua
Xavantes, no Bairro Santa Cruz,
depois de ter agredido sua esposa.
Mesmo durante o atendimento dos
socorristas, o jovem teria desacatado
e brigado com os militares.

COMPORTAMENTO

De acordo com Rafael, que fez um
boletim de ocorrência para registrar o
desaparecimento, o empresário estava
normal, não possui hábito de ingerir
bebidas alcoólicas ou mesmo drogas, e
tão pouco frequentar baladas, sem
nenhum tipo de comportamento
estranho. Ontem, o pai de Silvio,
Danilo Beluzzo, que mora em
Chopinzinho, veio a Cascavel para
tentar localizar o filho.
Ainda segundo a policia, Silvio possui uma
caminhonete S-10 Executive, placas
DGC-1382 preta, que também não foi
localizada até o fechamento da edição.
Informações podem ser repassadas pelos
telefones 197, (45) 99915-0597 e
(46) 99912-9020.

65
52
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

972
2.808
834
2.946

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

2.219
2.030
170
45
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Dando adeus ao plantio
A dez dias do encerramento do
plantio da safra de verão de soja,
o núcleo da Seab (Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento) de Cascavel, que envolve
28 municípios do Oeste, já tem
95% da área total cultivada, de
568.248 hectares.
Conforme Marcelo Garrido,
economista do Deral (Departamento de Economia Rural), da
Seab, o clima tem contribuído
para o cultivo, que está acima da

média para o período. “Em Cascavel e Toledo, tradicionalmente
se planta antes do que em outras
regiões do Paraná. Se não chover,
até o fim da semana que vem esta
etapa já estará concluída. No Estado, dos 5,4 milhões de hectares, 51% já foram plantados. O percentual segue o calendário estimado, e embora tenha havido um
atraso por conta da estiagem,
tudo está sobre controle”, afirma.

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
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No Paraná

PRODUÇÃO

A estimativa do Deral quanto à
produção é boa, porém, menor do que
a colheita passada. Para a safra 2017/
18, devem ser produzidas 2,1 milhões
de toneladas no núcleo de Cascavel,
1% a menos do que em 2016/17,
quando os produtores rurais tiveram
uma safra recorde. “É muito difícil que
a produção de um ano se repita no
outro. Na safra anterior tudo ficou
acima da média, pois o clima ajudou
muito”, comenta Garrido.
Ainda de acordo com Garrido, a
produtividade deve chegar a 3,8 mil
quilos por hectare. Em relação à safra
passada, houve uma redução de 3%,
já que em 2016/17 o rendimento pó
hectare foi de 3.932 quilos.

Se não chover, expectativa
é de que plantio da soja
termine em dez dias

Os mais de cinco milhões de hectares que serão plantados até o fim de dezembro devem produzir 19,5 milhões de
toneladas de soja, 2% a menos do que no ano passado,
quando a colheita rendeu 19,8 milhões de toneladas. A produtividade média estadual será de 3.581 quilos por hectare.
“Em todo o Estado só a metade da área total está plantada, tem ainda muita coisa para acontecer. Mas, pelo o
que é visto hoje e o clima como está, as estimativas devem
se comprovar”, diz o economista.

Estimativa é
de 2,1 milhões
de toneladas
de soja

Recursos liberados

Com uma frota de 218.885 veículos, segundo dados do mês de agosto coletados pelo Detran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná), mais
de 1% dos automóveis e motocicletas já se envolveram em acidentes
de trânsito este ano em Cascavel.
Os números levam em conta o
total de colisões em que os socorristas do Siate (Serviço Integrado
de Atendimento ao Trauma em
Emergência) são acionados. Conforme dados do Corpo de Bombeiros,
de 1º de janeiro até ontem foram
contabilizados 2.219 acidentes.
Crescimento de mais de 6% no comparativo com o mesmo período do
ano passado, quando os socorristas atenderam 2.092 colisões.
Os dados impressionam ainda
mais quando dividimos o total de
acidentes com o número de dias de
2017. Em média, os brigadistas
atendem nas ruas e rodovias de
Cascavel oito acidentes.
Um deles aconteceu na tarde de
ontem, na Rua Fortaleza, proximidades com a Rua Francisco Bartinik, no
Bairro Coqueiral. A colisão envolveu
um veículo e uma motocicleta.

ANÚNCIO FOI FEITO ONTEM durante a Escola de Governo

COMO FUNCIONARÁ
Os recursos serão repassados via APSUS (Programa de Qualificação da Atenção
Primária à Saúde), que fortalecem o PSH (Programa de Saúde Humanizada).
Segundo o secretário de Saúde, Rubens Griep, a grande maioria das unidades
que passarão por melhorias precisarão permanecer fechadas por um período,
enquanto a reforma seja concluída. “Faremos um cronograma de trabalhos, de
forma que possamos remanejar os pacientes para as unidades vizinhas”.
“São pequenas, médias e grandes reformas, que incluem troca de pisos,
esquadrias, forro, entre outros itens, que irão proporcionar uma boa manutenção
nessas 18 unidades, com valores máximos que chegam a R$ 150 mil em algumas
delas. Queremos que as obras sejam tocadas paralelamente”, detalha o secretário.

Unidades contempladas
UBS Aclimação ........................................................................ R$
UBS Cancelli ............................................................................. R$
UBS Cascavel Velho ................................................................. R$
UBS Floresta ............................................................................ R$
UBS Los Angeles ...................................................................... R$
UBS Pacaembu ........................................................................ R$
UBS Parque São Paulo ............................................................. R$
UBS Santa Cruz ........................................................................ R$
UBS Santa Felicidade ............................................................... R$
UBS São Cristóvão ................................................................... R$
USF Brasmadeira ..................................................................... R$
USF Cataratas .......................................................................... R$
USF Guarujá ............................................................................. R$
USF Interlagos ......................................................................... R$
USF Morumbi .......................................................................... R$
USF Parque Verde ................................................................... R$
USF Santo Onofre .................................................................... R$
USF XIV Novembro .................................................................. R$
Total das obras ........................................................................ R$

150.000,00
150.000,00
81.498,12
150.000,00
150.000,00
51.132,24
112.163,18
150.000,00
40.324,48
85.518,42
85.518,42
150.000,00
150.000,00
67.174,61
150.000,00
49.622,59
75.173,58
150.000,00
1.998.125,64
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1% já bateu este ano

