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PLACAR DE ONTEM
 LIBERTADORES

River Plate  ? x ? J. Wilstermann

SUL-AMERICANA
LDU ? x ? Fluminense

STF libera denúncia contra Temer
O ministro do Supremo Tribu-

nal Federal (STF) Edson Fachin li-
berou ontem o envio à Câmara
dos Deputados da segunda de-
núncia apresentada pelo então
procurador-geral da República
Rodrigo Janot contra o presiden-
te Michel Temer. A decisão foi
tomada pelo ministro após a de-
cisão do plenário que autorizou
o envio por 10 votos a 1.

A formalidade será cumprida
pela presidente da Corte, minis-
tra Cármen Lúcia, que deverá de-
terminar ao diretor-geral do Su-
premo o envio da comunicação ao
gabinete do presidente da Casa,
Rodrigo Maia. Até o fechamento
desta edição, o rito não havia
sido cumprido.

No julgamento, os ministros
seguiram entendimento do rela-
tor do caso, ministro Edson Fa-
chin, no sentido de que cabe ao
Supremo encaminhar a denúncia
sobre o presidente diretamente
à Câmara dos Deputados, sem
fazer nenhum juízo sobre as acu-
sações antes da deliberação da
Casa sobre o prosseguimento do
processo no Judiciário.

Contrariou
O entendimento do Supremo contraria pedido feito pela defesa de
Temer, que pretendia suspender o envio da denúncia para esperar o
término do procedimento investigatório, iniciado pela PGR, para
apurar ilegalidades no acordo de delação da JBS, além da avaliação de
que as acusações se referem a um período em que o presidente não
estava no cargo, fato que poderia suspender o envio.

FACHIN FOI O RELATOR da
segunda denúncia contra Temer

AGÊNCIA BRASIL

 , 22/09/2017
Edição 7855 - Ano XLI

Nasce uma minicidade
Inaugurado na manhã de ontem na região norte de Cascavel, o Residencial Riviera deverá rece-

ber uma população de oito mil moradores nas 2.089 casas e apartamentos do Programa Minha
Casa, Minha Vida. Se for levar em consideração a última estimativa populacional do IBGE, o

residencial é maior, em número de habitantes, do que 177 cidades paranaenses. A obra exigiu
uma grande demanda de serviços públicos para atender a população.

 Págs.  12 e 13
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É tempo de flores!
O inverno se despede hoje para dar lugar

à estação mais colorida do ano. A Primavera
começa com altas temperaturas e quase nada
de chuva, a não ser algumas pancadas isoladas
previstas para amanhã. Há alguns dias, já era

possível ver a Primavera pedir passagem com
belas flores enfeitando a cidade. Agora é

oficial: a estação das flores chegou!
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Cascavel 39 18 12 3 3 77 45 32
2º Pato Branco 36 19 10 6 3 54 31 23
3º Marechal 35 19 10 5 4 51 42 9
4º Marreco 34 19 10 4 5 72 45 27
5º Foz Cataratas 34 19 9 7 3 44 33 11
6º Guarapuava 26 19 7 5 7 50 51 -1
7º São Lucas 24 20 7 3 10 43 63 -20
8º Campo Mourão 24 19 6 6 7 46 46 0
9º Umuarama 20 18 5 5 8 48 44 4
10º Toledo 11 19 3 2 14 29 72 -43
11º Caramuru 5 19 1 2 16 35 77 -42

TAÇA FPF

HOJE
19h Cascavel x Umuarama

21ª RODADA

HOJE
20h30 Marechal x Campo Mourão

SÁBADO
20h Guarapuava x Caramuru
20h30 Marreco x Foz Cataratas
20h30 Toledo x Cascavel

DOMINGO
11h Umuarama x Pato Branco
Folga: São Lucas

22ª RODADA

 Líder da Série Ouro do Campeona-
to Paranaense e invicto a 12 jogos, o
Cascavel Futsal recebe o Umuarama na
noite desta sexta-feira para um clássico
que pode lhe garantir o topo da tabela
de classificação com uma rodada de an-
tecedência para o fim da primeira fase.
O duelo está marcado para as 19h no
Ginásio da Neva e fecha a 21ª e penúl-
tima rodada do Estadual.

Avançar na liderança é garantia de
atuar em casa nas partidas derradei-
ras do mata-mata dos playoffs. Já clas-
sificado para as quartas de final, o time
cascavelense só precisa de um ponto
para confirmar a melhor campanha.

Um ponto, aliás, também é o que
o Umuarama precisa para seguir com
chances de adentrar no G8, mas de-

Para o Cascavel Futsal, o compromisso desta sexta-feira abre uma rodada
dupla de clássicos, pois no dia seguinte ao duelo com o Umuarama visitará o
Toledo, às 20h30 deste sábado, no Ginásio Alcides Pan. Para o jogo em casa,
entram em quadra pendurados com dois cartões os atletas Guilherme, Ade-
írton e Marquinhos.

pois precisará vencer o Pato Branco
na última rodada. Uma derrota na
Neva significará a eliminação do bicam-
peão (2007 e 2008).

No Cascavel, o técnico Nei Victor não
poder contar com o pivô Jorginho, que
cumpre seu segundo jogo de suspen-
são, nem com Allan, que se recupera de
lesão. No Umuarama, o pivô Raphael
Dantas está fora por suspensão.

Rodada dupla

Cascavel Futsal
na Neva
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Ao contrário do que foi confir-
mado ontem pela APP-Sindicato e
postado no site oficial da entida-
de, o resultado oficial da eleição
das novas diretorias estadual e
regional, além de seu Conselho
Fiscal, não foi divulgado na manhã
de ontem e a lista dos eleitos ain-
da é um segredo.

Embora haja uma parcial da vo-
tação, a assessoria de comunicação
do sindicato, que fica em Curitiba,
não soube informar o dia nem o ho-

Usuários da Unidade Básica de
Saúde (UBS) ficaram indignados na
tarde de ontem por esperarem um
longo tempo para pegar o medica-
mento após a consulta. Na unida-
de há uma farmácia que entrega o
remédio aos pacientes, mas ontem
eles tiveram que aguardar. Solan-
ge de Oliveira, relatou que precisou
esperar muito. “Já tem uma hora
que eu consultei e preciso pegar o
remédio, mas tenho de ficar aqui
esperando”, relata.

Esta não foi a primeira vez que
ela passa pela mesma situação.
“Tempos atrás vim aqui no posto tra-
zer minha filha, ela precisava de an-
tibiótico e a farmácia estava fecha-
da, tive que pagar R$ 200 no medi-
camento fora do posto” comenta.

A mulher disse ainda que os ser-
vidores não gostaram da reclamação
dela. “Os funcionários do posto fi-
cam conversando na recepção, uma
total falta de respeito, e ainda olha-
ram ‘torto’ pra mim depois que me

Placa informava
que farmácia

reabriria mais tarde

ESPERA GERA RECLAMAÇÃO
DIVULGAÇÃO

APP:
rário em que os nomes dos candi-
datos eleitos serão divulgados.

Até o fim da tarde de ontem, a
APP-Sindicato trabalhava com par-
ciais estaduais de 15.411 votos à
Chapa 1 de Hermes Leão (candida-
to à reeleição), outros 11.084 vo-
tos para a Chapa 2, encabeçada por
Luiz Paixão, 773 votos à candidata
Isabele Félix da Chapa 3 e 144 a
Gilzon Mezarrobba, da Chapa 4.

Em Cascavel, pouco mais de três
mil sindicalizados estavam

 Reportagem: Marina Kessler

Resultado final
ainda é segredo

ouviram falando da demora para
minha mãe no telefone”.

A reportagem tentou, por diver-
sas vezes, entrar em contato com
a Secretaria de Saúde ou algum
coordenador. A informação era de
que o secretário Rubens Griep es-
tava em reunião.

aptos a votar. A votação ocorreu na
terça-feira (19) com mais de cem
urnas fixas e itinerantes espalha-
das pela região de abrangência do
núcleo local. Conforme as parciais,
a Chapa 1, que tem como candida-
to Daniel Matoso seguia na frente
com cerca de 900 votos. Já a Cha-
pa 2 somava 700 votos.
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Como funciona
O vereador não pode simplesmente
fazer uma emenda. Essas propostas
dependem de remanejamento.
Funciona assim: o vereador que
propuser uma obra, por exemplo,
precisa prever remanejamento de
verba de outras ações para a nova
proposta. Só que não se pode tirar,
basicamente, das pastas de Saúde e
de Educação. Muito menos do
dinheiro que está previsto com a
máquina administrativa, para
pagamento de pessoal. Neste caso, a
limitação é grande para novas ideias.

O que chamou a atenção, de todas as secretarias, foi a atenção espe-
cial dada à Secretaria de Cultura. Diversas ações, que em 2013 não
estavam previstas, foram colocadas no planejamento. Como reforma da
Praça Parigot de Souza, construção de um palco coberto na Praça Wilson
Joffre, construir um Centro Cultural no Bairro Floresta, entre outras. Ações
em Saúde e Educação, por exemplo, não fogem muito daquilo que o Mu-
nicípio é obrigado a fazer. Como fornecer alimentação, atendimento nas
unidades básicas; serviços básicos, mas que demandam grana.

Plano será votado na
próxima semana,
durante sessão

Poucas emendas
O PPA de 2018 a 2021 recebeu dos
vereadores bem menos propostas

do que lá em 2013. Naquela
época, 151 emendas foram

propostas. Só 31 aprovadas. Neste
ano foram apenas 37 emendas.
Para o diretor do Legislativo, o

número diminuiu drasticamente
porque os vereadores acataram,

praticamente, a posição do
Executivo. “O Município está com

orçamento inchado. É
praticamente a mesma realidade

de 2013, apenas com a receita
maior. Só que naquela época um

só vereador propôs 99 emendas e
teve de retirar todas. A maioria
das propostas recebeu parecer

contrário. Não adianta fazer uma
emenda se não há dinheiro para
cumprir com isso”, relata. Das

emendas de 2017, a maioria está
relacionada a obras. Construção

de posto de saúde, reforma de
salão comunitário, recape de
asfalto e repasse para Molivi,

Uopeccan, por exemplo.

Atenção à cultura
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 PARANAENSE DE TÊNIS
A cidade de Maringá está recebendo a etapa paranaense do Juniors

Series 1000 Infanto-Juvenil de Tênis, no Clube Olímpico. A
Associação Atlética Comercial está presente na competição com seis

atletas: Isadora Fulber, categoria 10 anos; João de Lara e Caetano Luzzi,
categoria 11 anos; Mayron Fulber (foto) e Gabriel Albiero, na categoria

12 anos; e Nicholas Sampaio, na categoria 14 anos.

Copa Comercial
Uma semana depois da
categoria Livre ter iniciado as
disputas da Copa Comercial de
Futebol Sintético, agora é a
vez dos atletas das categorias
Sênior e do Super Sênior
entrarem em campo pela
competição, nesta sexta-feira e
sábado, respectivamente, nos
campos da Sede Social. Hoje os
jogos são: Tintavel x Schiffer/
Jeans Piaccelli e União x
Notoya / Incentive House às
19h15; Agrossol x Tomacheski e
Ferrocol/Natural Island x Isto
É/Megasorte às 20h10; e Eko7
x Coqueiral às 21h. Amanhã,
pela Super Sênior, os jogos
serão Social FC x Embalagens
Novo Mundo e Oxiguaçu x
Turma da Terça às 16h, e
Imobiliária Roani/Natural
Island x Cattani Sul às 17h.

FUTSAL MENORESADAF

AAC

O Ginásio Sérgio Mauro Festugatto será palco de partidas decisivas neste fim de semana. Durante a manhã e a tarde desta sexta-feira, o local recebe
as finais da 2ª edição dos Jogos da Primavera da Região Norte, com atletas de 12 a 17 anos de idade. Já a partir das 19h30 os confrontos serão

pela 3ª fase classificatória da Liga NFP (Novo Futsal Paraná), na categoria sub-10. O duelo de abertura da competição estadual será entre
Medianeira Futsal e Academia Futsal/Londrina. Em seguida, às 20h15, será a vez do confronto entre os anfitriões ADAF Futsal (foto), comandada por
Marquinhos Gois, e Associação Atlética Comercial, comandada por Aladinho. No sábado as equipes trocam de adversários e a competição volta a

ocorrer a partir das 9h30. Já no período da tarde, a partir das 14h, as rodadas serão no Ginásio da Neva.
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Fábio Donegá

PPA: recursos
comprometidos
preocupam
Na próxima semana, a Câmara

de Vereadores de Cascavel votará
o futuro do Município, o planeja-
mento para a administração dos
próximos quatro anos. O PPA (Pla-
no Plurianual) será discutido e com
ele as 37 emendas propostas pe-
los vereadores para o plano.

De 2018 até 2021, são R$
5,138 bilhões em orçamento. Pa-
rece muito, mas a grande preocu-
pação é que esse dinheiro está
quase todo comprometido. “Não
me preocupam as ações. Mas, na
forma em que está, me preocupa
a execução desse plano. Vai ter di-
nheiro? Vai, pelo que está previs-
to. Só que 75% dos recursos já es-

tão presos com a máquina admi-
nistrativa. E 55% disso depende de
transferência. Ou do Governo Fede-
ral ou do Governo do Estado. 2018
é um ano eleitoral. E pode ser quem
nem tudo que está previsto chegue
aos cofres do Município”, explica
o diretor do Legislativo de Casca-
vel, Mário Galavotti.

Outro fator que chama a atenção
é a quantia de dinheiro prevista no
item renúncia de tributos. São mais
de R$ 68 milhões em quatro anos.
“Nesse dinheiro temos a dedução
do Fundeb, mas o restante é de isen-
ção tributária. Por exemplo, pesso-
as que não pagam IPTU por conta
do salário. Em minha opinião, de-
veríamos parar um pouco com
isso no nosso País. Eu acredito
que se a pessoa ganha um sa-
lário mínimo ela tem condição
de pagar R$ 5 que seja em im-
posto. Temos países desen-
volvidos com uma carga tribu-
tária muito mais pesada que
a nossa e seguimos uma po-
lítica assistencialista”, opina
Galavotti.

Diretor do
Legislativo
considera
orçamento

inchado

Renúncia de tributos
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Duas semanas após ter ido a cam-
po pela última vez pela Taça FPF, o FC
Cascavel volta a disputar uma parti-
da pela competição neste domingo,
quando recebe o Maringá FC às
11h05, no Estádio Olímpico, pela últi-
ma rodada da primeira fase.

Outros oito times terão compro-
misso no mesmo horário, pois os du-
elos definirão os confrontos das quar-
tas de final. Cascavelenses e maringa-
enses já estão classificados, bem como
Foz do Iguaçu, Rio Branco, Iraty, Tole-
do e Paranavaí, restando apenas uma
vaga em aberto e a ser disputada por
Operário e Portuguesa Londrinense. O
Fantasma tem a vantagem do empa-
te para ficar com ela - receberá em
Ponta Grossa o lanterninha e já elimi-
nado Andraus.

Um ponto também é o que o FC
Cascavel precisa para se consolidar na
primeira posição e ter como adversá-
rio nas quartas de final o Operário ou
a Portuguesinha. Já uma vitória con-

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º FC Cascavel 19 8 6 1 1 12 6 6
2º Maringá FC 16 8 5 1 2 18 6 12
3º Foz do Iguaçu 16 8 4 4 0 11 5 6
4º Rio Branco 14 8 4 2 2 9 7 2
5º Iraty 12 8 3 3 2 12 15 -3
6º Toledo 10 8 2 4 2 10 9 1
7º Paranavaí 10 8 2 4 2 11 12 -1
8º Operário 7 8 2 1 4 6 10 -4
9º P. Londrinense 4 8 1 1 6 4 11 -7
10º Andraus 1 8 0 1 7 6 18 -1

TAÇA FPF

Domingo
11h05 FC Cascavel x Maringá FC
11h05 Foz do Iguaçu x Toledo
11h05 Rio Branco x Iraty
11h05 Paranavaí x P. Londrinense
11h05 Operário x Andraus

9ª RODADA (ÚLTIMA)

tra o vice-líder Maringá FC garantirá a
manutenção da campanha com
100% de aproveitamento no Olímpi-
co. Até aqui são quatro jogos e qua-
tro vitórias.

TREINOS PELA
MANHÃ,
DESFALQUES E
ESTREIA
Durante toda essa semana os
treinos do FCC ocorreram no
mesmo horário no qual será o jogo
deste domingo, às 11h, mesmo
com as elevadas temperaturas
dos últimos dias aliadas à baixa
umidade do ar. Apenas na
segunda-feira a atividade foi em
dois períodos. Nos demais os
treinos foram apenas pela
manhã, incluindo atividades no
Estádio Olímpico.
Para o duelo com o Maringá FC,
o técnico Rodrigo Cabral não
poderá contar com o meia
André nem com os atacante
Pedro Júnior e Tubarão, todos
suspensos. Em contrapartida, o
treinador poderá promover a
estreia do atacante Lucas Choco,
que teve o registro confirmado
como jogador da equipe.

FÁBIO DONEGÁ

FC Cascavel
no Olímpico
FC Cascavel
no Olímpico
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Podia dormir sem essa
A reportagem do Hoje News questionou o governador
Beto Richa a respeito do gasto de R$ 16 mil a cada

adolescente infrator internado e o fato de ter,
curiosamente, o mesmo número de adolescentes e de

educadores, praticamente. Beto, parecendo não saber a
resposta, pediu se a nossa reportagem achava isso bom
ou ruim. Como pedimos ao vivo pelas redes sociais, a

pergunta era para o senhor, governador.

Edgar “tímido”
O ex-prefeito de Cascavel,
atual secretário de
Assuntos Estratégicos do
governo do Estado, Edgar
Bueno, participou de
forma tímida da entrega
das chaves às famílias no
Conjunto Riviera. Quem
esperava um “alvoroço”, já
que a obra começou na
gestão dele, saiu
frustrado.

Saia justa
Edgar ficou em uma baita
saia justa quando o atual
prefeito, Leonaldo Paranhos,
discursou, agradeceu aos
parlamentares, ao ministro

das Cidades, vereadores,
cachorro, papagaio e
periquito por estarem
presentes, mas ‘esqueceu’
de Edgar.

Indireta direta
Em seu discurso, Paranhos
ressaltou que as famílias
deveriam ter recebido as
casas em dezembro do ano
passado, mas que o processo
atrasou por conta de uma
ação na Justiça. Isso
também teve, mas a fala
deixou transparecer uma
‘cutucada’ em Edgar Bueno
pelo atraso, considerando
que tudo ocorreu por um
erro na hora do sorteio
realizado no ano passado.

ENVERGONHADO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Além de Beto e do ministro das Cidades Bruno Araújo,
o deputado federal Alfredo Kaefer também marcou
presença no evento.

 Também presente o deputado estadual Adelino Ribeiro
e outros Parlamentares da região.

 Ninguém, no entanto, tirou o destaque da população,
alvoroçada com a entrega.

Vermelho, não se sabe de sol ou se de vergonha, Edgar
Bueno era o único da bancada principal que batia palma
ao discurso de Paranhos com bastante má vontade. Edgar
se privou a meios sorrisos e parecia, realmente, tímido
no palco de autoridades.

