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Tráfico de crianças
A história do garoto encontrado abandonado no Bairro Cascavel Velho revelou um caso que está

sendo investigado pela Polícia Federal como tráfico internacional de crianças. Uma mulher foi presa
acusada de participar de um suposto esquema que trazia crianças do Paraguai para adoção ilegal

em Cascavel. Uma menina de nove anos foi encontrada na casa dela.
 Págs. 24 e 25

CELEBRAÇÕES
RELIGIOSAS

As celebrações religiosas de Finados tiveram início ontem no
Cemitério Central de Cascavel e prosseguem até o dia 1º de

novembro. Duas novenas diárias serão realizadas, uma às
6h30 e outra às 19h. Dezenas de pessoas participaram das

celebrações do primeiro dia.
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Aulas no computador

Programação de computadores.
Palavras que juntas parecem coisa
de gente grande, coisa de quem
entende de tecnologia. No entanto,
a programação de computadores,
quando utilizada como ferramenta
de ensino para crianças, pode ser
também sinônimo de criatividade,
diversão e muito aprendizado.

Pode parecer complicado ensi-
nar crianças a programarem, mas
com força de vontade e programas
apropriados para cada idade, a ex-
periência com programação nas

SEM COMPUTADOR
Já na Escola Municipal Maria Tereza de Abreu Figueiredo, o instrutor
de informática Sidney da Silva, provou que é possível trabalhar
programação até mesmo sem o computador. Ele desenvolveu uma
atividade para o ensino de programação onde alunos devem
controlar um “robô” interpretado por outro aluno, por meio de
comandos predeterminados.
Segundo o Coordenador de Informática Educacional e Robótica,
Marcel Kappes, a atividade promove o desenvolvimento do
raciocínio lógico e as funções cognitivas, e é uma abordagem criativa
para o ensino da programação, além de contribuir para a
democratização da capacidade de programar, essencial para o trato
com a tecnologia.

 Relevância
“O ensino de programação

possui relevância por si mesmo,
quando consideramos nossa

realidade cada vez mais
dependente de novas

tecnologias. No contexto
escolar merece atenção
especial por auxiliar no

desenvolvimento da capacidade
de abstração e compreensão,

além do domínio dos conteúdos
elencados no Currículo para
Rede Pública Municipal de

Ensino”, afirma Kappes.
Além dessas escolas, o ensino de

programação acontece em
outras escolas municipais de

Cascavel, como parte das ações
realizadas pela Informática
Educacional no Município.

escolas pode ser bastante gratifi-
cante. E, nas escolas municipais de
Cascavel já existem bons exemplos
de ensino de programação nas au-
las de informática.

Na Escola Municipal Profª Mi-
chalina Kiçula Sochodolak o instru-
tor de informática Daniel Fermo de-
senvolveu um curso de programa-
ção com os alunos do 4º e 5º ano,
ensinando a linguagem de progra-
mação Scratch, especialmente de-
senvolvida pelo Instituto de Tecno-
logia de Massachusetts para en-

sinar programação a crianças. Os
alunos que completaram as ativi-
dades propostas receberam certi-
ficado, feito que formalizou a par-
ticipação e deu início à construção
do currículo dos alunos.

CRIANÇAS aprendem programação de computadores nas escolas municipais
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De volta aos treinos

Para o jogo decisivo deste domingo, o último do FC
Cascavel em casa na temporada, a diretoria cascavelense
manteve a entrada livre para o público, mediante a
doação de um quilo de alimento não perecível. Desta vez,
tudo o que for arrecadado será destinado à Apae. No
último domingo, foram arrecadados 650 quilos de
alimentos, que foram repassados ao Provopar.

Já as equipes sub-15 e sub-17 do FCC deram adeus aos campeonatos estaduais das
categorias no fim de semana. O time sub-15 já entrou eliminado em campo contra

o Paraná Clube, em Curitiba, e se despediu da competição com uma goleada
sofrida por 5 a 0. Já a equipe sub-17 recebeu o time do Atlético precisando vencer

a qualquer custo para avançar de fase e ditou o ritmo de jogo sobre o Furacão,
abrindo vantagem de três gols no placar. Entretanto, perdeu um jogador por
expulsão e viu os visitantes virarem para 4 a 3 com um gol nos acréscimos da

partida. Com isso, também se despediu da temporada com derrota.

SUB-19
O FC Cascavel Sub-19 foi a Colombo
enfrentar o Coritiba, no domingo, e voltou
para casa com um empate sem gols no jogo
válido pelo Campeonato Paranaense da
categoria. A equipe aurinegra apresentou
talvez seu melhor futebol ao longo da
competição. “Se tivesse que sair um
vencedor, seríamos nós”, disse o treinador
Ivan Mororo Alves. “Não é qualquer um
que arranca um empate aqui”, continuou o
treinador. Agora, o time se preparara para
enfrentar o Andraus em Campo Largo, às
15h30 deste sábado. A Serpente precisa
buscar pontos para garantir a classificação.

 FÁBIO DONEGÁ

Vivendo seus dias mais decisivos da temporada,
o FC Cascavel voltou aos treinos na tarde de ontem,
depois da vitória nos pênaltis sobre o Rio Branco na
semifinal da Taça FPF. A preparação agora é para en-
frentar o Maringá FC na decisão do título, que será
em duas partidas. A primeira será neste domingo, às
11h, no Estádio Olímpico.

De olho no adversário, os cascavelenses realiza-
ram treino no campo do CT e também na piscina,
no período da tarde, na primeira atividade depois
da folga de segunda-feira.

Para hoje e amanhã a programação prevê ativi-
dade pela manhã, às 11h, também no centro de
treinamento. Já na sexta-feira os trabalhos serão
no local e horário da partida. No sábado de manhã
a equipe voltará se reunir no CT para o último trei-
no antes do início da decisão.

I ngressos

A deus

Entrada é livre para o público,
mediante a doação de um quilo de

alimento não perecível
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O momento é de pular de ale-
gria para a administração da Pre-
feitura de Cascavel. É que R$ 18
milhões já “entraram” pratica-
mente para o “bolso” dos cofres
públicos da cidade.

Essa foi a quantia negociada,
pelo menos até agora, com o Refic.
De acordo com balanço divulgado
pela Secretaria de Finanças, foram
atendidos mais de 15 mil contri-
buintes com dívidas com o fisco.
E R$ 18 milhões foram renegoci-
ados. Do total dessa quantia, cer-
ca de 30% optaram por pagar a

R$ 18 mi de R$ 25 mi

Prazo estendido
E o negócio está tão fomentado que
a Prefeitura vai estender o prazo
para mais alguns dias, ainda sem
data prevista. O encerramento do
Refic era para ocorrer no dia 1º de
novembro, mas, visto a
movimentação intensa, os
contribuintes terão mais tempo
para renegociar suas dívidas
com desconto.
Uma força-tarefa, inclusive, foi
montada em frente ao auditório da
prefeitura, para atender aos
cascavelenses. As dívidas mais
comuns são as com relação ao
IPTU e ao lixo.

Tributos
contemplados
Estão contemplados na lei do Refic
todos os tributos e taxas municipais,
como IPTU, taxa de lixo, ISS,
autos de infração, ITBI e
contribuição de melhoria, entre
outros. Ficam de fora apenas as
chamadas multas-penalidades,
aplicadas a contribuintes que não
limparam seus terrenos,
por exemplo.

dívida à vista. O restante por par-
celar em 12,24 ou 36 vezes.

A expectativa da prefeitura de
Cascavel é negociar R$ 25 milhões,
pelo menos, e a meta está perto
de ser batida. A verba vai fazer com
que a prefeitura “respire” um pou-
quinho, visto que o orçamento aper-
tado e a necessidade de economi-
as da atual gestão para conseguir
fazer com que a máquina ande.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

FORÇA-TAREFA foi montada para atender ao público
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As disputas do ciclismo na Fase Final A dos
Jojups (Jogos da Juventude do Paraná)
terminaram na segunda-feira, após três dias de
disputas. Para a equipe cascavelense, comandada
pelo experiente Dário Delai, o fim de semana foi
de aprendizado e espírito de grupo, além de
muito empenho. Que o digam os ciclistas Pedro
Augusto Orlandini, Vitor Sperfeld Barrios, Lucas
Rodrigues, Rafael Bertaioli Junior, Eduardo
Nhepes, Fabrício Marmentini, João Vitor
Querubim, Rhulliy Guering, Gustavo Barcellos,
Gilberto Junior, Gustavo Furtado, Matheus
Duarte, Matheus Fernando dos Santos e Luan
Carlos Rodrigues, integrantes da equipe - os três
últimos competiram como convidados.

Ao contrário do campeão da região Norte, o S. E. Villa Norte, que garantiu o troféu nos
pênaltis, o time da Fercaus (foto) faturou o título da região Sul com uma goleada por 7 a 4
sobre a equipe da Academia Vip/Marcão Acessórios, no fim de semana, na Chácara Fardoski.
Com isso, levou o prêmio de R$ 3,5 mil e garantiu vaga na final da Copa Norte/Sul de Futebol
Suíço. A decisão geral do campeonato será na semana que vem, no dia 4 de novembro.

 JOJUPS

LDF

 Após uma pausa de 20 dias, as
meninas participantes da Copa Liga
Ferronatto Feminino voltaram à quadra do
Ginásio da Neva no último domingo
para as disputas da 3ª rodada. Com as
jogadoras com “fome de bola”, as
partidas foram equilibradas, com poucas
faltas e cartões. No duelo mais acirrado
da rodada, as Predadoras/Lado Oposto
venceram a AUF/Foco Telecom por 2 a
1. Já as Bem Amigas venceram as
Envolventes por 1 a 0 e as meninas do
TPM (Toca Pra Mim) venceram as
Águias por 5 a 3, enquanto Serpentes e
Bola Murcha empataram por 2 a 2. Para
o Furacão, a vitória sobre a Avante foi
por WO. As meninas voltarão à quadra
neste domingo, pela 5ª rodada. No
naipe masculino, a competição teve a 5ª
rodada na noite de segunda-feira, na
Associação da Coopavel. O equilíbrio
também prevaleceu em quatro jogos
acirrados: Diferral 3x3 Controle
Sistemas/Frutaria Campos, Clube da
Quarta 4x4 Madeiras Ferronatto,
Alternativa Brasil 4x5 L.A. Cordeiro e
Oral Sin/Capital FM/Lado Oposto 6x3
MJ Cars. A 6ª rodada será segunda-
feira (30) à noite, na Coopavel.

LIGA OESTE
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A Secretaria de Educação deve
abrir uma sindicância para inves-
tigar a fiscalização, ou melhor, a
falta dela, no transporte escolar
rural na gestão anterior. A garan-
tia é de que o procedimento será
aberto depois que toda a docu-
mentação for entregue à Secreta-
ria de Administração. A pasta de
Educação ainda analisa, juridica-
mente, de que forma a investiga-
ção deve caminhar e, de acordo
com nota encaminhada pela Se-
com (Secretaria de Comunicação),
ainda não é possível afirmar que
a sindicância será no sentido de
responsabilizar algum servidor ou
a falta de fiscalização em si.

É que, no início deste ano,
após solicitação da Comissão de
Educação, a Semed (Secretaria
Municipal de Educação) não en-
controu uma documentação de fis-
calização dos anos anteriores. E,
em 2017, durante seis meses de
levantamento, o diagnóstico é pre-
ocupante: 1,5 mil quilômetros que
são pagos por dia e não são roda-
dos, efetivamente, pelas empre-
sas contratadas para fazer o trans-
porte escolar rural em Cascavel.

Transporte alvo
de sindicância

Pagamento
Segundo a Semed, o que ocorre
é que a Prefeitura vai pagar de

acordo com a medição – ou seja,
menos, já que as empresas, de
acordo com o relatório, fizeram

quilômetros a menos – e as
contratadas não estariam

aceitando receber conforme a
medição. A Prefeitura quer

pagar e, inclusive, pode fazer
isso por meio da justiça.

Outro lado
A reportagem do Hoje News entrou
em contato com a empresa
Transpaula por telefone, mas a
ligação não foi atendida até o
fechamento desta edição. Já os
responsáveis pela RF Oliveira
disseram que “nem estavam
sabendo” de uma possibilidade de
paralisação dos serviços. As duas
empresas, depois de notificação por
parte da Secretaria de Educação,
questionaram a fiscalização
realizada e garantiram que o
contrato está sendo cumprido.

 A garantia da Comissão de Educação é que a documentação
com relação aos quilômetros pagos e não rodados será encami-
nhada ao Ministério Público, com pedido de investigação do caso.

A informação levada à Comissão é de que as empresas respon-
sáveis pelo transporte escolar rural, Transpaula e RF Oliveira, ame-
açam paralisar os serviços, porque não concordam com a fiscali-
zação realizada pela Prefeitura. A Secretaria de Educação ainda
não recebeu mandado de segurança, mas a informação é de que a
paralisação ocorrerá no dia 30 deste mês.

Haverá uma nova licitação para
contratação de empresas no ano
que vem, e por isso a preocupa-
ção com um processo mais
“transparente” do que o último.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

Comissão de Educação

INVESTIGAÇÃO
será aberta após
relatório comprovando
disparidades no
transporte escolar rural
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Esporte tradicional no Oeste para-
naense, sendo a equipe de Cascavel a
mais vitoriosa do campeonato estadu-
al, o futsal da Capital do Oeste mais
uma vez mostrou sua força numa
competição que reuniu times de to-
das as regiões. Desta vez quem co-
memorou foi o Itaipava/Tonetto Reves-
timentos, que faturou o título da 3ª fase
dos Jogos Comerciários do Paraná, no
fim de semana, em Caiobá.

Foi a última etapa da competição,
que reuniu apenas os campeões das
fases regionais, que por sua vez ha-
viam conquistado antes a fase mu-
nicipal nas unidades locais do Sesc
(Serviço Social do Comércio).

Para os campeões da Itaipava/
Tonetto, a saga teve início no mês
de agosto, com as disputas da eta-
pa organizada pelo Sesc Cascavel.
Depois, no início deste mês, foi a vez
da equipe cascavelense garantir o tí-
tulo da 2ª fase, aproveitando-se do
fator casa para garantir o título con-
tra os vencedores das cidades de

Umuarama, Campo Mourão, Parana-
vaí, Francisco Beltrão e Maringá.

Já na 3ª fase, a estadual, realizada no
litoral paranaense com todas as despesas
pagas pelo Sesc, os cascavelenses dispu-
taram o título contra os representantes
de Ponta Grossa, Jacarezinho e Foz do
Iguaçu, todos campeões regionais.

Em uma semi os cascavelenses
venceram os ponta-grossenses por 6
a 4 e na outra o time de Jacarezinho
levou a melhor nos pênaltis (5 a 4)
sobre o de Foz depois de empate por
1 a 1. Na decisão, novamente o Itai-
pava/Tonetto venceu com um 6 a 4
no placar para comemorar o título.

Deu praia em Caiobá

A  equipe
Comandada pela técnica Jéssica, a equipe cascavelense contou com figurinhas
carimbadas das competições amadoras da cidade, como o artilheiro Dyou. Desta
vez, entretanto, foi Jean Carlo quem levou para casa o troféu de goleador dos
Jogos Comerciários. O goleiro Toko também comemorou individualmente, tendo
sido o menos vazado da competição. Os demais jogadores do elenco foram
Diogo, Tonetto, Kelvin, Suender, Pajé, Berrinha e Guinho.

Jogadores “lavaram a alma” no litoral paranaense Artilheiro Jean Carlo e técnica Jéssica
Toko, o goleiro menos vazado

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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Homenagem na Câmara
A sessão da Câmara começou ontem com uma homenagem
a policiais civis de Cascavel. Os homenageados receberam

voto de louvor e congratulações pelo esforço na
elucidação do caso da morte da agente federal Melissa
Almeida, que ocorreu no dia 25 de maio deste ano. O

proponente da homenagem foi o vereador Policial Madril.

Fissura Lábio Palatal
Além do projeto de Lei do
Conselho Tutelar, a Câmara
votou e aprovou o projeto
que institui o Dia
Municipal das Pessoas com
Fissura Lábio Palatal e
Malformação Crânio Facial.
De autoria do vereador
Serginho Ribeiro, a
proposta prevê atividades
específicas de orientação e
esclarecimentos no dia que
for estabelecido.

Próprio público
Em mais uma homenagem,
os vereadores aprovaram o
projeto de lei de autoria

do presidente da Câmara,
Gugu Bueno, que denomina
“Wasilo Oriska” um próprio
público no Município de
Cascavel. O projeto foi
aprovado pela totalidade do
plenário.