FÁBIO DONEGÁ

A reforma das 18 unidades
de saúde de Cascavel que precisam de melhorias na estrutura e de adequações de acessibilidade ficou oficialmente assegurada na manhã de ontem durante a abertura da Escola de
Governo quando o prefeito Leonaldo Paranhos recepcionou o
secretário de Estado da Saúde,
Michele Caputo Neto, o qual assinou o convênio que garante as
melhorias e anunciou a liberação da primeira parcela de R$
400 mil, já disponíveis no caixa
do Município. Ao todo serão investidos R$ 1.998.125,64 neste pacote de obras.
“O Caputo me disse: ‘traz os
projetos que eu libero a obra’. E
hoje, aqui, confirma o prometido
e, antes mesmo de iniciarmos as
licitações, já nos antecipa a primeira parcela. Não é por menos
que o ministro da Saúde [Ricardo Barros] já o classificou como
o melhor secretário de Saúde,
pois é um homem que, junto com
nosso governador Beto Richa,
tem cumprido rigorosamente em
dia os repasses da Saúde no
Estado”, disse Paranhos.
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 Reportagem: Tissiane Merlak

COM O IMPACTO, motociclista foi arremessado
para baixo de outro carro

Moto
Segundo testemunhas, Pedro Pompeu, de 24 anos, seguia de moto quando
atingiu um Celta, cujo motorista saia de ré de uma calçada. Com o impacto da
colisão, Pedro foi parar embaixo de um Ford Fiesta, que estava estacionado.
Com ferimentos moderados, incluindo uma fratura na clavícula e escoriações pelo
corpo, Pedro foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento)
Veneza. De acordo com dados da Secretaria de Saúde de Cascavel, somente no
último trimestre deste ano as UPAs foram responsáveis por 4.467 atendimentos
encaminhados pelo Siate, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e
pelos socorristas das concessionárias que administram as rodovias.

OUTRO ACIDENTE
Uma mulher que trafegava pela
Rua Presidente Kennedy no sentido Centro-Tropical colidiu sua moto
Suzuki com um carro Kia Ceratto
que estava na Rua Jorge Lacerda.
Segundo uma testemunha, a motociclista identificada como Luana
Cristina Soares, de 25 anos, teria
atravessado o cruzamento quando
o semáforo estava no amarelo. Com
suspeita de fratura no tornozelo,
Luana foi atendida pelo Siate e encaminha a UPA Veneza.

Testemunhas disseram que motociclista AVANÇOU SINAL

26

POLÍCIA

HOJE NEWS, 19 DE OUTUBRO DE 2017
BPFRON

Giro da
Violência
Furto na Acesc

VEÍCULO com problemas mecânicos estava sendo guinchado na BR-467

Cigarros
e eletrônicos
Policiais militares do BPFron
(Batalhão de Polícia Militar de
Fronteira) apreenderam na terçafeira, um veículo carregado com
cigarros e eletrônicos contrabandeados do Paraguai. Eles seguiam pela BR-467, sentido a Toledo, quando no percurso encontraram um caminhão guincho carregando um Astra, com placas de
Fazenda Rio Grande.
Como não conseguiram ver a
parte interna do veículo, devido aos
vidros escuros que estavam também cobertos por um pano, fizeram
a abordagem do condutor e o passageiro do guincho, que confirmaram que dentro do carro estavam
produtos ilícitos. Segundo os dois
homens, eles são mecânicos contratados por um morador de Cascavel, mas que no momento em
que foram chamados não sabiam
o que estava dentro do carro.
Em vistoria no Astra, os policiais encontraram 25 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai

e videogames PS4. Além dos produtos ilícitos, ao checar os sinais
verificadores do carro, eles perceberam que o número do motor diverge do consultado no sistema do
Denatran (Departamento Nacional
de Trânsito), sendo necessária perícia técnica. Os dois homens foram encaminhados para a Polícia
Federal de Cascavel para prestar
esclarecimentos.

NOTA
Roubo e ameaça
Uma mulher teve sua bolsa, com
documentos e dinheiro, roubados por
um assaltante na tarde de ontem.
Segundo a vítima, ela estava em frente
a sua casa, no Bairro Claudete com o
filho, quando dois jovens de bicicleta
a abordaram. Além de levar os
pertences da mulher, eles teriam dito
que, caso ela não entregasse a bolsa,
levariam a criança. A Polícia Militar foi
até o local, fez buscas, mas não
localizou os infratores.

Câmeras de segurança devem auxiliar
a polícia a identificar os autores de
um furto realizado na madrugada de
ontem na Acesc (Administração dos
Cemitérios e Serviços Funerários de
Cascavel). Dois bandidos estouraram
a cerca elétrica e tiveram acesso ao
pátio. Na sequência eles forçaram a
porta de vidro e conseguiram entrar.
Do local eles conseguiram fugir com
R$ 22 mil em dinheiro e uma grande
quantia em cheques. Segundo a
direção, quem fez pagamentos em
cheque nos últimos dias deve
comparecer na Acesc para que seja
feita a baixa.

Adolescente ferido
Um adolescente de 16 anos ficou
ferido em um acidente no cruzamento
da Rua Cláudia Galante Padovani com
Cabo Luiz Augusto Pereira, no Bairro
Santa Felicidade. Segundo
testemunhas, ele seguia em uma
bicicleta e, ao desviar de um ônibus
do transporte público parado, foi
atingido por um veículo. O menor
teve ferimentos leves e foi atendido
pelo Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em
Emergência) e levado para a UPA
(Unidade de Pronto-Atendimento)
Veneza.

Queda de altura
Um homem de 40 anos teve
ferimentos moderados ontem ao cair
de aproximadamente 1,5 metro.
Segundo socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma
em Emergência) ele caiu de cima de
um caminhão. Ele foi atendido pelos
socorristas e encaminhado a UPA
(Unidade de Pronto-Atendimento)
Veneza.
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RODRIGO RUIZ/RR MEDIA

1º desafio
O primeiro desafio para a dupla
será assegurar uma vaga entre
os 40 melhores carros do treino
classificatório e “escapar” da
disputa extra que envolverá os
carros que ficarem para baixo
dessa posição. Tudo por conta
da limitação em 50
participantes e o número
superior de inscrições.

Novo convênio Giro Político

politica@jhoje.com.br

Porto fora do PCdoB?
O congresso municipal do PCdoB, que acontece sábado
(21) no auditório da Unioeste, promete ser marcado por
um grande “climão”. Os comunistas estão rachados e, para
alguns “camaradas”, o vereador Paulo Porto, estrela
máxima do partido, tem confidenciado que deixará a
legenda. Seu destino mais provável será o PT.