Na mira do Ministério
Público por meio da Ope-
ração Quadro Negro, acu-
sado de participar de um
esquema de desvio de R$
20 milhões dos cofres pú-
blicos com a anuência de
servidores da Secretaria
de Educação, que supos-
tamente faziam medições
falsas para a Valor Cons-
trutora receber pagamen-
tos sem executar obras
em escolas, o governador
Beto Richa acredita que as
denúncias recentes não
mancharão a vida política.
Ele deu entrevista à im-
prensa durante entrega de
casas do conjunto Riviera,
na manhã de ontem.

Questionado se as in-
vestigações devem atrapa-
lhar a tão especulada can-
didatura ao Senado em
2018, Beto afirma que é
“vítima” de perseguição.
Não confirma, mas também
não nega, a candidatura ao
Senado no ano que vem.
“Tenho sido vítima de de-
núncias vazias e levianas.

A minha história de vida e a
história da minha família de-
monstram isso. Todas as
providências para ressarcir
os cofres públicos foram to-
madas antes de o MP (Mi-
nistério Público) entrar na
investigação. Com ações de
improbidade e bloqueio de
bens. E precisamos lembrar
que investimos R$ 10 bi-
lhões, 35% do total da re-
ceita do Estado, na Educa-
ção”, se defende.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

A poio
Sobre o também especulado apoio ao então depu-

tado estadual Ratinho Júnior para a cadeira de gover-
nador do Estado no ano que vem, Beto tenta sair pe-
las beiradas dizendo que acha cedo para pensar no
assunto. “Não estou pensando nisso no momento. Te-
nho me concentrado em terminar bem o mandato. Não
termino uma elei-
ção já pensando na
outra”, garante.

GOVERNADOR do Estado concedeu
entrevista durante visita ao Riviera

“Vazias e
levianas”
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Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

Cascavel, 22 de setembro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- José Luiz Maia Galvão e Caroline Zanoni Silva
2- Guilherme Bartzik Meira e Ana Paula de Freitas
3- Levi Batista Apolinario e Vanusa Piaiano
4- Alex Becher Monteiro e Leticia dos Santos Laureano
5- Nelson Cesar Dias Magalhães e Rita de Cassia Rosa Mendes
6- Thiago Henning e Eliane Batista dos Santos
7- Ronaldo Aparecido Gomes Marques e Bárbara Ramos
8- Josineu Nunes dos Santos e Sebastiana da Conceição Vera
9- Fabio Marcos Martins e Patricia Dicheti Balbinot
10- Sergio da Silva Dzvonek e Giovana Xavier da Silva
11- Tiago Cardoso Sieves e Monica Cristina Costa da Fonseca
12- Fabiano de Oliveira e Ana Paula Bartzik da Silva
13- Alessandro Gomes Misael e Priscila Diniz de Moraes
14- Joel Nunes Oliveira Farias e Lizandra Aleixo
15- André Antonio Ferreira e Tatyane Saldanha Fant
16- Wesley da Silva Campos e Andressa Priscilla Gonçalves
17- Joaquim Raimundo de Almeida Neto e Rosangela da Silva
18- Cleiton José Luquini e Aline Maiara Floriano
19- Marcos Antonio Roque e Suzana da Silva Dario
20- Rosinaldo Porto Catrinck e Cristiane Tracz

A cidade de Campo Mourão recebe
neste fim de semana as disputas da 3ª
e última etapa classificatória da Série
Ouro do Campeonato Paranaense de
Handebol Juvenil (Sub-18). Invicta
após quatro jogos, a equipe ACH/
Santa Maria/Unioeste/Jada,
comandada por Marcos Galhardo,
terá três compromisso nesta etapa, que
definirá as últimas vagas para a fase
final. Às 14h deste sábado, o desafio
é contra o time de São Miguel do
Iguaçu. Mais tarde, às 19h30, no
mesmo dia, o embate é contra a equipe
de Maringá. Já no domingo o
encerramento da participação é contra
a equipe de Alto Paraná, às 10h20.

Terrão
O Futebol Terrão do Jardim
Colonial terá confrontos apenas
no domingo neste fim de semana.
Serão seis jogos marcados para
iniciar às 8h30, com Zé Milton x
União Independente. As demais
partidas são Frutana x 100%
Interlagos (9h30), Titânio x Fúria
do Terrão (10h30), Juventude x
Treme Terra (11h30), JG
Construções x Recanto Colmeia
(12h30) e Bar Fortaleza x Auto
Escola Avenida (13h30).

Futsal amador
Nove jogos movimentarão atletas
de 18 equipes na Copa Liga
Ferronatto de Futsal, que terá
início neste domingo com cinco
confrontos no Ginásio da Neva,
naipe feminino: TPM X Bola
Murcha (14h), Foco Telecom x
Serpentes (15h), Avante x Bem
Amigas (16h), Stein x Furacão
(17h) e Águias x Lado Oposto/
Predadoras (18h). Na segunda-
feira será a vez dos homens irem
à quadra na Neva, para quatro
jogos: Aladinho x Alternativa
(19h30), Ferronatto x Predadores
(20h30), Guindaste São Carlos x
Fercaus (21h30) e Zé Milto x
Armazém das Bebidas (22h30).

LHPR
HANDEBOL
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Com 2.089 unidades habitacionais, o Conjunto
Habitacional Riviera é uma minicidade dentro da re-
gião norte de Cascavel. Levando em consideração
o último censo do IBGE, se apenas os titulares das
casas residissem no local, o conjunto habitacional
seria maior do que cinco cidades paranaenses, que
possuem população inferior a dois mil habitantes.

Em outra comparação dá para entender ainda
mais a grandiosidade do projeto habitacional popu-
lar. Se cada uma das 2.089 famílias for composta
por um casal e um filho, o Riviera terá mais de seis
mil habitantes. No Paraná, existem 128 municípios
com população inferior a seis mil moradores.

Bem estruturado, o conjunto habitacional aumen-
tará a demanda por serviços públicos na região. Ain-
da ontem, por exemplo, a nova linha de ônibus para
atender as famílias daquela região entrou em ope-
ração. A Prefeitura já disponibilizou novas equipes
do Programa Saúde da Família (PSF) para atender
o local, mas ao longo das próximas semanas mui-
tas outras demandas surgirão.

O Riviera é um dos maiores conjuntos habitaci-
onais do Brasil e integra o Programa Minha Casa
Minha Vida. Ontem, os mutuários receberam as
chaves das casas e apartamentos.

UMA MINICIDADE

 Dia da árvore
A Secretaria de Meio
Ambiente realizou uma ação
de distribuição de 100
mudas de árvores nativas no
final da tarde de ontem, em
frente à Catedral de Cascavel.
A distribuição foi feita para
pessoas que passavam pelo
local e que demonstraram
interesse em levar uma muda.
Entre as espécies, estavam
pés de cereja, pitanga,
guabiju e araçá. Também
foram distribuídos sacos de
ráfia do programa de
reciclagem Coleta Legal.
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“A escola não é mais um local
institucionalizado, onde

enviamos os nossos filhos,
esperando que ela nos devolva
o melhor que pode. Temos que
participar da vida política dos

nossos filhos. Crianças e
adolescentes precisam ouvir e

falar para participar e
fiscalizar, pois democracia

pressupõe cidadania”.

Da editoria

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

A Bancada da
Transparência da
Câmara de
Vereadores que
decidiu formalizar
denúncia de
quebra de decoro
parlamentar
contra o vereador
Damasceno Jr.

O presidente da
Cohapar, Abelardo
Lupion, que pregou
violência ao sugerir
às mulheres que
batam nos
maridos bêbados
que tentarem
vender a casa.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

31
Sexta

Curitiba

18 29
Sábado

30
Sexta

29
Sábado

14

Fases da lua
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nt

e:
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im
ep

ar

14

MINGUANTE
12/10 - 09h25

CRESCENTE
27/09 - 23h53

NOVA
20/09 - 02h29

CHEIA
05/10 - 15h40

19

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Pancadas de
chuvas isoladas

Pancadas de
chuvas isoladas

Luciano Machado,
promotor de Justiça

SECOM

 Esclarecimento
O Hospital Universitário do
Oeste do Paraná esclarece
que a imagem publicada na
reportagem da edição do
Hoje News de quinta-feira
(21), sobre uma possível
contratação irregular no
hospital, não está
relacionada com a
denúncia feita por um
servidor, como aponta o
texto. A imagem é de um
chamamento público
aberto em 24/08/2017,
sobre uma demanda de
enfermeiros no HU.
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Megasena
Concurso: 1970

05 10 18 24 39 52

Dupla sena
Concurso: 1696

11 14 19 28 46 501º sorteio

15 42 43 45 46 502º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1562

01 02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 14 16 17 18

Quina
Concurso: 4487

09 23 29 34 43

Timemania
Concurso: 1084

10 14 16 30 48 67 69
TIME DO

Lotomania
Concurso: 1798

02 06 14 16 19 29 34 35
47 49 51 53 54 74 76 84

95 98 00
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5216

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

83.241
31.914
27.176
49.605
51.596

SÉRIE B
19h15 Juventude x Boa Esporte
21h30 Londrina x Santa Cruz
21h30 Luverdense x Oeste

FRANCÊS
14h Nice x Angers
15h45 Lille x Mônaco

ALEMÃO
15h30 B. de Munique x Wolfsburg

JOGAM HOJE

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Corinthians 53 24 16 5 3 34 13 21
2º Grêmio 43 24 13 4 7 40 21 19
3º Santos 41 24 11 8 5 25 16 9
4º Palmeiras 40 24 12 4 8 35 26 9
5º Flamengo 38 24 10 8 6 33 23 10
6º Cruzeiro 37 24 10 7 7 29 21 8
7º Botafogo 37 24 10 7 7 29 23 6
8º Atlético-PR 34 24 9 7 8 29 27 2
9º Vasco 31 24 9 4 11 24 35 -11
10º Atlético-MG 31 24 8 7 9 26 28 -2
11º Fluminense 31 24 7 10 7 34 34 0
12º Sport 29 24 8 5 11 30 36 -6
13º Avaí 29 24 7 8 9 15 27 -12
14º Chapecoense 28 24 8 4 12 28 37 -9
15º Ponte Preta 28 24 7 7 10 26 32 -6
16º Bahia 27 24 7 6 11 30 32 -2
17º São Paulo 27 24 7 6 11 32 36 -4
18º Coritiba 27 24 7 6 11 22 29 -7
19º Vitória 26 24 7 5 12 26 35 -9
20º Atlético-GO 22 24 6 4 14 22 38 -16

SÉRIE A

SÁBADO
19h Flamengo x Avaí
21h Santos x Atlético-PR

DOMINGO
11h São Paulo x Corinthians
16h Fluminense x Palmeiras
16h Coritiba x Botafogo
16h Atlético-GO x Cruzeiro
16h Chapecoense x Ponte Preta
19h Atlético-MG x Vitória
19h Bahia x Grêmio

SEGUNDA-FEIRA
20h Sport x Vasco

25ª RODADA

UFC Japão

 Perto de uma nova oportunidade
pelo cinturão peso palha, a paranaen-
se de Umuarama Jéssica Andrade
“Bate Estaca” e a potiguara Claudia
Gadelha e se enfrentam no UFC Japão
desta sexta-feira. Elas farão a segunda
luta mais importante do evento, an-
corado pelo duelo entre Ovince St.
Preux e Yushin Okami, que substitui
Mauricio Shogun. Na pesagem de on-
tem, as duas mostraram respeito mú-
tuo na encarada e bateram o limite da
categoria dos palhas. Outros dois bra-

UFC

sileiros lutam no evento: pelos meio-
pesados, Luiz Henrique Frankenstein
enfrenta o lendário kickboxer Gokhan
Saki, enquanto Jussier Formiga mede
forças com o japonês Ulka Sasaki, em
luta válida pelo peso mosca. A encara-
da entre Formiga e Sasaki, aliás, foi a
mais tensa, com japonês tentando in-
timidar o brasileiro e os dois chegaram
a encostar as testas.
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 Ozires Silva faz palestra
nesta segunda em Cascavel

 O homem que colocou o Brasil no mapa mundial
da fabricação de aviões estará em Cascavel na
segunda-feira, 25. Ozires Silva vem à cidade a

convite do Conselho de Desenvolvimento
Econômico Sustentável, que realizará nessa data
o seu 2º Fórum, com o tema O desafio do futuro.
As atividades vão ser realizadas a partir das 19h,
no Teatro Municipal de Cascavel. A expectativa é

que o evento reúna cerca de 600 pessoas.
O Fórum é aberto aos representantes das 65

entidades organizadas que formam o Conselho,
que foi constituído em 2015 com a missão de refletir
sobre o futuro do município. Os presentes vão ter a

chance de conhecer mais sobre o Conselho e a
produção das oito câmaras técnicas em atividade.

A apresentação estará a cargo do presidente, o
empresário e engenheiro Edson José de

Vasconcelos. Ozires Silva, por sua vez, informará
sobre a sua trajetória e relação com a Embraer,

empresa que comemorou recentemente os seus 50
anos e que projetou o Brasil como fabricante de
aeronaves. O engenheiro formado pelo ITA, o

Instituto Técnico da Aeronáutica, também presidiu a
Petrobrás, a Varig e foi ministro do Planejamento.
Atualmente, Ozires é membro efetivo de vários
conselhos ligados à infraestrutura e à aviação.

Outras informações podem ser conseguidas com
Patrícia pelo telefone 3321-1406.

Fórum empresarial em outubro
A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil acelera os preparativos do 4º Fórum
CACB Mil, que será realizado de 18 a 20 de outubro no Recanto Thermas e Resort, em Foz do Iguaçu. Nomes
de peso foram convidados para conduzir as palestras especiais do evento, que será o maior encontro
empresarial do ano no Estado. Entre os confirmados estão o maestro João Carlos Martins, o cientista político

Fernando Schuler, o consultor Maurício Lousada e a
vice-presidente do Grupo Sabin, Janete Vaz. O
encontro da CACB ocorrerá durante a 27ª Convenção
Anual da Faciap, a Federação das Associações
Comerciais e Empresariais do Brasil. A expectativa dos
organizadores e de que cerca de 1,5 mil empresários
de todo o País participem.
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OZIRES Silva vai estar em Cascavel no dia 25 de setembro

Empreender tem evento
com nucleados dia 10

Associação comercial, Programa Empreender, Sebrae,
Sicoob e Unimed já trabalham na organização da

terceira edição do Fórum Empreender da Acic. Ele será
realizado no dia 10 de outubro, a partir das 17h, no

auditório da entidade. O evento é aberto a
coordenadores, vices e a todos os nucleados. Durante

a programação, os participantes terão acesso a
informações que permitirão avanços na condução dos

grupos e que também poderão ser aplicados nas
próprias empresas. Os nucleados trocarão

experiências e conhecerão ações que poderão
implementar resultados em outros grupos.

O ingresso serão fraldas geriátrias e alimentos que
serão entregues ao Asilo São Vicente de Paula. Outras
informações sobre o 3º Fórum do Empreender da Acic
podem ser conseguidas pelo telefone 3321-1400, com
a coordenadora de Núcleos, Dulce Ragazzon, ou com

os próprios consultores do programa - Franchesco,
Rogério, Lucas, Flávia ou Lidiele.

Conheça a agenda de cursos
e treinamentos da Uniacic

Acesse o site da Acic (www.acicvel.com.br ) e no link
Uniacic saiba quais são os cursos, treinamentos,

palestras e capacitações oferecidos pela Universidade
Corporativa Empresarial da Associação Comercial e

Industrial de Cascavel. Os temas são os mais diversos,
sempre conectados à realidade, atualidade e

necessidade de empresas dos mais variados ramos.
Há preços especiais para empresas filiadas à Acic.
Outras informações podem ser conseguidas pelos

telefones 3321-1415 e 3321-1436.
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e
V do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

 Cascavel, 22 de setembro de 2017

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

1. ALLAN GOIS DE LARA E KAREN CRISTHYNA VARGAS VEIGA DA SILVA
2. JOSÉ RAIMUNDO MILITÃO E DIRENILDE LIMA ALVES
3. HECTOR ANTONIO PERTILE E MARIA BARBARA GIROTTO DE SOUZA
4. LUCAS PIRES E MARISIANE ALVES ZANGISKI
5. MARCOS BARBOSA SIMSEM E DEBORA MOREIRA
6. GEDEON DE OLIVEIRA BARBOSA E MARIA INACIO
7. PAULO HENRIQUE MARANGON DANIEL E MARIA ELZA GOMES DA SILVA
8. JOEL DE VARGAS BRITO E BRENDA MARIA FONSECA PONTES
9. CESAR LUIZ COSER E CAMILA CAMPAGNOLO
10. MICHEL ABILIO BARBOSA E VANESSA MATIAS DOS SANTOS
11. VALDIR PEDRO DA SILVA E JOCELI PEREIRA CHAVES
12. DIRVAL LUAN DA ROCHA E CLAUDIA ROBERTA ESCOBAR CARMELO
13. IVONEI MAIATTE E MARCIA DE SOUSA BORGES
14. VAGNER ERISVALDO DE AMORIN E AMELIA ROSA
15. EDMAR ARAUJO DA SILVA E MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO DA SILVA FERREIRA DE SOUSA
16. REGINALDO ALEXANDRE DE LIMA E ANGELA MARIA DOS SANTOS
17. ARLON MOREIRA ANTUNES E LUANA GABRIELLI SCHULA
18. MARCELO MORATO DA SILVA E MARIA EDUARDA DALL OGLIO
19. MARCELO VIEIRA E EDIRLENE APARECIDA MOURA
20. LUIZ RICARDO TORRES DE PAULA XAVIER E DANUSA REGINA SONDA
21. MAYKON JHIONE BAU E ÉLIDA CRISTIANE DE CARVALHO
22. RAFAEL DE BRITTOS BRITO E NATHIELE CAROLINE BORDIN
23. ANDERSON DE QUADROS E MANOELA CAROLINA DE SOUZA
24. GLAUDER LAZZARETTI KUNZ E RENATA MANENTI
25. DANILO MISAEL LUCIANO E MAYARA CRISTINA BECKER
26. LUIZ HENRIQUE WERLANG E NILCEA DA SILVA PESSANHA

Brasil cria 35,4 mil emprego
Em agosto, o número de no-

vas vagas de trabalho com car-
teira assinada somou 35.457,
conforme dados do Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desempre-
gados (Caged), divulgado ontem
pelo Ministério do Trabalho e
Emprego. Segundo o Caged, agos-
to foi o quinto mês seguido com
mais vagas de trabalho formal
abertas do que fechadas no país.

No mês anterior, julho, foram
gerados mais 35.900 postos de

DONOS DA J&F
INDICIADOS
Os irmãos Joesley Batista e
Wesley Batista, do grupo J&F,
foram indiciados ontem pela
Polícia Federal (PF) pelos
crimes de manipulação de
mercado e uso indevido de
informação privilegiada, com
o agravante de abuso de
poder de controle e
administração.O indiciamento
de Joesley ocorreu em razão
da venda de ações da JBS S/A
pela FB Participações. Wesley
foi indiciado como partícipe
no crime de uso indevido de
informação privilegiada
praticado pelo irmão.
Os indiciamentos ocorrem no
âmbito da Operação Tendão
de Aquiles, que investiga se
os irmãos Batista teriam
usado informações
privilegiadas para lucrar no
mercado financeiro às
vésperas da delação de
Joesley à Procuradoria-Geral
da República. Procurada, a
defesa dos Batista ainda não
se manifestou.

trabalho com carteira assinada.
De janeiro a agosto deste

ano, o mês de abril foi o que
apresentou melhor resultado:
71.193 novas vagas em postos
de trabalho formal.