Tribuna livre
Até mesmo a tribuna livre,
aberta para que os
vereadores digam o que bem
entenderem, foi tranquila
ontem, com poucos
inscritos e sem nenhum
assunto polêmico em pauta
por parte dos vereadores
proponentes. E todos
ficaram presentes até o fim
da sessão.

ESTRELINHA PRA ELES!

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O vereador líder de governo, Alécio Espínola, fez
ontem uma reunião com participação do presidente da
Associação dos Guardas Municipais do Paraná, Everson
Camargo.  A reunião ocorreu à noite, na Câmara.

 O objetivo foi discutir a Lei Federal 13.022/2014, que
institui as normas gerais para o funcionamento das
guardas municipais e também para conhecer as
experiências bem sucedidas de outros municípios.

Depois do puxão de orelha na sessão de segunda-feira do
presidente Gugu Bueno, porque todo mundo pediu pra
sair antes do fim da sessão e apenas 11 vereadores
estavam presentes, ontem as “crianças” ganharam uma
“estrelinha” de Gugu, que agradeceu a compreensão dos
vereadores em permanecer até o fim dos trabalhos.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Assessoria de Imprensa

Sessão foi de “paz e amor” na Câmara de VEREADORES

APLAUSOS
Ao fim da discussão e com
a proposta original,
finalmente aprovada, os
conselheiros tutelares que
estavam presentes
aplaudiram os vereadores.
Até o presidente da casa,
Gugu Bueno, agradeceu o
discernimento do legislativo
durante a votação.

A sessão
da paz

Depois de muita dis-
cussão por conta do pro-
jeto que regulamenta a ati-
vidade do Conselho Tute-
lar, a sessão da Câmara
de ontem foi de “paz”.

Duas emendas foram
protocoladas ao projeto.
Uma delas mudou a no-
menclatura “plantão”
para “sobreaviso”. Refe-
rente ao período que o
conselheiro fica, no fim de
semana, por exemplo, dis-
ponível para atendimen-
to. Isso porque, segundo
os vereadores, a prefeitu-
ra não dispõe de uma es-
trutura física adequada
para que os conselheiros
permaneçam de “plan-
tão”. O que ocorre é que
esses profissionais ficam
em casa, com o celular li-
gado, e são acionados
assim que um atendimen-
to é necessário.

A emenda foi discutida
e aprovada sem delongas
e na santa paz. Assim
como a segunda, que deu

aos conselheiros a possi-
bilidade de fracionar o pe-
ríodo de férias em duas
vezes de quinze dias, ou
em uma única vez de 30
dias. E também, no caso
de um conselheiro preci-
sar de afastamento de até
120 dias por motivos pes-
soais, haja um substituto,
para não gerar sobrecarga
no serviço. A alteração
também foi aprovada pe-
los vereadores sem troca
de farpas e nem briga. As-
sim como o projeto.
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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, 25 de outubro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Éricson Porto e Milena Gabriela da Silva Saldanha
2- Eleandro dos Santos e Ana Aline Ferrari
3- Edvaldo Lopes de Lima e Carla Fernanda Moreno
4- Willian Luis Stanga e Vanessa Aparecida Matucheski Gomes
5- Elias Ricardo Kasper e Patricia Jesus de Lima
6- Guilherme Henrique Braga de Souza e Leticia Cristina Eleuterio
7- Iziquiel Deniz Gonçalves e Ivanilda Aliar Felipe

Arquirrivais e protagonistas de
um dos principais clássicos do Bra-
sil, Fluminense e Flamengo medem
forças nesta noite pela rodada de
ida das quartas de final da Copa Sul-
Americana, às 21h45, no Maracanã.

Será apenas a segunda vez na
história do centenário duelo que os
adversários se enfrentarão por uma
competição internacional. A primei-
ra foi em 2009, num jogo que ter-
minou empatado sem gols na es-
treia de ambos naquela edição da
Sul-Americana. Desta vez o clima é
de decisão. Ainda mais porque é o
caminho mais curto para a Liberta-
dores 2018, devido a campanha
das equipes no Brasileirão.

Vindo de derrota para o São Pau-
lo, o que lhe derrubou para a 7ª
posição na Série A, o Flamengo no-
vamente não contará com o centro-
avante Paolo Guerrero, que se re-
cupera de lesão. A expectativa ago-
ra é que ele retorne para o duelo
de volta, na próxima quarta-feira (1º
de novembro), novamente no Mara-
canã, mas com mando rubro-negro.

Em compensação, o Fla terá

Fla-Flu internacional
contra o rival o retorno do jovem
Vinícius Jr, que foi relacionado por
Rueda para o clássico. O futuro
reforço do Real Madrid não joga

desde que sofreu uma entorse no
joelho direito na derrota por 1 a 0
para a Ponte Preta, no início do
mês, pelo Brasileirão.

FLUMINENSE

 No Fluminense, que perdeu para
a Chapecoense no fim de semana
e caiu para a 13ª posição na
Série A, a novidade fica por
conta do volante Richard, inscrito
na competição a partir das
quartas de final na vaga do
lateral-direito Renato, cortado
por lesão. Com isso, o zagueiro
Gum, que também disputava a
vaga, fica fora da Sul-Americana.
O duelo de hoje será o sétimo
Fla-Flu de 2017. Nos
anteriores, o Flamengo venceu
duas vezes e outros quatro
terminaram empatados.
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O Brasil tem que mudar a sua página poluta de presi-
dentes que desonram a Pátria. Pela segunda vez, a popu-
lação brasileira testemunha a pirotecnia governamental
em cooptar políticos, em troca de favores. E se não bas-
tasse a pouca-vergonha, nove ministros foram exonera-
dos para blindar Michel Temer na Câmara Federal.

Chega a ser nauseabundo ouvir excelências, como
deputados Darcísio Perondi, Carlos Marun, Beto Mansur
e outros,  criticarem Rodrigo Janot,  Joesley Batista e
Funaro, na  vã tentativa desqualificá-los. Só que contra
fatos não há argumentos, pois as provas estão aí: grava-
ções revelando propinas ao PMDB e PT, mala de dinheiro
arrastada por ruas de São Paulo ou guardada aos montes
em apartamento na Bahia de Geddel Vieira e por aí vai.

Ora, os depoimentos de Joesley Batista e Funaro com-
prometem  sobremaneira a reputação do presidente Mi-
chel Temer. E  não pode a Câmara Federal, em desrespei-
to ao povo brasileiro, negar atendimento ao disposto cons-
titucional, previsto no Art. 86 da Constituição Federal.

O país precisa exorcizar os seus malfeitores, travesti-
dos de honrados políticos, e que enganam a nação, se-
jam eles, Lula, Dilma, Temer, Aécio e outros.

Os políticos não podem se comportar  como fanto-
ches de Michel Temer em busca de espúrios favores.
Portanto, o que se pode esperar de uma nação, cujos
parlamentares preferem blindar um governo indecoroso a
defender os valores éticos e morais da República?

OS FANTOCHES DE
MICHEL TEMER

NOTAS
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“Fico alegre de
vê-los, até o final

da sessão ordinária.
Obrigado,
senhores”.

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

A decisão da
Câmara de
Vereadores de
Cascavel de
debater em
audiência hoje um
grave problema: a
violência e abuso
sexual.

A violência
contra
crianças que
continuam
acontecendo
justamente
no mês
dedicado à
elas.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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CHEIA
04/11 - 03h22

18

CRESCENTE
27/11 - 20h22

MINGUANTE
10/11 - 18h36

NOVA
19/10 - 17h12

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens
Nublado com

chuva e trovoadas
Nublado com

pancadas de chuva
Nublado com

chuva e trovoadas

Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e servidor

federal aposentado

Gugu Bueno, presidente
do Legislativo, ao

encerrar a sessão ontem.
Na segunda-feira ele

havia dado um puxão de
orelhas nos vereadores

que abandonaram o
plenário.

DIVULGAÇÃO

 Arbitragem
Advogado com mais de 20
anos de experiência nas
áreas do direito contratual,
societário, fusões e
aquisições, Marcelo
Bertoldi é o convidado
especial da diretoria da
Acic para a reunião
semanal da Associação
Comercial e Industrial de
Cascavel. Bertoli estará
amanhã na Acic para
explicar de forma ampla e
detalhada sobre Arbitragem,
um recurso jurídico que
conquista grande
importância nos últimos.

 Território II
O Território Cidadão II
continua recebendo
cursos organizados pela
Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico. No sábado
(28), em parceria com o
Cras (Centro de Referência
de Assistência Social) será
promovido o curso de
elaboração de sobremesas,
na Cozinha Comunitária do
Bairro Interlagos. Com 15
vagas gratuitas, o curso
terá duração de oito horas.
Informações pelo
telefone 3902-1776.
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LIBERTADORES
21h45 Barcelona x Grêmio

SUL-AMERICANA
20h15 Nacional x Independiente
21h45 Fluminense x Flamengo

COPA DA LIGA INGLESA
16h45 Chelsea x Everton
17h Tottenham x West Ham

COPA DO REI
15h Formentera x At. Bilbao
16h30 Valladolid x Leganés
16h30 Ponferradina x Villarreal
17h30 Elche x At. de Madri
17h30 Eibar x Celta

COPA DA ALEMANHA
14h30 Kaiserslautern x Stuttgart
14h30 Hertha x Colônia
14h30 Wolfsburg x Hannover 96
14h30 Vfl Osnabrück x Nuremberg
16h45 Werder Bremen x Hoffenheim
16h45 RB Leipzig x B. de Munique
16h45 Freiburg x Dynamo Dresden
16h45 Jahn Regensburg x Heidenheim

ITALIANO
14h30 Atalanta x Hellas Verona
16h45 Cagliari x Benevento
16h45 Roma x Crotone
16h45 Genoa x Napoli
16h45 Bologna x Lazio
16h45 Fiorentina x Torino
16h45 Juventus x Spal
16h45 Chievo x Milan
16h45 Sassuolo x Udinese

JOGAM HOJE

Matador
de que?

Com o objetivo de não repetir as
derrotas de Palmeiras, Botafogo e
Santos e honrar o futebol brasileiro no
torneio continental, o Grêmio está em
Guayaquil desde domingo para en-
frentar nesta quarta-feira o Barcelo-
na pelo jogo de ida das semifinais da
Libertadores. A partida está marcada
para as 21h45 (de Brasília).

Depois de vencer os cariocas em
casa na fase de grupos, os equatoria-
nos despacharam os paulistas nas oi-
tavas e nas quartas de final da com-
petição. As façanhas renderam o ape-
lido de “matador de brasileiros” ao
time equatoriano.

No entanto, os gaúchos já conquis-
taram duas vezes a competição, em
1983 e 1995, e querem aproveitar o
espírito copeiro da equipe para voltar para

Porto Alegre com um bom resultado.
O técnico Renato Portaluppi vai ter

um confronto pessoal no duelo. Na
Libertadores de 2008, o treinador foi
vice-campeão no comando do Flumi-
nense e perdeu nos pênaltis para a
LDU de Quito. O arqueiro rival na épo-
ca, José Francisco Cevallos, agora é
o presidente do Barcelona.

Mas dentro de campo Renato vai
ter as dúvidas de Luan e Michel, que
não estão 100% fisicamente para o
jogo. Quem está bem no time é o pa-
raguaio Lucas Barrios, que fez seis gols
no torneio até aqui. Já o espião é Mi-
chael Arroyo, ex-integrante do time de
Guayaquil, que vive bom momento na
competição continental, mas situação
ruim no campeonato equatoriano,
com duas vitórias em 13 jogos.

O jogo de hoje vai ser a primeira vez que a Conmebol utilizará o a´rbitro de vídeo
em partidas de competições oficiais. Os jogadores do Grêmio foram alertados pela
direção do clube sobre como agir em situações em que o recurso for usado. Na
semana que vem, na quarta-feira, as duas equipes se encontrarão para o duelo de
volta da semifinal, na Arena do Grêmio, e definir quem vai avançar para decidir o
título com o vencedor da outra semifinal, entre os argentinos Lanús e River Plate.

 Novidade e volta
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NOTAS

A ministra Rosa Weber, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), con-
cedeu liminar (decisão provisória)
suspendendo os efeitos da Porta-
ria 1.129, do Ministério do Traba-
lho, que alterou a conceituação de
trabalho escravo para fins de con-
cessão de seguro-desemprego.

A decisão da ministra foi dada
em uma Arguição de Descumpri-
mento de Preceito Fundamental
(ADPF) aberta pela Rede na sema-
na passada. Rosa Weber acatou
os argumentos do partido de que
a referida portaria abre margem
para a violação de princípios fun-

Relatório lido
A segunda secretária da

Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados, deputada Mariana
Carvalho (PSDB-RO), fez na tarde
de ontem em plenário a leitura
do parecer pela
inadmissibilidade da denúncia
apresentada contra o presidente
Michel Temer. O relatório foi
elaborado pelo relator Bonifácio
de Andrada (PSDB-MG) e
aprovado pela maioria dos
membros da Comissão de
Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ). O parecer será
votado hoje.

Livre expressão
O ministro da Cultura, Sérgio

Sá Leitão, disse ontem que a
pasta está planejando uma
campanha de valorização da
liberdade de expressão, da arte
e da cultura e da Lei Rouanet.
“Precisamos nos unir em torno
de uma campanha em defesa
dessas três bandeiras”. Em um
encontro com artistas no Rio de
Janeiro, ele pediu apoio da
classe para mobilizar a
sociedade na defesa de
princípios democráticos como a
liberdade de expressão e de
manifestação.

Inflação
Os consumidores brasileiros

acreditam que a inflação ficará
em 6,4% nos próximos 12
meses, segundo levantamento
de outubro da Fundação Getulio
Vargas (FGV). A taxa é inferior à
expectativa de inflação de
setembro, que havia sido de
6,7%. Em outubro de 2016, os
consumidores estimavam uma
taxa de inflação de 9,1%.
Segundo a FGV, o recuo era
esperado, uma vez que tanto a
inflação oficial acumulada
quanto a taxa esperada pelo
mercado continuam em queda.

Cai portaria

DEFINITIVO
Rosa Weber determinou que a suspensão vigore até que o caso seja apreciado em
caráter definitivo, mais aprofundadamente, o que deve ser feito pelo plenário do
STF. A ministra também é relatora de outras duas ações contra a portaria, mais uma
ADPF, aberta pela Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, e uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) protocolada segunda-feira (23) pelo PDT.

TRABALHO ESCRAVO

damentais da Constituição, entre
eles, o da dignidade humana, o do
valor social do trabalho e o da li-
vre iniciativa.

Para a ministra, ao “restringir”
conceitos como o de jornada exaus-
tiva e de condição análoga à de es-
cravo, “a portaria vulnera princípios
basilares da Constituição, sonega
proteção adequada e suficiente a
direitos fundamentais nela assegu-
rados e promove desalinho em rela-
ção a compromissos internacionais
de caráter supralegal assumidos
pelo Brasil e que moldaram o con-
teúdo desses direitos”.

 MINISTRA ROSA WEBER deferiu liminar
suspendendo a portaria
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A campanha de vacinação dos
rebanhos de bovinos e bubalinos do
mês de novembro será lançada em
Cascavel na fazenda do pecuarista
Jairo Frare, às 9h, no dia 1º de no-
vembro. A ação é coordenada no
Paraná pela Adapar (Agência de De-
fesa Agropecuária do Paraná). A cam-
panha vai até o dia 30 de novembro
e a vacinação é obrigatória. Desta
vez, ela terá uma novidade: os cria-
dores terão que levar os comprovan-
tes de vacinação ao escritório regio-
nal da Adapar em Cascavel.

De acordo com a Adapar, a eta-
pa de novembro da vacinação se
diferencia da primeira, realizada
em maio, somente por um fator:
a necessidade de vacinar todo o
rebanho. Em Cascavel, a estima-
tiva é de vacinar 80 mil animais.

A médica veterinária da Ada-
par de Cascavel, Luciana Ribol-
di, explicou que a nova exigência
da entrega da documentação na
unidade da Adapar é tão impor-
tante quanto a imunização. “Am-
bas são passíveis de autuação.
Não adianta fazer uma e não cum-
prir a outra”, reiterou.

 A decisão foi tomada durante reunião do CSA (Conselho Muni-
cipal de Sanidade Agropecuária de Cascavel), comandado pela en-
genheira agrônoma Andrea Mörschbächer e realizada no Sindicato
Rural de Cascavel. “Pedimos que todos os produtores participem
e façam sua parte. Essa nova exigência já está dentro da prepara-
ção da Adapar para o recebimento da auditoria do Mapa (Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) que avaliará se o Pa-
raná está apto a se tornar livre de aftosa sem vacinação. Por isso,
precisamos colaborar e respeitar a lei”, disse.