Dupla dinâmica
Correndo em carros separados,
eles já venceram 30% das provas da
temporada da Copa Petrobras de
Marcas. Agora, juntos, eles pretendem faturar o prêmio de R$ 100 mil
da Cascavel de Ouro 50 Anos, uma
das provas mais tradicionais do automobilismo nacional que será realizada no próximo dia 5 de novembro, no Autódromo Zilmar Beux.
Daniel Kaefer e Carlos Souza
formam a dupla que terá o apoio
da Lar Cooperativa Agroindustrial,
empresa responsável pela participação de Kaefer em duas etapas da temporada do Marcas, e
que celebra os bons resultados
obtidos com o investimento no automobilismo.
“Ter o Carlos como companheiro me traz segurança e confiança
pois é um piloto muito regular e
competitivo, mas que sabe poupar
equipamento, o que é muito importante numa prova longa duração”,
afirmou Kaefer, que já está mais
acostumado com o Ford Ka #17 da
Sergio Ferrari Motorsports, com o
qual disputa, também, o Campeonato Brasileiro de Turismo 1600.
Carlos SG chegou a liderar a prova em anos anteriores, mas acabou
tendo problemas mecânicos. Agora,
em sua terceira participação, ele quer

chegar ao fim e festejar no pódio.
“O pensamento sempre é brigar
pela vitória, especialmente por se
tratar de uma prova de altíssimo

nível, com um grid de feras. O Daniel tem grande experiência e tenho
certeza que irá me ajudar muito na
adaptação ao carro”, comentou.
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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- Wagner Willian da Silva Lima e Francieli Pelozi Alves
2- Ademir Lincoln da Silva Pereira e Carolina Garcia da Silva
3- Ronildo da Silva Nascimento e Juliana Aparecida dos Santos
4- Adriano Sidnoski e Ana Paula Teleginski
5- Clodomiro Pereira e Dalziza Aparecida Machado
6- Marcos Fabio Cardoso e Carla Passalongo da Silva
7- Gilcimar da Silva Levandoski e Patricia Herculano dos Santos
8- Luciano Aparecido Borges Cerqueira e Bruna Carolina de Oliveira
9- Magno Luiz Gonçalves Júnior e Andressa Tenfen
10- André Cestonaro do Amaral e Ketlen Cilmara Federizzi
11- Welingthon Miqueias Bastos e Kelly Cristina Casagrande
12- Benedito Miguel da Silva e Sueli Aparecida da Silva
13-Ederson Borba e Maria de Fatima Honorio
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 19 de outubro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Divergências

REUNIÃO ocorreu na manhã de ontem, na Prefeitura
Parece que a Prefeitura de Cascavel ‘encontrou’ uma solução para
a obra parada e que está
fazendo aniversário do
Cisop (Centro Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná). É que a
Prefeitura tem convênio
com o Estado e com a
União para fazer a obra
e esse convênio termina
ano que vem.
A previsão otimista é
de que a licitação ocorra no início de 2018
para que uma nova empresa continue a construção. Como não se
sabe sequer quando a
obra será retomada,
quanto mais quando
será concluída, e com
medo de perder o prazo,
a sugestão do prefeito
Leonaldo Paranhos foi
devolver aproximadamente R$ 2,5 milhões
ao Estado,

do atual convênio, e firmar um novo no valor de
R$ 4 milhões. “É necessário fazer um novo convênio porque o convênio
que está aí não tem capacidade financeira, nem
de ativo, nem de prazo”,
afirma Paranhos.
O secretário de Estado da Saúde, Michele
Caputo Neto, disse que
a obra é de responsabilidade do Município. “Tivemos par ticipação financeira na obra e queremos ver concluída.
Mas quem tem que resolver esse problema é
a Prefeitura de Cascavel.
Demos o aporte quando
necessário”, afirmou.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Assessoria

Porto sempre teve algumas
divergências com as
direções estadual e
nacional do partido, mas
em Cascavel o clima
esquentou após as
eleições municipais do
ano passado. Porto foi
reeleito com 1.800 votos,
o que não era suficiente
para fazer a legenda. Sua
vitória aconteceu
principalmente graças aos
1.278 votos feitos por
Mônica Silveira e outros
candidatos da coligação
PCdoB/PMB.

Racha
Depois das eleições, o
grupo de Porto passou a
sugerir que os militantes
ligados à campanha de

Mônica não trabalharam em
prol da candidatura a
prefeito de Marcio Pacheco
(PPL), apoiado pelos
comunistas. O clima
esquentou cada vez mais e
o resultado foi um racha
sem precedentes.

Desmonte
Em abril, depois de uma
reunião acalorada, oito
dos 13 integrantes do
diretório municipal do
partido decidiram sair.
Em bloco, o grupo
entregou o pedido de
saída do diretório.
Publicamente, Porto tem
negado aos
correligionários sua
saída, mas para
militantes mais próximos,
ele tem dito que deixará
a legenda.

ELEIÇÃO
Após o racha, quem assumiu a presidência foi secretário
de organização do partido, Adriano Soares de Matos, o
Mú. Ele começou sua militância no partido em Cascavel,
depois fez parte do governo do Maranhão e retornou à
cidade no ano passado.
z Devido a uma queda de energia nas proximidades da
Prefeitura, o servidor do Paço deu ‘pane’ e, com isso, o
portal do Município ficou um tempo fora do ar.
z Em email a Secom (Secretaria de Comunicação) pediu
que solicitações de pauta fossem encaminhadas via
Whatsapp.
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Audiência vazia
Apesar de tratar de uma verba de mais de R$ 1 bilhão para o
orçamento da prefeitura em
2018 e direcionar o que será feito com esse dinheiro, a LDO (Lei
de Diretrizes Orçamentárias) parece não ter muita importância à
população cascavelense.
Isso porque na noite de ontem
uma audiência pública foi realizada para discutir a Lei, porém, faltou, por ali, a presença popular. O
debate foi realizado na Câmara de
Vereadores e conduzido pela Comissão de Finanças do Legislativo.
O que preocupa é que, para
2018, apesar de um bom orçamento, aproximadamente um milhão de
reais depende de repasse dos governos estadual e federal para ‘entrar’ efetivamente. E o não repasse,
ou sequer a diminuição de quantias, comprometeriam algumas
ações. Os vereadores podem propor

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Tatiane Bertolino

Na noite de ontem UMA
AUDIÊNCIA pública foi
realizada para discutir a Lei,
porém, faltou, a presença popular
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Festival de Verão

Com um dos cartões postais de
Cascavel como pano de fundo para
inspirar os competidores, o Festival de Verão 2017 será realizado
neste sábado nos arredores do
Lago Municipal de Cascavel. O torneio de futevôlei tem início marcado para as 11h e o torneio de basquete 3x3 para as 11h30.
A participação nas competições é livre, ou seja, para quem
quiser. No basquete 3x3 serão
três categorias em disputa: Adulto, Feminino Livre e Cadeirante.
Já no torneio de futevôlei as partidas serão apenas no naipe mas-

emendas, mas o projeto precisa ser
discutido e aprovado o mais rápido
possível. Já que até o dia 15 de novembro o Executivo precisa encaminhar a LOA (Lei Orçamentária Anual)
para a Câmara de Vereadores.
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culino, pela categoria Livre.
As inscrições para ambos os
torneio devem ser feitas até hoje
na secretaria de Esporte e Lazer,
no Ciro Nardi, com o técnico Ricardo Legnani. O valor da inscrição é dois quilos de alimento não
perecível por atleta. No caso do
futevôlei, a participação é limitada a 16 equipes.
O Festival de Verão 2017 é
realizado em parceria por Secretaria de Esporte e Lazer, Sesc,
Federação Paranaense de Futevôlei e Associação do Basquete
Masculino de Cascavel.