No entanto, dados do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) mostram que o
desemprego continua alto. De
acordo com a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (Pnad),
no trimestre de maio a julho,
12,8% dos brasileiros estavam
desocupados, número que repre-
senta um quantitativo de 13,3 mi-
lhões de pessoas.

AGOSTO é o quinto mês seguido de com mais
vagas de trabalho abertas

AGÊNCIA BRASIL
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Cascavel 39 18 12 3 3 77 45 32
2º Pato Branco 36 19 10 6 3 54 31 23
3º Marechal 35 19 10 5 4 51 42 9
4º Marreco 34 19 10 4 5 72 45 27
5º Foz Cataratas 34 19 9 7 3 44 33 11
6º Guarapuava 26 19 7 5 7 50 51 -1
7º São Lucas 24 20 7 3 10 43 63 -20
8º Campo Mourão 24 19 6 6 7 46 46 0
9º Umuarama 20 18 5 5 8 48 44 4
10º Toledo 11 19 3 2 14 29 72 -43
11º Caramuru 5 19 1 2 16 35 77 -42

TAÇA FPF

HOJE
19h Cascavel x Umuarama

21ª RODADA

HOJE
20h30 Marechal x Campo Mourão

SÁBADO
20h Guarapuava x Caramuru
20h30 Marreco x Foz Cataratas
20h30 Toledo x Cascavel

DOMINGO
11h Umuarama x Pato Branco
Folga: São Lucas

22ª RODADA

 Líder da Série Ouro do Campeona-
to Paranaense e invicto a 12 jogos, o
Cascavel Futsal recebe o Umuarama na
noite desta sexta-feira para um clássico
que pode lhe garantir o topo da tabela
de classificação com uma rodada de an-
tecedência para o fim da primeira fase.
O duelo está marcado para as 19h no
Ginásio da Neva e fecha a 21ª e penúl-
tima rodada do Estadual.

Avançar na liderança é garantia de
atuar em casa nas partidas derradei-
ras do mata-mata dos playoffs. Já clas-
sificado para as quartas de final, o time
cascavelense só precisa de um ponto
para confirmar a melhor campanha.

Um ponto, aliás, também é o que
o Umuarama precisa para seguir com
chances de adentrar no G8, mas de-

Para o Cascavel Futsal, o compromisso desta sexta-feira abre uma rodada
dupla de clássicos, pois no dia seguinte ao duelo com o Umuarama visitará o
Toledo, às 20h30 deste sábado, no Ginásio Alcides Pan. Para o jogo em casa,
entram em quadra pendurados com dois cartões os atletas Guilherme, Ade-
írton e Marquinhos.

pois precisará vencer o Pato Branco
na última rodada. Uma derrota na
Neva significará a eliminação do bicam-
peão (2007 e 2008).

No Cascavel, o técnico Nei Victor não
poder contar com o pivô Jorginho, que
cumpre seu segundo jogo de suspen-
são, nem com Allan, que se recupera de
lesão. No Umuarama, o pivô Raphael
Dantas está fora por suspensão.

Rodada dupla

Cascavel Futsal
na Neva
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Ao contrário do que foi confir-
mado ontem pela APP-Sindicato e
postado no site oficial da entida-
de, o resultado oficial da eleição
das novas diretorias estadual e
regional, além de seu Conselho
Fiscal, não foi divulgado na manhã
de ontem e a lista dos eleitos ain-
da é um segredo.

Embora haja uma parcial da vo-
tação, a assessoria de comunicação
do sindicato, que fica em Curitiba,
não soube informar o dia nem o ho-

Usuários da Unidade Básica de
Saúde (UBS) ficaram indignados na
tarde de ontem por esperarem um
longo tempo para pegar o medica-
mento após a consulta. Na unida-
de há uma farmácia que entrega o
remédio aos pacientes, mas ontem
eles tiveram que aguardar. Solan-
ge de Oliveira, relatou que precisou
esperar muito. “Já tem uma hora
que eu consultei e preciso pegar o
remédio, mas tenho de ficar aqui
esperando”, relata.

Esta não foi a primeira vez que
ela passa pela mesma situação.
“Tempos atrás vim aqui no posto tra-
zer minha filha, ela precisava de an-
tibiótico e a farmácia estava fecha-
da, tive que pagar R$ 200 no medi-
camento fora do posto” comenta.

A mulher disse ainda que os ser-
vidores não gostaram da reclamação
dela. “Os funcionários do posto fi-
cam conversando na recepção, uma
total falta de respeito, e ainda olha-
ram ‘torto’ pra mim depois que me

Placa informava
que farmácia

reabriria mais tarde

ESPERA GERA RECLAMAÇÃO
DIVULGAÇÃO

APP:
rário em que os nomes dos candi-
datos eleitos serão divulgados.

Até o fim da tarde de ontem, a
APP-Sindicato trabalhava com par-
ciais estaduais de 15.411 votos à
Chapa 1 de Hermes Leão (candida-
to à reeleição), outros 11.084 vo-
tos para a Chapa 2, encabeçada por
Luiz Paixão, 773 votos à candidata
Isabele Félix da Chapa 3 e 144 a
Gilzon Mezarrobba, da Chapa 4.

Em Cascavel, pouco mais de três
mil sindicalizados estavam

 Reportagem: Marina Kessler

Resultado final
ainda é segredo

ouviram falando da demora para
minha mãe no telefone”.

A reportagem tentou, por diver-
sas vezes, entrar em contato com
a Secretaria de Saúde ou algum
coordenador. A informação era de
que o secretário Rubens Griep es-
tava em reunião.

aptos a votar. A votação ocorreu na
terça-feira (19) com mais de cem
urnas fixas e itinerantes espalha-
das pela região de abrangência do
núcleo local. Conforme as parciais,
a Chapa 1, que tem como candida-
to Daniel Matoso seguia na frente
com cerca de 900 votos. Já a Cha-
pa 2 somava 700 votos.
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Giro da
Violência

 Reportagem: Tissiane Merlak
    Fotos: Aílton Santos

Fogo na PR-180
Outra vez as margens da PR-

180, que liga Cascavel a Boa Vista
da Aparecida, foi alvo de um incên-
dio em vegetação. Ontem, o Corpo
de Bombeiros foi deslocado a cer-
ca de dois quilômetros do trevo
com a BR-277.

Um caminhão ABT (Auto Bomba
Tanque) e brigadistas com o uso de
abafadores impediam que o fogo,
iniciado em uma área extensa de

vegetação, com árvores e muito
mato, se alastrasse rapidamente.

Por conta do vento forte e do cli-
ma seco, os militares tiveram bas-
tante trabalho para conter as cha-
mas. Somente ontem, o Corpo de
Bombeiros de Cascavel combateu
três incêndios ambientais e outros
dois em edificações.

Segundo a Defesa Civil do Para-
ná, o número de incêndios registra-
dos neste mês de setembro em
todo Estado é o maior dos últimos
23 anos.

Roubado em Cascavel

A PRF de Santa Terezinha de Itaipu
recuperou ontem, na BR-277, um
Palio com queixa de roubo em
fevereiro do ano passado em Cascavel.
O carro, que estava com placas
paraguaias, era ocupado por três
jovens, presos em flagrante. Com eles
a equipe encontrou dois revólveres
calibre 38 municiados, um deles com
a numeração raspada. Um dos presos
possuía um mandado em aberto por
homicídio qualificado. A suspeita é
de que o trio seja responsável por
uma série de assaltos na região.

Acidente na Praça
Socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma
em Emergências) prestaram os
primeiros atendimentos a uma jovem
de 21 anos, vítima de um acidente de
trânsito na tarde de ontem. Segundo
testemunhas, Ana Carolina Pereira
estava em uma motocicleta na Avenida
Brasil e, ao fazer uma conversão, bateu
em um carro. Com várias contusões,
Ana foi levada à UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Veneza.

Acidente na Neva
Dois veículos se envolveram em um
acidente no cruzamento das ruas
Manoel Ribas com a Belo Horizonte,
no Bairro Neva, em Cascavel. Segundo
testemunhas, o condutor do Siena
seguia pela Manoel quando bateu no
Classic, que trafegava pela Belo
Horizonte. Ninguém ficou ferido,
apenas danos materiais.

Fogo no silo
Várias equipes do Corpo de Bombeiros,
com dois caminhões ABTR (Auto
Bomba Tanque e Resgate) foram
acionadas ontem em uma empresa de
armazenagem de grãos, localizada na
Estrada da Pedreira, no Bairro 14 de
Novembro em Cascavel.
Segundo os militares, o fogo atingiu a
estrutura onde ficam armazenados os
grãos e havia muita fumaça no local.
Os bombeiros, que se organizaram em
várias frentes de trabalho, não
souberam precisar onde o fogo
começou nem mesmo a causa.
À tarde, novamente os brigadistas
foram acionados porque havia muita
fumaça saindo do mesmo local onde,
pela manhã, havia fogo.

CAMINHONETE RECUPERADA
Policiais da Rotam (Ronda Tático Motorizada) da 3ª Companhia da PRE (Polícia
Rodoviária Estadual) recuperaram ontem uma caminhonete Hillux com placas e
chassi adulterados.
Segundo a equipe, o veículo trafegava pela PR-180 quando foi dada ordem de
parada. O condutor não acatou e empreendeu fuga pela rodovia. Alguns
quilômetros depois, o motorista abandonou o veículo em uma plantação.
Ao consultarem os sinais identificadores do veículo, os policiais descobriram
que a caminhonete não consta, segundo número do chassi, na base de dados.
Além da adulteração, dentro da cabine havia mais um par de placas, ambas de
Santa Catarina. O veículo foi encaminhado para o pátio da 15ª SDP (Subdivisão
Policial) de Cascavel.

POR DUAS VEZES, militares controlaram
as chamas em local de armazenagem de grãos
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Capacitação na saúde
Começou ontem e continua nes-

ta sexta-feira (22), no auditório da Pre-
feitura de Cascavel, a capacitação
para avaliação de adesão medica-
mentosa de pacientes hipertensos
acima de 60 anos. O evento, promo-
vido pela Secretaria de Saúde, é vol-
tado a enfermeiros, médicos e técni-
cos de enfermagem da secretaria.

O objetivo é capacitar a equipe
multiprofissional para a avaliação da
adesão medicamentosa dos pacien-
tes hipertensos, além de apresentar
a nova caderneta de saúde da pes-
soa idosa. Também estão sendo dis-
cutidos a qualidade de vida e o risco
de vulnerabilidade relacionada à po-
pulação alvo e transmitadas orienta-
ções quanto à implantação da cader-
neta de Saúde do Idoso e a forma
correta de preenchimento.

De acordo com o gerente da Aten-
ção Básica da Secretaria de Saúde,
Ali Haidar, a hipertensão arterial sis-
têmica (HAS) consiste em um grave
problema de saúde pública no Brasil
e no mundo e é caracterizada como
uma condição clínica multifatorial evi-
denciada por níveis elevados e sus-
tentados de pressão arterial.

N úmeros
 Haidar explica que em consonância com a Linha Guia de Hipertensão

Arterial, proposta pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná (2014), a
HAS é responsável por aproximadamente 40% das mortes por acidente vas-
cular cerebral (AVC), 25% das mortes por doença arterial coronária, em combi-
nação com o diabetes e 50% dos casos de insuficiência renal terminal. “Por-
tanto, é considerado um dos mais importantes fatores de risco modificáveis
para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares”, detalha.

Ainda segundo ele, são considerados fatores de risco para HAS a
idade, o gênero e a etnia, além do excesso de peso, a ingestão de sal,
de álcool, o sedentarismo, os fatores socioeconômicos, a genética, o
tabagismo e fatores de risco cardiovascular.

CAPACITAÇÃO teve início ontem
e prossegue hoje

SECOM
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Chegou a
temporada
das flores!

As características desse inverno foram bem diferentes de anos ante-
riores. Marcada pela estiagem e sol intenso, toda essa mudança refle-
tiu nas temperaturas médias registradas pelo Simepar.

Em junho, início da estação, a média foi de 21,4oC. Já no mês seguin-
te, os termômetros marcaram uma temperatura média de 21,6oC. Em
agosto, houve um salto de 3oC, passando para uma média de 24,3oC. Já
nos primeiros 21 dias de setembro, a média de temperatura foi de 26,1oC.

Nesses quatro meses, a temperatura mais alta em Cascavel durante
o inverno foi em 14 de setembro, quando os termômetros bateram na
casa dos 33,8oC, de acordo com o Simepar.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

33,8° foi a temperatura mais alta em Cascavel durante o inverno

As flores já
embelezam o
primeiro dia de
PRIMAVERA

Uma estação com pouco frio
e termômetros marcando tem-
peraturas bem acima da mé-
dia. Foi com mais de 30°C que
o inverno se despediu ontem e
deu espaço à primavera, que
começa oficialmente hoje.

A previsão do Simepar (Ins-
tituto Meteorológico do Para-
ná) é de que já no segundo dia
da nova estação a chuva apa-
reça em Cascavel. Porém, vale
ressaltar que serão apenas
pancadas isoladas, previstas
para sábado (23). O último re-
gistro de chuva no município
ocorreu em 20 de agosto,
quando choveu 64 milímetros.

Boletim do Simepar infor-
ma ainda que historicamente,
os meses de primavera são
caracterizados pelo retorno
das chuvas mais abundantes.
As massas de ar frio que se
deslocam pelo sul do continen-
te obviamente são menos in-
tensas do que as do trimes-
tre anterior e quando chegam
ao Paraná tendem a ser me-
nos persistentes.

“Nesta época começam a
ser mais frequentes eventos
meteorológicos de pequena e
média escalas, os quais po-
dem causar tempestades lo-
calizadas. As alternâncias ou
variações nas condições at-
mosféricas tendem a ser uma
constante, ou seja, os perío-
dos de tempo sem chuvas po-
dem dar lugar a outros com
chuvas rápidas, que podem
trazer volumes consideráveis
de precipitação acumulada”,
explica o Instituto.

Inverno de 33,8°C

Última
chuva foi
registrada
em 20/08

Última
chuva foi
registrada
em 20/08

As flores já
embelezam o
primeiro dia de
PRIMAVERA

Chegou a
temporada
das flores!
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BR duplicada é
a mais violenta

Duplicada justamente para evi-
tar as mortes e reduzir o número
de acidentes, a rodovia BR-467 que
liga Cascavel a Toledo é a mais vio-
lenta sob jurisdição da Delegacia da
PRF (Polícia Rodoviária Federal).
Com um trecho de menos de 40
quilômetros, foram 108 acidentes
que deixaram 86 feridos.

De acordo com o policial rodovi-
ário Alysson Vidor, proporcional-
mente comparando a rodovia com
o trecho administrado da BR-277,
a 467 é cinco vezes mais violenta.
“Em um trecho de quarenta quilô-
metros foram oito mortes e, multi-
plicado esse número por sua exten-
são, proporcionalmente significa
dizer que 40 pessoas morreram em
uma mesma extensão”.

Semana
Ainda durante as atividades alusivas a Semana Nacional do Trânsito, que

termina na próxima segunda-feira (25), diversas ações serão desenvolvidas,
tanto na BR-277 quanto no perímetro urbano de Cascavel.

Hoje, às 7h, na passarela do Trevo Cataratas, acontece o tradicional Café na
Passarela, que visa conscientizar os pedestres a usar o dispositivo para

atravessar a rodovia de forma segura. Já as 9 e às 14 horas, no anfiteatro da
Unipar, será apresentada a peça teatral “João e Maria e a história da bruxa que

odiava motociclistas”. Das 9 às 11 horas, na Escola de Trânsito do DER
(Departamento de Estradas e Rodagens) acontece uma palestra feita pelo 4º

Grupamento de Bombeiros sobre primeiros-socorros. Na madrugada, a
Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) e a Polícia Militar
realizam a Operação Balada Segura. Na tarde de sábado é a vez da Operação

Bafômetro, que visa fiscalizar e orientar os motoristas sobre a Lei Seca.

Motociclista foi uma
das primeiras vítimas

da BR-467 este ano

VANDRÉ DUBIELA

EM  NÚMEROS
RODOVIA ÓBITOS ACIDENTES FERIDOS

163 8 89 68
277 28 362 351
369 16 105 114
467 8 108 86
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A população da região norte de Cas-
cavel precisará de um pouco mais de
paciência para voltar a utilizar a pisci-
na construída no Jardim Colonial.

O espaço foi desativado há um
ano por conta das necessidades de
reparos e a previsão é de que as
adequações sejam concluídas so-
mente no ano que vem.

“A previsão é que as obras sejam
finalizadas até o fim do primeiro tri-
mestre de 2018, voltando assim o
atendimento à população”, afirma a
Secretaria de Esportes de Cascavel.

O projeto da reforma foi feito em
parceria com a Aeac (Associação
dos Engenheiros e Arquitetos de

Cascavel) e tem custo estimado em
cerca de R$ 120 mil. A obra será
executada com recursos próprios
da Secretaria de Esportes.

As pessoas que utilizavam a pis-
cina hoje participam de aulas no
complexo Ciro Nardi. A piscina des-
se local recebia manutenção na se-
gunda-feira, mas por conta da de-
manda do público, os serviços fo-

ram transferidos para os sábados.
“Saem três ônibus que levam e

trazem as pessoas das aulas reali-
zadas no Ciro Nardi, os horários são
às 8h30, às 14h e às 19h”, escla-
rece a secretaria.

Adequações
Todas as adequações necessárias na piscina do Centro da Juventude
foram concluídas e as aulas serão iniciadas em outubro. Por enquanto, não
há previsão de construção de nova piscina na região norte de Cascavel.

OBRAS na piscina
do Jardim Colonial
custarão cerca de

R$ 120 mil

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Ailton Santos

A 65º edição da Festa da Padroeira já começa a ser
preparada, terá início no dia 6 de outubro e seguirá até o dia
12, feriado religioso. Com cardápios variados e opções para
todos os gostos, a festa acontece em frente à Catedral
Metropolitana de Cascavel. Os recursos arrecadados com as
tradicionais comidas beneficiam algumas entidades sociais, entre
elas o Abrigo São Vicente de Paulo, Acas(Associação
Cascavelense de Amigos de Surdos), Apae (Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais), Apofilab ( Associação de
Portadores de Fissura Lábio Palatal de Cascavel ), Cemic
(Centro de Estudos do Menor e Integração na Comunidade
Renato Festugato) e o Recanto da Criança.

FOTO: FABIO DONEGÁ

Água no próximo anoÁgua no próximo ano
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60
mortes em
rodovias

A velocidade todos os motoristas
sabem: o limite é 110 km/h. O cin-
to, como o próprio nome já diz, é de
segurança. E aquelas duas listras
que dividem a pista das rodovias é
justamente para que o condutor não
ultrapasse. Mas, mesmo todos os
condutores que fizeram a CNH (Car-
teira Nacional de Habilitação) saben-
do disso tudo, infelizmente as rodo-
vias BR-163, 277, 467 e 369, nos
trechos administrados pela delega-
cia da PRF (Polícia Rodoviária Fede-
ral) de Cascavel foram palco de 60
mortes somente este ano.

  Mortes na BR-277
entre o Trevo de São
João e o fim da pista

dupla, saída para
Foz, representam

39% do total
contabilizado pela
PRF de Cascavel

Conhecida por todos como a ‘ro-
dovia da morte’, a BR-277 lidera o
ranking com 28 óbitos em 362 aci-
dentes que resultaram ainda em
outros 351 feridos em oito meses
(janeiro a agosto).