Sanidade agropecuária

R eunião

LIVRE
O diretor secretário do sindicato,
Paulo Vallini, reforçou o papel
importante do produtor na
vacinação. “Estamos no processo
para nunca mais precisar vacinar.
Se isso acontecer, nosso estado
ganhará mais mercado e mercados
que pagam mais pela carne. O
Paraná livre de febre aftosa sem
vacinação é benéfico para todo o
setor e também para as demais
atividades pecuárias”, explicou.
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 EXPECTATIVA é de vacinar
80 mil animais em Cascavel
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Aulas no computador

Programação de computadores.
Palavras que juntas parecem coisa
de gente grande, coisa de quem
entende de tecnologia. No entanto,
a programação de computadores,
quando utilizada como ferramenta
de ensino para crianças, pode ser
também sinônimo de criatividade,
diversão e muito aprendizado.

Pode parecer complicado ensi-
nar crianças a programarem, mas
com força de vontade e programas
apropriados para cada idade, a ex-
periência com programação nas

SEM COMPUTADOR
Já na Escola Municipal Maria Tereza de Abreu Figueiredo, o instrutor
de informática Sidney da Silva, provou que é possível trabalhar
programação até mesmo sem o computador. Ele desenvolveu uma
atividade para o ensino de programação onde alunos devem
controlar um “robô” interpretado por outro aluno, por meio de
comandos predeterminados.
Segundo o Coordenador de Informática Educacional e Robótica,
Marcel Kappes, a atividade promove o desenvolvimento do
raciocínio lógico e as funções cognitivas, e é uma abordagem criativa
para o ensino da programação, além de contribuir para a
democratização da capacidade de programar, essencial para o trato
com a tecnologia.

 Relevância
“O ensino de programação

possui relevância por si mesmo,
quando consideramos nossa

realidade cada vez mais
dependente de novas

tecnologias. No contexto
escolar merece atenção
especial por auxiliar no

desenvolvimento da capacidade
de abstração e compreensão,

além do domínio dos conteúdos
elencados no Currículo para
Rede Pública Municipal de

Ensino”, afirma Kappes.
Além dessas escolas, o ensino de

programação acontece em
outras escolas municipais de

Cascavel, como parte das ações
realizadas pela Informática
Educacional no Município.

escolas pode ser bastante gratifi-
cante. E, nas escolas municipais de
Cascavel já existem bons exemplos
de ensino de programação nas au-
las de informática.

Na Escola Municipal Profª Mi-
chalina Kiçula Sochodolak o instru-
tor de informática Daniel Fermo de-
senvolveu um curso de programa-
ção com os alunos do 4º e 5º ano,
ensinando a linguagem de progra-
mação Scratch, especialmente de-
senvolvida pelo Instituto de Tecno-
logia de Massachusetts para en-

sinar programação a crianças. Os
alunos que completaram as ativi-
dades propostas receberam certi-
ficado, feito que formalizou a par-
ticipação e deu início à construção
do currículo dos alunos.

CRIANÇAS aprendem programação de computadores nas escolas municipais
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De volta aos treinos

Para o jogo decisivo deste domingo, o último do FC
Cascavel em casa na temporada, a diretoria cascavelense
manteve a entrada livre para o público, mediante a
doação de um quilo de alimento não perecível. Desta vez,
tudo o que for arrecadado será destinado à Apae. No
último domingo, foram arrecadados 650 quilos de
alimentos, que foram repassados ao Provopar.

Já as equipes sub-15 e sub-17 do FCC deram adeus aos campeonatos estaduais das
categorias no fim de semana. O time sub-15 já entrou eliminado em campo contra

o Paraná Clube, em Curitiba, e se despediu da competição com uma goleada
sofrida por 5 a 0. Já a equipe sub-17 recebeu o time do Atlético precisando vencer

a qualquer custo para avançar de fase e ditou o ritmo de jogo sobre o Furacão,
abrindo vantagem de três gols no placar. Entretanto, perdeu um jogador por
expulsão e viu os visitantes virarem para 4 a 3 com um gol nos acréscimos da

partida. Com isso, também se despediu da temporada com derrota.

SUB-19
O FC Cascavel Sub-19 foi a Colombo
enfrentar o Coritiba, no domingo, e voltou
para casa com um empate sem gols no jogo
válido pelo Campeonato Paranaense da
categoria. A equipe aurinegra apresentou
talvez seu melhor futebol ao longo da
competição. “Se tivesse que sair um
vencedor, seríamos nós”, disse o treinador
Ivan Mororo Alves. “Não é qualquer um
que arranca um empate aqui”, continuou o
treinador. Agora, o time se preparara para
enfrentar o Andraus em Campo Largo, às
15h30 deste sábado. A Serpente precisa
buscar pontos para garantir a classificação.

 FÁBIO DONEGÁ

Vivendo seus dias mais decisivos da temporada,
o FC Cascavel voltou aos treinos na tarde de ontem,
depois da vitória nos pênaltis sobre o Rio Branco na
semifinal da Taça FPF. A preparação agora é para en-
frentar o Maringá FC na decisão do título, que será
em duas partidas. A primeira será neste domingo, às
11h, no Estádio Olímpico.

De olho no adversário, os cascavelenses realiza-
ram treino no campo do CT e também na piscina,
no período da tarde, na primeira atividade depois
da folga de segunda-feira.

Para hoje e amanhã a programação prevê ativi-
dade pela manhã, às 11h, também no centro de
treinamento. Já na sexta-feira os trabalhos serão
no local e horário da partida. No sábado de manhã
a equipe voltará se reunir no CT para o último trei-
no antes do início da decisão.

I ngressos

A deus

Entrada é livre para o público,
mediante a doação de um quilo de

alimento não perecível
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R$ 200
Um veículo carregado com cer-

ca de R$ 200 mil em celulares con-
trabandeados do Paraguai foi apre-
endido ontem em uma operação
conjunta entre a Receita Federal e
a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

O veículo, um C4 com placas de
São Miguel do Iguaçu, foi intercep-
tado na BR-277 quando chegava em
Cascavel. Dentro dele estavam três
pessoas, detidas em flagrante pelo
crime de contrabando e descami-
nho. Segundo a Receita Federal, o
veículo seguiria para São Paulo.

No carro, em fundos falsos, os
servidores encontraram diversos
iPhones, avaliados em R$ 200 mil.
A mercadoria foi levada para o de-
pósito da Receita Federal e os três
ocupantes para a Delegacia da Po-
lícia Federal em Cascavel.

mil em
celulares

Giro da
Violência

Um veículo com placas da Argentina foi apreendido ontem na BR-163, em Lindoeste,
pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). De acordo com a PRF, o veículo de luxo, uma
BMW 320, seguia em direção ao sudoeste do Estado quando foi interceptado, nas

primeiras horas da manhã. No carro estavam um casal, uma mulher de 19 anos e o
motorista de 24. Ao serem abordados, eles alegaram que faziam turismo no Brasil,
mas durante o interrogatório entraram em contradição.  As equipes fizeram uma
busca minuciosa na BMW e encontraram, em vários fundos falsos preparados
para esconder drogas, 56,6 quilos de crack. O jovem de 24 anos confessou ser o

responsável pelo material ilícito. Ele disse que carregou o veículo em Foz do Iguaçu
e que levaria a droga até Porto Alegre. O casal foi preso em flagrante pelo crime de
tráfico de drogas e foi encaminhado à 15ª SDP (Subdivisão Policial) em Cascavel.

MERCADORIA estava escondida no fundo falso
de um veículo, abordado na  BR-277

PRF LINDOESTE

Acidente no Santo Onofre
Um ciclista ficou ferido ontem ao
ser atingido por uma Fiorino no
cruzamento da Avenida Tancredo
Neves com a Rua Guaiás, no Bairro
Santo Onofre, em Cascavel.
Segundo testemunhas, a Fiorino
seguia pela Guaiás quando teria
avançado a preferencial e atingido
Mateus da Silva Souza. Com lesões
moderadas, Mateus foi levado a
UPA Veneza.

Veículo recuperado
Populares localizaram ontem, em
uma área de mata na Rua Albert
Einstein, no Bairro Tarumã, um
veículo Polo abandonado. Eles
acionaram policiais militares da
UPS (Unidade Paraná Seguro)
Norte, que identificaram se tratar
de um veículo furtado na noite de
domingo (22) no Bairro São
Cristóvão. O carro foi levado a 15ª
SDP (Subdivisão Policial).

Queda de altura
Um homem de 26 anos ficou
ferido na tarde de ontem ao sofrer
uma queda de aproximadamente
três metros de altura em uma
construção no Bairro Cancelli.
Danilo de Paula Ramos trabalhava
no local quando se desequilibrou
e caiu. O médico e socorristas do
Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em
Emergência) foram acionados para
prestar os primeiros-socorros à
vítima. Com fortes dores na
lombar e na cervical e uma
possível fratura de fêmur, Danilo
foi levado à UPA Veneza.

LOCAL 07CASCAVEL, 25 DE OUTUBRO DE 2017

A Assembleia Legislativa do
Paraná (Alep) aprovou em primei-
ro turno de votação, na sessão ple-
nária de ontem, o Projeto de Lei
nº 98/2017, que determina que
presos que tiverem deferida con-
tra si medida de monitoramento
eletrônico arquem com as despe-
sas pela cessão onerosa do equi-
pamento, bem como com as des-
pesas de sua manutenção.

A matéria recebeu 42 votos fa-
voráveis, três contrários e uma

O preso paga!
abstenção. De acordo com a pro-
posta, de autoria dos deputados
Marcio Pacheco (PPL) e Gilberto
Ribeiro (PRB), os apenados que ti-
verem condições financeiras de
arcar com os custos de tornozelei-
ras, braceletes e chips subcutâne-
os deverão fazê-lo. Com isso, o
equipamento do Estado ficará des-
tinado a quem não tenha efetiva-
mente condições de custeá-lo.

JUSTIFICATIVA
Na justificativa, os parlamentares afirmam
que a medida visa desafogar o sistema
prisional do Paraná, já que, devido à
escassez de recursos do Estado, a
disponibilização do monitoramento
eletrônico para o cumprimento da pena
de regime aberto, semiaberto e medidas
cautelares restritivas judiciais, está
comprometida. Ainda de acordo com o
texto, neste momento de crise financeira,
há grande dificuldade de efetivação da
compra deste material para todos aqueles
presos a que a lei determinou a “liberdade
vigiada”, que, assim, permanecem
aguardando a saída dos presídios.

CUSTO
Segundo a matéria, o
Departamento Penitenciário do
Estado do Paraná (Depen-PR)
gasta por mês com cada preso o
valor aproximado de R$
3.270,00, enquanto o
monitoramento eletrônico custa em
média R$ 300,00 por mês para
cada apenado. O texto ainda
informa que no Paraná o número de
presos monitorados
eletronicamente é de cerca de 3,2
mil, sendo que, de acordo com a
proposta, esse número poderia
chegar a 6 mil caso as medidas
previstas no projeto de lei já
estivessem em vigor.

ARQUIVO/HOJE NEWS

 PELA PROPOSTA, presos deverão arcar com os custos das tornozeleiras eletrônicas
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Alunos participam de congresso
Entre os dias 18 e 20 aconte-

ceu em Foz do Iguaçu a 14ª edição
do Congresso Latino-Americano de
Software Livre e Tecnologias Aber-
tas, a Latinoware. O congresso, que
é considerado um dos mais impor-
tantes do setor na América Latina,
é uma realização da Itaipu Binacio-
nal e do Parque Tecnológico Itaipu
que sediou o evento.

Com a participação de estudan-
tes, professores e pesquisadores

PROJETOS
As Escolas Municipais Aloys João Mann e Terezinha Picoli Cezarotto que já
realizam projetos de robótica com os alunos e além da participação dos
instrutores de informática, levaram também os alunos envolvidos nos projetos.
Foram 16 alunos da Escola Aloys João Mann, que estiveram juntamente com o
instrutor de informática, a direção e a coordenação.
Da Escola Terezinha Picoli Cezarotto, 29 alunos participaram do Latinoware
2017 e realizaram uma mostra de robótica no evento. O instrutor de
informática da escola, Everaldo José de Souza, também representou bem o
Município, ministrando palestra na manhã do dia 20 no Congresso.

do Brasil, Paraguai e Argentina, o
evento contou com a presença de
22 instrutores de informática da
Rede Municipal de Ensino de Cas-
cavel e ainda a participação de 45
alunos de duas escolas municipais
que realizam projetos de robótica.

Segundo a organização do
evento, foram três dias de muito
aprendizado, com mais de 200
atividades entre palestras, mini-
cursos, mostras e bate-papos di-

vididos entre temas como Segu-
rança, Educação, Empreendedo-
rismo e Negócios, Computação
Forense, Software Livre, Design,
Gráficos e Multimídia.

45 ALUNOS E 22 INSTRUTORES participaram da Latinoware em Foz do Iguaçu
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ROBÓTICA NAS
ESCOLAS
A Secretaria de Educação planeja
ampliar gradativamente o ensino
de robótica nas escolas
municipais. Já está em andamento
o projeto de licitação para a
criação de seis laboratórios de
informática em escolas que ainda
serão definidas. Em 2018 haverá
formações específicas sobre
robótica para os instrutores de
informática e ainda haverá aulas
de programação em pelo menos 30
escolas no período de contraturno.
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PREOCUPAÇÃO das autoridades é descobrir
como essas crianças vieram para o Brasil

Outra preocupação das autori-
dades locais é em relação à inte-
gridade das crianças que teriam
sido trazidas do Paraguai por Ma-
ria Conceição Queiroz. Conforme o
promotor da vara da infância, Luci-
ano Machado, tanto o menino de
pouco mais de um ano quanto a
menina de nove anos estão abriga-
dos. “Precisamos manter a integri-
dade dessas crianças. O próximo
passo é saber como elas vieram
para o Brasil, se há conivência ou
não dos pais e se há algum outro
tipo de crime além do tráfico”.

Segundo Machado, a Polícia Fe-
deral deve entrar em contato com
autoridades do Mercosul para sa-
ber de qual cidade elas são. “Até

O “aparecimento” do menino de pouco mais de um ano em uma casa no Bairro
Cascavel Velho veio à tona na tarde de segunda-feira, quando representantes da
Vara da Infância e da Juventude, do Ministério Público, do Nucria (Núcleo de
Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes) e do Conselho Tutelar
Sul de Cascavel concederam entrevista coletiva.
A criança, que possuía indicativo de convivência familiar, foi localizada no dia 10 deste
mês e, desde então, uma verdadeira força-tarefa foi montada para dentar desvendar
como o menino apareceu. Como não havia registro de desaparecimento de crianças nessa
faixa etária em Cascavel e em nenhuma outra cidade do Estado, nem mesmo em outras
cidades do País, foi solicitado o apoio de toda população para desvendar o mistério.

Casal teria pago

R$ 700
pelo menino

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Aílton Santos

REPRODUÇÃO

Outras
crianças

Além do menino, na casa de Maria
Paraguaia a polícia localizou outra
criança de nove anos. “Como na

casa dela foi localizada esta outra
criança, que tem nacionalidade

paraguaia, a polícia trabalha com
a possibilidade de outras crianças

terem sido traficadas por ela”,
disse a delegada do Nucria.
Questionada a respeito da

possibilidade de uma quadrilha
instalada em Cascavel e na região,

Raíssa disse que existe sim essa
possibilidade. “Tudo agora está a

cargo da Polícia Federal,
justamente por se tratar de um

crime internacional”.

que tudo seja esclarecido, elas per-
manecem abrigadas em Cascavel”.

Para o juiz da Vara da Infância e
da Juventude de Cascavel, Fabrício
Mussi, o caso é algo fora do comum.
“A perspectiva agora é verificar o
que houve e se há condições de
repatriação dessas crianças. E
quanto as penalidades que serão
aplicadas aos envolvidos cabe a
Polícia Federal, que está a frente do
caso a partir de agora”.

Caso a repatriação não seja pos-
sível, as crianças permanecerão
abrigadas em Cascavel e serão en-
caminhadas para adoção.

Crianças ficam abrigadas em Cascavel

D estino

O caso
Polícia teve CONHECIMENTO do caso

somente no dia 10 deste mês
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Tráfico Internacional
Está a cargo da Polícia Fede-

ral (PF) a investigação do caso do
menino de pouco mais de um ano
supostamente encontrado em
uma rua do Bairro Cascavel Velho,
no dia 10 de outubro deste ano.
A PF assumiu as investigações
por haver  indícios de que o garo-
to pode ter sido traficado do Pa-
raguai por uma mulher identifica-
da como Maria Conceição Quei-
roz, popularmente conhecida
como Maria Paraguaia.