AS INSCRIÇÕES DEVEM
SER FEITAS ATÉ HOJE
Â Local: Secretaria de Esporte
e Lazer, no Ciro Nardi
Â Com quem: Técnico Ricardo
Legnani
Â Inscrição: 2 quilos de
alimento não perecível

Futevôlei começa
às 11h e o
basquete às 11h30

FOTOS: AOPTKD

RESÍDUOS EM DEBATE

Reunião ocorreu ontem,
na Câmara de Vereadores

Os vereadores Olavo Santos (PHS),
Jaime Vasatta (PTN) e Mauro Seibert (PP)
se reuniram ontem com funcionários da
Secretaria de Meio Ambiente e com
especialistas em destinação de resíduos
sólidos. A reunião debateu a efetivação
de um plano de gerenciamento de
resíduos sólidos urbanos e implantação
de um sistema de logística reserva de
ASSESSORIA

vidros, tal como recomendado pelo
Ministério Público.
A logística reversa prevê que depois
de utilizados, os produtos e os seus
resíduos (lixo que pode ser
reaproveitado ou reciclado) deverão
ser devolvidos pelos consumidores aos
fornecedores que, por sua vez, terão a
missão de destiná-los de forma correta
independentemente do sistema
público de coleta de resíduos.
Elmo Rowe Júnior e Carlos
Toneletto, da Secretaria de Meio
Ambiente e Vinicius Bloemer, da
UTFPR/Toledo apresentaram aos
vereadores quais são as alternativas
disponíveis atualmente para a
reciclagem de vidro, que pode ser
reutilizado inúmeras vezes e serve
para novas embalagens de vidro ou
para uso na construção civil.

A equipe AOPTKD foi uma das que se destacaram nas disputas do Brazil
Open de Taekwondo, realizado no fim de semana em Londrina. Foram oito
medalhas de ouro, sete de prata e 13 de bronze conquistadas pelos
taekwondistas da Associação. Destaque individual para os atletas Lara Maria
Brasil e Bruno Henrique Mota, que se classificaram para a seletiva fechada
para a formação da seleção brasileira de 2018, ela na categoria 68 kg Juvenil
e ele na categoria 78 kg Juvenil.
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LDF

Eleição normal
A 4ª rodada da Copa Liga Ferronatto de Futsal Masculino mostrou uma rivalidade a ser iniciada na competição. Dentre os três
jogos da noite de segunda-feira - a L.A. Cordeiro venceu a Fercaus por WO -, no ginásio da Coopavel, o Ferro Velho Zé Milto
venceu o MJ Cars por 5 a 4 num jogo no qual o Zé Milto desceu para o vestiário vencendo por 4 a 0 e quase deixou escapar a
vitória no fim da partida, que deixou os ânimos exaltados. Foram sete cartões amarelos e quatro vermelhos distribuídos durante o
duelo. Aliás, esta foi a única partida da rodada na qual os árbitros precisaram tirar os cartões do bolso. Dos vermelhos aplicados,
três foram para o Zé Milto, que estará bastante desfalcado na próxima rodada, e um para a MJ Cars. Nos outros jogos do dia, o
Armazém das Bebidas goleou o time de Lindoeste por 8 a 4 e a Escolinha de Futsal Aladinho goleou o Guindaste São Carlos
por 7 a 2. Nesta segunda-feira (23), a 5ª rodada terá Diferral x Controle Sistemas/Frutaria Campos (19h30), Alternativa Brasil
x L.A. Cordeiro (20h30), Clube da Quarta x Madeiras Ferronatto (21h30) e Oral Sin/Capital FM x MJ CARS (22h30).

Treino no Olímpico
O FC Cascavel terá um dia
decisivo neste domingo, quando receberá o Rio Branco para
um jogo que vale vaga na final da Taça FPF. O duelo será
a partir das 11h05, no Estádio Olímpico Regional. Para
esta partida, o ingresso será
um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao
Provopar da cidade.
Em campo, somente a vitória interessa aos dois times, que ficaram no empate por 2 a 2 no jogo de ida

das quartas de final, no fim
de semana passado, em Paranaguá. Nova igualdade, por
qualquer placar, levará a decisão da vaga aos pênaltis.
Para a decisão com o Rio
Branco, os comandados do técnico Rodrigo Cabral iniciaram a
preparação na segunda-feira à
tarde, com trabalhos na piscina para os que foram a campo
no último domingo e treino físico/técnico para os demais jogadores do elenco. Na terça a
atividade foi pela manhã, com

treino tático, e ontem os atletas tiveram trabalhos de musculação pela manhã e treino
tático durante a tarde.
Nesta quinta-feira novamente a programação será no
horário do jogo, às 11h, com
treino tático no Estádio Olímpico. A atividade se repetirá
amanhã, mas desta vez no CT
da Serpente Aurinegra. Em seguida todos os jogadores se
concentrarão para a decisão.
O FCC não tem problemas por
lesão ou suspensão.

Apesar da polêmica envolvendo
a eleição do Sismuvel (Sindicato
dos Servidores Municipais de Cascavel), tudo ocorreu na santa paz
durante as eleições da diretoria.
A votação foi feita ontem, das 8h
às 18h. E a partir daí a contagem dos
votos começou por parte de uma comissão especial. Por fim, a chapa
única ganhou a eleição com 429 votos, o ‘não’ teve 114 votos, e um voto
nulo. Ao todo, apenas 544 votantes
dos mais de mil filiados. A partir de
agora até janeiro, a chapa vai definir
qual dos membros será o presidente do sindicato.
Foram duas urnas fixas: uma na
Prefeitura de Cascavel e outra na
sede do sindicato. Urnas também
passaram pelos locais de trabalho
dos servidores, mas não haviam
muitos a votar. Isso porque são

mais de 8 mil trabalhadores, mas
apenas 1.178 filiados são aptos a
votar. O que demonstra certo desinteresse da classe.