De acordo com o policial rodovi-
ário federal, Alysson Vidor, na BR-
277 a Delegacia de Cascavel é res-
ponsável por cerca de 200 quilôme-
tros. “Essas 28 mortes foram nes-
se trecho e 11 delas aconteceram
somente em Cascavel”.

Segundo ele, os óbitos foram con-
tabilizados entre o Trevo de São João

até o final da pista dupla, na saída
para Foz do Iguaçu. “Ou seja, 39% das
mortes que a Delegacia de Cascavel
atendeu na BR-277 foram em um tre-
cho de 30 quilômetros. Desses, cin-
co foram por atropelamento”.

A segunda com o maior número
é a BR-369, que de 1º de janeiro
até 31 de agosto foi responsável
por 105 acidentes, com 114 feri-
dos e 16 mortos. Já as BR’s 163 e
467 tiveram oito mortes cada. Na
BR-163 foram registrados 89 aci-
dentes com 68 feridos e na BR-467
foram 108 acidentes e 86 feridos.

AÍLTON SANTOS

 Reportagem: Tissiane Merlak
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Nova UPS em outubro

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 60
Homicídios 47
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 915
Furtos 2.730
Veículos (furtos/roubos) 762
Outros 2.880

Acidentes 1.964
Colisões 1.802
Atropelamentos 162
Mortes 42

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

 Investimento na
sede própria será de
cerca de R$ 112 mil

Cinco anos após a inauguração
oficial, a UPS (Unidade Paraná Se-
guro) da região norte de Cascavel
deve ganhar nas próximas semanas
uma nova casa. Localizada ao lado
da Cozinha Comunitária do Bairro
Interlagos, as obras da nova UPS
estão a todo vapor.

Idealizada para garantir maior
segurança nos bairros da região, a
UPS Norte foi a primeira unidade
do interior do Paraná, inaugurada
no dia 24 de outubro de 2012.

De acordo com a Secretaria de
Comunicação Social de Cascavel,
a construção está na fase da fun-
dação e alicerces e a previsão de
inauguração é no final de outubro.

Ao todo serão investidos cerca
de R$ 112 mil na construção. E para
que o custo fosse baixo, o Municí-
pio cedeu o terreno e a Cohavel (Com-
panhia de Habitação de Cascavel)
ficou responsável pelo projeto e
pela mão de obra. Já os materiais
de construção necessários são do-

Uma denúncia anônima levou
policiais civis do GDE (Grupo de
Diligências Especiais) da 15ª SDP
(Subdivisão Policial) de Cascavel
a apreender ontem, 1,3 quilos de
maconha. O entorpecente estava
com Samuel Martins dos Santos,
conhecido como Muka, abordado
pelos policiais em uma casa na
Rua Nereu Ramos, no Bairro Neva.

Segundo a polícia, Muka negou ser
traficante e disse ser apenas usuá-
rio de entorpecente e que em seu quar-
to havia dois tabletes de maconha.

Preso em flagrante por tráfico
de drogas, Samuel foi levado a car-
ceragem da 15ª SDP. Ele já pos-
sui passagens pelo crime de tráfi-
co e roubo agravado.

ações feitas pela comunidade.
Conforme o Município, a nova

sede terá 10 metros quadrados de
área construída, além de um espa-
ço destinado para estacionamento.
Parte da obra será pré-moldada, o
que deve agilizar a entrega e bara-
tear o custo.

 GDE

JOVEM COM MACONHA

ENTORPECENTE estava dentro do quarto
de uma casa, na Neva

LOCAL10 HOJE NEWS, 22 DE SETEMBRO DE 2017

R$ 5,7 milhões para o uniforme
O Departamento de Compras

da Prefeitura de Cascavel publi-
cou ontem, no Diário Oficial, o
aviso de licitação 304/207 na
modalidade "Pregão Eletrônico”,
para registro de preços para aqui-
sição do uniforme escolar para o
ano letivo de 2018. De acordo
com o aviso de licitação, o valor
máximo é de R$ 5.720.412,30 e
o pregão será aberto às 9h do
próximo dia 5 de outubro, sendo
o menor preço por item o critério
de julgamento.

A publicação do edital segue
esforço determinado pelo prefei-
to Laonaldo Paranhos para que
licitação seja concluída ainda
este ano para que o uniforme seja
entregue aos alunos já no início
do ano letivo. "Apesar de todas
as dificuldades que encontramos
neste primeiro ano de gestão, es-
tamos colocando as coisas em or-
dem e planejando as ações. No
caso dos uniformes, consegui-
mos uma economia histórica e
inédita, além de entregar os kits
já no início do segundo semes-
tre. Para o ano que vem, com as
coisas organizadas, os nossos
alunos iniciarão as aulas já rece-
bendo os uniformes, o que não
aconteceu nos anos anteriores",
disse o prefeito.

MESMO PADRÃO
De acordo com o diretor do Departamento de Compras, Edson
Zorek, o edital segue os mesmos padrões da licitação passada,
realizada através da BBMnet (Bolsa Brasileira de Mercadorias), que
atraiu 30 empresas de todo o Brasil e teve uma vencedora de
Cascavel, no mês de maio.
Com a licitação feita através da BBMnet, a maior concorrência
possibilitou um desconto de R$ 2,8 milhões, o que resultou numa
economia de 40,52% aos cofres públicos, totalizando
R$ 4.282.650,00, sendo o custo unitário de cada kit a R$ 150,96 na
cota das microempresas e de R$ 140,02 na participação geral. O valor
inicial da licitação era de R$ 7.095.795,00.

Preço mais baixos
Na licitação passada, os 30 mil kits do uniforme adquiridos pelo Município teve custo unitário de R$
150,96, na cota das microempresas, e de R$ 140,02 na participação geral. Nesta licitação serão 31 mil
kits, com valor máximo final menor que os 30 mil kits da licitação passada. "Além da pesquisa
mercadológica que realizamos, também tomamos como referência o resultado da licitação passada, o
que nos proporcionará nova economia na aquisição dos uniformes", destacou Zorek.

SECOM

Na licitação realizada em maio, o Município economizou R$ 2,8 milhões
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 Ozires Silva faz palestra
nesta segunda em Cascavel

 O homem que colocou o Brasil no mapa mundial
da fabricação de aviões estará em Cascavel na
segunda-feira, 25. Ozires Silva vem à cidade a

convite do Conselho de Desenvolvimento
Econômico Sustentável, que realizará nessa data
o seu 2º Fórum, com o tema O desafio do futuro.
As atividades vão ser realizadas a partir das 19h,
no Teatro Municipal de Cascavel. A expectativa é

que o evento reúna cerca de 600 pessoas.
O Fórum é aberto aos representantes das 65

entidades organizadas que formam o Conselho,
que foi constituído em 2015 com a missão de refletir
sobre o futuro do município. Os presentes vão ter a

chance de conhecer mais sobre o Conselho e a
produção das oito câmaras técnicas em atividade.

A apresentação estará a cargo do presidente, o
empresário e engenheiro Edson José de

Vasconcelos. Ozires Silva, por sua vez, informará
sobre a sua trajetória e relação com a Embraer,

empresa que comemorou recentemente os seus 50
anos e que projetou o Brasil como fabricante de
aeronaves. O engenheiro formado pelo ITA, o

Instituto Técnico da Aeronáutica, também presidiu a
Petrobrás, a Varig e foi ministro do Planejamento.
Atualmente, Ozires é membro efetivo de vários
conselhos ligados à infraestrutura e à aviação.

Outras informações podem ser conseguidas com
Patrícia pelo telefone 3321-1406.

Fórum empresarial em outubro
A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil acelera os preparativos do 4º Fórum
CACB Mil, que será realizado de 18 a 20 de outubro no Recanto Thermas e Resort, em Foz do Iguaçu. Nomes
de peso foram convidados para conduzir as palestras especiais do evento, que será o maior encontro
empresarial do ano no Estado. Entre os confirmados estão o maestro João Carlos Martins, o cientista político

Fernando Schuler, o consultor Maurício Lousada e a
vice-presidente do Grupo Sabin, Janete Vaz. O
encontro da CACB ocorrerá durante a 27ª Convenção
Anual da Faciap, a Federação das Associações
Comerciais e Empresariais do Brasil. A expectativa dos
organizadores e de que cerca de 1,5 mil empresários
de todo o País participem.
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OZIRES Silva vai estar em Cascavel no dia 25 de setembro

Empreender tem evento
com nucleados dia 10

Associação comercial, Programa Empreender, Sebrae,
Sicoob e Unimed já trabalham na organização da

terceira edição do Fórum Empreender da Acic. Ele será
realizado no dia 10 de outubro, a partir das 17h, no

auditório da entidade. O evento é aberto a
coordenadores, vices e a todos os nucleados. Durante

a programação, os participantes terão acesso a
informações que permitirão avanços na condução dos

grupos e que também poderão ser aplicados nas
próprias empresas. Os nucleados trocarão

experiências e conhecerão ações que poderão
implementar resultados em outros grupos.

O ingresso serão fraldas geriátrias e alimentos que
serão entregues ao Asilo São Vicente de Paula. Outras
informações sobre o 3º Fórum do Empreender da Acic
podem ser conseguidas pelo telefone 3321-1400, com
a coordenadora de Núcleos, Dulce Ragazzon, ou com

os próprios consultores do programa - Franchesco,
Rogério, Lucas, Flávia ou Lidiele.

Conheça a agenda de cursos
e treinamentos da Uniacic

Acesse o site da Acic (www.acicvel.com.br ) e no link
Uniacic saiba quais são os cursos, treinamentos,

palestras e capacitações oferecidos pela Universidade
Corporativa Empresarial da Associação Comercial e

Industrial de Cascavel. Os temas são os mais diversos,
sempre conectados à realidade, atualidade e

necessidade de empresas dos mais variados ramos.
Há preços especiais para empresas filiadas à Acic.
Outras informações podem ser conseguidas pelos

telefones 3321-1415 e 3321-1436.
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e
V do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

 Cascavel, 22 de setembro de 2017

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

1. ALLAN GOIS DE LARA E KAREN CRISTHYNA VARGAS VEIGA DA SILVA
2. JOSÉ RAIMUNDO MILITÃO E DIRENILDE LIMA ALVES
3. HECTOR ANTONIO PERTILE E MARIA BARBARA GIROTTO DE SOUZA
4. LUCAS PIRES E MARISIANE ALVES ZANGISKI
5. MARCOS BARBOSA SIMSEM E DEBORA MOREIRA
6. GEDEON DE OLIVEIRA BARBOSA E MARIA INACIO
7. PAULO HENRIQUE MARANGON DANIEL E MARIA ELZA GOMES DA SILVA
8. JOEL DE VARGAS BRITO E BRENDA MARIA FONSECA PONTES
9. CESAR LUIZ COSER E CAMILA CAMPAGNOLO
10. MICHEL ABILIO BARBOSA E VANESSA MATIAS DOS SANTOS
11. VALDIR PEDRO DA SILVA E JOCELI PEREIRA CHAVES
12. DIRVAL LUAN DA ROCHA E CLAUDIA ROBERTA ESCOBAR CARMELO
13. IVONEI MAIATTE E MARCIA DE SOUSA BORGES
14. VAGNER ERISVALDO DE AMORIN E AMELIA ROSA
15. EDMAR ARAUJO DA SILVA E MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO DA SILVA FERREIRA DE SOUSA
16. REGINALDO ALEXANDRE DE LIMA E ANGELA MARIA DOS SANTOS
17. ARLON MOREIRA ANTUNES E LUANA GABRIELLI SCHULA
18. MARCELO MORATO DA SILVA E MARIA EDUARDA DALL OGLIO
19. MARCELO VIEIRA E EDIRLENE APARECIDA MOURA
20. LUIZ RICARDO TORRES DE PAULA XAVIER E DANUSA REGINA SONDA
21. MAYKON JHIONE BAU E ÉLIDA CRISTIANE DE CARVALHO
22. RAFAEL DE BRITTOS BRITO E NATHIELE CAROLINE BORDIN
23. ANDERSON DE QUADROS E MANOELA CAROLINA DE SOUZA
24. GLAUDER LAZZARETTI KUNZ E RENATA MANENTI
25. DANILO MISAEL LUCIANO E MAYARA CRISTINA BECKER
26. LUIZ HENRIQUE WERLANG E NILCEA DA SILVA PESSANHA

Brasil cria 35,4 mil emprego
Em agosto, o número de no-

vas vagas de trabalho com car-
teira assinada somou 35.457,
conforme dados do Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desempre-
gados (Caged), divulgado ontem
pelo Ministério do Trabalho e
Emprego. Segundo o Caged, agos-
to foi o quinto mês seguido com
mais vagas de trabalho formal
abertas do que fechadas no país.

No mês anterior, julho, foram
gerados mais 35.900 postos de

DONOS DA J&F
INDICIADOS
Os irmãos Joesley Batista e
Wesley Batista, do grupo J&F,
foram indiciados ontem pela
Polícia Federal (PF) pelos
crimes de manipulação de
mercado e uso indevido de
informação privilegiada, com
o agravante de abuso de
poder de controle e
administração.O indiciamento
de Joesley ocorreu em razão
da venda de ações da JBS S/A
pela FB Participações. Wesley
foi indiciado como partícipe
no crime de uso indevido de
informação privilegiada
praticado pelo irmão.
Os indiciamentos ocorrem no
âmbito da Operação Tendão
de Aquiles, que investiga se
os irmãos Batista teriam
usado informações
privilegiadas para lucrar no
mercado financeiro às
vésperas da delação de
Joesley à Procuradoria-Geral
da República. Procurada, a
defesa dos Batista ainda não
se manifestou.

trabalho com carteira assinada.
De janeiro a agosto deste

ano, o mês de abril foi o que
apresentou melhor resultado:
71.193 novas vagas em postos
de trabalho formal.

No entanto, dados do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) mostram que o
desemprego continua alto. De
acordo com a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (Pnad),
no trimestre de maio a julho,
12,8% dos brasileiros estavam
desocupados, número que repre-
senta um quantitativo de 13,3 mi-
lhões de pessoas.

AGOSTO é o quinto mês seguido de com mais
vagas de trabalho abertas

AGÊNCIA BRASIL
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Programa
de domingo

O grupo A Travessia - Arte
e Educação, de Curitiba, se
apresenta neste domingo,
no Centro Cultural Gilberto
Mayer, com muita atração
para as crianças e toda a
família. O espetáculo é
Histórias à Brasileira –
Causos e Cantoria para
Crianças. Será às 15h. A
entrada é um brinquedo

novo ou usado.

Noite Rosa
O jantar em comemoração aos cinco anos do Cascavel

Rosa promete ser lindo e emocionante. Prestigie essa
causa tão importante. Será hoje, no Tuiuti, às 20h.

Para encerrar a conversa
Termina hoje a 36ª Semana Literária & Feira do Livro Sesc

Paraná. Os escritores Marcelino Freire e Sérgio Vaz, grandes
nomes da literatura atual, vão conduzir o debate da mesa
redonda com o tema: “Literatura, Cidades e Comunidades”.

Será às 20h, no Sesc.

Muita  polenta!
Amanhã, às 20h, tem a 2ª

Noite da Polenta. No
cardápio, molho de frango e
à bolonhesa e será no salão
de festas Ordem Rosacruz,

Bairro São Cristóvão. O
ingresso custa R$ 25.

Contato: 9 9937-0481.

Dia de rock
Domingo tem mais uma

edição do Rocão. O evento
terá feira de adoção, muita
música e outras atrações,

das 14 às 22h, na Praça do
Country. Venha Conferir!

Cinema
O  CEEP (Centro Estadual de Educação Profissional
Pedro Boaretto Neto) realiza a Semana CEEP de

Filosofia e Ciências Humanas - Volta ao mundo pelo
cinema. As atividades serão no auditório,

às 20h. Prestigie.

É amanhã a escolha da Miss Expovel 2017.
a partir das 20h, no Círculo Italiano. Conheça mais algumas candidatas.

 Fabiola Macedo  Kauanne Matana  Nathalia Alves da Cruz

A liberdade está
em se ser dono da

própria vida.
Platão

○

○

○

○

○

○

○

○

DENISE RAQUEL ZIMMER
mostra que o paraíso existe

DIVULGAÇÃO
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O sentimento da família de Joa-
res Soares é o mesmo de outras
milhares que receberam a chave da
tão sonhada casa no Residencial
Riviera, localizado no Bairro Flores-
ta, região norte de Cascavel, na
manhã de ontem.

“A emoção é muito grande, é o
dia mais especial da nossa vida.
Só tenho a agradecer e ficamos
muito felizes por ter recebido essa
casa”, diz ele ao lado da esposa
Adriana e da filha Yasmin.

A construção do conjunto habita-
cional, por meio do Programa Minha
Casa Minha Vida, do governo fede-
ral, teve início em 2014 e recebeu
investimentos de R$ 140 milhões.
Ao todo foram entregues 2.089 mo-
radias e a expectativa é de que o
Residencial Riviera receba em torno
de oito mil moradores. 177 municí-
pios do Paraná possuem população
com menos de oito mil habitantes.

A solenidade da entrega das
chaves reuniu o governador Beto
Richa, ministro das cidades, Bruno
Araújo, prefeito de Cascavel, Leo-
naldo Paranhos, representantes da
Caixa Econômica Federal, entre
outras autoridades políticas.

“É uma parceria de sucesso
entre município, estado e governo
federal. Nós temos projetos e obras
entregues já em 100% dos municí-
pios paranaenses, além de 13
moradias rurais entregues”, desta-
ca o governador Beto Richa.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Fábio Donegá

Moradias a oito mil
FAMÍLIA de Joares Soares comemora a conquista da casa própria

Polêmica
Por conta de ação judicial
movida por 19 famílias que
se sentiram prejudicadas
com o sorteio de casas em
outubro de 2016, a entrega
das moradias, prevista para
o mês de dezembro, foi
suspensa. Em julho deste ano
desembargadores do TJ-PR
(Tribunal de Justiça do
Paraná) votaram pela cassação
da liminar que suspendia a
entrega moradias.

O superintendente da regional Oeste da Caixa, Antonio Minuk, esclarece que em todos os
empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida, há um processo de acompanhamento da
utilização da casa pelos moradores. “O objetivo é que a própria família use a moradia. Se houver
identificação de uso indevido e cessão de venda, aluguel, ou qualquer outra modalidade, são tomadas
providências para que o imóvel seja desocupado e repassado à outra família na fila”, alerta.

F iscalização

Custos
 O valor de cada moradia é de R$ 67 mil; R$ 64
mil repassados pelo Governo Federal e R$ 3 mil
por meio da Cohapar (Companhia de Habitação do
Paraná).  O valor mínimo da prestação é de R$ 80
e o máximo é de R$ 270, para aqueles com renda
familiar bruta de até R$ 1.800).
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pessoas

O prefeito Leonaldo Paranhos lembrou
que a obra deveria ser entregue em
dezembro de 2016 e enalteceu a
paciência das famílias pela espera. “Elas
foram inclusive motivadas a fazer
invasão, mas tiveram paciência, fé e
dialogaram”, cita.  Ele garante a
parceria do município para que os
espaços públicos construídos no
residencial entrem em funcionamento.
“O município fez concurso público para
aproximadamente 200 pessoas que irão
atuar nos dois Cmeis, escolas, unidade
básica de saúde e Cras. Fizemos
também todos os móveis que vamos
entregar a partir desse momento”.