De acordo com o delegado da
Polícia Federal, Mario Cesar Leal
Junior, Maria Paraguaia foi ouvida
durante a tarde e início da noite
de ontem. “Trata-se de um caso
de tráfico internacional de pesso-

as, envolvendo a princípio uma
menina de nove anos, e estamos
apurando se o menino também é
de nacionalidade estrangeira”.
Conforme Leal, Maria foi presa em
flagrante. “Agora vamos dar pros-
seguimento no caso para desco-
brir quem são essas crianças,
quem são os pais, a família, como
eles vieram para o Brasil, entre
outras informações”.

Leal disse ainda que os próxi-
mos passos é ouvir os demais en-
volvidos. “O casal que supostamen-
te teria adotado esta criança, o
esposo da mulher detida, e todas
as outras pessoas que tiveram al-
gum envolvimento ou contato com
Maria, presa em flagrante por es-
tar com uma menina de nove anos
na casa ilegalmente”. Delegado da

Polícia Federal,
Mario Cesar Leal
Junior confirmou

se tratar de tráfico
internacional de

pessoas

De acordo com a delegada do Nucria, o casal que “comprou” o meni-
no desistiu quando percebeu a demora na legalização da documenta-
ção. “Eles ficaram por 15 dias com a criança e neste período aguarda-
vam que a suspeita entregasse o registro dele. Como isso não aconte-
ceu, decidiram devolvê-lo. A princípio eles alegaram que pensaram se
tratar de uma adoção legal”.

O casal, assim como o marido de Maria Paraguaia, devem ser ouvi-
dos nas próximas horas pela Polícia Federal. Além desse caso, a PF
deverá investigar outro caso que veio à tona depois que vizinhos conta-
ram à polícia que uma menina, menor de idade, teria sido vendida pela
mulher a um homem, de uns 40 anos, em troca de um veículo Fiat Uno,
encontrado na casa, no Bairro Cascavel Velho. Segundo a denúncia, o
homem queria se casar com uma paraguaia e a menina teria intenção
de morar no Brasil.

O casal

Abandono
Antes de ser encaminhado à

Polícia Federal, o caso estava a
cargo do Nucria (Núcleo de

Proteção à Criança e ao
Adolescente Vítimas de Crimes).

Em coletiva de imprensa no
Fórum de Cascavel, o promotor
da infância e juventude, Luciano
Machado de Souza, a delegada

do Nucria, Raissa Scariot, e o juiz
da Vara da Infância de Cascavel,
Fabrício Mussi, disseram que a

maior preocupação é em
identificar quem são essas

crianças, os pais e de onde elas
são. “Inicialmente tratávamos

como abandono de incapaz, mas
com a colaboração da população,

identificamos que trata-se de
tráfico internacional de pessoas
que eram trazidas do Paraguai”.



POLÍCIA 23CASCAVEL, 25 DE OUTUBRO DE 2017

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 65
Homicídios 52
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 984
Furtos 2.838
Veículos (furtos/roubos) 852
Outros 2.970

Acidentes 2.256
Colisões 2.082
Atropelamentos 173
Mortes 45

Na tarde de ontem um motoci-
clista identificado como João Pau-
lo Guimarães Nunes, de 19 anos,
ficou ferido em uma colisão com
uma Saveiro que estava para en-
trar em estabelecimento comerci-
al na marginal da BR 467. Segun-
do testemunhas, a moto teria pas-
sado por cima da calçada para
desviar da lombada que tem no
local, próximo ao cruzamento com
a Avenida Rocha Pombo, quando

Acidente na BR-467
o motociclista atingiu a lateral es-
querda do veículo.

O jovem foi atendido pelo Siate
(Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência) e enca-
minhado à UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Brasília para avalia-
ção secundaria e realização de exa-
me de raio-x. Populares disseram
que a lombada não possui sinali-
zação alguma, nem horizontal, nem
placas de advertência.

Colisão na PR-180
Um caminhão e uma van bateram ontem na PR-180, no

distrito de São Salvador, em Cascavel. Conforme
testemunhas, o motorista do caminhão seguia sentido

Cascavel atrás de um ônibus quando, após uma curva, o
coletivo teria dado sinal de que iria parar em um ponto de

ônibus tardiamente e como não conseguiria parar a tempo,
ele tentou desviar. Nesse momento, acabou batendo em

uma van, que trafegava no sentido contrário. Com o
impacto da colisão, a van rodou na pista e acabou subindo
na proteção lateral da rodovia. Apenas o motorista da van,

identificado como Luiz Alberto, de 51 anos, ficou ferido.
Ele teve um corte na face provocado pelos estilhaços de

vidros. Uma equipe do Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em Emergência) foi acionada e

encaminhou o homem a UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Veneza.

LOMBADA não possui sinalização alguma, e motivo do acidente seria desvio da mesma

AÍLTON SANTOS

Acidente na BR-467

AÍLTON SANTOS
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NOTAS
Leilão da Cettrans
Começa hoje e continua até sexta-
feira (27) o prazo para que os
interessados em participar do 3º
Leilão de Veículos e Sucata da
Cettrans façam a visitação aos
lotes que serão leiloados. Ao todo
são 42 automóveis, 157
motocicletas e mais três lotes de
sucatas que correspondem a 15
veículos. Os lotes podem ser
conferidos no Pátio de Veículos da
Cettrans, na Rua da Lapa, n° 1.509,
Bairro Ciro Nardi.

Curso gratuito
A Agência do Trabalhador está
inscrevendo interessados em
participar de um curso gratuito de
Auxiliar de Confecção. São apenas
dez vagas, para pessoas acima de
18 anos, com ensino fundamental
completo ou cursando. O curso
começa no dia 30 de outubro e
será encerrado no dia 25 de
janeiro de 2018, com aulas de
segunda a sexta-feira, das 19 às 23
horas. Informações pelo telefone
(45) 3333-2400.

Papai Noel
Os Papais Noéis que serão
contratados pelo Município de
Cascavel irão atuar no período de
26 de novembro, quando haverá
abertura oficial do Natal 2017, até
o dia 23 de dezembro, dois dias
antes do Natal. Os profissionais
atenderão na casinha do Papai
Noel que ficará em frente à
Catedral de Cascavel, todos os
dias da semana no período
noturno. O local se transformará
em um centro de visitação.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

Tarde com música

Coral de funcionários da UNIPAR EM
CASCAVEL preparou apresentação para o

grupo da Terceira Idade

O coral de funcionários da Uni-
par em Cascavel preparou uma apre-
sentação para o projeto Universida-
de da Terceira Idade, do Instituto
Alfredo Kaefer na tarde de ontem.
As músicas que fizeram parte da
história dos idosos atendidos uma
vez por semana na instituição emo-
cionaram a turma.

“É a primeira vez que acom-
panhamos um coral. Gostei mui-
to e isso nos anima”, diz Edi Ue-
cker, que par ticipa do grupo Uni-
versidade da Terceira Idade há
seis anos. “Onde há música, há
alegria. Foi muito boa a apresen-
tação”, completou o colega Eu-
dócio Dala Corte.

O coral de funcionários foi for-
mado há quatros. Pelo menos uma
vez por semana, os integrantes se
reúnem para os ensaios e a cada
evento ou data comemorativa na
Unipar, eles aproveitam para mos-
trar o talento. “Escolhemos músi-
cas românticas e que certamente
alegraram todos eles”, diz o coor-
denador, Jesiel de Oliveira.

P restígio
O diretor-geral da Unipar, Gelson Luiz Uecker, prestigiou a apre-

sentação e deixou uma mensagem aos idosos. “Vocês são responsá-
veis por tudo que Cascavel é hoje, por isso têm o nosso respeito”.

Além das ações culturais, o grupo participa de passeios, dinâmi-
cas e a cada encontro dedicam parte do tempo para leitura os jor-
nais Hoje News e O Paraná.
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NOTAS

A ministra Rosa Weber, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), con-
cedeu liminar (decisão provisória)
suspendendo os efeitos da Porta-
ria 1.129, do Ministério do Traba-
lho, que alterou a conceituação de
trabalho escravo para fins de con-
cessão de seguro-desemprego.

A decisão da ministra foi dada
em uma Arguição de Descumpri-
mento de Preceito Fundamental
(ADPF) aberta pela Rede na sema-
na passada. Rosa Weber acatou
os argumentos do partido de que
a referida portaria abre margem
para a violação de princípios fun-

Relatório lido
A segunda secretária da

Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados, deputada Mariana
Carvalho (PSDB-RO), fez na tarde
de ontem em plenário a leitura
do parecer pela
inadmissibilidade da denúncia
apresentada contra o presidente
Michel Temer. O relatório foi
elaborado pelo relator Bonifácio
de Andrada (PSDB-MG) e
aprovado pela maioria dos
membros da Comissão de
Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ). O parecer será
votado hoje.

Livre expressão
O ministro da Cultura, Sérgio

Sá Leitão, disse ontem que a
pasta está planejando uma
campanha de valorização da
liberdade de expressão, da arte
e da cultura e da Lei Rouanet.
“Precisamos nos unir em torno
de uma campanha em defesa
dessas três bandeiras”. Em um
encontro com artistas no Rio de
Janeiro, ele pediu apoio da
classe para mobilizar a
sociedade na defesa de
princípios democráticos como a
liberdade de expressão e de
manifestação.

Inflação
Os consumidores brasileiros

acreditam que a inflação ficará
em 6,4% nos próximos 12
meses, segundo levantamento
de outubro da Fundação Getulio
Vargas (FGV). A taxa é inferior à
expectativa de inflação de
setembro, que havia sido de
6,7%. Em outubro de 2016, os
consumidores estimavam uma
taxa de inflação de 9,1%.
Segundo a FGV, o recuo era
esperado, uma vez que tanto a
inflação oficial acumulada
quanto a taxa esperada pelo
mercado continuam em queda.

Cai portaria

DEFINITIVO
Rosa Weber determinou que a suspensão vigore até que o caso seja apreciado em
caráter definitivo, mais aprofundadamente, o que deve ser feito pelo plenário do
STF. A ministra também é relatora de outras duas ações contra a portaria, mais uma
ADPF, aberta pela Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, e uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) protocolada segunda-feira (23) pelo PDT.

TRABALHO ESCRAVO

damentais da Constituição, entre
eles, o da dignidade humana, o do
valor social do trabalho e o da li-
vre iniciativa.

Para a ministra, ao “restringir”
conceitos como o de jornada exaus-
tiva e de condição análoga à de es-
cravo, “a portaria vulnera princípios
basilares da Constituição, sonega
proteção adequada e suficiente a
direitos fundamentais nela assegu-
rados e promove desalinho em rela-
ção a compromissos internacionais
de caráter supralegal assumidos
pelo Brasil e que moldaram o con-
teúdo desses direitos”.

 MINISTRA ROSA WEBER deferiu liminar
suspendendo a portaria
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A campanha de vacinação dos
rebanhos de bovinos e bubalinos do
mês de novembro será lançada em
Cascavel na fazenda do pecuarista
Jairo Frare, às 9h, no dia 1º de no-
vembro. A ação é coordenada no
Paraná pela Adapar (Agência de De-
fesa Agropecuária do Paraná). A cam-
panha vai até o dia 30 de novembro
e a vacinação é obrigatória. Desta
vez, ela terá uma novidade: os cria-
dores terão que levar os comprovan-
tes de vacinação ao escritório regio-
nal da Adapar em Cascavel.

De acordo com a Adapar, a eta-
pa de novembro da vacinação se
diferencia da primeira, realizada
em maio, somente por um fator:
a necessidade de vacinar todo o
rebanho. Em Cascavel, a estima-
tiva é de vacinar 80 mil animais.

A médica veterinária da Ada-
par de Cascavel, Luciana Ribol-
di, explicou que a nova exigência
da entrega da documentação na
unidade da Adapar é tão impor-
tante quanto a imunização. “Am-
bas são passíveis de autuação.
Não adianta fazer uma e não cum-
prir a outra”, reiterou.

 A decisão foi tomada durante reunião do CSA (Conselho Muni-
cipal de Sanidade Agropecuária de Cascavel), comandado pela en-
genheira agrônoma Andrea Mörschbächer e realizada no Sindicato
Rural de Cascavel. “Pedimos que todos os produtores participem
e façam sua parte. Essa nova exigência já está dentro da prepara-
ção da Adapar para o recebimento da auditoria do Mapa (Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) que avaliará se o Pa-
raná está apto a se tornar livre de aftosa sem vacinação. Por isso,
precisamos colaborar e respeitar a lei”, disse.

Sanidade agropecuária

R eunião

LIVRE
O diretor secretário do sindicato,
Paulo Vallini, reforçou o papel
importante do produtor na
vacinação. “Estamos no processo
para nunca mais precisar vacinar.
Se isso acontecer, nosso estado
ganhará mais mercado e mercados
que pagam mais pela carne. O
Paraná livre de febre aftosa sem
vacinação é benéfico para todo o
setor e também para as demais
atividades pecuárias”, explicou.
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 EXPECTATIVA é de vacinar
80 mil animais em Cascavel
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Corrida do arrepio
Dia 28 de outubro tem a 2a Halloween Fest Run, a prova

mais divertida de 2017. Serão quatro quilômetros de puro
arrepio e muita alegria. A largada e a chegada serão em
frente à Rádio Capital FM.  Serão premiados os cinco
primeiros colocados nas categorias Geral, Masculino e

Feminino. Mais informações pelo link:  https://
www.rodrigocirilo.com.br/eventos/halloween-fest-run-2-edicao

oOo
Halloween kids

Os pequenos também serão contemplados com a  Halloween
Kids, uma superatração para a criançada que gosta de

corrida e de fantasias.

Palco Giratório
Amanhã, o Palco Giratório

do Sesc apresenta o
espetáculo “Escultura que
Mexe”. A apresentação será

às 20h, no Sesc.
A entrada é gratuita.

Encontro de
Educadores

A Unipar será palco do
maior encontro de

educadores do Oeste do
Paraná: o 5º Serprof

(Seminário Nacional de
Formação Continuada de

Professores) e a 5ª Mostra
de Experiências e Vivências

Pedagógicas.

OoO
A iniciativa é do

Departamento de Educação
da Amop (Associação dos
Municípios do Oeste do

Paraná), em parceria com
Itaipu Binacional, Unioeste
e PTI (Parque Tecnológico
de Itaipu). A abertura do
evento será nesta quinta-
feira, às 18h15, na Unipar.

Cultura urbana
Amanhã tem oficina no

Espaço Cultural do Lago, das
13h30 às 15h, das 15h15 às
16h45 e das 17h às 18h30.
As oficinas fazem parte do

Culturação e têm como
objetivo descentralizar a

arte e a cultura, estendendo
suas atividades aos bairros

e distritos, nas diversas
regiões de Cascavel.

A vida é aquilo que
você deseja
diariamente.
André Luiz

A beleza de
ANA PAULA KREVEI,

pela lente do fotógrafo
Arivonil Policarpo

Herman Jimenez e a
esposa Hebe Negrão,
durante o Jantar em
comemoração ao Dia
do Médico

ARIVONIL POLICARPO
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Faltando dois meses para o Na-
tal, as lojas de decoração já prepa-
ram as gôndolas e vitrines para re-
ceber a clientela. Para este ano, a
novidade são as cores e formatos
dos papais noéis. Conforme a ge-
rente de um estabelecimento co-
mercial de Cascavel, Keilla David
do Carmo, eles vieram bem colori-
dos, com destaque para os tons
dourados, brancos e prateados.

“Tem bastante coisa nova. Para
este Natal tem novidades em bo-
necos, bolas, árvores, guirlandas,

Papai Noel à venda
com vários modelos novos”, co-
menta Keilla.

Os primeiros carregamentos
chegaram na segunda-feira (23).
Além dos modelos, o que mudou
também foram os preços. De acor-
do com a gerente, houve queda de
10% a 15%, principalmente nos bo-
necos. “Os enfeites estão bem mais
baratos que em 2016”, garante.

E não são só as lojas do centro da cidade que já esperam a chegada
do Bom Velhinho. Rafael Batista trabalha com seu pai Pedro, na fabrica-
ção de bonecos em uma oficina na Avenida Brasil, e desde 1997 a famí-
lia dá forma a um dos principais símbolos natalinos.

“Fizemos o Papai e a Mamãe Noel, que são o carro-chefe nesta época
do ano. Mas, também produzimos anjos, armações com luzes, estrelas,
sinos, entre outros símbolos do Natal”, diz Rafael. Os bonecos, resis-
tentes à chuva, medem pouco mais de um metro e encomendas ainda
podem ser feitas. “Geralmente, os pedidos começam em agosto, pois
atendemos algumas prefeituras da região que nos procuram para fazer
a decoração da cidade. Mas fabricamos também por unidade”, afirma.