CCJ aprova parecer por rejeição
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou na noite de
ontem por 39 votos favoráveis, 26 contrários e 1 abstenção o parecer do
deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) pela inadmissibilidade da segunda
denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o
presidente Michel Temer, pelos crimes de obstrução de Justiça e organização
criminosa. Os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da
Secretaria Geral da Presidência também são citados na denúncia pelo crime
de organização criminosa.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Tatiane Bertolino

SERVIDORES fizeram a contagem
dos votos durante mais de uma hora

Polêmica
A eleição gerou polêmica porque, de acordo com alguns servidores, não foi divulgada como deveria, ‘ninguém’ ficou sabendo e,
mais uma vez, apenas uma chapa
se candidatou à presidência.
Porém, o presidente do Sismuvel
Ricieri D’Estefani Júnior afirmou que
tudo foi divulgado conforme estatuto, em jornal de circulação diária e
os editais fixados nas portas das
secretarias. Só não foi amplamente
divulgado em rede social.
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SIGAMOS EM FRENTE!
A decisão da Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, que
aprovou o parecer do relator pela rejeição da
denúncia contra o presidente Michel Temer,
deverá ser mantida pelo plenário da Casa em
votação que provavelmente ocorra na semana que vem. Faltando menos de um ano para
as eleições presidenciais, uma mudança de
governo agora poderia ser ainda mais catastrófica para a economia e a política brasileira,
que já beiram o fundo do poço. As consequências seriam inimagináveis.
A partir de agora, o governo tem a tarefa de
administrar as crises, tanto política, quanto econômica e se defender das acusações que ainda tramitam contra ele e outras que virão. O
Brasil é maior do que qualquer crise e a imoralidade política, que tanto mancha a imagem da
nação, precisa de uma resposta condizente,
mas nas urnas em 2018.
Se ao longo dos últimos anos, pouca coisa
foi feita pela Justiça para moralizar a conturbada e corrupta política brasileira, quem pode
fazer isso são os eleitores, com uma classificação criteriosa entre os pretendentes do seu
voto no ano que vem.
Sigamos em frente!

Michele Caputo, secretário de
Estado da Saúde sobre o pedido
de R$ 7,5 milhões feito pelo
prefeito Paranhos para
desapropriar o antigo Hospital
Santa Catarina.

z Incentivos fiscais

z Educação

Incentivos fiscais, como
agregar valor à sua imagem
será o tema central da pauta
da reunião empresarial da
Acic agendada para a noite
de hoje. O assunto vai ser
apresentado pelo
especialista no tema
Rodolfo Ernesto Schneider
Junior. Ele vai aprofundar o
assunto e apontar caminhos
para potencializar
resultados e ações de
empresas e outras
instituições, com destaque
ao terceiro setor.

A Mostra da Educação
da Rede Pública
Municipal de Ensino de
Cascavel será realizada
nos dias 30 de
novembro e 1º de
dezembro em Cascavel.
O evento contará com
palestras no Teatro
Municipal e no Centro
de Convenções. Na
primeira noite, Angela
Christine Mendonça
falará sobre o tema
“Cuidar e Educar:
Família que protege”.

A disposição do
secretário Michele
Caputo e do
prefeito Leonaldo
Paranhos em
resolver a
questão do
antigo Hospital
Santa Catarina.

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

Quinta
K 32 L 18

O racha interno
do PCdoB de
Cascavel que vai
eleger o novo
presidente no
próximo sábado,
durante
congresso na
Unioeste.

PREVISÃO DO TEMPO

Sexta
K 26 L 20
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Vindo de vitória por 3 a 1 sobre o
lanterninha Atlético-GO, o Palmeiras
encera novo desesperado no
campeonato nesta quinta-feira, dia
no qual recebe a Ponte Preta pela
29ª rodada, às 20h. A Macaca é a
primeira dentro da zona de
rebaixamento e não vence há dois
jogos. Já o Verdão busca a segunda
vitória seguida numa rodada que
pode lhe render a vice-liderança do
Brasileirão - caso vença e Grêmio e
Santos percam seus compromissos.
Com uma luxação no ombro, fruto
de uma queda no treino de terçafeira, o meia venezuelano Alejandro
Guerra desfalca o Palmeiras que será
novamente comandado pelo
interino Alberto Valentim, que no
domingo deverá ter seu principal
compromisso à frente da equipe,
quando desafiará o Grêmio em Porto
Alegre. Na Ponte, Emerson Sheik é
baixa, por lesão.

Fora da zona de rebaixamento,
mas no limite crítico da tabela de
classificação - iniciou a rodada a
três pontos do grupo dos quatro
últimos -, o Atlético-PR desafia o
Vitória nesta quinta-feira em busca
de pontos para ganhar um fôlego
a mais no Brasileirão. A partida,
válida pela 29ª rodada, está
marcada para as 20h, no
Barradão, em Salvador (BA).
Sem vencer há quatro jogos, o
Furacão conta com os retornos do
meia Lucho González e do lateralesquerdo Fabrício. Já o atacante
Nikão cumpre suspensão.
JOGAM HOJE
20h
20h
21h
21h

BRASILEIRÃO
Palmeiras x Ponte Preta
Vitória x Atlético-PR
Flamengo x Bahia
Sport x Santos

Megasena
Parcialmente
nublado com
chuva e trovoada

Parcialmente
nublado com
chuva e trovoada

Parcialmente
nublado com
chuva e trovoada

Parcialmente
nublado com
chuva e trovoada

Fases da lua
NOVA
19/10 - 17h12

CRESCENTE
27/11 - 20h22

CHEIA
04/11 - 03h22

MINGUANTE
10/11 - 18h36

Flamengo

A seleção brasileira sub-17 segue dando show
na Copa do Mundo da categoria. No início
da tarde de ontem, a Canarinho bateu
Honduras por 3 a 0 e garantiu a vaga nas
quartas de final da competição. O atacante
Brenner (duas vezes) e o meia Marcos Antônio
marcaram os gols do Brasil no Estádio
Jawaharlal Nehru, em Kochi, na Índia. Na
próxima fase o Brasil terá a Alemanha como
adversária, no domingo, às 12h30 (de
Brasília), no Estádio Salt Lake, em Caucutá.