Karina Mafra é cadeirante e mãe
de dois filhos. Ela fez o cadastro na
prefeitura e ficou surpresa ao ser sor-
teada. “Fiquei muito feliz com a con-
quista. A casa foi muito bem construí-
da, tem acessibilidade e pagarei ape-
nas R$ 80 de parcela”, comemora.

O maior desejo de José Fagundes
da Silva era um dia conseguir uma
casa nova. Emocionado ao receber
a chave, ele disse que a partir de
agora a família terá uma vida melhor.
“É um lugar muito bom, faltam pala-
vras para descrever tanta alegria”.

P aciência

R ealização

DEPUTADOS participaram da entrega de chaves das moradias

Residencial RIVIERA deve reunir 8 mil moradores
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A Universidade Paranaense recebe nesta sexta-
feira, 22, em Umuarama, o presidente do Google for
Education no Brasil, professor Alexandre Campos. Ele
vem de São Paulo especialmente para o lançamento
da parceria entre Unipar e Google, que prevê a implan-
tação da nova modalidade de ensino, a semipresenci-
al. A Unipar está investindo nesta nova modalidade
(semipresencial) já para o próximo vestibular, marca-
do para dezembro.

O Google for Education é um braço do Google que
trabalha com escolas e universidades, oferecendo fer-
ramentas para a interação entre ensino presencial e
virtual. A diretores da Unipar e representantes dos
veículos de comunicação das sete cidades em que a
Unipar se faz presente, Campos vai falar
sobre ‘Inovações Tecnológicas no Ensino com o Goo-

Unipar recebe hoje expoente nacional do Google for Education
Alexandre Campos virá

para palestra e um café da
manhã com diretores da
Instituição e a imprensa

gle’, enaltecendo as tendências mundiais em experi-
ência que conectam os alunos às modernas tecnologi-
as de ensino-aprendizagem. 

A palestra acontece durante um café da manhã,
no salão do Spazio Hotel. O Reitor Carlos Eduardo
Garcia recepciona os convidados. “A Unipar está in-
vestindo alto nesta parceria por acreditar que tem que
acompanhar as mudanças que estão ocorrendo no
mundo: o Google for Education é uma solução tecnoló-
gica desenvolvida para facilitar o processo de ensino-
aprendizagem dentro e fora das salas de aula, a qual-
quer hora e a partir de qualquer dispositivo móvel
conectado à internet; estamos cientes de que quere-
mos isso para engrandecer ainda mais a qualidade de
ensino da Unipar”, diz o Reitor.

Ele destaca que a Unipar está entre as primeiras
universidades do Brasil a investir nesta tecnologia:
“Com 45 anos de história, a Unipar se orgulha do seu
pioneirismo em ensino superior no interior do Paraná;
este grande passo que estamos dando agora faz parte
deste princípio que nos rege, de estar sempre à frente,
abrindo caminho”. Campos, que é também professor
de pós-graduação da PUCSP, vem acompanhado do
CEO da Nuvem Mestra, Raul Ishikawa.

Combate SI: Luta dos
robôs tem inovação e
criatividade

Inovar sempre. O curso de Sistemas de Informação da
Universidade Paranaense – Unipar, Unidade de Cascavel,
realizou, na noite de quarta-feira (20), o primeiro Combate SI –
a luta dos robôs. A ideia foi construir um robô de combate,
utilizando placas arduino e módulo bluetooth.

Conforme destaca o coordenador do curso, professor Ân-
gelo Alfredo Sucolotti, o foco é estimular aspectos de inovação,
de criatividade, envolver competências, como o trabalho em
equipe e mecanismos da parte de engenharia e mecânica.
Para a construção e implementação dos robôs, os estudantes
contaram também com o apoio e conhecimento do professor
Paulo Henrique Pereira dos Santos, que fundamentou a ativida-
de em quatro segmentos de pesquisa: pensar como seria o
robô, estrutura, parte eletrônica e de programação – baixo nível
e multimídia, que é a interface do homem com a máquina.

Oito robôs participaram dessa primeira batalha. As regras de
combate incluíam o peso do robô, de até 3kg, comprimento e largura
de 20cm e não utilizar armas que destruíssem o robô. Cinco minutos
de combate ou três quedas, esses quesitos determinavam o vence-
dor. Nome bastante sugestivo, a equipe Muralha, composta pelos
estudantes Alisson Gabiatti, Emanuella Turcatto, Lucas Camargo,
Renato Zimermann e Tatiana Azevedo, levou o troféu.

REITOR Carlos Eduardo Garcia recebe os
convidados no salão do Spazio Hotel

FOTOS: DIVULGAÇÃO

CURSO DE SISTEMAS de Informação realiza primeira batalha dos robôs
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

 IT - a coisa
Sala 1: Qui a Qua  14h - 16h30 - 19h (dublado)
Sala 1: Qui a Qua  21h30 (legendado)

 Emoji: O Filme
Sala 2: Qui a Qua  19h30 - 21h30 (3D)

 O Que Será de Nozes 2
Sala 2: Qui a Qua 14h - 15h50 - 17h40

SHOPPING WEST SIDE
 It - A Coisa

Sala 1: Qui a Qua 16h20 - 21h30

 O Que Será de Nozes 2
Sala 2: Qui a Qua 13h45 - 17h40

Divórcio
Sala 3: Qui a Qua 14h30 - 17h - 19h30 - 22h

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

 Divórcio
Sala 3: Qui a Qua  13h30 - 15h30 - 17h30 -19h30 - 21h30

 A Lei é Para Todos
Sala 4: Qui a Qua  14h40 - 16h50

 Feito na América
Sala 4: Qui a Qua
19h - 21h10

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O
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 Reportagem: Marina Kessler
    Foto: Aílton Santos

Uma luta pela garantia de direitos
O calçadão da Avenida Brasil, em

Cascavel, recebeu ontem dezenas de
pessoas que lutam para garantir di-
reitos que sequer deveriam ser des-
cumpridos. Grupos de várias entida-
des do município participaram de pro-
testo em alusão ao Dia Nacional de
Luta da Pessoa com Deficiência.

A presidente do Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, Luzia Alves, relata que
este dia foi de grande representa-
tividade e escolhido justamente
para apontar as reais necessida-
des dos deficientes. “É uma forma
de levar ao conhecimento da soci-
edade o que não está bom em re-
lação aos nossos direitos”, diz.
Entre as principais pautas está a
permanência do BPC (Benefício de
Prestação Continuada), que é pago
hoje às pessoas que não podem
trabalhar por conta da sua defici-
ência. “É com o benefício que elas
têm um pouco de acesso cultural,
social e material. Porém, há uma
chance de esse direito ser altera-
do, de se restringir a determinado
grupo”, explica Luzia.

Ela lembra ainda da reserva de
vagas a deficientes em concursos
públicos. “Sabemos que vem por aí
uma redução drástica [no número
de vagas disponíveis] e as pesso-
as com deficiência, que são a mi-
noria, serão as primeiras a serem
atingidas”, lamenta.

Já o grupo que representou a

Adefica (Associação dos Deficien-
tes Físicos de Cascavel) aproveitou
a manifestação para reivindicar a
sede própria da associação, no
Bairro São Cristóvão. “O processo
já está em trâmite, mas seria mui-
to bom que tudo corresse o mais
rápido possível”, diz o manifestan-
te Tadeu Janning.

MAIS ATENÇÃO À EDUCAÇÃO
Os desafios dos deficientes se estendem também à educação. Segundo Luzia,
a falta de materiais didáticos adaptados e profissionais capacitados como os
PAPs (Professores de Apoio Permanente), dificultam, principalmente, o
desenvolvimento escolar das crianças. “É um direito nosso e que nem sempre é
cumprido. Sem falar na falta de acessibilidade dos prédios e ruas, o que aqui
em Cascavel é uma questão muito desafiadora aos deficientes”, comenta.

GRUPOS de
diferentes entidades
participaram de
protesto em alusão
ao Dia Nacional de
Luta da Pessoa com
Deficiência
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

BAND • MIL E UMA NOITES

 • RECORD

 • BAND

MALHAÇÃO
Clara afirma que não quer conversar

com Lica sobre suas cicatrizes. Roney
se desentende com Josefina por causa
de Benê. Guto diz que gostou de can-
tar com Benê. Lica pede conselhos a
Marta sobre como ajudar Clara. Ellen
explica a Nena e Das Dores que terá
de fazer uma prova para entrar no Colé-
gio Grupo.

NOVO MUNDO
Leopoldina implora para Bonifácio

não abandonar seu cargo. Wolfgang
conta a Egídio todos os crimes de Gre-
ta e ela é presa. Anna tem um pesade-
lo com Thomas. Diara volta para casa.
Cosette elogia Licurgo e Germana se
enfurece. Sebastião invade a escola de
Anna. Diara afirma a Ferdinando que
voltará a ser livre.

PEGA PEGA
Eric conta a Luiza o que Mirella fez

e a chantagem que vem sofrendo de
Isabel. Malagueta diz a Arlete que os

documentos que procura estão com
Mônica. Valquíria e Sandra Helena dis-
cutem pela herança. Sandra Helena
estranha o fato de Aníbal ter virado uma
pessoa caseira e estar mais próximo
da mãe. Malagueta declara seu amor
por Maria Pia, que afirma amar Eric. Ma-
lagueta vai morar com Sabine.

A FORÇA DO QUERER:
Edinalva ameaça Ritinha e Nazaré

estranha. Jeiza impede que Zeca con-
fronte Ruy. Eugênio exige que Ruy se
afaste de Zeca. Biga alerta Dantas so-
bre a movimentação de cheques da
empresa. Dita aconselha Silvana a se
livrar do agiota. Edinalva e Ritinha se
enfrentam. Ivan é constrangido ao ten-
tar usar um banheiro público. Silvana
orienta Eugênio a revelar para Joyce a
gravidez de Irene.

O RICO E LÁZARO
Zac diz que esse seria o momento

perfeito para esses eliminarem seus
inimigos. Tamir e Shamir são extorqui-

dos por Larsa. Aspenaz vai à Casa da
Lua e pede para falar com Shag-Shag.
O eunuco fala que o menino Labash-
Marduk tem as mesmas pintas do rei e
de Hurzabum. Shag-Shag e Darice se
assustam. Rebeca e Hurzabum encon-
tram com Labash-Marduk.

CARINHA DE ANJO
Verônica chega mais perto de Gus-

tavo e estranha ao ver o amado na mesa
com Cecília e Dulce Maria. A secretá-
ria fica temerosa que Gustavo e Cecília
estejam juntos e decide que não irá de-
sistir de conquistar o empresário. Verô-
nica decide falar com eles e pergunta se
esqueceram de lhe convidar. A secretá-
ria senta no lugar que seria de Estefânia
e diz que irá almoçar com eles. Zeca
conta para a mãe que não terminou o
namoro com Juju, mas que o mundo dos
dois é diferente e é melhor não ficarem
juntos. Noemia diz para Flavio que vai
tentar fazer Haydee se transformar para
ficar mais parecida como ela e assim,
quem sabe, ficar menos ciumenta.

 • SBT

Kaan fica
sozinho em
casa e se
acidenta

Burhan vai à escola de Kaan pois tem
muita saudade do neto. Kerem e Bennu ten-
tam se reconciliar. Kaan fica sozinho em
casa e se acidenta na cozinha. Engin vai
socorrer Kaan e encontra Onur. Bennu e
Seval discutem. Sherazade decide se ca-
sar com Engin.

DIVULGAÇÃO
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(45) 3036-5636 - www.amicoeste.org.br

 Vem aí a oportunidade de
recuperar o seu crédito
Entre os dias 16 a 20 de outubro, a
Amic Oeste Paraná realiza a iniciativa
de regularizar a situação financeira
das empresas inadimplentes da
região, por meio da negociação com
instituições de crédito parceiras
como Sicoob, Sicredi, Uniprime,
Caixa Econômica Federal e Banco do
Brasil. Será uma semana destinada a
realizar bons acordos, tanto para as
instituições como para os
empreendedores. As instituições de
crédito parceiras da ação irão
oferecer prazos maiores e juros mais
atraentes, a fim de que seus clientes
possam resolver pendências
financeiras.
As negociações são para pessoa
jurídica e para pessoa física. Os
interessados em sair da inadimplência
devem procurar a sua agência,
contanto que seja uma das acima
citadas, para acertar a vida
financeira.

Amic realiza curso Inteligência
Emocional aplicada a Oratória
O curso Inteligência Emocional aplicada a
Oratória, o qual o Ponto de Atendimento ao
Empreendedor – Amic promove no próximo
mês, nos dias 16, 17, 18, 19 e 20 das 19h
até 23h, na sala de treinamentos da
entidade, com o Master Coach, Diego Knebel,
tem como objetivo fazer com que os
participantes entendam um pouco do seu
perfil comportamental e como é possível
ressignificar algumas crenças que impedem o
seu crescimento como orador. Interessados
devem realizar a inscrição pelo telefone (45)
3036-5636 e falar com a agente do Ponto de
Atendimento, Viviane Bastazini.

Amic abre inscrições para a 7º
edição do Caminho Terra do Sol

A partir do dia 12 até 15 de outubro, mais um grupo de peregrinos vão
caminhar rumo a terra do sol e ao encontro das águas. Idealizado pela
Amic, desta vez, o Caminho Terra do Sol inaugura um novo formato. A
sétima edição é dedicada as pessoas com experiência em percursos de
longa distância, com bom condicionamento físico e preparadas para
possíveis mudanças climáticas. Afinal, pelo percurso do Caminho se

encontra subidas, descidas e travessia de rio, estrada de chão e
paralelepípedo. Esta é a 7ª vez que a caminhada é realizada e vem

crescendo a cada edição, tanto que foi instituída pela Câmara Municipal
e pela Assembleia Legislativa do Estado como roteiro turístico do

calendário oficial de eventos.

Aos interessados em realizar o trajeto Caminho Terra do Sol devem fazer a
inscrição por meio do endereço eletrônico http:/

caminhoterradosol.amicoeste.org.br/  ou pelo telefone (45) 3036-5636.
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Nova UPS em outubro

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 60
Homicídios 47
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 915
Furtos 2.730
Veículos (furtos/roubos) 762
Outros 2.880

Acidentes 1.964
Colisões 1.802
Atropelamentos 162
Mortes 42

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

 Investimento na
sede própria será de
cerca de R$ 112 mil

Cinco anos após a inauguração
oficial, a UPS (Unidade Paraná Se-
guro) da região norte de Cascavel
deve ganhar nas próximas semanas
uma nova casa. Localizada ao lado
da Cozinha Comunitária do Bairro
Interlagos, as obras da nova UPS
estão a todo vapor.

Idealizada para garantir maior
segurança nos bairros da região, a
UPS Norte foi a primeira unidade
do interior do Paraná, inaugurada
no dia 24 de outubro de 2012.

De acordo com a Secretaria de
Comunicação Social de Cascavel,
a construção está na fase da fun-
dação e alicerces e a previsão de
inauguração é no final de outubro.

Ao todo serão investidos cerca
de R$ 112 mil na construção. E para
que o custo fosse baixo, o Municí-
pio cedeu o terreno e a Cohavel (Com-
panhia de Habitação de Cascavel)
ficou responsável pelo projeto e
pela mão de obra. Já os materiais
de construção necessários são do-

Uma denúncia anônima levou
policiais civis do GDE (Grupo de
Diligências Especiais) da 15ª SDP
(Subdivisão Policial) de Cascavel
a apreender ontem, 1,3 quilos de
maconha. O entorpecente estava
com Samuel Martins dos Santos,
conhecido como Muka, abordado
pelos policiais em uma casa na
Rua Nereu Ramos, no Bairro Neva.

Segundo a polícia, Muka negou ser
traficante e disse ser apenas usuá-
rio de entorpecente e que em seu quar-
to havia dois tabletes de maconha.

Preso em flagrante por tráfico
de drogas, Samuel foi levado a car-
ceragem da 15ª SDP. Ele já pos-
sui passagens pelo crime de tráfi-
co e roubo agravado.

ações feitas pela comunidade.
Conforme o Município, a nova

sede terá 10 metros quadrados de
área construída, além de um espa-
ço destinado para estacionamento.
Parte da obra será pré-moldada, o
que deve agilizar a entrega e bara-
tear o custo.

 GDE

JOVEM COM MACONHA

ENTORPECENTE estava dentro do quarto
de uma casa, na Neva
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R$ 5,7 milhões para o uniforme
O Departamento de Compras

da Prefeitura de Cascavel publi-
cou ontem, no Diário Oficial, o
aviso de licitação 304/207 na
modalidade "Pregão Eletrônico”,
para registro de preços para aqui-
sição do uniforme escolar para o
ano letivo de 2018. De acordo
com o aviso de licitação, o valor
máximo é de R$ 5.720.412,30 e
o pregão será aberto às 9h do
próximo dia 5 de outubro, sendo
o menor preço por item o critério
de julgamento.

A publicação do edital segue
esforço determinado pelo prefei-
to Laonaldo Paranhos para que
licitação seja concluída ainda
este ano para que o uniforme seja
entregue aos alunos já no início
do ano letivo. "Apesar de todas
as dificuldades que encontramos
neste primeiro ano de gestão, es-
tamos colocando as coisas em or-
dem e planejando as ações. No
caso dos uniformes, consegui-
mos uma economia histórica e
inédita, além de entregar os kits
já no início do segundo semes-
tre. Para o ano que vem, com as
coisas organizadas, os nossos
alunos iniciarão as aulas já rece-
bendo os uniformes, o que não
aconteceu nos anos anteriores",
disse o prefeito.

MESMO PADRÃO
De acordo com o diretor do Departamento de Compras, Edson
Zorek, o edital segue os mesmos padrões da licitação passada,
realizada através da BBMnet (Bolsa Brasileira de Mercadorias), que
atraiu 30 empresas de todo o Brasil e teve uma vencedora de
Cascavel, no mês de maio.
Com a licitação feita através da BBMnet, a maior concorrência
possibilitou um desconto de R$ 2,8 milhões, o que resultou numa
economia de 40,52% aos cofres públicos, totalizando
R$ 4.282.650,00, sendo o custo unitário de cada kit a R$ 150,96 na
cota das microempresas e de R$ 140,02 na participação geral. O valor
inicial da licitação era de R$ 7.095.795,00.

Preço mais baixos
Na licitação passada, os 30 mil kits do uniforme adquiridos pelo Município teve custo unitário de R$
150,96, na cota das microempresas, e de R$ 140,02 na participação geral. Nesta licitação serão 31 mil
kits, com valor máximo final menor que os 30 mil kits da licitação passada. "Além da pesquisa
mercadológica que realizamos, também tomamos como referência o resultado da licitação passada, o
que nos proporcionará nova economia na aquisição dos uniformes", destacou Zorek.

SECOM

Na licitação realizada em maio, o Município economizou R$ 2,8 milhões
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A população da região norte de Cas-
cavel precisará de um pouco mais de
paciência para voltar a utilizar a pisci-
na construída no Jardim Colonial.

O espaço foi desativado há um
ano por conta das necessidades de
reparos e a previsão é de que as
adequações sejam concluídas so-
mente no ano que vem.

“A previsão é que as obras sejam
finalizadas até o fim do primeiro tri-
mestre de 2018, voltando assim o
atendimento à população”, afirma a
Secretaria de Esportes de Cascavel.