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Aílton Santos

ENFEITES chegaram na segunda-feira (23) com
preços mais atrativos que em 2016

Cartinhas dos Correios
A tradicional adoção de cartinhas nos
Correios deve começar no próximo
dia 11, quando a campanha nacional
será lançada. Em Cascavel, as
agências ainda não foram autorizadas
a passar detalhes sobre a ação, que
terá o apoio da prefeitura.

Fabricação própria

Há 20 anos, Rafael e o pai dão forma ao Papai
Noel, utilizado em decorações NATALINAS



Famílias pioneiras que estão
cadastradas no MIS (Museu da
Imagem e do Som) de Cascavel já
podem retirar os convites para o
tradicional “Almoço dos Pionei-
ros”, que é realizado no aniversá-
rio da cidade, no dia 14 de novem-
bro. A entrega é feita pelas servi-
doras Giseli e Emily no Centro Cul-
tural Gilberto Mayer, de segunda

a sexta-feira, das 9 às 12 horas e
das 13h30 às 16h30. Na retira-
da é importante que cada pionei-
ro atualize o cadastro histórico e
faça uma foto para o perfil.

Neste ano o almoço será rea-
lizado no Tuiuti Espor te Clube,
com início às 11 horas. São es-
perados pelo menos 1 mil convi-
dados. O evento é realizado pela
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Prefeitura de Cascavel, por meio
da Secretaria de Cultura, com or-
ganização do MIS (Museu da Ima-
gem e do Som). Na programação
estão as tradicionais homena-
gens aos pioneiros, roda de chi-
marrão e apresentações cultu-
rais. Também, como nos anos
anteriores, haverá exposição de
fotos históricas.

HISTÓRICO
Há 24 anos, a cada aniversário do Município, pessoas que
chegaram à cidade até o ano de 1960 são convidadas para
este almoço, que ganhou uma simbologia própria. Nele muitos
amigos se reencontram, trocam lembranças, emoções, e
comemoram o fato de pertencer à história viva da cidade que
em 2017 está comemorando o 66º aniversário.

QUEM PODE PARTICIPAR
A prioridade na entrega dos convites é para os
pais, que trabalharam no desenvolvimento da
cidade. Contudo, na ausência
deles, os filhos mais velhos podem representar a
família no almoço. O convite da família é
intransferível.

Almoço dos PioneirosAlmoço dos Pioneiros
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

SHOPPING JL

SHOPPING WEST SIDE
 Tempestade - Planeta em Fúria

Sala 1: Qui a Qua 15h30 - 17h40 - 22h
Sala 1: Qui a Qua 19h50 (LEG)

 Além da Morte
Sala 2: Qui a Qua 20h10 - 22h15
Sala 3: Qui a Qua 17h15 (LEG)

 Pica Pau - O Filme
Sala 1: Qui a Qua,  14h - 15h45 - 17h30 - 19h15

 Blade Runner
Sala 1: Qui a Qua 21h

 Tempestade - Planeta em Fúria
Sala 2: Qui a Qua, 14h40 - 17h - 19h10
Sala 2: Qui a Qua, 21h20 (LEG)

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

 Capitão Cueca
Sala 3: Qui a Qua, 14h10

 Além da Morte
Sala 4: Qui a Qua, 14h30 - 16h40 - 19h - 21h10
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A tradição de lembrar os famili-
ares falecidos, celebrando a memó-
ria deles com orações e momentos
de reflexão sobre a própria existên-
cia levou dezenas de pessoas na
manhã de ontem ao Cemitério Cen-
tral de Cascavel para dar início à
Novena de Finados deste ano.

Serão nove dias em que pes-
soas de todas as idades se reu-
nirão no local, cada um com sua
devoção, para as celebrações que
são conduzidas pelas paróquias
da Arquidiocese.

São duas opor tunidades de
participar na novena: às 6h30,
que normalmente é celebrada
pelo arcebispo dom Mauro dos
Santos, e às 19 horas, por um
padre da cidade.

Celebrações de Finados

QUARTA-FEIRA - 25
 6h30 - Dom Mauro
 19h - Paróquia São Paulo

QUINTA-FEIRA - 26

 6h30 - Dom Mauro
 19h - Paróquia Santo Antônio

PROGRAMAÇÃO DAS CELEBRAÇÕES
TERÇA - 31

 6h30 - Dom Mauro
 19h - Paróquia Nossa Senhora

             de Caravaggio

QUARTA - 1
 6h30 - Dom Mauro
 19h - Paróquia Nossa Senhora

             de Caravaggio

DOMINGO - 29
 6h30 - Dom mauro
 19h - Paróquia São João

             Batista

SEGUNDA - 30
 6h30 - Dom Mauro
 19h - Paróquia Nossa Senhora

            do Perpétuo Socorro

SEXTA-FEIRA - 27
 6h30 - Dom Mauro
 19h - Paróquia Nossa

        Senhora de Fátima

SÁBADO - 28
 6h30 - Dom Mauro
 19h -Catedral

PREPARATIVOS
O sol está contribuindo para que os
servidores da Acesc (Administração
dos Cemitérios e Serviços Funerários
de Cascavel) deem continuidade aos
serviços nos quatros cemitérios
urbanos. As ruas receberão pintura
nova, assim como as calçadas e os
meio-fios, tudo para receber os fieis
para o Dia de Finados (2 de
Novembro). A visitação, segundo o
superintendente da Acesc, já é
esperada a partir do dia 30 de
outubro, próxima segunda-feira.

MISSAS
Além da Novena de Finados que

começou ontem e segue até o dia 1º de
novembro, a Acesc definiu uma extensa
programação para o Feriado de Finados,

com missas em todos os cemitérios.

 Primeira novena
foi realizada na

manhã de ontem
no Cemitério

Central de
Cascavel

Além das melhorias, a Acesc organizou a comercialização de pro-
dutos nos cemitérios no feriado. Interessados ainda podem adquirir
espaços externos para a venda de produtos como flores, velas, coro-
as, guloseimas, entre outros nos locais, durante o feriado.

B arracas

SECOM
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Malagueta diz a Maria Pia que Eric está com os dias contados.
Cíntia sugere que Sandra Helena deva pagar a fiança de Agnaldo. Luiza
aceita a carona de Lourenço para ir ao cartório, sem saber que é obser-
vada por Eric. Domênico pressente que a mulher do perito não quer mais
falar com ele. Pedrinho aceita jantar na casa de Arlete, a fim de revelar
às irmãs da taxista sobre o namoro do casal. Eric repreende Luiza por
ela não ter lhe contado que esteve com Lourenço. Sabine vê Arlete dei-
xando a suíte de Pedrinho. Mônica visita Evandro. Sandra Helena con-
fronta Malagueta por ter armado a prisão de Cíntia.

MALHAÇÃO
Keyla convida as amigas para o ri-

tual indígena em homenagem a Tonico,
e comenta sobre a ausência de Lica.
Mitsuko exige que Telma fique com Tina,
para impedir que a filha fique sozinha
em casa. K1 conta para K2 que pas-
sou a noite em uma festa na casa de
Lica com MB. Deco convida Tato para
ser padrinho de Tonico. Todos gostam
do vlog de Juca. Juca implica com Jota
por causa de Ellen. Leide obriga Lica a
se levantar da cama e ir para a escola.
Benê tenta compor uma música.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Gael tenta se desculpar com Clara.

Elizabeth decide ir à festa de Jô e Na-
tanael gosta. Em lua de mel no Rio de
Janeiro, Clara conhece Elizabeth num
shopping. Gael visita o tio Natanael.
Elizabeth e Clara ficam amigas. Rena-
to desconfia da agressividade de Gael.
Gael é rude com Clara e rasga o cartão
que Elizabeth lhe deu. Estela pede que
seu banheiro seja adaptado e Sophia

se irrita. Raquel começa a trabalhar na
casa de Nádia e Bruno se surpreende
com a beleza da moça.

RECORD
Carmona ordena que Tácitus dance

com ela e aceite seu pedido de descul-
pas. Páris questiona que ela deve dan-
çar com ele que é o noivo. Carmona já
dança e estende a mão para Tácitus.
Todos aplaudem e ficam na expectati-
va. Daros captura Marion e lamenta a
Enrico que não conseguiu evitar que
os outros fugissem. Jacques sentado
no chão, cabisbaixo, acorrentado. Bri-
one entra chorando e brigando com
um soldado, que tenta impedir sua en-
trada. Brione abraça Jacques, muito
nervosa. Jacques diz que vai protegê-
la e que ela deve tomar cuidado até
mesmo com Arturo.

O RICO E O LÁZARO
Nebuzaradã mata Isaque, pai de

Malca. Nicolau recebe a visita de Ki-
dist. Absalom olha Larsa com ódio. Zac
lamenta a atitude cruel do rei. Ilana ten-
ta acalmar Joana. Absalom ameaça

Larsa. Nicolau oferece ajuda à Kidist.
Malca chora a morte do pai. Ilana diz
que Joana deve averiguar o ocorrido.
Asher ora a Deus. Sammu pede para
chamar Hurzabum em seu quarto. Re-
beca e Deborah visitam Shag-Shag.
Sammu proíbe Hurzabum de dar aula
para Labash-Marduk.

CARINHA DE ANJO
Franciely conta para Tia Perucas

tudo o que aconteceu na família enquan-
to ela esteve de lua de mel com Victor.
A empregada conta que Silvestre ficou
um dia inteiro no quarto e Estefânia se
preocupa. As duas chegam a conclu-
são que Silvestre está ofendido com a
postura de Gustavo. Tia Perucas deci-
de conversar com seu irmão. Didi dá
sua primeira aula de matematica para
as alunas do colégio. Gustavo diz para
Cristóvão que pensa em vender a co-
bertura aonde mora para comprar uma
casa quando se casar com Cecília. As
meninas descobrem que Didi adora e
sabe jogar futebol.

Pedrinho
aceita
jantar na
casa de
Arlete

DIVULGAÇÃO
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3,4 mil
imóveis rurais
cadastrados

O QUE É O CAR?
O CAR é um registro público eletrônico de âmbito
nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais,
instituído pela Lei Federal 12.651/12, exigido tanto
a propriedades públicas ou privadas.
No Paraná, o Governo do Estado estabeleceu
uma rede de parceiros para fazer o preenchimento do
CAR aos produtores, entre eles o Instituto Emater,
Faep (Federação da Agricultura do Estado do
Paraná), sindicatos rurais, Incra (Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária) e municípios.

A pouco mais de dois meses do
fim do prazo para a realização do CAR
(Cadastro Ambiental Rural), o muni-
cípio de Cascavel já tem registrado
3.452 imóveis rurais no sistema do
governo federal. O número represen-
ta 81,7% do total estimado pelo Ser-
viço Florestal Brasileiro, responsável
por esta atualização cadastral. Con-
forme o IAP (Instituto Ambiental do
Paraná), a área total a ser cadastra-
da é de 171,6 mil hectares.

Desta forma, a estimativa é de
que até 31 de dezembro, data limi-
te para a inclusão no CAR, sejam
cadastrados em Cascavel em tor-
no de 4,5 mil propriedades rurais.

No último levantamento feito
pelo IAP, que mostra o quantitati-
vo por município, Cascavel apare-
cia com 61,7 mil hectares nas áre-
as de até quatro módulos fiscais
(entre 18 e 72 hectares), além de

outros 43,3 mil hectares que vari-
am de quatro a 15 módulos fis-
cais. Existem ainda 66,6 mil hec-
tares cadastrados maiores do que
15 módulos fiscais.

No Paraná, a área passível de
cadastro é de 15.391.782 hecta-
res. Até agora foram cadastrados

15,2 milhões de hectares, confor-
me o IAP. Isso significa que 99,1%
de toda a área já estão no CAR. A
cobertura por imóveis soma 397,9
mil propriedades.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Vandré Dubiela

 CAR deve ser feito até 31 de dezembro
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 65
Homicídios 52
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 984
Furtos 2.838
Veículos (furtos/roubos) 852
Outros 2.970

Acidentes 2.256
Colisões 2.082
Atropelamentos 173
Mortes 45

Na tarde de ontem um motoci-
clista identificado como João Pau-
lo Guimarães Nunes, de 19 anos,
ficou ferido em uma colisão com
uma Saveiro que estava para en-
trar em estabelecimento comerci-
al na marginal da BR 467. Segun-
do testemunhas, a moto teria pas-
sado por cima da calçada para
desviar da lombada que tem no
local, próximo ao cruzamento com
a Avenida Rocha Pombo, quando

Acidente na BR-467
o motociclista atingiu a lateral es-
querda do veículo.

O jovem foi atendido pelo Siate
(Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência) e enca-
minhado à UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Brasília para avalia-
ção secundaria e realização de exa-
me de raio-x. Populares disseram
que a lombada não possui sinali-
zação alguma, nem horizontal, nem
placas de advertência.

Colisão na PR-180
Um caminhão e uma van bateram ontem na PR-180, no

distrito de São Salvador, em Cascavel. Conforme
testemunhas, o motorista do caminhão seguia sentido

Cascavel atrás de um ônibus quando, após uma curva, o
coletivo teria dado sinal de que iria parar em um ponto de

ônibus tardiamente e como não conseguiria parar a tempo,
ele tentou desviar. Nesse momento, acabou batendo em

uma van, que trafegava no sentido contrário. Com o
impacto da colisão, a van rodou na pista e acabou subindo
na proteção lateral da rodovia. Apenas o motorista da van,

identificado como Luiz Alberto, de 51 anos, ficou ferido.
Ele teve um corte na face provocado pelos estilhaços de

vidros. Uma equipe do Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em Emergência) foi acionada e

encaminhou o homem a UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Veneza.

LOMBADA não possui sinalização alguma, e motivo do acidente seria desvio da mesma

AÍLTON SANTOS

Acidente na BR-467

AÍLTON SANTOS
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NOTAS
Leilão da Cettrans
Começa hoje e continua até sexta-
feira (27) o prazo para que os
interessados em participar do 3º
Leilão de Veículos e Sucata da
Cettrans façam a visitação aos
lotes que serão leiloados. Ao todo
são 42 automóveis, 157
motocicletas e mais três lotes de
sucatas que correspondem a 15
veículos. Os lotes podem ser
conferidos no Pátio de Veículos da
Cettrans, na Rua da Lapa, n° 1.509,
Bairro Ciro Nardi.

Curso gratuito
A Agência do Trabalhador está
inscrevendo interessados em
participar de um curso gratuito de
Auxiliar de Confecção. São apenas
dez vagas, para pessoas acima de
18 anos, com ensino fundamental
completo ou cursando. O curso
começa no dia 30 de outubro e
será encerrado no dia 25 de
janeiro de 2018, com aulas de
segunda a sexta-feira, das 19 às 23
horas. Informações pelo telefone
(45) 3333-2400.

Papai Noel
Os Papais Noéis que serão
contratados pelo Município de
Cascavel irão atuar no período de
26 de novembro, quando haverá
abertura oficial do Natal 2017, até
o dia 23 de dezembro, dois dias
antes do Natal. Os profissionais
atenderão na casinha do Papai
Noel que ficará em frente à
Catedral de Cascavel, todos os
dias da semana no período
noturno. O local se transformará
em um centro de visitação.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

Tarde com música

Coral de funcionários da UNIPAR EM
CASCAVEL preparou apresentação para o

grupo da Terceira Idade

O coral de funcionários da Uni-
par em Cascavel preparou uma apre-
sentação para o projeto Universida-
de da Terceira Idade, do Instituto
Alfredo Kaefer na tarde de ontem.
As músicas que fizeram parte da
história dos idosos atendidos uma
vez por semana na instituição emo-
cionaram a turma.

“É a primeira vez que acom-
panhamos um coral. Gostei mui-
to e isso nos anima”, diz Edi Ue-
cker, que par ticipa do grupo Uni-
versidade da Terceira Idade há
seis anos. “Onde há música, há
alegria. Foi muito boa a apresen-
tação”, completou o colega Eu-
dócio Dala Corte.

O coral de funcionários foi for-
mado há quatros. Pelo menos uma
vez por semana, os integrantes se
reúnem para os ensaios e a cada
evento ou data comemorativa na
Unipar, eles aproveitam para mos-
trar o talento. “Escolhemos músi-
cas românticas e que certamente
alegraram todos eles”, diz o coor-
denador, Jesiel de Oliveira.

P restígio
O diretor-geral da Unipar, Gelson Luiz Uecker, prestigiou a apre-

sentação e deixou uma mensagem aos idosos. “Vocês são responsá-
veis por tudo que Cascavel é hoje, por isso têm o nosso respeito”.