Quina

Concurso: 1574

01 02 03 05 06 07 10 11
12 14 15 17 18 21 22
Concurso: 197 8

02 06 22 44 55 57
Concurso: 4509

07 08 09 53 56

O Flamengo recebe o Bahia nesta
quinta-feira, às 21h, disposto a
encerrar de vez a inconstância das
últimas rodadas do Brasileirão. Se
vencer hoje, o Rubro-Negro carioca
emplacará a segunda vitória seguida
nos últimos jogos, depois de ter
alternado entre vitória, empate e
derrota nos últimos compromissos.
Para o duelo na Ilha do Urubu o
técnico Reinaldo Rueda terá a
escalação considerada pelo treinador
como a mais próxima do ideal. A
única mudança em relação à formação
que venceu a Chapecoense é a volta
de Juan no lugar de Rafael Vaz.

SUB-17

Lotofácil

Fonte: Simepar

Diretor
Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

Terceiro colocado após o tropeço em casa diante do Vitória, o Santos tenta
recuperar os pontos como visitante nesta noite, às 21h, contra o Sport, em
Recife (PE). Sem Alison, suspenso, e Renato, ainda no departamento médico, o
técnico Levir Culpi armou o Peixe com um meio-campo mais ofensivo do que
nos últimos jogos. Vecchio, Serginho e Yuri brigam por uma posição ao lado
de Matheus Jesus. Volante de contenção, Leandro Donizete nem foi
relacionado para o jogo. Outro desfalque é o atacante Bruno Henrique, com
dores na panturrilha esquerda. Mais uma vez o substituto deve ser Jean Mota.
Improvisado, o meia fez um gol e foi destaque no empate com o Vitória.

Sexta
K 21 L 16

Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

Palmeiras

Curitiba

Quinta
K 29 L 16
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Santos x Sport

ATLÉTICO PARANAENSE

NOTAS

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

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

SECOM

“Com relação aos
valores, quem está
conduzindo é o prefeito
Paranhos, mas já posso
aqui antecipar, porque
não tem segredinho
nessa história, quanto
mais transparente
for, melhor.”
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Lotomania

Concurso: 1806

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

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

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: 5224

44.256
05.331
57.706
08.726
29.091

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.
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gente@jhoje.com.br

Teatro e oficina
O Sesc Encena traz o
Espetáculo Ella, com Ana
Oliveira (Manaus-AM). Além
do espetáculo será realizada
uma ação formativa que
abordará os temas como o
estar presente, encontrar e
aceitar o nosso fracasso,
aproveitar o seu próprio
ridículo a seu favor.
oOo
O evento faz parte da
programação do Festival de
Teatro de Cascavel. Será
sábado, das 9h às 13h, no
Sesc, (Rua Carlos de
Carvalho, 3.367. Mais
Informações pelo telefone:
(45) 3219-5450.
Mariam Liz
a
Wassmansdorf com
s,
tto
Ma
ne
eli
qu
Ja
a
filh
em Nurembergue, na
Alemanha

Saúde e
Segurança são temas
de Seminário
O Centro de Educação
Profissional Pedro Boaretto
Neto – CEEP de Cascavel realiza
o 1° Seminário Regional de
Saúde e Segurança do Trabalho,
dias 21 e 22 de outubro, das
8h às 17h30.
oOo
O evento é uma promoção
do CEEP, Segurança do
Trabalho, Sintespar Sindicato dos Técnicos de
Segurança do Trabalho no
Estado do Paraná, Prefeitura
de Cascavel, Fundacentro,
Ministério do Trabalho
e Emprego.
As inscrições podem ser
feitas até sexta-feira.

Café com Sorrisos
Hoje a Apofilab (Associação dos Portadores de Fissura
Labiopalatal) comemora mais um aniversário. São 26 anos
promovendo sorrisos. E, para comemorar, convida
colaboradores, alunos, diretores e imprensa para um Café
com Sorrisos. Será às 9h, na Rua Hélio Richard, 1.790,
Bairro Claudete. Informações
(45) 3326-7986.

Feira agroecológica
Amanhã é dia de feira com
produtos orgânicos,
oriundos da produção da
Agricultura Familiar. A feira
ocorre toda quinta-feira,
das 9h às 12h30, no Bloco
I da Unioeste.
CESAR PILATTI

Jorge Luiz Santos e Márcio
Couto, que vão tomar
posse da nova diretoria da
Associação Médica de
Cascavel, amanhã

Nada do que vivemos faz
sentido se não tocarmos o
coração das pessoas.
Cora Coralina

ÚLTIMA HORA
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AILTON SANTOS
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Mortes quadruplicam
O número de acidentes de trabalho em Cascavel apresentou queda de janeiro a setembro deste ano em comparação ao mesmo período de 2016. O que preocupa, no
entanto, é o número de trabalhadores mortos. Números do Sistema de Informação
de Agravos de Notificações apontam para oito mortes no trabalho. Isso é quatro
vezes maior ao registrado no ano passado, quando duas pessoas morreram.
z Pág. 12
AÍLTON SANTOS
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Na semifinal
O Cascavel Futsal confirmou o favoritismo e, diante de um bom público
no Ginásio da Neva, na noite de ontem, goleou o Campo Mourão por 7 a
2 no jogo de volta das quartas de final
da Série Ouro do Campeonato Paranaense. Com isso, carimbou vaga para a
semifinal e superou a campanha dos
dois últimos anos no Estadual, quando caiu nas quartas de final.
A goleada cascavelense começou
a ser construída aos 8min de jogo,
com Adeírton em cobrança de pênalti. Ele mesmo ampliou o placar a 5min
do fim da primeira etapa, novamente
em cobrança de penalidade. Ainda
antes do apito final para a primeira
metade do jogo, Allan marcou um
bonito gol em troca de passes com
Hernandes, a 3min do fim, e Guilherme no contra-ataque ampliou, nos
segundos final: 4 a 0.

No segundo tempo o Campo Mourão descontou aos 5min jogados em
cobrança de falta ensaiada bem aproveitada por Mário Júnior. Três minutos
depois, entretanto, Issamu tratou de
esfriar a reação dos visitantes numa
jogada de contra-ataque.
Perdendo por 5 a 1, o Campo Mourão apostou em Caça como linha gol e
a estratégia funcionou, com Mário Júnior, novamente, descontando o placar,
a 6min para o fim do jogo.
O ímpeto pelo empate, no entanto,
custou caro ao Campo Mourão, que nos
três minutos finais, atuando com linha
gol, sofreu mais dois gols. Issamu, novamente, mandou para as redes vazias numa jogada errada de ataque dos
mourãoenses e o prata da casa Murillo selou a vitória num chute quase sem
ângulo, da linha de fundo, depois de
receber a bola numa bonita jogada in-
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dividual de Jorginho, já nos segundos
finais da partida.
Antes do apito final, deu tempo para
o jovem goleiro Ramón evitar que o
Campo Mourão diminuísse a diferença, ao defender uma cobrança de tiro
livre de Mário Júnior.
Feito o dever de casa, a Serpente
Tricolor agora espera quem passar do
confronto entre Foz Cataratas e Marreco, que iniciaram ontem à noite o duelo mata-mata.