O projeto da reforma foi feito em
parceria com a Aeac (Associação
dos Engenheiros e Arquitetos de

Cascavel) e tem custo estimado em
cerca de R$ 120 mil. A obra será
executada com recursos próprios
da Secretaria de Esportes.

As pessoas que utilizavam a pis-
cina hoje participam de aulas no
complexo Ciro Nardi. A piscina des-
se local recebia manutenção na se-
gunda-feira, mas por conta da de-
manda do público, os serviços fo-

ram transferidos para os sábados.
“Saem três ônibus que levam e

trazem as pessoas das aulas reali-
zadas no Ciro Nardi, os horários são
às 8h30, às 14h e às 19h”, escla-
rece a secretaria.

Adequações
Todas as adequações necessárias na piscina do Centro da Juventude
foram concluídas e as aulas serão iniciadas em outubro. Por enquanto, não
há previsão de construção de nova piscina na região norte de Cascavel.

OBRAS na piscina
do Jardim Colonial
custarão cerca de

R$ 120 mil

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Ailton Santos

A 65º edição da Festa da Padroeira já começa a ser
preparada, terá início no dia 6 de outubro e seguirá até o dia
12, feriado religioso. Com cardápios variados e opções para
todos os gostos, a festa acontece em frente à Catedral
Metropolitana de Cascavel. Os recursos arrecadados com as
tradicionais comidas beneficiam algumas entidades sociais, entre
elas o Abrigo São Vicente de Paulo, Acas(Associação
Cascavelense de Amigos de Surdos), Apae (Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais), Apofilab ( Associação de
Portadores de Fissura Lábio Palatal de Cascavel ), Cemic
(Centro de Estudos do Menor e Integração na Comunidade
Renato Festugato) e o Recanto da Criança.

FOTO: FABIO DONEGÁ

Água no próximo anoÁgua no próximo ano
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60
mortes em
rodovias

A velocidade todos os motoristas
sabem: o limite é 110 km/h. O cin-
to, como o próprio nome já diz, é de
segurança. E aquelas duas listras
que dividem a pista das rodovias é
justamente para que o condutor não
ultrapasse. Mas, mesmo todos os
condutores que fizeram a CNH (Car-
teira Nacional de Habilitação) saben-
do disso tudo, infelizmente as rodo-
vias BR-163, 277, 467 e 369, nos
trechos administrados pela delega-
cia da PRF (Polícia Rodoviária Fede-
ral) de Cascavel foram palco de 60
mortes somente este ano.

  Mortes na BR-277
entre o Trevo de São
João e o fim da pista

dupla, saída para
Foz, representam

39% do total
contabilizado pela
PRF de Cascavel

Conhecida por todos como a ‘ro-
dovia da morte’, a BR-277 lidera o
ranking com 28 óbitos em 362 aci-
dentes que resultaram ainda em
outros 351 feridos em oito meses
(janeiro a agosto).

De acordo com o policial rodovi-
ário federal, Alysson Vidor, na BR-
277 a Delegacia de Cascavel é res-
ponsável por cerca de 200 quilôme-
tros. “Essas 28 mortes foram nes-
se trecho e 11 delas aconteceram
somente em Cascavel”.

Segundo ele, os óbitos foram con-
tabilizados entre o Trevo de São João

até o final da pista dupla, na saída
para Foz do Iguaçu. “Ou seja, 39% das
mortes que a Delegacia de Cascavel
atendeu na BR-277 foram em um tre-
cho de 30 quilômetros. Desses, cin-
co foram por atropelamento”.

A segunda com o maior número
é a BR-369, que de 1º de janeiro
até 31 de agosto foi responsável
por 105 acidentes, com 114 feri-
dos e 16 mortos. Já as BR’s 163 e
467 tiveram oito mortes cada. Na
BR-163 foram registrados 89 aci-
dentes com 68 feridos e na BR-467
foram 108 acidentes e 86 feridos.

AÍLTON SANTOS

 Reportagem: Tissiane Merlak



LOCAL08 HOJE NEWS, 22 DE SETEMBRO DE 2017

Chegou a
temporada
das flores!

As características desse inverno foram bem diferentes de anos ante-
riores. Marcada pela estiagem e sol intenso, toda essa mudança refle-
tiu nas temperaturas médias registradas pelo Simepar.

Em junho, início da estação, a média foi de 21,4oC. Já no mês seguin-
te, os termômetros marcaram uma temperatura média de 21,6oC. Em
agosto, houve um salto de 3oC, passando para uma média de 24,3oC. Já
nos primeiros 21 dias de setembro, a média de temperatura foi de 26,1oC.

Nesses quatro meses, a temperatura mais alta em Cascavel durante
o inverno foi em 14 de setembro, quando os termômetros bateram na
casa dos 33,8oC, de acordo com o Simepar.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

33,8° foi a temperatura mais alta em Cascavel durante o inverno

As flores já
embelezam o
primeiro dia de
PRIMAVERA

Uma estação com pouco frio
e termômetros marcando tem-
peraturas bem acima da mé-
dia. Foi com mais de 30°C que
o inverno se despediu ontem e
deu espaço à primavera, que
começa oficialmente hoje.

A previsão do Simepar (Ins-
tituto Meteorológico do Para-
ná) é de que já no segundo dia
da nova estação a chuva apa-
reça em Cascavel. Porém, vale
ressaltar que serão apenas
pancadas isoladas, previstas
para sábado (23). O último re-
gistro de chuva no município
ocorreu em 20 de agosto,
quando choveu 64 milímetros.

Boletim do Simepar infor-
ma ainda que historicamente,
os meses de primavera são
caracterizados pelo retorno
das chuvas mais abundantes.
As massas de ar frio que se
deslocam pelo sul do continen-
te obviamente são menos in-
tensas do que as do trimes-
tre anterior e quando chegam
ao Paraná tendem a ser me-
nos persistentes.

“Nesta época começam a
ser mais frequentes eventos
meteorológicos de pequena e
média escalas, os quais po-
dem causar tempestades lo-
calizadas. As alternâncias ou
variações nas condições at-
mosféricas tendem a ser uma
constante, ou seja, os perío-
dos de tempo sem chuvas po-
dem dar lugar a outros com
chuvas rápidas, que podem
trazer volumes consideráveis
de precipitação acumulada”,
explica o Instituto.

Inverno de 33,8°C

Última
chuva foi
registrada
em 20/08

Última
chuva foi
registrada
em 20/08

As flores já
embelezam o
primeiro dia de
PRIMAVERA

Chegou a
temporada
das flores!
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BR duplicada é
a mais violenta

Duplicada justamente para evi-
tar as mortes e reduzir o número
de acidentes, a rodovia BR-467 que
liga Cascavel a Toledo é a mais vio-
lenta sob jurisdição da Delegacia da
PRF (Polícia Rodoviária Federal).
Com um trecho de menos de 40
quilômetros, foram 108 acidentes
que deixaram 86 feridos.

De acordo com o policial rodovi-
ário Alysson Vidor, proporcional-
mente comparando a rodovia com
o trecho administrado da BR-277,
a 467 é cinco vezes mais violenta.
“Em um trecho de quarenta quilô-
metros foram oito mortes e, multi-
plicado esse número por sua exten-
são, proporcionalmente significa
dizer que 40 pessoas morreram em
uma mesma extensão”.

Semana
Ainda durante as atividades alusivas a Semana Nacional do Trânsito, que

termina na próxima segunda-feira (25), diversas ações serão desenvolvidas,
tanto na BR-277 quanto no perímetro urbano de Cascavel.

Hoje, às 7h, na passarela do Trevo Cataratas, acontece o tradicional Café na
Passarela, que visa conscientizar os pedestres a usar o dispositivo para

atravessar a rodovia de forma segura. Já as 9 e às 14 horas, no anfiteatro da
Unipar, será apresentada a peça teatral “João e Maria e a história da bruxa que

odiava motociclistas”. Das 9 às 11 horas, na Escola de Trânsito do DER
(Departamento de Estradas e Rodagens) acontece uma palestra feita pelo 4º

Grupamento de Bombeiros sobre primeiros-socorros. Na madrugada, a
Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) e a Polícia Militar
realizam a Operação Balada Segura. Na tarde de sábado é a vez da Operação

Bafômetro, que visa fiscalizar e orientar os motoristas sobre a Lei Seca.

Motociclista foi uma
das primeiras vítimas

da BR-467 este ano

VANDRÉ DUBIELA

EM  NÚMEROS
RODOVIA ÓBITOS ACIDENTES FERIDOS

163 8 89 68
277 28 362 351
369 16 105 114
467 8 108 86
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Giro da
Violência

 Reportagem: Tissiane Merlak
    Fotos: Aílton Santos

Fogo na PR-180
Outra vez as margens da PR-

180, que liga Cascavel a Boa Vista
da Aparecida, foi alvo de um incên-
dio em vegetação. Ontem, o Corpo
de Bombeiros foi deslocado a cer-
ca de dois quilômetros do trevo
com a BR-277.

Um caminhão ABT (Auto Bomba
Tanque) e brigadistas com o uso de
abafadores impediam que o fogo,
iniciado em uma área extensa de

vegetação, com árvores e muito
mato, se alastrasse rapidamente.

Por conta do vento forte e do cli-
ma seco, os militares tiveram bas-
tante trabalho para conter as cha-
mas. Somente ontem, o Corpo de
Bombeiros de Cascavel combateu
três incêndios ambientais e outros
dois em edificações.

Segundo a Defesa Civil do Para-
ná, o número de incêndios registra-
dos neste mês de setembro em
todo Estado é o maior dos últimos
23 anos.

Roubado em Cascavel

A PRF de Santa Terezinha de Itaipu
recuperou ontem, na BR-277, um
Palio com queixa de roubo em
fevereiro do ano passado em Cascavel.
O carro, que estava com placas
paraguaias, era ocupado por três
jovens, presos em flagrante. Com eles
a equipe encontrou dois revólveres
calibre 38 municiados, um deles com
a numeração raspada. Um dos presos
possuía um mandado em aberto por
homicídio qualificado. A suspeita é
de que o trio seja responsável por
uma série de assaltos na região.

Acidente na Praça
Socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma
em Emergências) prestaram os
primeiros atendimentos a uma jovem
de 21 anos, vítima de um acidente de
trânsito na tarde de ontem. Segundo
testemunhas, Ana Carolina Pereira
estava em uma motocicleta na Avenida
Brasil e, ao fazer uma conversão, bateu
em um carro. Com várias contusões,
Ana foi levada à UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Veneza.

Acidente na Neva
Dois veículos se envolveram em um
acidente no cruzamento das ruas
Manoel Ribas com a Belo Horizonte,
no Bairro Neva, em Cascavel. Segundo
testemunhas, o condutor do Siena
seguia pela Manoel quando bateu no
Classic, que trafegava pela Belo
Horizonte. Ninguém ficou ferido,
apenas danos materiais.

Fogo no silo
Várias equipes do Corpo de Bombeiros,
com dois caminhões ABTR (Auto
Bomba Tanque e Resgate) foram
acionadas ontem em uma empresa de
armazenagem de grãos, localizada na
Estrada da Pedreira, no Bairro 14 de
Novembro em Cascavel.
Segundo os militares, o fogo atingiu a
estrutura onde ficam armazenados os
grãos e havia muita fumaça no local.
Os bombeiros, que se organizaram em
várias frentes de trabalho, não
souberam precisar onde o fogo
começou nem mesmo a causa.
À tarde, novamente os brigadistas
foram acionados porque havia muita
fumaça saindo do mesmo local onde,
pela manhã, havia fogo.

CAMINHONETE RECUPERADA
Policiais da Rotam (Ronda Tático Motorizada) da 3ª Companhia da PRE (Polícia
Rodoviária Estadual) recuperaram ontem uma caminhonete Hillux com placas e
chassi adulterados.
Segundo a equipe, o veículo trafegava pela PR-180 quando foi dada ordem de
parada. O condutor não acatou e empreendeu fuga pela rodovia. Alguns
quilômetros depois, o motorista abandonou o veículo em uma plantação.
Ao consultarem os sinais identificadores do veículo, os policiais descobriram
que a caminhonete não consta, segundo número do chassi, na base de dados.
Além da adulteração, dentro da cabine havia mais um par de placas, ambas de
Santa Catarina. O veículo foi encaminhado para o pátio da 15ª SDP (Subdivisão
Policial) de Cascavel.

POR DUAS VEZES, militares controlaram
as chamas em local de armazenagem de grãos
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Capacitação na saúde
Começou ontem e continua nes-

ta sexta-feira (22), no auditório da Pre-
feitura de Cascavel, a capacitação
para avaliação de adesão medica-
mentosa de pacientes hipertensos
acima de 60 anos. O evento, promo-
vido pela Secretaria de Saúde, é vol-
tado a enfermeiros, médicos e técni-
cos de enfermagem da secretaria.

O objetivo é capacitar a equipe
multiprofissional para a avaliação da
adesão medicamentosa dos pacien-
tes hipertensos, além de apresentar
a nova caderneta de saúde da pes-
soa idosa. Também estão sendo dis-
cutidos a qualidade de vida e o risco
de vulnerabilidade relacionada à po-
pulação alvo e transmitadas orienta-
ções quanto à implantação da cader-
neta de Saúde do Idoso e a forma
correta de preenchimento.

De acordo com o gerente da Aten-
ção Básica da Secretaria de Saúde,
Ali Haidar, a hipertensão arterial sis-
têmica (HAS) consiste em um grave
problema de saúde pública no Brasil
e no mundo e é caracterizada como
uma condição clínica multifatorial evi-
denciada por níveis elevados e sus-
tentados de pressão arterial.

N úmeros
 Haidar explica que em consonância com a Linha Guia de Hipertensão

Arterial, proposta pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná (2014), a
HAS é responsável por aproximadamente 40% das mortes por acidente vas-
cular cerebral (AVC), 25% das mortes por doença arterial coronária, em combi-
nação com o diabetes e 50% dos casos de insuficiência renal terminal. “Por-
tanto, é considerado um dos mais importantes fatores de risco modificáveis
para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares”, detalha.

Ainda segundo ele, são considerados fatores de risco para HAS a
idade, o gênero e a etnia, além do excesso de peso, a ingestão de sal,
de álcool, o sedentarismo, os fatores socioeconômicos, a genética, o
tabagismo e fatores de risco cardiovascular.

CAPACITAÇÃO teve início ontem
e prossegue hoje

SECOM
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Podia dormir sem essa
A reportagem do Hoje News questionou o governador
Beto Richa a respeito do gasto de R$ 16 mil a cada

adolescente infrator internado e o fato de ter,
curiosamente, o mesmo número de adolescentes e de

educadores, praticamente. Beto, parecendo não saber a
resposta, pediu se a nossa reportagem achava isso bom
ou ruim. Como pedimos ao vivo pelas redes sociais, a

pergunta era para o senhor, governador.

Edgar “tímido”
O ex-prefeito de Cascavel,
atual secretário de
Assuntos Estratégicos do
governo do Estado, Edgar
Bueno, participou de
forma tímida da entrega
das chaves às famílias no
Conjunto Riviera. Quem
esperava um “alvoroço”, já
que a obra começou na
gestão dele, saiu
frustrado.

Saia justa
Edgar ficou em uma baita
saia justa quando o atual
prefeito, Leonaldo Paranhos,
discursou, agradeceu aos
parlamentares, ao ministro

das Cidades, vereadores,
cachorro, papagaio e
periquito por estarem
presentes, mas ‘esqueceu’
de Edgar.

Indireta direta
Em seu discurso, Paranhos
ressaltou que as famílias
deveriam ter recebido as
casas em dezembro do ano
passado, mas que o processo
atrasou por conta de uma
ação na Justiça. Isso
também teve, mas a fala
deixou transparecer uma
‘cutucada’ em Edgar Bueno
pelo atraso, considerando
que tudo ocorreu por um
erro na hora do sorteio
realizado no ano passado.

ENVERGONHADO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Além de Beto e do ministro das Cidades Bruno Araújo,
o deputado federal Alfredo Kaefer também marcou
presença no evento.

 Também presente o deputado estadual Adelino Ribeiro
e outros Parlamentares da região.

 Ninguém, no entanto, tirou o destaque da população,
alvoroçada com a entrega.

Vermelho, não se sabe de sol ou se de vergonha, Edgar
Bueno era o único da bancada principal que batia palma
ao discurso de Paranhos com bastante má vontade. Edgar
se privou a meios sorrisos e parecia, realmente, tímido
no palco de autoridades.

Na mira do Ministério
Público por meio da Ope-
ração Quadro Negro, acu-
sado de participar de um
esquema de desvio de R$
20 milhões dos cofres pú-
blicos com a anuência de
servidores da Secretaria
de Educação, que supos-
tamente faziam medições
falsas para a Valor Cons-
trutora receber pagamen-
tos sem executar obras
em escolas, o governador
Beto Richa acredita que as
denúncias recentes não
mancharão a vida política.
Ele deu entrevista à im-
prensa durante entrega de
casas do conjunto Riviera,
na manhã de ontem.

Questionado se as in-
vestigações devem atrapa-
lhar a tão especulada can-
didatura ao Senado em
2018, Beto afirma que é
“vítima” de perseguição.
Não confirma, mas também
não nega, a candidatura ao
Senado no ano que vem.
“Tenho sido vítima de de-
núncias vazias e levianas.

A minha história de vida e a
história da minha família de-
monstram isso. Todas as
providências para ressarcir
os cofres públicos foram to-
madas antes de o MP (Mi-
nistério Público) entrar na
investigação. Com ações de
improbidade e bloqueio de
bens. E precisamos lembrar
que investimos R$ 10 bi-
lhões, 35% do total da re-
ceita do Estado, na Educa-
ção”, se defende.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

A poio
Sobre o também especulado apoio ao então depu-

tado estadual Ratinho Júnior para a cadeira de gover-
nador do Estado no ano que vem, Beto tenta sair pe-
las beiradas dizendo que acha cedo para pensar no
assunto. “Não estou pensando nisso no momento. Te-
nho me concentrado em terminar bem o mandato. Não
termino uma elei-
ção já pensando na
outra”, garante.

GOVERNADOR do Estado concedeu
entrevista durante visita ao Riviera

“Vazias e
levianas”
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

Cascavel, 22 de setembro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- José Luiz Maia Galvão e Caroline Zanoni Silva
2- Guilherme Bartzik Meira e Ana Paula de Freitas
3- Levi Batista Apolinario e Vanusa Piaiano
4- Alex Becher Monteiro e Leticia dos Santos Laureano
5- Nelson Cesar Dias Magalhães e Rita de Cassia Rosa Mendes
6- Thiago Henning e Eliane Batista dos Santos
7- Ronaldo Aparecido Gomes Marques e Bárbara Ramos
8- Josineu Nunes dos Santos e Sebastiana da Conceição Vera
9- Fabio Marcos Martins e Patricia Dicheti Balbinot
10- Sergio da Silva Dzvonek e Giovana Xavier da Silva
11- Tiago Cardoso Sieves e Monica Cristina Costa da Fonseca
12- Fabiano de Oliveira e Ana Paula Bartzik da Silva
13- Alessandro Gomes Misael e Priscila Diniz de Moraes
14- Joel Nunes Oliveira Farias e Lizandra Aleixo
15- André Antonio Ferreira e Tatyane Saldanha Fant
16- Wesley da Silva Campos e Andressa Priscilla Gonçalves
17- Joaquim Raimundo de Almeida Neto e Rosangela da Silva
18- Cleiton José Luquini e Aline Maiara Floriano
19- Marcos Antonio Roque e Suzana da Silva Dario
20- Rosinaldo Porto Catrinck e Cristiane Tracz

A cidade de Campo Mourão recebe
neste fim de semana as disputas da 3ª
e última etapa classificatória da Série
Ouro do Campeonato Paranaense de
Handebol Juvenil (Sub-18). Invicta
após quatro jogos, a equipe ACH/
Santa Maria/Unioeste/Jada,
comandada por Marcos Galhardo,
terá três compromisso nesta etapa, que
definirá as últimas vagas para a fase
final. Às 14h deste sábado, o desafio
é contra o time de São Miguel do
Iguaçu. Mais tarde, às 19h30, no
mesmo dia, o embate é contra a equipe
de Maringá. Já no domingo o
encerramento da participação é contra
a equipe de Alto Paraná, às 10h20.