Além das ações culturais, o grupo participa de passeios, dinâmi-
cas e a cada encontro dedicam parte do tempo para leitura os jor-
nais Hoje News e O Paraná.



HOJE NEWS 09CASCAVEL, 25 DE OUTUBRO DE 2017POLÍCIA24 HOJE NEWS, 25 DE OUTUBRO DE 2017

Tráfico Internacional
Está a cargo da Polícia Fede-

ral (PF) a investigação do caso do
menino de pouco mais de um ano
supostamente encontrado em
uma rua do Bairro Cascavel Velho,
no dia 10 de outubro deste ano.
A PF assumiu as investigações
por haver  indícios de que o garo-
to pode ter sido traficado do Pa-
raguai por uma mulher identifica-
da como Maria Conceição Quei-
roz, popularmente conhecida
como Maria Paraguaia.

De acordo com o delegado da
Polícia Federal, Mario Cesar Leal
Junior, Maria Paraguaia foi ouvida
durante a tarde e início da noite
de ontem. “Trata-se de um caso
de tráfico internacional de pesso-

as, envolvendo a princípio uma
menina de nove anos, e estamos
apurando se o menino também é
de nacionalidade estrangeira”.
Conforme Leal, Maria foi presa em
flagrante. “Agora vamos dar pros-
seguimento no caso para desco-
brir quem são essas crianças,
quem são os pais, a família, como
eles vieram para o Brasil, entre
outras informações”.

Leal disse ainda que os próxi-
mos passos é ouvir os demais en-
volvidos. “O casal que supostamen-
te teria adotado esta criança, o
esposo da mulher detida, e todas
as outras pessoas que tiveram al-
gum envolvimento ou contato com
Maria, presa em flagrante por es-
tar com uma menina de nove anos
na casa ilegalmente”. Delegado da

Polícia Federal,
Mario Cesar Leal
Junior confirmou

se tratar de tráfico
internacional de

pessoas

De acordo com a delegada do Nucria, o casal que “comprou” o meni-
no desistiu quando percebeu a demora na legalização da documenta-
ção. “Eles ficaram por 15 dias com a criança e neste período aguarda-
vam que a suspeita entregasse o registro dele. Como isso não aconte-
ceu, decidiram devolvê-lo. A princípio eles alegaram que pensaram se
tratar de uma adoção legal”.

O casal, assim como o marido de Maria Paraguaia, devem ser ouvi-
dos nas próximas horas pela Polícia Federal. Além desse caso, a PF
deverá investigar outro caso que veio à tona depois que vizinhos conta-
ram à polícia que uma menina, menor de idade, teria sido vendida pela
mulher a um homem, de uns 40 anos, em troca de um veículo Fiat Uno,
encontrado na casa, no Bairro Cascavel Velho. Segundo a denúncia, o
homem queria se casar com uma paraguaia e a menina teria intenção
de morar no Brasil.

O casal

Abandono
Antes de ser encaminhado à

Polícia Federal, o caso estava a
cargo do Nucria (Núcleo de

Proteção à Criança e ao
Adolescente Vítimas de Crimes).

Em coletiva de imprensa no
Fórum de Cascavel, o promotor
da infância e juventude, Luciano
Machado de Souza, a delegada

do Nucria, Raissa Scariot, e o juiz
da Vara da Infância de Cascavel,
Fabrício Mussi, disseram que a

maior preocupação é em
identificar quem são essas

crianças, os pais e de onde elas
são. “Inicialmente tratávamos

como abandono de incapaz, mas
com a colaboração da população,

identificamos que trata-se de
tráfico internacional de pessoas
que eram trazidas do Paraguai”.
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Alunos participam de congresso
Entre os dias 18 e 20 aconte-

ceu em Foz do Iguaçu a 14ª edição
do Congresso Latino-Americano de
Software Livre e Tecnologias Aber-
tas, a Latinoware. O congresso, que
é considerado um dos mais impor-
tantes do setor na América Latina,
é uma realização da Itaipu Binacio-
nal e do Parque Tecnológico Itaipu
que sediou o evento.

Com a participação de estudan-
tes, professores e pesquisadores

PROJETOS
As Escolas Municipais Aloys João Mann e Terezinha Picoli Cezarotto que já
realizam projetos de robótica com os alunos e além da participação dos
instrutores de informática, levaram também os alunos envolvidos nos projetos.
Foram 16 alunos da Escola Aloys João Mann, que estiveram juntamente com o
instrutor de informática, a direção e a coordenação.
Da Escola Terezinha Picoli Cezarotto, 29 alunos participaram do Latinoware
2017 e realizaram uma mostra de robótica no evento. O instrutor de
informática da escola, Everaldo José de Souza, também representou bem o
Município, ministrando palestra na manhã do dia 20 no Congresso.

do Brasil, Paraguai e Argentina, o
evento contou com a presença de
22 instrutores de informática da
Rede Municipal de Ensino de Cas-
cavel e ainda a participação de 45
alunos de duas escolas municipais
que realizam projetos de robótica.

Segundo a organização do
evento, foram três dias de muito
aprendizado, com mais de 200
atividades entre palestras, mini-
cursos, mostras e bate-papos di-

vididos entre temas como Segu-
rança, Educação, Empreendedo-
rismo e Negócios, Computação
Forense, Software Livre, Design,
Gráficos e Multimídia.

45 ALUNOS E 22 INSTRUTORES participaram da Latinoware em Foz do Iguaçu

S
E

C
O

M

ROBÓTICA NAS
ESCOLAS
A Secretaria de Educação planeja
ampliar gradativamente o ensino
de robótica nas escolas
municipais. Já está em andamento
o projeto de licitação para a
criação de seis laboratórios de
informática em escolas que ainda
serão definidas. Em 2018 haverá
formações específicas sobre
robótica para os instrutores de
informática e ainda haverá aulas
de programação em pelo menos 30
escolas no período de contraturno.
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PREOCUPAÇÃO das autoridades é descobrir
como essas crianças vieram para o Brasil

Outra preocupação das autori-
dades locais é em relação à inte-
gridade das crianças que teriam
sido trazidas do Paraguai por Ma-
ria Conceição Queiroz. Conforme o
promotor da vara da infância, Luci-
ano Machado, tanto o menino de
pouco mais de um ano quanto a
menina de nove anos estão abriga-
dos. “Precisamos manter a integri-
dade dessas crianças. O próximo
passo é saber como elas vieram
para o Brasil, se há conivência ou
não dos pais e se há algum outro
tipo de crime além do tráfico”.

Segundo Machado, a Polícia Fe-
deral deve entrar em contato com
autoridades do Mercosul para sa-
ber de qual cidade elas são. “Até

O “aparecimento” do menino de pouco mais de um ano em uma casa no Bairro
Cascavel Velho veio à tona na tarde de segunda-feira, quando representantes da
Vara da Infância e da Juventude, do Ministério Público, do Nucria (Núcleo de
Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes) e do Conselho Tutelar
Sul de Cascavel concederam entrevista coletiva.
A criança, que possuía indicativo de convivência familiar, foi localizada no dia 10 deste
mês e, desde então, uma verdadeira força-tarefa foi montada para dentar desvendar
como o menino apareceu. Como não havia registro de desaparecimento de crianças nessa
faixa etária em Cascavel e em nenhuma outra cidade do Estado, nem mesmo em outras
cidades do País, foi solicitado o apoio de toda população para desvendar o mistério.

Casal teria pago

R$ 700
pelo menino

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Aílton Santos

REPRODUÇÃO

Outras
crianças

Além do menino, na casa de Maria
Paraguaia a polícia localizou outra
criança de nove anos. “Como na

casa dela foi localizada esta outra
criança, que tem nacionalidade

paraguaia, a polícia trabalha com
a possibilidade de outras crianças

terem sido traficadas por ela”,
disse a delegada do Nucria.
Questionada a respeito da

possibilidade de uma quadrilha
instalada em Cascavel e na região,

Raíssa disse que existe sim essa
possibilidade. “Tudo agora está a

cargo da Polícia Federal,
justamente por se tratar de um

crime internacional”.

que tudo seja esclarecido, elas per-
manecem abrigadas em Cascavel”.

Para o juiz da Vara da Infância e
da Juventude de Cascavel, Fabrício
Mussi, o caso é algo fora do comum.
“A perspectiva agora é verificar o
que houve e se há condições de
repatriação dessas crianças. E
quanto as penalidades que serão
aplicadas aos envolvidos cabe a
Polícia Federal, que está a frente do
caso a partir de agora”.

Caso a repatriação não seja pos-
sível, as crianças permanecerão
abrigadas em Cascavel e serão en-
caminhadas para adoção.

Crianças ficam abrigadas em Cascavel

D estino

O caso
Polícia teve CONHECIMENTO do caso

somente no dia 10 deste mês
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R$ 200
Um veículo carregado com cer-

ca de R$ 200 mil em celulares con-
trabandeados do Paraguai foi apre-
endido ontem em uma operação
conjunta entre a Receita Federal e
a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

O veículo, um C4 com placas de
São Miguel do Iguaçu, foi intercep-
tado na BR-277 quando chegava em
Cascavel. Dentro dele estavam três
pessoas, detidas em flagrante pelo
crime de contrabando e descami-
nho. Segundo a Receita Federal, o
veículo seguiria para São Paulo.

No carro, em fundos falsos, os
servidores encontraram diversos
iPhones, avaliados em R$ 200 mil.
A mercadoria foi levada para o de-
pósito da Receita Federal e os três
ocupantes para a Delegacia da Po-
lícia Federal em Cascavel.

mil em
celulares

Giro da
Violência

Um veículo com placas da Argentina foi apreendido ontem na BR-163, em Lindoeste,
pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). De acordo com a PRF, o veículo de luxo, uma
BMW 320, seguia em direção ao sudoeste do Estado quando foi interceptado, nas

primeiras horas da manhã. No carro estavam um casal, uma mulher de 19 anos e o
motorista de 24. Ao serem abordados, eles alegaram que faziam turismo no Brasil,
mas durante o interrogatório entraram em contradição.  As equipes fizeram uma
busca minuciosa na BMW e encontraram, em vários fundos falsos preparados
para esconder drogas, 56,6 quilos de crack. O jovem de 24 anos confessou ser o

responsável pelo material ilícito. Ele disse que carregou o veículo em Foz do Iguaçu
e que levaria a droga até Porto Alegre. O casal foi preso em flagrante pelo crime de
tráfico de drogas e foi encaminhado à 15ª SDP (Subdivisão Policial) em Cascavel.

MERCADORIA estava escondida no fundo falso
de um veículo, abordado na  BR-277

PRF LINDOESTE

Acidente no Santo Onofre
Um ciclista ficou ferido ontem ao
ser atingido por uma Fiorino no
cruzamento da Avenida Tancredo
Neves com a Rua Guaiás, no Bairro
Santo Onofre, em Cascavel.
Segundo testemunhas, a Fiorino
seguia pela Guaiás quando teria
avançado a preferencial e atingido
Mateus da Silva Souza. Com lesões
moderadas, Mateus foi levado a
UPA Veneza.

Veículo recuperado
Populares localizaram ontem, em
uma área de mata na Rua Albert
Einstein, no Bairro Tarumã, um
veículo Polo abandonado. Eles
acionaram policiais militares da
UPS (Unidade Paraná Seguro)
Norte, que identificaram se tratar
de um veículo furtado na noite de
domingo (22) no Bairro São
Cristóvão. O carro foi levado a 15ª
SDP (Subdivisão Policial).

Queda de altura
Um homem de 26 anos ficou
ferido na tarde de ontem ao sofrer
uma queda de aproximadamente
três metros de altura em uma
construção no Bairro Cancelli.
Danilo de Paula Ramos trabalhava
no local quando se desequilibrou
e caiu. O médico e socorristas do
Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em
Emergência) foram acionados para
prestar os primeiros-socorros à
vítima. Com fortes dores na
lombar e na cervical e uma
possível fratura de fêmur, Danilo
foi levado à UPA Veneza.
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A Assembleia Legislativa do
Paraná (Alep) aprovou em primei-
ro turno de votação, na sessão ple-
nária de ontem, o Projeto de Lei
nº 98/2017, que determina que
presos que tiverem deferida con-
tra si medida de monitoramento
eletrônico arquem com as despe-
sas pela cessão onerosa do equi-
pamento, bem como com as des-
pesas de sua manutenção.

A matéria recebeu 42 votos fa-
voráveis, três contrários e uma

O preso paga!
abstenção. De acordo com a pro-
posta, de autoria dos deputados
Marcio Pacheco (PPL) e Gilberto
Ribeiro (PRB), os apenados que ti-
verem condições financeiras de
arcar com os custos de tornozelei-
ras, braceletes e chips subcutâne-
os deverão fazê-lo. Com isso, o
equipamento do Estado ficará des-
tinado a quem não tenha efetiva-
mente condições de custeá-lo.

JUSTIFICATIVA
Na justificativa, os parlamentares afirmam
que a medida visa desafogar o sistema
prisional do Paraná, já que, devido à
escassez de recursos do Estado, a
disponibilização do monitoramento
eletrônico para o cumprimento da pena
de regime aberto, semiaberto e medidas
cautelares restritivas judiciais, está
comprometida. Ainda de acordo com o
texto, neste momento de crise financeira,
há grande dificuldade de efetivação da
compra deste material para todos aqueles
presos a que a lei determinou a “liberdade
vigiada”, que, assim, permanecem
aguardando a saída dos presídios.

CUSTO
Segundo a matéria, o
Departamento Penitenciário do
Estado do Paraná (Depen-PR)
gasta por mês com cada preso o
valor aproximado de R$
3.270,00, enquanto o
monitoramento eletrônico custa em
média R$ 300,00 por mês para
cada apenado. O texto ainda
informa que no Paraná o número de
presos monitorados
eletronicamente é de cerca de 3,2
mil, sendo que, de acordo com a
proposta, esse número poderia
chegar a 6 mil caso as medidas
previstas no projeto de lei já
estivessem em vigor.

ARQUIVO/HOJE NEWS

 PELA PROPOSTA, presos deverão arcar com os custos das tornozeleiras eletrônicas
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Homenagem na Câmara
A sessão da Câmara começou ontem com uma homenagem
a policiais civis de Cascavel. Os homenageados receberam

voto de louvor e congratulações pelo esforço na
elucidação do caso da morte da agente federal Melissa
Almeida, que ocorreu no dia 25 de maio deste ano. O

proponente da homenagem foi o vereador Policial Madril.

Fissura Lábio Palatal
Além do projeto de Lei do
Conselho Tutelar, a Câmara
votou e aprovou o projeto
que institui o Dia
Municipal das Pessoas com
Fissura Lábio Palatal e
Malformação Crânio Facial.
De autoria do vereador
Serginho Ribeiro, a
proposta prevê atividades
específicas de orientação e
esclarecimentos no dia que
for estabelecido.

Próprio público
Em mais uma homenagem,
os vereadores aprovaram o
projeto de lei de autoria

do presidente da Câmara,
Gugu Bueno, que denomina
“Wasilo Oriska” um próprio
público no Município de
Cascavel. O projeto foi
aprovado pela totalidade do
plenário.

Tribuna livre
Até mesmo a tribuna livre,
aberta para que os
vereadores digam o que bem
entenderem, foi tranquila
ontem, com poucos
inscritos e sem nenhum
assunto polêmico em pauta
por parte dos vereadores
proponentes. E todos
ficaram presentes até o fim
da sessão.

ESTRELINHA PRA ELES!

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O vereador líder de governo, Alécio Espínola, fez
ontem uma reunião com participação do presidente da
Associação dos Guardas Municipais do Paraná, Everson
Camargo.  A reunião ocorreu à noite, na Câmara.

 O objetivo foi discutir a Lei Federal 13.022/2014, que
institui as normas gerais para o funcionamento das
guardas municipais e também para conhecer as
experiências bem sucedidas de outros municípios.

Depois do puxão de orelha na sessão de segunda-feira do
presidente Gugu Bueno, porque todo mundo pediu pra
sair antes do fim da sessão e apenas 11 vereadores
estavam presentes, ontem as “crianças” ganharam uma
“estrelinha” de Gugu, que agradeceu a compreensão dos
vereadores em permanecer até o fim dos trabalhos.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Assessoria de Imprensa

Sessão foi de “paz e amor” na Câmara de VEREADORES

APLAUSOS
Ao fim da discussão e com
a proposta original,
finalmente aprovada, os
conselheiros tutelares que
estavam presentes
aplaudiram os vereadores.
Até o presidente da casa,
Gugu Bueno, agradeceu o
discernimento do legislativo
durante a votação.