CHEGANDO
AO FIM
O plantio da safra de verão de soja chega ao
fim dentro de dez dias e nos 28 municípios da
região, que pertencem ao núcleo da Seab de
Cascavel, a área cultivada será de 568,2 mil
hectares. Para a safra 2017/18, devem ser
produzidas 2,1 milhões de toneladas.
z Pág. 09

Retomada das
obras do Cisop
ainda sem data
z Pág .03

Casamento
terá uniões
homoafetivas
z Pág .13
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Parabéns!
Silvana Faria, Pedrinho Silvério, Eunice Niebielski, Lordes Pires de
Souza, Vania Arbusa, Celsuir Veronese, Edinilson de Freitas e Vilmar
Valdemarca.

Salmo do Dia Salmo 105

Protege nos dias: 26/05, 07/08,19/
10,31/12,14/03. Número de sorte: 10.
Mês de mudança: outubro. Está presente na Terra de 22h20 às 22h40.
"Quem nasce sob esta influência tem
classe, é elegante, nobre e altruísta em
seus relacionamentos, devido ao seu
domínio espírito/instinto. Seu bom astral
é contagiante. É poderoso, inteligente e
com sua profunda capacidade de análise, consegue catalogar tudo que lhe
chega às mãos, cortando aquilo que não
interessa. Sua conduta honesta, será
uma proteção contra as fraquezas e
as influências negativas. Muitas vezes pensará que "as portas se
fecharam", mas deverá saber
que para cada porta fechada,
seu anjo lhe abrirá muitas outras.

Hoje, você vai querer algo diferente
para afastar a rotina. Um passeio ou
mesmo um programa num lugar diferente pode vir a calhar. Mas não alimente desconfianças na família, principalmente de manhã. Cor: branco.

Libra

No dia de hoje, pode se chatear pensando na sua carreira, na parte da
manhã. Não fique se comparando com
os outros e espante o pessimismo! Cor:
marrom.

Escorpião

Pela manhã, o astral pode pesar e você
vai se sentir inseguro no relacionamento. Mas o clima logo melhora, principalmente se contar com os conselhos ou
ajuda dos amigos. Cor: roxo.

Sagitário

A manhã começa tensa e você pode
se cobrar demais. Pegue mais leve ao
analisar seu comportamento nos últimos tempos, e não desconte sua frustração criticando os outros. Cor: tons
escuros.

O clima pode ficar meio pesado na parte
da manhã. Tome cuidado com o mau
humor e o excesso de críticas, principalmente da família. Depois, o clima
melhora e vai se entender melhor com
as pessoas. Cor: lilás.
A manhã pode ser marcada por desentendimentos, mas procure afastar o
pessimismo. Controle as críticas às pessoas mais próximas, e não dê espaço
para a insegurança. Cor: vermelho.

Capricórnio

Pela manhã, pode se sentir um pouco
inseguro sobre as suas finanças. Depois, o astral melhora e você vai curtir
a companhia das pessoas mais próximas. Cor: branco.

Na parte da manhã, o astral estará
pesado. Se você exagerar nas críticas
e ficar apontando os erros dos outros,
principalmente em casa, vai arrumar
briga. Cor: lilás.

Logo cedo, é melhor ter mais cuidado
com a inveja. Você pode atrair atenção
de seus superiores, causando ciúmes em
colegas de trabalho. Hoje você vai se
tornar o centro das atenções. Cor: azul.

Aquário

A entrega está prevista
para a semana que vem,
em data ser definida.

ANJO UMABEL

Na parte da manhã, o astral pode ficar
mais pesado. Não cobre tanto os familiares, nem fique apontando os erros
dos outros. À noite, você estará de bom
humor. Cor: verde.

Peixes

ENTREGA

Áries

Quem quiser colaborar
com a campanha pode
entrar em contanto com
Ana Maria, mãe de uma das
alunas. (45) 9 9842-3149.

gado aos profissionais e estudantes do colégio e para toda comunidade.
De acordo com Ana Maria,
mãe da aluna Ana Gabriella, a filha contou com seu apoio desde
o início. “Este é um importante
projeto na escola que veio pra ficar, além de ajudar pessoas estimula o desenvolvimento do saber, do senso crítico”.

Touro

PARA
DOAR

Um grupo de alunas do Colégio Estadual Wilson Joffre, criaram
a campanha de arrecadação de
cabelos para confecção de perucas a pessoas em tratamento na
Uopeccan - Hospital do Câncer de
Cascavel. A campanha “Doar não
dói” ocorre desde o ano passado. A sugestão partiu da estudante Ana Gabriella, que doou o próprio cabelo e decidiu compartilhar
a ideia com suas colegas, Ana Gabriella Agnoletto Coutinho, Marya
Antonia, Gabrieli Pelin Rigo, Laura Serbet, Manu Haubert Theinel
e Millena Maia Lech, que abraçaram a causa. O projeto foi divul-

Devido ao sucesso da campanha
no ano passado, elas resolveram
continuar com o projeto e
entraram na Campanha do
Outubro Rosa.
Ana Maria conta que só no
Colégio, foram realizados 17
cortes de cabelo comprido,
gratuito. Outras pessoas que já
conhecem a campanha também
participaram trazendo mais
doações. A ação foi coordenada
pela professora Luiza Helena e
direção do Colégio Wilson
Joffre, em parceria com uma
equipe de cabeleireiros.
A iniciativa é fundamental para
lembrar as mulheres sobre a
importância de reparar em
eventuais sinais de anormalidades
nos seios, como secreções e
saliências. Nos casos de mulheres
com câncer de mama,
considerando que algumas
opções terapêuticas podem
causar a queda de cabelos, o
que é motivo de sofrimento dos
pacientes, esse gesto solidário
pode reduzir o sofrimento e
melhorar a autoestima.

Você estará mais possessivo e o excesso de cobranças ou críticas a quem
ama, principalmente na parte da manhã, pode atrapalhar o romance. Cor:
branco.

Gêmeos

SUCESSO

17

horóscopo

Câncer

Solidariedade em fios de cabelo

Leão

ROSA

Louvai ao Senhor, e invocai o seu nome;
fazei conhecidas as suas obras entre
os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos;
falai de todas as suas maravilhas.
Gloriai-vos no seu santo nome; alegrese o coração daqueles que buscam ao
Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força; buscai a sua face continuamente.
Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos
seus prodígios e dos juízos da sua boca;
Vós, semente de Abraão, seu servo,
vós, filhos de Jacó, seus escolhidos.