Terrão
O Futebol Terrão do Jardim
Colonial terá confrontos apenas
no domingo neste fim de semana.
Serão seis jogos marcados para
iniciar às 8h30, com Zé Milton x
União Independente. As demais
partidas são Frutana x 100%
Interlagos (9h30), Titânio x Fúria
do Terrão (10h30), Juventude x
Treme Terra (11h30), JG
Construções x Recanto Colmeia
(12h30) e Bar Fortaleza x Auto
Escola Avenida (13h30).

Futsal amador
Nove jogos movimentarão atletas
de 18 equipes na Copa Liga
Ferronatto de Futsal, que terá
início neste domingo com cinco
confrontos no Ginásio da Neva,
naipe feminino: TPM X Bola
Murcha (14h), Foco Telecom x
Serpentes (15h), Avante x Bem
Amigas (16h), Stein x Furacão
(17h) e Águias x Lado Oposto/
Predadoras (18h). Na segunda-
feira será a vez dos homens irem
à quadra na Neva, para quatro
jogos: Aladinho x Alternativa
(19h30), Ferronatto x Predadores
(20h30), Guindaste São Carlos x
Fercaus (21h30) e Zé Milto x
Armazém das Bebidas (22h30).

LHPR
HANDEBOL
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Fábio Donegá

PPA: recursos
comprometidos
preocupam
Na próxima semana, a Câmara

de Vereadores de Cascavel votará
o futuro do Município, o planeja-
mento para a administração dos
próximos quatro anos. O PPA (Pla-
no Plurianual) será discutido e com
ele as 37 emendas propostas pe-
los vereadores para o plano.

De 2018 até 2021, são R$
5,138 bilhões em orçamento. Pa-
rece muito, mas a grande preocu-
pação é que esse dinheiro está
quase todo comprometido. “Não
me preocupam as ações. Mas, na
forma em que está, me preocupa
a execução desse plano. Vai ter di-
nheiro? Vai, pelo que está previs-
to. Só que 75% dos recursos já es-

tão presos com a máquina admi-
nistrativa. E 55% disso depende de
transferência. Ou do Governo Fede-
ral ou do Governo do Estado. 2018
é um ano eleitoral. E pode ser quem
nem tudo que está previsto chegue
aos cofres do Município”, explica
o diretor do Legislativo de Casca-
vel, Mário Galavotti.

Outro fator que chama a atenção
é a quantia de dinheiro prevista no
item renúncia de tributos. São mais
de R$ 68 milhões em quatro anos.
“Nesse dinheiro temos a dedução
do Fundeb, mas o restante é de isen-
ção tributária. Por exemplo, pesso-
as que não pagam IPTU por conta
do salário. Em minha opinião, de-
veríamos parar um pouco com
isso no nosso País. Eu acredito
que se a pessoa ganha um sa-
lário mínimo ela tem condição
de pagar R$ 5 que seja em im-
posto. Temos países desen-
volvidos com uma carga tribu-
tária muito mais pesada que
a nossa e seguimos uma po-
lítica assistencialista”, opina
Galavotti.

Diretor do
Legislativo
considera
orçamento

inchado

Renúncia de tributos
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Duas semanas após ter ido a cam-
po pela última vez pela Taça FPF, o FC
Cascavel volta a disputar uma parti-
da pela competição neste domingo,
quando recebe o Maringá FC às
11h05, no Estádio Olímpico, pela últi-
ma rodada da primeira fase.

Outros oito times terão compro-
misso no mesmo horário, pois os du-
elos definirão os confrontos das quar-
tas de final. Cascavelenses e maringa-
enses já estão classificados, bem como
Foz do Iguaçu, Rio Branco, Iraty, Tole-
do e Paranavaí, restando apenas uma
vaga em aberto e a ser disputada por
Operário e Portuguesa Londrinense. O
Fantasma tem a vantagem do empa-
te para ficar com ela - receberá em
Ponta Grossa o lanterninha e já elimi-
nado Andraus.

Um ponto também é o que o FC
Cascavel precisa para se consolidar na
primeira posição e ter como adversá-
rio nas quartas de final o Operário ou
a Portuguesinha. Já uma vitória con-

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º FC Cascavel 19 8 6 1 1 12 6 6
2º Maringá FC 16 8 5 1 2 18 6 12
3º Foz do Iguaçu 16 8 4 4 0 11 5 6
4º Rio Branco 14 8 4 2 2 9 7 2
5º Iraty 12 8 3 3 2 12 15 -3
6º Toledo 10 8 2 4 2 10 9 1
7º Paranavaí 10 8 2 4 2 11 12 -1
8º Operário 7 8 2 1 4 6 10 -4
9º P. Londrinense 4 8 1 1 6 4 11 -7
10º Andraus 1 8 0 1 7 6 18 -1

TAÇA FPF

Domingo
11h05 FC Cascavel x Maringá FC
11h05 Foz do Iguaçu x Toledo
11h05 Rio Branco x Iraty
11h05 Paranavaí x P. Londrinense
11h05 Operário x Andraus

9ª RODADA (ÚLTIMA)

tra o vice-líder Maringá FC garantirá a
manutenção da campanha com
100% de aproveitamento no Olímpi-
co. Até aqui são quatro jogos e qua-
tro vitórias.

TREINOS PELA
MANHÃ,
DESFALQUES E
ESTREIA
Durante toda essa semana os
treinos do FCC ocorreram no
mesmo horário no qual será o jogo
deste domingo, às 11h, mesmo
com as elevadas temperaturas
dos últimos dias aliadas à baixa
umidade do ar. Apenas na
segunda-feira a atividade foi em
dois períodos. Nos demais os
treinos foram apenas pela
manhã, incluindo atividades no
Estádio Olímpico.
Para o duelo com o Maringá FC,
o técnico Rodrigo Cabral não
poderá contar com o meia
André nem com os atacante
Pedro Júnior e Tubarão, todos
suspensos. Em contrapartida, o
treinador poderá promover a
estreia do atacante Lucas Choco,
que teve o registro confirmado
como jogador da equipe.

FÁBIO DONEGÁ

FC Cascavel
no Olímpico
FC Cascavel
no Olímpico
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Como funciona
O vereador não pode simplesmente
fazer uma emenda. Essas propostas
dependem de remanejamento.
Funciona assim: o vereador que
propuser uma obra, por exemplo,
precisa prever remanejamento de
verba de outras ações para a nova
proposta. Só que não se pode tirar,
basicamente, das pastas de Saúde e
de Educação. Muito menos do
dinheiro que está previsto com a
máquina administrativa, para
pagamento de pessoal. Neste caso, a
limitação é grande para novas ideias.

O que chamou a atenção, de todas as secretarias, foi a atenção espe-
cial dada à Secretaria de Cultura. Diversas ações, que em 2013 não
estavam previstas, foram colocadas no planejamento. Como reforma da
Praça Parigot de Souza, construção de um palco coberto na Praça Wilson
Joffre, construir um Centro Cultural no Bairro Floresta, entre outras. Ações
em Saúde e Educação, por exemplo, não fogem muito daquilo que o Mu-
nicípio é obrigado a fazer. Como fornecer alimentação, atendimento nas
unidades básicas; serviços básicos, mas que demandam grana.

Plano será votado na
próxima semana,
durante sessão

Poucas emendas
O PPA de 2018 a 2021 recebeu dos
vereadores bem menos propostas

do que lá em 2013. Naquela
época, 151 emendas foram

propostas. Só 31 aprovadas. Neste
ano foram apenas 37 emendas.
Para o diretor do Legislativo, o

número diminuiu drasticamente
porque os vereadores acataram,

praticamente, a posição do
Executivo. “O Município está com

orçamento inchado. É
praticamente a mesma realidade

de 2013, apenas com a receita
maior. Só que naquela época um

só vereador propôs 99 emendas e
teve de retirar todas. A maioria
das propostas recebeu parecer

contrário. Não adianta fazer uma
emenda se não há dinheiro para
cumprir com isso”, relata. Das

emendas de 2017, a maioria está
relacionada a obras. Construção

de posto de saúde, reforma de
salão comunitário, recape de
asfalto e repasse para Molivi,

Uopeccan, por exemplo.

Atenção à cultura
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 PARANAENSE DE TÊNIS
A cidade de Maringá está recebendo a etapa paranaense do Juniors

Series 1000 Infanto-Juvenil de Tênis, no Clube Olímpico. A
Associação Atlética Comercial está presente na competição com seis

atletas: Isadora Fulber, categoria 10 anos; João de Lara e Caetano Luzzi,
categoria 11 anos; Mayron Fulber (foto) e Gabriel Albiero, na categoria

12 anos; e Nicholas Sampaio, na categoria 14 anos.

Copa Comercial
Uma semana depois da
categoria Livre ter iniciado as
disputas da Copa Comercial de
Futebol Sintético, agora é a
vez dos atletas das categorias
Sênior e do Super Sênior
entrarem em campo pela
competição, nesta sexta-feira e
sábado, respectivamente, nos
campos da Sede Social. Hoje os
jogos são: Tintavel x Schiffer/
Jeans Piaccelli e União x
Notoya / Incentive House às
19h15; Agrossol x Tomacheski e
Ferrocol/Natural Island x Isto
É/Megasorte às 20h10; e Eko7
x Coqueiral às 21h. Amanhã,
pela Super Sênior, os jogos
serão Social FC x Embalagens
Novo Mundo e Oxiguaçu x
Turma da Terça às 16h, e
Imobiliária Roani/Natural
Island x Cattani Sul às 17h.

FUTSAL MENORESADAF

AAC

O Ginásio Sérgio Mauro Festugatto será palco de partidas decisivas neste fim de semana. Durante a manhã e a tarde desta sexta-feira, o local recebe
as finais da 2ª edição dos Jogos da Primavera da Região Norte, com atletas de 12 a 17 anos de idade. Já a partir das 19h30 os confrontos serão

pela 3ª fase classificatória da Liga NFP (Novo Futsal Paraná), na categoria sub-10. O duelo de abertura da competição estadual será entre
Medianeira Futsal e Academia Futsal/Londrina. Em seguida, às 20h15, será a vez do confronto entre os anfitriões ADAF Futsal (foto), comandada por
Marquinhos Gois, e Associação Atlética Comercial, comandada por Aladinho. No sábado as equipes trocam de adversários e a competição volta a

ocorrer a partir das 9h30. Já no período da tarde, a partir das 14h, as rodadas serão no Ginásio da Neva.
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Com 2.089 unidades habitacionais, o Conjunto
Habitacional Riviera é uma minicidade dentro da re-
gião norte de Cascavel. Levando em consideração
o último censo do IBGE, se apenas os titulares das
casas residissem no local, o conjunto habitacional
seria maior do que cinco cidades paranaenses, que
possuem população inferior a dois mil habitantes.

Em outra comparação dá para entender ainda
mais a grandiosidade do projeto habitacional popu-
lar. Se cada uma das 2.089 famílias for composta
por um casal e um filho, o Riviera terá mais de seis
mil habitantes. No Paraná, existem 128 municípios
com população inferior a seis mil moradores.

Bem estruturado, o conjunto habitacional aumen-
tará a demanda por serviços públicos na região. Ain-
da ontem, por exemplo, a nova linha de ônibus para
atender as famílias daquela região entrou em ope-
ração. A Prefeitura já disponibilizou novas equipes
do Programa Saúde da Família (PSF) para atender
o local, mas ao longo das próximas semanas mui-
tas outras demandas surgirão.

O Riviera é um dos maiores conjuntos habitaci-
onais do Brasil e integra o Programa Minha Casa
Minha Vida. Ontem, os mutuários receberam as
chaves das casas e apartamentos.

UMA MINICIDADE

 Dia da árvore
A Secretaria de Meio
Ambiente realizou uma ação
de distribuição de 100
mudas de árvores nativas no
final da tarde de ontem, em
frente à Catedral de Cascavel.
A distribuição foi feita para
pessoas que passavam pelo
local e que demonstraram
interesse em levar uma muda.
Entre as espécies, estavam
pés de cereja, pitanga,
guabiju e araçá. Também
foram distribuídos sacos de
ráfia do programa de
reciclagem Coleta Legal.
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“A escola não é mais um local
institucionalizado, onde

enviamos os nossos filhos,
esperando que ela nos devolva
o melhor que pode. Temos que
participar da vida política dos

nossos filhos. Crianças e
adolescentes precisam ouvir e

falar para participar e
fiscalizar, pois democracia

pressupõe cidadania”.

Da editoria

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

A Bancada da
Transparência da
Câmara de
Vereadores que
decidiu formalizar
denúncia de
quebra de decoro
parlamentar
contra o vereador
Damasceno Jr.

O presidente da
Cohapar, Abelardo
Lupion, que pregou
violência ao sugerir
às mulheres que
batam nos
maridos bêbados
que tentarem
vender a casa.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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Curitiba

18 29
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MINGUANTE
12/10 - 09h25

CRESCENTE
27/09 - 23h53

NOVA
20/09 - 02h29

CHEIA
05/10 - 15h40

19

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Pancadas de
chuvas isoladas

Pancadas de
chuvas isoladas

Luciano Machado,
promotor de Justiça

SECOM

 Esclarecimento
O Hospital Universitário do
Oeste do Paraná esclarece
que a imagem publicada na
reportagem da edição do
Hoje News de quinta-feira
(21), sobre uma possível
contratação irregular no
hospital, não está
relacionada com a
denúncia feita por um
servidor, como aponta o
texto. A imagem é de um
chamamento público
aberto em 24/08/2017,
sobre uma demanda de
enfermeiros no HU.
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Programa
de domingo

O grupo A Travessia - Arte
e Educação, de Curitiba, se
apresenta neste domingo,
no Centro Cultural Gilberto
Mayer, com muita atração
para as crianças e toda a
família. O espetáculo é
Histórias à Brasileira –
Causos e Cantoria para
Crianças. Será às 15h. A
entrada é um brinquedo

novo ou usado.

Noite Rosa
O jantar em comemoração aos cinco anos do Cascavel

Rosa promete ser lindo e emocionante. Prestigie essa
causa tão importante. Será hoje, no Tuiuti, às 20h.

Para encerrar a conversa
Termina hoje a 36ª Semana Literária & Feira do Livro Sesc

Paraná. Os escritores Marcelino Freire e Sérgio Vaz, grandes
nomes da literatura atual, vão conduzir o debate da mesa
redonda com o tema: “Literatura, Cidades e Comunidades”.

Será às 20h, no Sesc.

Muita  polenta!
Amanhã, às 20h, tem a 2ª

Noite da Polenta. No
cardápio, molho de frango e
à bolonhesa e será no salão
de festas Ordem Rosacruz,

Bairro São Cristóvão. O
ingresso custa R$ 25.

Contato: 9 9937-0481.

Dia de rock
Domingo tem mais uma

edição do Rocão. O evento
terá feira de adoção, muita
música e outras atrações,

das 14 às 22h, na Praça do
Country. Venha Conferir!

Cinema
O  CEEP (Centro Estadual de Educação Profissional
Pedro Boaretto Neto) realiza a Semana CEEP de

Filosofia e Ciências Humanas - Volta ao mundo pelo
cinema. As atividades serão no auditório,

às 20h. Prestigie.

É amanhã a escolha da Miss Expovel 2017.
a partir das 20h, no Círculo Italiano. Conheça mais algumas candidatas.

 Fabiola Macedo  Kauanne Matana  Nathalia Alves da Cruz

A liberdade está
em se ser dono da

própria vida.
Platão

○

○

○

○

○

○

○

○

DENISE RAQUEL ZIMMER
mostra que o paraíso existe

DIVULGAÇÃO
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PLACAR DE ONTEM
 LIBERTADORES

River Plate  ? x ? J. Wilstermann

SUL-AMERICANA
LDU ? x ? Fluminense

STF libera denúncia contra Temer
O ministro do Supremo Tribu-

nal Federal (STF) Edson Fachin li-
berou ontem o envio à Câmara
dos Deputados da segunda de-
núncia apresentada pelo então
procurador-geral da República
Rodrigo Janot contra o presiden-
te Michel Temer. A decisão foi
tomada pelo ministro após a de-
cisão do plenário que autorizou
o envio por 10 votos a 1.

A formalidade será cumprida
pela presidente da Corte, minis-
tra Cármen Lúcia, que deverá de-
terminar ao diretor-geral do Su-
premo o envio da comunicação ao
gabinete do presidente da Casa,
Rodrigo Maia. Até o fechamento
desta edição, o rito não havia
sido cumprido.

No julgamento, os ministros
seguiram entendimento do rela-
tor do caso, ministro Edson Fa-
chin, no sentido de que cabe ao
Supremo encaminhar a denúncia
sobre o presidente diretamente
à Câmara dos Deputados, sem
fazer nenhum juízo sobre as acu-
sações antes da deliberação da
Casa sobre o prosseguimento do
processo no Judiciário.

Contrariou
O entendimento do Supremo contraria pedido feito pela defesa de
Temer, que pretendia suspender o envio da denúncia para esperar o
término do procedimento investigatório, iniciado pela PGR, para
apurar ilegalidades no acordo de delação da JBS, além da avaliação de
que as acusações se referem a um período em que o presidente não
estava no cargo, fato que poderia suspender o envio.

FACHIN FOI O RELATOR da
segunda denúncia contra Temer

AGÊNCIA BRASIL

 , 22/09/2017
Edição 7855 - Ano XLI

Nasce uma minicidade
Inaugurado na manhã de ontem na região norte de Cascavel, o Residencial Riviera deverá rece-

ber uma população de oito mil moradores nas 2.089 casas e apartamentos do Programa Minha
Casa, Minha Vida. Se for levar em consideração a última estimativa populacional do IBGE, o

residencial é maior, em número de habitantes, do que 177 cidades paranaenses. A obra exigiu
uma grande demanda de serviços públicos para atender a população.

 Págs.  12 e 13
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É tempo de flores!
O inverno se despede hoje para dar lugar

à estação mais colorida do ano. A Primavera
começa com altas temperaturas e quase nada
de chuva, a não ser algumas pancadas isoladas
previstas para amanhã. Há alguns dias, já era

possível ver a Primavera pedir passagem com
belas flores enfeitando a cidade. Agora é

oficial: a estação das flores chegou!
 Pág.  08
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belas flores enfeitando a cidade. Agora é

oficial: a estação das flores chegou!
 Pág.  08
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Dia que enfatiza o conhecimento, a fé,
a expansão de horizontes, nativo de
Áries. Busca de informações e de
aprendizados que estimulem a reno-
vação da confiança na vida. Cor azul.

horóscopo

To
ur

o

Questões financeiras são o foco de hoje,
seja em recursos próprios ou compar-
tilhados. Conhecimento, contatos e in-
teligência são as chaves para a pros-
peridade dos taurinos. Cor verde.