A sessão
da paz

Depois de muita dis-
cussão por conta do pro-
jeto que regulamenta a ati-
vidade do Conselho Tute-
lar, a sessão da Câmara
de ontem foi de “paz”.

Duas emendas foram
protocoladas ao projeto.
Uma delas mudou a no-
menclatura “plantão”
para “sobreaviso”. Refe-
rente ao período que o
conselheiro fica, no fim de
semana, por exemplo, dis-
ponível para atendimen-
to. Isso porque, segundo
os vereadores, a prefeitu-
ra não dispõe de uma es-
trutura física adequada
para que os conselheiros
permaneçam de “plan-
tão”. O que ocorre é que
esses profissionais ficam
em casa, com o celular li-
gado, e são acionados
assim que um atendimen-
to é necessário.

A emenda foi discutida
e aprovada sem delongas
e na santa paz. Assim
como a segunda, que deu

aos conselheiros a possi-
bilidade de fracionar o pe-
ríodo de férias em duas
vezes de quinze dias, ou
em uma única vez de 30
dias. E também, no caso
de um conselheiro preci-
sar de afastamento de até
120 dias por motivos pes-
soais, haja um substituto,
para não gerar sobrecarga
no serviço. A alteração
também foi aprovada pe-
los vereadores sem troca
de farpas e nem briga. As-
sim como o projeto.
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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, 25 de outubro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Éricson Porto e Milena Gabriela da Silva Saldanha
2- Eleandro dos Santos e Ana Aline Ferrari
3- Edvaldo Lopes de Lima e Carla Fernanda Moreno
4- Willian Luis Stanga e Vanessa Aparecida Matucheski Gomes
5- Elias Ricardo Kasper e Patricia Jesus de Lima
6- Guilherme Henrique Braga de Souza e Leticia Cristina Eleuterio
7- Iziquiel Deniz Gonçalves e Ivanilda Aliar Felipe

Arquirrivais e protagonistas de
um dos principais clássicos do Bra-
sil, Fluminense e Flamengo medem
forças nesta noite pela rodada de
ida das quartas de final da Copa Sul-
Americana, às 21h45, no Maracanã.

Será apenas a segunda vez na
história do centenário duelo que os
adversários se enfrentarão por uma
competição internacional. A primei-
ra foi em 2009, num jogo que ter-
minou empatado sem gols na es-
treia de ambos naquela edição da
Sul-Americana. Desta vez o clima é
de decisão. Ainda mais porque é o
caminho mais curto para a Liberta-
dores 2018, devido a campanha
das equipes no Brasileirão.

Vindo de derrota para o São Pau-
lo, o que lhe derrubou para a 7ª
posição na Série A, o Flamengo no-
vamente não contará com o centro-
avante Paolo Guerrero, que se re-
cupera de lesão. A expectativa ago-
ra é que ele retorne para o duelo
de volta, na próxima quarta-feira (1º
de novembro), novamente no Mara-
canã, mas com mando rubro-negro.

Em compensação, o Fla terá

Fla-Flu internacional
contra o rival o retorno do jovem
Vinícius Jr, que foi relacionado por
Rueda para o clássico. O futuro
reforço do Real Madrid não joga

desde que sofreu uma entorse no
joelho direito na derrota por 1 a 0
para a Ponte Preta, no início do
mês, pelo Brasileirão.

FLUMINENSE

 No Fluminense, que perdeu para
a Chapecoense no fim de semana
e caiu para a 13ª posição na
Série A, a novidade fica por
conta do volante Richard, inscrito
na competição a partir das
quartas de final na vaga do
lateral-direito Renato, cortado
por lesão. Com isso, o zagueiro
Gum, que também disputava a
vaga, fica fora da Sul-Americana.
O duelo de hoje será o sétimo
Fla-Flu de 2017. Nos
anteriores, o Flamengo venceu
duas vezes e outros quatro
terminaram empatados.
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A Secretaria de Educação deve
abrir uma sindicância para inves-
tigar a fiscalização, ou melhor, a
falta dela, no transporte escolar
rural na gestão anterior. A garan-
tia é de que o procedimento será
aberto depois que toda a docu-
mentação for entregue à Secreta-
ria de Administração. A pasta de
Educação ainda analisa, juridica-
mente, de que forma a investiga-
ção deve caminhar e, de acordo
com nota encaminhada pela Se-
com (Secretaria de Comunicação),
ainda não é possível afirmar que
a sindicância será no sentido de
responsabilizar algum servidor ou
a falta de fiscalização em si.

É que, no início deste ano,
após solicitação da Comissão de
Educação, a Semed (Secretaria
Municipal de Educação) não en-
controu uma documentação de fis-
calização dos anos anteriores. E,
em 2017, durante seis meses de
levantamento, o diagnóstico é pre-
ocupante: 1,5 mil quilômetros que
são pagos por dia e não são roda-
dos, efetivamente, pelas empre-
sas contratadas para fazer o trans-
porte escolar rural em Cascavel.

Transporte alvo
de sindicância

Pagamento
Segundo a Semed, o que ocorre
é que a Prefeitura vai pagar de

acordo com a medição – ou seja,
menos, já que as empresas, de
acordo com o relatório, fizeram

quilômetros a menos – e as
contratadas não estariam

aceitando receber conforme a
medição. A Prefeitura quer

pagar e, inclusive, pode fazer
isso por meio da justiça.

Outro lado
A reportagem do Hoje News entrou
em contato com a empresa
Transpaula por telefone, mas a
ligação não foi atendida até o
fechamento desta edição. Já os
responsáveis pela RF Oliveira
disseram que “nem estavam
sabendo” de uma possibilidade de
paralisação dos serviços. As duas
empresas, depois de notificação por
parte da Secretaria de Educação,
questionaram a fiscalização
realizada e garantiram que o
contrato está sendo cumprido.

 A garantia da Comissão de Educação é que a documentação
com relação aos quilômetros pagos e não rodados será encami-
nhada ao Ministério Público, com pedido de investigação do caso.

A informação levada à Comissão é de que as empresas respon-
sáveis pelo transporte escolar rural, Transpaula e RF Oliveira, ame-
açam paralisar os serviços, porque não concordam com a fiscali-
zação realizada pela Prefeitura. A Secretaria de Educação ainda
não recebeu mandado de segurança, mas a informação é de que a
paralisação ocorrerá no dia 30 deste mês.

Haverá uma nova licitação para
contratação de empresas no ano
que vem, e por isso a preocupa-
ção com um processo mais
“transparente” do que o último.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

Comissão de Educação

INVESTIGAÇÃO
será aberta após
relatório comprovando
disparidades no
transporte escolar rural
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Esporte tradicional no Oeste para-
naense, sendo a equipe de Cascavel a
mais vitoriosa do campeonato estadu-
al, o futsal da Capital do Oeste mais
uma vez mostrou sua força numa
competição que reuniu times de to-
das as regiões. Desta vez quem co-
memorou foi o Itaipava/Tonetto Reves-
timentos, que faturou o título da 3ª fase
dos Jogos Comerciários do Paraná, no
fim de semana, em Caiobá.

Foi a última etapa da competição,
que reuniu apenas os campeões das
fases regionais, que por sua vez ha-
viam conquistado antes a fase mu-
nicipal nas unidades locais do Sesc
(Serviço Social do Comércio).

Para os campeões da Itaipava/
Tonetto, a saga teve início no mês
de agosto, com as disputas da eta-
pa organizada pelo Sesc Cascavel.
Depois, no início deste mês, foi a vez
da equipe cascavelense garantir o tí-
tulo da 2ª fase, aproveitando-se do
fator casa para garantir o título con-
tra os vencedores das cidades de

Umuarama, Campo Mourão, Parana-
vaí, Francisco Beltrão e Maringá.

Já na 3ª fase, a estadual, realizada no
litoral paranaense com todas as despesas
pagas pelo Sesc, os cascavelenses dispu-
taram o título contra os representantes
de Ponta Grossa, Jacarezinho e Foz do
Iguaçu, todos campeões regionais.

Em uma semi os cascavelenses
venceram os ponta-grossenses por 6
a 4 e na outra o time de Jacarezinho
levou a melhor nos pênaltis (5 a 4)
sobre o de Foz depois de empate por
1 a 1. Na decisão, novamente o Itai-
pava/Tonetto venceu com um 6 a 4
no placar para comemorar o título.

Deu praia em Caiobá

A  equipe
Comandada pela técnica Jéssica, a equipe cascavelense contou com figurinhas
carimbadas das competições amadoras da cidade, como o artilheiro Dyou. Desta
vez, entretanto, foi Jean Carlo quem levou para casa o troféu de goleador dos
Jogos Comerciários. O goleiro Toko também comemorou individualmente, tendo
sido o menos vazado da competição. Os demais jogadores do elenco foram
Diogo, Tonetto, Kelvin, Suender, Pajé, Berrinha e Guinho.

Jogadores “lavaram a alma” no litoral paranaense Artilheiro Jean Carlo e técnica Jéssica
Toko, o goleiro menos vazado

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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O momento é de pular de ale-
gria para a administração da Pre-
feitura de Cascavel. É que R$ 18
milhões já “entraram” pratica-
mente para o “bolso” dos cofres
públicos da cidade.

Essa foi a quantia negociada,
pelo menos até agora, com o Refic.
De acordo com balanço divulgado
pela Secretaria de Finanças, foram
atendidos mais de 15 mil contri-
buintes com dívidas com o fisco.
E R$ 18 milhões foram renegoci-
ados. Do total dessa quantia, cer-
ca de 30% optaram por pagar a

R$ 18 mi de R$ 25 mi

Prazo estendido
E o negócio está tão fomentado que
a Prefeitura vai estender o prazo
para mais alguns dias, ainda sem
data prevista. O encerramento do
Refic era para ocorrer no dia 1º de
novembro, mas, visto a
movimentação intensa, os
contribuintes terão mais tempo
para renegociar suas dívidas
com desconto.
Uma força-tarefa, inclusive, foi
montada em frente ao auditório da
prefeitura, para atender aos
cascavelenses. As dívidas mais
comuns são as com relação ao
IPTU e ao lixo.

Tributos
contemplados
Estão contemplados na lei do Refic
todos os tributos e taxas municipais,
como IPTU, taxa de lixo, ISS,
autos de infração, ITBI e
contribuição de melhoria, entre
outros. Ficam de fora apenas as
chamadas multas-penalidades,
aplicadas a contribuintes que não
limparam seus terrenos,
por exemplo.

dívida à vista. O restante por par-
celar em 12,24 ou 36 vezes.

A expectativa da prefeitura de
Cascavel é negociar R$ 25 milhões,
pelo menos, e a meta está perto
de ser batida. A verba vai fazer com
que a prefeitura “respire” um pou-
quinho, visto que o orçamento aper-
tado e a necessidade de economi-
as da atual gestão para conseguir
fazer com que a máquina ande.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

FORÇA-TAREFA foi montada para atender ao público
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As disputas do ciclismo na Fase Final A dos
Jojups (Jogos da Juventude do Paraná)
terminaram na segunda-feira, após três dias de
disputas. Para a equipe cascavelense, comandada
pelo experiente Dário Delai, o fim de semana foi
de aprendizado e espírito de grupo, além de
muito empenho. Que o digam os ciclistas Pedro
Augusto Orlandini, Vitor Sperfeld Barrios, Lucas
Rodrigues, Rafael Bertaioli Junior, Eduardo
Nhepes, Fabrício Marmentini, João Vitor
Querubim, Rhulliy Guering, Gustavo Barcellos,
Gilberto Junior, Gustavo Furtado, Matheus
Duarte, Matheus Fernando dos Santos e Luan
Carlos Rodrigues, integrantes da equipe - os três
últimos competiram como convidados.

Ao contrário do campeão da região Norte, o S. E. Villa Norte, que garantiu o troféu nos
pênaltis, o time da Fercaus (foto) faturou o título da região Sul com uma goleada por 7 a 4
sobre a equipe da Academia Vip/Marcão Acessórios, no fim de semana, na Chácara Fardoski.
Com isso, levou o prêmio de R$ 3,5 mil e garantiu vaga na final da Copa Norte/Sul de Futebol
Suíço. A decisão geral do campeonato será na semana que vem, no dia 4 de novembro.

 JOJUPS

LDF

 Após uma pausa de 20 dias, as
meninas participantes da Copa Liga
Ferronatto Feminino voltaram à quadra do
Ginásio da Neva no último domingo
para as disputas da 3ª rodada. Com as
jogadoras com “fome de bola”, as
partidas foram equilibradas, com poucas
faltas e cartões. No duelo mais acirrado
da rodada, as Predadoras/Lado Oposto
venceram a AUF/Foco Telecom por 2 a
1. Já as Bem Amigas venceram as
Envolventes por 1 a 0 e as meninas do
TPM (Toca Pra Mim) venceram as
Águias por 5 a 3, enquanto Serpentes e
Bola Murcha empataram por 2 a 2. Para
o Furacão, a vitória sobre a Avante foi
por WO. As meninas voltarão à quadra
neste domingo, pela 5ª rodada. No
naipe masculino, a competição teve a 5ª
rodada na noite de segunda-feira, na
Associação da Coopavel. O equilíbrio
também prevaleceu em quatro jogos
acirrados: Diferral 3x3 Controle
Sistemas/Frutaria Campos, Clube da
Quarta 4x4 Madeiras Ferronatto,
Alternativa Brasil 4x5 L.A. Cordeiro e
Oral Sin/Capital FM/Lado Oposto 6x3
MJ Cars. A 6ª rodada será segunda-
feira (30) à noite, na Coopavel.

LIGA OESTE
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O Brasil tem que mudar a sua página poluta de presi-
dentes que desonram a Pátria. Pela segunda vez, a popu-
lação brasileira testemunha a pirotecnia governamental
em cooptar políticos, em troca de favores. E se não bas-
tasse a pouca-vergonha, nove ministros foram exonera-
dos para blindar Michel Temer na Câmara Federal.

Chega a ser nauseabundo ouvir excelências, como
deputados Darcísio Perondi, Carlos Marun, Beto Mansur
e outros,  criticarem Rodrigo Janot,  Joesley Batista e
Funaro, na  vã tentativa desqualificá-los. Só que contra
fatos não há argumentos, pois as provas estão aí: grava-
ções revelando propinas ao PMDB e PT, mala de dinheiro
arrastada por ruas de São Paulo ou guardada aos montes
em apartamento na Bahia de Geddel Vieira e por aí vai.

Ora, os depoimentos de Joesley Batista e Funaro com-
prometem  sobremaneira a reputação do presidente Mi-
chel Temer. E  não pode a Câmara Federal, em desrespei-
to ao povo brasileiro, negar atendimento ao disposto cons-
titucional, previsto no Art. 86 da Constituição Federal.

O país precisa exorcizar os seus malfeitores, travesti-
dos de honrados políticos, e que enganam a nação, se-
jam eles, Lula, Dilma, Temer, Aécio e outros.

Os políticos não podem se comportar  como fanto-
ches de Michel Temer em busca de espúrios favores.
Portanto, o que se pode esperar de uma nação, cujos
parlamentares preferem blindar um governo indecoroso a
defender os valores éticos e morais da República?

OS FANTOCHES DE
MICHEL TEMER

NOTAS
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“Fico alegre de
vê-los, até o final

da sessão ordinária.
Obrigado,
senhores”.

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

A decisão da
Câmara de
Vereadores de
Cascavel de
debater em
audiência hoje um
grave problema: a
violência e abuso
sexual.

A violência
contra
crianças que
continuam
acontecendo
justamente
no mês
dedicado à
elas.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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Curitiba

17 24
Quinta

23
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22
Quinta
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Fases da lua
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ar

13

CHEIA
04/11 - 03h22

18

CRESCENTE
27/11 - 20h22

MINGUANTE
10/11 - 18h36

NOVA
19/10 - 17h12

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens
Nublado com

chuva e trovoadas
Nublado com

pancadas de chuva
Nublado com

chuva e trovoadas

Júlio César Cardoso
Bacharel em Direito e servidor

federal aposentado

Gugu Bueno, presidente
do Legislativo, ao

encerrar a sessão ontem.
Na segunda-feira ele

havia dado um puxão de
orelhas nos vereadores

que abandonaram o
plenário.

DIVULGAÇÃO

 Arbitragem
Advogado com mais de 20
anos de experiência nas
áreas do direito contratual,
societário, fusões e
aquisições, Marcelo
Bertoldi é o convidado
especial da diretoria da
Acic para a reunião
semanal da Associação
Comercial e Industrial de
Cascavel. Bertoli estará
amanhã na Acic para
explicar de forma ampla e
detalhada sobre Arbitragem,
um recurso jurídico que
conquista grande
importância nos últimos.