Virgem

OUTUBRO

VARIEDADES

CASCAVEL, 19 DE OUTUBRO DE 2017

FOTOS: DIVULGAÇÃO

16 VARIEDADES

Logo cedo, o astral estará um pouco
carregado: escolha as palavras com
cuidado para evitar atritos. Pode se
divertir bastante na companhia de irmãos ou primos mais próximos, na
parte da tarde. Cor: branco.
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N o velas
que foi incendiada. Arlete se surpreende ao ver Júlio em seu táxi.

• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Lica chega com MB à escola e tenta despistar Marta. Bianca e Júlia cobram proteção de Clara junto a Malu.
Lica pressiona Clara sobre as atitudes
de Malu. Nena e Das Dores acompanham Ellen à escola e exigem uma posição de Edgar sobre a agressão sofrida pela menina. Edgar faz com que Bianca, Júlia e outros alunos responsáveis se desculpem com Ellen. Keyla e
Tato discutem por causa de Tonico, e
Dóris ajuda os dois.
PEGA PEGA
Evandro se incomoda com o interrogatório de Antônia. Tânia visita Sandra Helena. Agnaldo consegue um celular, liga para Wanderley e pede que
compre um urso igual a Denguinho.
Márcio e Bebeth ficam assustados ao
ver a casa queimada. Eric pede para
Júlio se afastar de seu hotel. Tânia e
Sabine ficam presas no elevador do
hotel. Borges não aceita o convite de
Eric para que ele e a família se hospedem no hotel até a reconstrução da casa

CARINHA DE ANJO
Todos começam a saber que Cecília e Gustavo estão namorando. Franciely chega a quadra da escola de samba “Unidos de Doce Horizonte” para o
concurso que escolherá a nova rainha
de bateria. Jorjão (Thogun Teixeira) diz
que há outras candidatas, mas que tudo
dará certo. Fátima e Cristóvão vão até
a quadra para acompanharem o concurso. Silvestre é o primeiro a aparecer
na quadra para aplaudir a amada e entregar flores para ela. Silvestre vai disfarçado até a quadra.
• SBT
NO LIMTE DA PAIXÃO
Maciel está na banheira com o corpo em chamas e Frida, debochada,
manda beijos ao amante e depois vai
embora. Ana Cristina conversa com
Fernandinho e explica que é sua verdadeira mãe. Depois, diz a Otávio que
beijou Ânimas por compaixão e que logo
depois ele morreu em seus braços. Ana
Cristina enfrenta Frida e exige que ela

explique por que trocou os bebês. Ela
diz que não se arrepende do que fez e
nega a dar explicações. Maria Madalena decide mostrar a Otávio as fitas gravadas por Maciel.
record

• RECORD

O RICO E O LÁZARO
Lior fala sobre Asher com Benjamin.
Joana se despede de Asher e deixa a
prisão. Ravina se irrita ao ver Fassur
amedrontando os netos de Elga. Oziel
é ignorado pelo sacerdote. SammuRamat ameaça Aspenaz. Lior conta
suas histórias com Asher para Benjamin. Nabonido procura Daniel e diz
que Nebuzaradã pretende matar Belsazar. O rei manda os oficiais serem rígidos com o povo. Em conversa com Nitócris, Namnu diz que jamais faria mal a Belsazar. Neusta
retorna ao palácio. Zac encontra
com Ayana e diz que chegou a hora
dela prestar o servicinho contra
Asher. Lior convida Benjamin para a
casa de Joana. Namnu procura Lia
e diz ter um segredo para contar.
Dana fala sobre o jantar com Absalom. Oziel pede para falar com Elga.

SBT • UM CAMINHO PARA O DESTINO

Mariana sabota o carro que vai
buscar Amélia e Fernanda

DIVULGAÇÃO

Fernanda diz à mãe que o avô despreza seu pai por ser um
jardineiro, por isso não quer conhecê-lo. Branca diz a Luiz que
ele só está interessado em conhecer a filha porque sabe que
ela será a única herdeira da fortuna do Sr. Amélia discute com
Fernanda e revela que Pedro não é seu pai biológico. Mariana
sabota o carro que vai buscar Amélia e Fernanda. As duas sofrem um grave acidente. Pedro chora desconsolado por Fernanda ter ido embora, mas nem imagina a tragédia que acaba de
acontecer. Carlos tenta conseguir o perdão de Pedro e conta a
ele que foi vítima de uma mentira de Isabela. Marisa diz a Isabela que Fernanda não está à altura de Carlos, mas não dá para
negar que ele a ama. Pedro ameaça matar Luiz se descobrir
que ele está incomodando Amélia e Fernanda. Impaciente para
rever a filha e conhecer a neta, Fernando diz a Branca que ela
ainda não chegou porque ainda não o perdoou.
* 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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Escondidinho
Saudável

 4 batatas-doces (500 g)
 ½ colher (sopa) de azeite (10 ml)
 ½ colher (chá) de sal
 1 embalagem de Creme de Queijo Minas Light (200g)
 1 colher (chá) de tomilho
 1 colher (chá) de alecrim Para o recheio:
 1 peito de frango sem pele e sem osso (300 g)
 1 folha de louro
 1 cebola pequena (100 g)
 1 dente de alho (5 g)
 1 tomate (100 g)
 1 colher (sopa) de azeite (10 ml)
 1 colher (chá) de orégano
 ½ colher (chá) sal

 PREPARO
Comece fazendo o purê: cozinhe as batatas-doces por cerca de 50 minutos,
até que, ao espetar um garfo, elas estejam macias. Amasse-as com um
espremedor de batatas ou com um garfo. Misture o azeite, o sal e 1 colher
(sopa) do creme de queijo e reserve. Faça então o creme: em uma tigela,
misture o restante do creme de queijo minas com as ervas e reserve.
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Cozinhe o peito de frango com a folha
de louro por cerca de 40 minutos e,
assim que estiver cozido, retire-o da
água e deixe esfriar um pouco. A
seguir, desfie-o. Pique a cebola, o alho
e o tomate em pedaços bem
pequenos. Refogue-os no azeite e
acrescente o frango desfiado, o
orégano e o sal. Acrescente ½ xícara
(chá) de água (100 ml) e deixe
cozinhar por mais 3 minutos.

Montagem:

Em uma travessa de 16 x 16 cm, espalhe o recheio e cubra-o com o
creme de queijo e ervas. A seguir, coloque o purê de batata-doce
e salpique queijo ralado por cima. Leve ao forno médio (180 ºC) preaquecido por 30 minutos.