Li
br

a

Hoje o foco está em conhecimento,
mobilidade, contatos, expansão de ho-
rizontes. Muito a aprender e a com-
partilhar. Pode ver as coisas sob um
prisma mais abrangente. Cor roxa.

E
sc

or
pi

ão

Dia interessante para as questões fi-
nanceiras e reflexão sobre o que você
valoriza. Expansão de recursos, que
se dá por meio do uso inteligente de
conhecimentos. Cor amarela.

G
êm

eo
s Dia interessante para contatos com

pessoas que ampliem os seus horizon-
tes, geminiano. Ênfase no compartilhar
de conhecimentos e de aprendizados.
Viagens, estudos. Cor cinza.

C
ân

ce
r Excelente dia para o trabalho e para

leituras e estudos, nativo de Câncer. A
expressão dos talentos gera recursos.
Criatividade e inteligência. Reflexões
sobre crenças e ideais. Cor verde.

Sa
gi

tá
rio

A Lua está em seu signo hoje e oposta
ao seu planeta regente Júpiter, sagita-
riano. Um dia muito interessante para
contatos, aprendizados, para se sentir
confiante.  Cor lilás.

C
ap

ric
ór

ni
o Momento importante para refletir sobre

questões espirituais, filosóficas, metafí-
sicas. Sabedoria, conhecimentos, con-
tatos e experiências que ampliam hori-
zontes.  Cor verde.

Le
ão

Vênus em seu signo está em contato com
Júpiter. Dia que enfatiza o amor. Mas cui-
dado com julgamentos e preconceitos.
Um momento interessante para expan-
dir conceitos e atitudes. Cor laranja.

V
irg

em

Dia em que sente a necessidade de se
expandir, em termos pessoais e profis-
sionais. A carreira passa por uma aber-
tura a novas possibilidades, que de-
pendem de conhecimentos. Cor azul.

A
qu

ár
io Fase interessante para a expansão

afetiva, no relacionamento amoroso e
de amizade. As relações são favoreci-
das pela passagem do planeta Vênus
no signo oposto ao seu. Cor azul.

Pe
ix

es

Foco na expansão pessoal e profissi-
onal. Quer mais espaço, liberdade, ex-
periências. As questões da vida famili-
ar e emocional devem ser olhadas com
uma visão mais ampla. Cor verde.

Parabéns!

Salmo do Dia Salmos 119:1-6

Bem-aventurados os retos em seus ca-
minhos, que andam na lei do Senhor.
Bem-aventurados os que guardam os
seus testemunhos, e que o buscam com
todo o coração. E não praticam iniqüida-
de, mas andam nos seus caminhos.
Tu ordenaste os teus mandamentos,
para que diligentemente os observás-
semos. Quem dera que os meus cami-
nhos fossem dirigidos a observar os
teus mandamentos. Então não ficaria
confundido, atentando eu para todos os
teus mandamentos. Salmos 119:1-6

Quem nasce sob esta influência ama a verdade,
é cumpridor de seus deveres e obrigações. Tem
forte poder de concentração e sabedoria para
discernir e julgar. Enfrenta os problemas com
maturidade e em seu íntimo, sente que Deus
reservou-lhe uma grande missão. Mas quando
começar? Provavelmente ao encontrar o par-
ceiro ideal, digno de idéias e nobreza de caráter,
pois o cumprimento desta missão deverá ser
acompanhada pela pessoa amada. Terá
vontade de ter filhos, para que estes
continuem os ensinamentos da verda-
de. Este anjo concede o dom da comu-
nicação, o carisma e a facilidade para o
aprendizado dos mais diversos assuntos.

Protege os dias: 29/04 - 11/07 - 22/09 -
04/12 - 15/02. Número de sorte:
10. Mês de mudança: outubro.Está pre-
sente na Terra: de 13:20 às 13:40

ANJO HAHAHEL

AMORmentar:
um registro de MÃE
para FILHO e FILHA

Projeto AMORmentar
foi criado com o objetivo
de registrar um dos
momentos de amor mais
puro que existem: uma

mãe amamentando seu filho. E foi do
próprio amor que o projeto foi
concebido.
O autor da iniciativa, o fotógrafo
Rodrigo Dassie, conta que a ideia
de transformar seus cliques em
profissão aconteceu naturalmente.
Ele veio de Maringá para Cascavel
há três anos e não tinha a menor
pretensão de ser fotógrafo, embora
nas horas vagas gostava de fotografar
as mulheres da própria família. Até
que um dia uma amiga pediu para
que ele fotografasse os primeiros
dias de vida do filho dela, ainda na
maternidade. “Quando fui fazer as
fotos, o bebê começou a chorar e a
amiga pegou para amamentá-lo. E
continuei a fazer as fotos dela
amamentado o bebê”,
lembra Rodrigo.
A cunhada que acompanhava a
amiga se sentiu incomodada, fez cara
de poucos amigos e considerou
aquilo um desrespeito. Ele contornou
a situação na hora, mas quando a
amiga viu as fotos, ela gostou tanto
que o recomendou para outras mães.
Quando já estava na quarta mãezinha,
Rodrigo resolveu postar as fotos, com
permissão das fotografadas, é claro!
A partir dali sua profissão, ou melhor,
sua vida mudou, e ele não parou mais
de atender aos inúmeros pedidos.

HISTÓRIAS DO CORAÇÃO

PRECONCEITO
Mas nem tudo é “amor” na vida de Rodrigo. Ele
conta que enfrenta preconceito, principalmente de
alguns maridos. Acredita que os ensaios públicos
têm ajudado a mudar um pouco essa cultura. Para
ele, amamentar é um gesto de amor, é sublime e
nenhuma mãe pode sofrer constrangimento por
amamentar em local público”, afirma.

AS FOTOS
Nesses últimos anos, Rodrigo já fez mais de 150
ensaios e a agenda segue cheia. Hoje fotografar
virou sua profissão. Muitas mães agendam os
ensaios na própria casa. “Meus ensaios são
diferentes dos tradicionais. Só fotografo famílias,
mães e filhos. E ao natural, sem retoques. É retrato
de família. Quem faz os ensaios comigo leva uma
foto de graça e depois escolhe outras que queira
comprar. Os cenários não são fixos nem
produzidos. A pessoa escolhe onde quer ser
fotografada”, explica.

COMO PARTICIPAR
Rodrigo criou um grupo pelo Facebook onde as mães
podem aderir ao projeto AMORmentar. Para fazer parte
do projeto é preciso participar dos encontros coletivos e
ainda garante um preço diferenciado nas fotos.

Rodrigo nasceu com um
problema no coração e em
1981 precisou fazer uma
cirurgia bastante delicada.
Quando sua esposa
engravidou, os exames
mostraram que o coração do
bebê estava bem, mas, ao
saber do histórico de
Rodrigo, a médica o
convidou para participar de
uma ONG que acompanha
e assiste cardiopatas e
promove ações durante os
meses de junho. Há anos
Rodrigo participa como
voluntário da ONG.
Ano passado, depois de

fotografar três mulheres, ele
recebeu um pedido muito
especial pela sua página do
Facebook. Uma jovem de
17 anos contou que queria
fazer o registro da gravidez.
Ela tinha 15 anos e os pais
a expulsaram de casa assim
que souberam da gravidez.
Como o pai da criança
estava preso, ela queria
registrar a gestação para
mostrar a ele. “Foi a história
mais marcante desde que
tudo começou”, diz
Rodrigo. E isso foi no mês
de junho.  A partir desse
álbum, ele decidiu fazer

novas fotos e descobriu
que havia o Dia da
Amamentação seria
comemorado em 1º de
agosto. Como ainda era
junho, ele decidiu guardar as
fotos e só postá-las na data
comemorativa, mas as mães
estavam impacientes. E tudo
mudou novamente.
Foi então que ele se viu
cercado de histórias de
amor, do seu envolvimento
com a ONG e dos vários
registros do amor mais puro
e sincero que existe, entre
mãe e filho. Nascia assim o
projeto AMORmentar.

O

Contato:
No Facebook, pesquise por Rodrigo Dassie
Fotografias, ou ainda entrar em contato pelo
telefone (45) 99994-0014.

O próximo encontro será neste domingo,
24, no Complexo Esportivo

Ciro Nardi, a partir das 15h.

FOTS:RODRIGO DASSIE

Rosana Katia Nazzari, Cícero Aparecido,
Sally Scherer e Giovan Valiati.
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amiga pegou para amamentá-lo. E
continuei a fazer as fotos dela
amamentado o bebê”,
lembra Rodrigo.
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Quando já estava na quarta mãezinha,
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conta que enfrenta preconceito, principalmente de
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Ano passado, depois de

fotografar três mulheres, ele
recebeu um pedido muito
especial pela sua página do
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17 anos contou que queria
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a expulsaram de casa assim
que souberam da gravidez.
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mais marcante desde que
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Rodrigo. E isso foi no mês
de junho.  A partir desse
álbum, ele decidiu fazer
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que havia o Dia da
Amamentação seria
comemorado em 1º de
agosto. Como ainda era
junho, ele decidiu guardar as
fotos e só postá-las na data
comemorativa, mas as mães
estavam impacientes. E tudo
mudou novamente.
Foi então que ele se viu
cercado de histórias de
amor, do seu envolvimento
com a ONG e dos vários
registros do amor mais puro
e sincero que existe, entre
mãe e filho. Nascia assim o
projeto AMORmentar.
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Contato:
No Facebook, pesquise por Rodrigo Dassie
Fotografias, ou ainda entrar em contato pelo
telefone (45) 99994-0014.

O próximo encontro será neste domingo,
24, no Complexo Esportivo

Ciro Nardi, a partir das 15h.

FOTS:RODRIGO DASSIE

Rosana Katia Nazzari, Cícero Aparecido,
Sally Scherer e Giovan Valiati.
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BAND • MIL E UMA NOITES

 • RECORD

 • BAND

MALHAÇÃO
Clara afirma que não quer conversar

com Lica sobre suas cicatrizes. Roney
se desentende com Josefina por causa
de Benê. Guto diz que gostou de can-
tar com Benê. Lica pede conselhos a
Marta sobre como ajudar Clara. Ellen
explica a Nena e Das Dores que terá
de fazer uma prova para entrar no Colé-
gio Grupo.

NOVO MUNDO
Leopoldina implora para Bonifácio

não abandonar seu cargo. Wolfgang
conta a Egídio todos os crimes de Gre-
ta e ela é presa. Anna tem um pesade-
lo com Thomas. Diara volta para casa.
Cosette elogia Licurgo e Germana se
enfurece. Sebastião invade a escola de
Anna. Diara afirma a Ferdinando que
voltará a ser livre.

PEGA PEGA
Eric conta a Luiza o que Mirella fez

e a chantagem que vem sofrendo de
Isabel. Malagueta diz a Arlete que os

documentos que procura estão com
Mônica. Valquíria e Sandra Helena dis-
cutem pela herança. Sandra Helena
estranha o fato de Aníbal ter virado uma
pessoa caseira e estar mais próximo
da mãe. Malagueta declara seu amor
por Maria Pia, que afirma amar Eric. Ma-
lagueta vai morar com Sabine.

A FORÇA DO QUERER:
Edinalva ameaça Ritinha e Nazaré

estranha. Jeiza impede que Zeca con-
fronte Ruy. Eugênio exige que Ruy se
afaste de Zeca. Biga alerta Dantas so-
bre a movimentação de cheques da
empresa. Dita aconselha Silvana a se
livrar do agiota. Edinalva e Ritinha se
enfrentam. Ivan é constrangido ao ten-
tar usar um banheiro público. Silvana
orienta Eugênio a revelar para Joyce a
gravidez de Irene.

O RICO E LÁZARO
Zac diz que esse seria o momento

perfeito para esses eliminarem seus
inimigos. Tamir e Shamir são extorqui-

dos por Larsa. Aspenaz vai à Casa da
Lua e pede para falar com Shag-Shag.
O eunuco fala que o menino Labash-
Marduk tem as mesmas pintas do rei e
de Hurzabum. Shag-Shag e Darice se
assustam. Rebeca e Hurzabum encon-
tram com Labash-Marduk.

CARINHA DE ANJO
Verônica chega mais perto de Gus-

tavo e estranha ao ver o amado na mesa
com Cecília e Dulce Maria. A secretá-
ria fica temerosa que Gustavo e Cecília
estejam juntos e decide que não irá de-
sistir de conquistar o empresário. Verô-
nica decide falar com eles e pergunta se
esqueceram de lhe convidar. A secretá-
ria senta no lugar que seria de Estefânia
e diz que irá almoçar com eles. Zeca
conta para a mãe que não terminou o
namoro com Juju, mas que o mundo dos
dois é diferente e é melhor não ficarem
juntos. Noemia diz para Flavio que vai
tentar fazer Haydee se transformar para
ficar mais parecida como ela e assim,
quem sabe, ficar menos ciumenta.

 • SBT

Kaan fica
sozinho em
casa e se
acidenta

Burhan vai à escola de Kaan pois tem
muita saudade do neto. Kerem e Bennu ten-
tam se reconciliar. Kaan fica sozinho em
casa e se acidenta na cozinha. Engin vai
socorrer Kaan e encontra Onur. Bennu e
Seval discutem. Sherazade decide se ca-
sar com Engin.

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

 IT - a coisa
Sala 1: Qui a Qua  14h - 16h30 - 19h (dublado)
Sala 1: Qui a Qua  21h30 (legendado)

 Emoji: O Filme
Sala 2: Qui a Qua  19h30 - 21h30 (3D)

 O Que Será de Nozes 2
Sala 2: Qui a Qua 14h - 15h50 - 17h40

SHOPPING WEST SIDE
 It - A Coisa
Sala 1: Qui a Qua 16h20 - 21h30

 O Que Será de Nozes 2
Sala 2: Qui a Qua 13h45 - 17h40

Divórcio
Sala 3: Qui a Qua 14h30 - 17h - 19h30 - 22h
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 Divórcio
Sala 3: Qui a Qua  13h30 - 15h30 - 17h30 -19h30 - 21h30

 A Lei é Para Todos
Sala 4: Qui a Qua  14h40 - 16h50

 Feito na América
Sala 4: Qui a Qua
19h - 21h10
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pessoas

O prefeito Leonaldo Paranhos lembrou
que a obra deveria ser entregue em
dezembro de 2016 e enalteceu a
paciência das famílias pela espera. “Elas
foram inclusive motivadas a fazer
invasão, mas tiveram paciência, fé e
dialogaram”, cita.  Ele garante a
parceria do município para que os
espaços públicos construídos no
residencial entrem em funcionamento.
“O município fez concurso público para
aproximadamente 200 pessoas que irão
atuar nos dois Cmeis, escolas, unidade
básica de saúde e Cras. Fizemos
também todos os móveis que vamos
entregar a partir desse momento”.

Karina Mafra é cadeirante e mãe
de dois filhos. Ela fez o cadastro na
prefeitura e ficou surpresa ao ser sor-
teada. “Fiquei muito feliz com a con-
quista. A casa foi muito bem construí-
da, tem acessibilidade e pagarei ape-
nas R$ 80 de parcela”, comemora.

O maior desejo de José Fagundes
da Silva era um dia conseguir uma
casa nova. Emocionado ao receber
a chave, ele disse que a partir de
agora a família terá uma vida melhor.
“É um lugar muito bom, faltam pala-
vras para descrever tanta alegria”.

P aciência

R ealização

DEPUTADOS participaram da entrega de chaves das moradias

Residencial RIVIERA deve reunir 8 mil moradores
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A Universidade Paranaense recebe nesta sexta-
feira, 22, em Umuarama, o presidente do Google for
Education no Brasil, professor Alexandre Campos. Ele
vem de São Paulo especialmente para o lançamento
da parceria entre Unipar e Google, que prevê a implan-
tação da nova modalidade de ensino, a semipresenci-
al. A Unipar está investindo nesta nova modalidade
(semipresencial) já para o próximo vestibular, marca-
do para dezembro.

O Google for Education é um braço do Google que
trabalha com escolas e universidades, oferecendo fer-
ramentas para a interação entre ensino presencial e
virtual. A diretores da Unipar e representantes dos
veículos de comunicação das sete cidades em que a
Unipar se faz presente, Campos vai falar
sobre ‘Inovações Tecnológicas no Ensino com o Goo-

Unipar recebe hoje expoente nacional do Google for Education
Alexandre Campos virá

para palestra e um café da
manhã com diretores da
Instituição e a imprensa

gle’, enaltecendo as tendências mundiais em experi-
ência que conectam os alunos às modernas tecnologi-
as de ensino-aprendizagem. 

A palestra acontece durante um café da manhã,
no salão do Spazio Hotel. O Reitor Carlos Eduardo
Garcia recepciona os convidados. “A Unipar está in-
vestindo alto nesta parceria por acreditar que tem que
acompanhar as mudanças que estão ocorrendo no
mundo: o Google for Education é uma solução tecnoló-
gica desenvolvida para facilitar o processo de ensino-
aprendizagem dentro e fora das salas de aula, a qual-
quer hora e a partir de qualquer dispositivo móvel
conectado à internet; estamos cientes de que quere-
mos isso para engrandecer ainda mais a qualidade de
ensino da Unipar”, diz o Reitor.

Ele destaca que a Unipar está entre as primeiras
universidades do Brasil a investir nesta tecnologia:
“Com 45 anos de história, a Unipar se orgulha do seu
pioneirismo em ensino superior no interior do Paraná;
este grande passo que estamos dando agora faz parte
deste princípio que nos rege, de estar sempre à frente,
abrindo caminho”. Campos, que é também professor
de pós-graduação da PUCSP, vem acompanhado do
CEO da Nuvem Mestra, Raul Ishikawa.

Combate SI: Luta dos
robôs tem inovação e
criatividade

Inovar sempre. O curso de Sistemas de Informação da
Universidade Paranaense – Unipar, Unidade de Cascavel,
realizou, na noite de quarta-feira (20), o primeiro Combate SI –
a luta dos robôs. A ideia foi construir um robô de combate,
utilizando placas arduino e módulo bluetooth.

Conforme destaca o coordenador do curso, professor Ân-
gelo Alfredo Sucolotti, o foco é estimular aspectos de inovação,
de criatividade, envolver competências, como o trabalho em
equipe e mecanismos da parte de engenharia e mecânica.
Para a construção e implementação dos robôs, os estudantes
contaram também com o apoio e conhecimento do professor
Paulo Henrique Pereira dos Santos, que fundamentou a ativida-
de em quatro segmentos de pesquisa: pensar como seria o
robô, estrutura, parte eletrônica e de programação – baixo nível
e multimídia, que é a interface do homem com a máquina.

Oito robôs participaram dessa primeira batalha. As regras de
combate incluíam o peso do robô, de até 3kg, comprimento e largura
de 20cm e não utilizar armas que destruíssem o robô. Cinco minutos
de combate ou três quedas, esses quesitos determinavam o vence-
dor. Nome bastante sugestivo, a equipe Muralha, composta pelos
estudantes Alisson Gabiatti, Emanuella Turcatto, Lucas Camargo,
Renato Zimermann e Tatiana Azevedo, levou o troféu.

REITOR Carlos Eduardo Garcia recebe os
convidados no salão do Spazio Hotel
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CURSO DE SISTEMAS de Informação realiza primeira batalha dos robôs