 Território II
O Território Cidadão II
continua recebendo
cursos organizados pela
Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico. No sábado
(28), em parceria com o
Cras (Centro de Referência
de Assistência Social) será
promovido o curso de
elaboração de sobremesas,
na Cozinha Comunitária do
Bairro Interlagos. Com 15
vagas gratuitas, o curso
terá duração de oito horas.
Informações pelo
telefone 3902-1776.
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LIBERTADORES
21h45 Barcelona x Grêmio

SUL-AMERICANA
20h15 Nacional x Independiente
21h45 Fluminense x Flamengo

COPA DA LIGA INGLESA
16h45 Chelsea x Everton
17h Tottenham x West Ham

COPA DO REI
15h Formentera x At. Bilbao
16h30 Valladolid x Leganés
16h30 Ponferradina x Villarreal
17h30 Elche x At. de Madri
17h30 Eibar x Celta

COPA DA ALEMANHA
14h30 Kaiserslautern x Stuttgart
14h30 Hertha x Colônia
14h30 Wolfsburg x Hannover 96
14h30 Vfl Osnabrück x Nuremberg
16h45 Werder Bremen x Hoffenheim
16h45 RB Leipzig x B. de Munique
16h45 Freiburg x Dynamo Dresden
16h45 Jahn Regensburg x Heidenheim

ITALIANO
14h30 Atalanta x Hellas Verona
16h45 Cagliari x Benevento
16h45 Roma x Crotone
16h45 Genoa x Napoli
16h45 Bologna x Lazio
16h45 Fiorentina x Torino
16h45 Juventus x Spal
16h45 Chievo x Milan
16h45 Sassuolo x Udinese

JOGAM HOJE

Matador
de que?

Com o objetivo de não repetir as
derrotas de Palmeiras, Botafogo e
Santos e honrar o futebol brasileiro no
torneio continental, o Grêmio está em
Guayaquil desde domingo para en-
frentar nesta quarta-feira o Barcelo-
na pelo jogo de ida das semifinais da
Libertadores. A partida está marcada
para as 21h45 (de Brasília).

Depois de vencer os cariocas em
casa na fase de grupos, os equatoria-
nos despacharam os paulistas nas oi-
tavas e nas quartas de final da com-
petição. As façanhas renderam o ape-
lido de “matador de brasileiros” ao
time equatoriano.

No entanto, os gaúchos já conquis-
taram duas vezes a competição, em
1983 e 1995, e querem aproveitar o
espírito copeiro da equipe para voltar para

Porto Alegre com um bom resultado.
O técnico Renato Portaluppi vai ter

um confronto pessoal no duelo. Na
Libertadores de 2008, o treinador foi
vice-campeão no comando do Flumi-
nense e perdeu nos pênaltis para a
LDU de Quito. O arqueiro rival na épo-
ca, José Francisco Cevallos, agora é
o presidente do Barcelona.

Mas dentro de campo Renato vai
ter as dúvidas de Luan e Michel, que
não estão 100% fisicamente para o
jogo. Quem está bem no time é o pa-
raguaio Lucas Barrios, que fez seis gols
no torneio até aqui. Já o espião é Mi-
chael Arroyo, ex-integrante do time de
Guayaquil, que vive bom momento na
competição continental, mas situação
ruim no campeonato equatoriano,
com duas vitórias em 13 jogos.

O jogo de hoje vai ser a primeira vez que a Conmebol utilizará o a´rbitro de vídeo
em partidas de competições oficiais. Os jogadores do Grêmio foram alertados pela
direção do clube sobre como agir em situações em que o recurso for usado. Na
semana que vem, na quarta-feira, as duas equipes se encontrarão para o duelo de
volta da semifinal, na Arena do Grêmio, e definir quem vai avançar para decidir o
título com o vencedor da outra semifinal, entre os argentinos Lanús e River Plate.

 Novidade e volta
 G

R
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M
IO
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Corrida do arrepio
Dia 28 de outubro tem a 2a Halloween Fest Run, a prova

mais divertida de 2017. Serão quatro quilômetros de puro
arrepio e muita alegria. A largada e a chegada serão em
frente à Rádio Capital FM.  Serão premiados os cinco
primeiros colocados nas categorias Geral, Masculino e

Feminino. Mais informações pelo link:  https://
www.rodrigocirilo.com.br/eventos/halloween-fest-run-2-edicao

oOo
Halloween kids

Os pequenos também serão contemplados com a  Halloween
Kids, uma superatração para a criançada que gosta de

corrida e de fantasias.

Palco Giratório
Amanhã, o Palco Giratório

do Sesc apresenta o
espetáculo “Escultura que
Mexe”. A apresentação será

às 20h, no Sesc.
A entrada é gratuita.

Encontro de
Educadores

A Unipar será palco do
maior encontro de

educadores do Oeste do
Paraná: o 5º Serprof

(Seminário Nacional de
Formação Continuada de

Professores) e a 5ª Mostra
de Experiências e Vivências

Pedagógicas.

OoO
A iniciativa é do

Departamento de Educação
da Amop (Associação dos
Municípios do Oeste do

Paraná), em parceria com
Itaipu Binacional, Unioeste
e PTI (Parque Tecnológico
de Itaipu). A abertura do
evento será nesta quinta-
feira, às 18h15, na Unipar.

Cultura urbana
Amanhã tem oficina no

Espaço Cultural do Lago, das
13h30 às 15h, das 15h15 às
16h45 e das 17h às 18h30.
As oficinas fazem parte do

Culturação e têm como
objetivo descentralizar a

arte e a cultura, estendendo
suas atividades aos bairros

e distritos, nas diversas
regiões de Cascavel.

A vida é aquilo que
você deseja
diariamente.
André Luiz

A beleza de
ANA PAULA KREVEI,

pela lente do fotógrafo
Arivonil Policarpo

Herman Jimenez e a
esposa Hebe Negrão,
durante o Jantar em
comemoração ao Dia
do Médico

ARIVONIL POLICARPO
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Faltando dois meses para o Na-
tal, as lojas de decoração já prepa-
ram as gôndolas e vitrines para re-
ceber a clientela. Para este ano, a
novidade são as cores e formatos
dos papais noéis. Conforme a ge-
rente de um estabelecimento co-
mercial de Cascavel, Keilla David
do Carmo, eles vieram bem colori-
dos, com destaque para os tons
dourados, brancos e prateados.

“Tem bastante coisa nova. Para
este Natal tem novidades em bo-
necos, bolas, árvores, guirlandas,

Papai Noel à venda
com vários modelos novos”, co-
menta Keilla.

Os primeiros carregamentos
chegaram na segunda-feira (23).
Além dos modelos, o que mudou
também foram os preços. De acor-
do com a gerente, houve queda de
10% a 15%, principalmente nos bo-
necos. “Os enfeites estão bem mais
baratos que em 2016”, garante.

E não são só as lojas do centro da cidade que já esperam a chegada
do Bom Velhinho. Rafael Batista trabalha com seu pai Pedro, na fabrica-
ção de bonecos em uma oficina na Avenida Brasil, e desde 1997 a famí-
lia dá forma a um dos principais símbolos natalinos.

“Fizemos o Papai e a Mamãe Noel, que são o carro-chefe nesta época
do ano. Mas, também produzimos anjos, armações com luzes, estrelas,
sinos, entre outros símbolos do Natal”, diz Rafael. Os bonecos, resis-
tentes à chuva, medem pouco mais de um metro e encomendas ainda
podem ser feitas. “Geralmente, os pedidos começam em agosto, pois
atendemos algumas prefeituras da região que nos procuram para fazer
a decoração da cidade. Mas fabricamos também por unidade”, afirma.

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Aílton Santos

ENFEITES chegaram na segunda-feira (23) com
preços mais atrativos que em 2016

Cartinhas dos Correios
A tradicional adoção de cartinhas nos
Correios deve começar no próximo
dia 11, quando a campanha nacional
será lançada. Em Cascavel, as
agências ainda não foram autorizadas
a passar detalhes sobre a ação, que
terá o apoio da prefeitura.

Fabricação própria

Há 20 anos, Rafael e o pai dão forma ao Papai
Noel, utilizado em decorações NATALINAS
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Tráfico de crianças
A história do garoto encontrado abandonado no Bairro Cascavel Velho revelou um caso que está

sendo investigado pela Polícia Federal como tráfico internacional de crianças. Uma mulher foi presa
acusada de participar de um suposto esquema que trazia crianças do Paraguai para adoção ilegal

em Cascavel. Uma menina de nove anos foi encontrada na casa dela.
 Págs. 24 e 25

CELEBRAÇÕES
RELIGIOSAS

As celebrações religiosas de Finados tiveram início ontem no
Cemitério Central de Cascavel e prosseguem até o dia 1º de

novembro. Duas novenas diárias serão realizadas, uma às
6h30 e outra às 19h. Dezenas de pessoas participaram das

celebrações do primeiro dia.
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PÁGINA

04
Transporte rural
será alvo de
sindicância

PÁGINA

27
Cascavel volta
aos treinos para
a final da Taça Pág. 14
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Megasena
Concurso: 1980

12 16 17 18 34 37

Dupla sena
Concurso: 1708

05 14 18 22 26 501º sorteio

01 02 06 15 33 482º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1576

01 02 05 07 08 09 11 12
14 15 16 18 20 21 25

Quina
Concurso: 4514

02 26 52 54 58

Timemania
Concurso: 1098

01 04 19 25 37 45 62
TIME DO PALMAS - TO

Lotomania
Concurso: 1808

01 08 13 18 27 38 39 41
43 49 50 52 57 61 66 67

73 80 84 91
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5225

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

00703
81785
63550
57945
61010

PLACAR DE ONTEM

SÉRIE B
Juventude ? x ? Náutico

Paraná Clube ? x ? Vila Nova

LIBERTADORES
River Plate ? x ? Lanús

Denúncia arquivada

O presidente do Conselho de
Ética do Senado, senador João Al-
berto (PMDB-MA), determinou on-
tem o arquivamento do pedido de
abertura de procedimento discipli-
nar contra o senador Aécio Neves
(PSDB-MG). A decisão seguiu pare-
cer da Advocacia-Geral do Senado.

O pedido de investigação no con-
selho foi protocolado pelo PT em 28
de setembro para que o colegiado
avaliasse se o senador havia quebra-
do o decoro parlamentar. A alegação
do partido se baseou na denúncia
apresentada pelo empresário Joes-
ley Batista, um dos donos da J&F,
segundo qual Aécio teria recebido R$
2 milhões não-declarados.

RECURSO
Em julho, o presidente do
Conselho de Ética decidiu não
aceitar o pedido feito pela
Rede e pelo PSOL. Após
recurso, o caso foi à votação
no colegiado, que confirmou
o arquivamento com 11 votos
favoráveis e quatro
contrários.

DEFESA
Em nota, a defesa do senador
Aécio Neves reitera “a absoluta
correção” na conduta do
senador. “As investigações
demonstrarão que os recursos
citados referem-se a um
empréstimo entre privados que
não envolveu dinheiro público
ou qualquer contrapartida.
Portanto, não houve crime ou
quebra de decoro”.

No entanto, segundo o parecer
da Advocacia-Geral do Senado, a
“representação do PT é no máximo
uma versão atualizada da represen-
tação do PSOL [e da Rede]” contra
Aécio, que já havia sido arquivada
pelo conselho em julho. “Tanto é
que reproduz ipsis litteris, um tre-
cho da peça precursora”, segundo
o órgão do Senado.

“Senti que o parecer tinha sen-
tido e combinava também com a
minha posição pessoal”, disse João
Alberto ao justificar a decisão de
arquivar o processo.

Senadores do Conselho de Éti-
ca podem apresentar recurso para
tentar reverter o arquivamento.

PARA A DEFESA DE AÉCIO não houve crime ou quebra de decoro
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Logo cedo, dê preferência para as ta-
refas que mais gosta de fazer, assim,
irá render mais. A família pode precisar
de mais atenção: não deixe ninguém
de lado. Cor: rosa.

horóscopo

To
ur

o

Logo cedo, cuide primeiro das tarefas
que mais gosta de fazer, assim irá pro-
duzir mais. Você terá mais facilidade
para se expressar e conhecer gente
nova: utilize esses trunfos para se des-
tacar no trabalho. Cor: azul-claro.

Li
br

a

É hora de você se concentrar na sua
carreira e fazer planos para o futuro.
Pela manhã, as coisas vão fluir com
facilidade. Pode se surpreender com
um convite para sair à noite com os
amigos. Cor: vermelho.

E
sc

or
pi

ão

Logo cedo, concentre-se em ativida-
des que tem mais facilidade para de-
senvolver e seu rendimento deve au-
mentar. Você estará com mais tranqui-
lidade depois do almoço. Cor: creme.

G
êm

eo
s Concentre sua atenção nas finanças e

poderá ganhar mais pela manhã, prin-
cipalmente se você der preferência
para as tarefas que gosta de fazer.
Depois do almoço, ouça a sua intui-
ção. Cor: creme.

C
ân

ce
r

Pela manhã, concentre-se nas tarefas
que tem mais facilidade para executar,
assim, seu rendimento vai crescer. À
tarde, aproveite as boas oportunida-
des que surgirem e ouça sua intuição.
Cor: azul-escuro.

Sa
gi

tá
rio

Hoje, é melhor não baixar a guarda,
pois alguém pode tentar tirar proveito
da sua boa vontade. Na parte da ma-
nhã, concentre-se nas atividades mais
fáceis e tudo vai correr bem. Cor: mar-
rom.

C
ap

ric
ór

ni
o Hoje, trabalhar em parceria será a

melhor pedida. Logo cedo, você terá
mais facilidade para mostrar um proje-
to ou ideia em que andava pensando
há algum tempo.  Cor: lilás.

Le
ão

Logo cedo, concentre-se nas tarefas
mais fáceis e procure trabalhar a sós. A
Lua inferniza seu astral, aumentando
as chances de ter problemas com al-
guém que quer puxar o seu tapete.
Cor: cinza.

V
irg

em

Pela manhã, terá facilidade para dar
conta das tarefas que mais gosta de
fazer. E, se precisar de ajuda ou con-
selho, conte com os amigos. Depois do
almoço, ouça sua intuição na hora de
decidir algo. Cor: marrom.

A
qu

ár
io

Hoje, você não vai se importar em dar
duro no trabalho. As coisas vão fluir
com mais facilidade na parte da manhã
e colocará sua vida em ordem. Depois
do almoço, dê uma ajuda aos colegas
que pedirem seu apoio. Cor: rosa.

Pe
ix

es

Hoje, você não terá do que reclamar!
A Lua brilha em seu paraíso astral e
você verá que as coisas devem fluir
facilmente na parte da manhã. Pode se
surpreender com a atitude de um ami-
go. Cor: creme.
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Salmo do Dia Salmo 116 Quem nasce sob esta influência, é ex-
tremamente curioso e está sempre em
busca da verdade. Interiormente é equi-
librado e sabe o potencial de cura que
tem nas mãos. Seu plano astral o prote-
ge, fazendo-o interessar-se pelos mais
diversos assuntos. Tem tendência a
encontrar vários amores, mas demora
a desligar-se de um amor antigo. Enca-
ra tudo com otimismo e por sua nobreza
de caráter preocupa-se com os amigos.
Adora a família unida. É dotado
de um espírito sutil e astucioso.
Executará as tarefas mais difí-
ceis, tendo facilidade para apren-
der sobre as ciências e as artes.

ANJOS DA HUMANIDADEParabéns!

Senhor, como se têm multiplicado os meus
adversários! São muitos os que se levan-
tam contra mim. Muitos dizem da minha alma:
Não há salvação para ele em Deus. Porém
tu, Senhor, és um escudo para mim, a mi-
nha glória, e o que exalta a minha cabeça.
Com a minha voz clamei ao Senhor, e ou-
viu-me desde o seu santo monte. Eu me
deitei e dormi; acordei, porque o Senhor
me sustentou. Não temerei dez milhares
de pessoas que se puseram contra mim e
me cercam. Levanta-te, Senhor; salva-me,
Deus meu; pois feriste a todos os meus
inimigos nos queixos; quebraste os den-
tes aos ímpios.

á muitos estudos relacionados a
descobrir como a mente humana

funciona. Há também muitas pesquisas,
descobertas e incertezas.

Segundo, Antonio Marcos Jacinto,
coordenador de projetos no Instituto das
Cidades Inteligentes, desde criança o
aprendizado de nossa mente é ininterrupto,
sempre evoluindo. Não somente
recebendo e armazenando informações do
mundo que as envolve, mas também
transmitindo sinais que, na maioria das
vezes, são muito difíceis ou até mesmo
imperceptíveis de serem decifrados.

Será que alguns desses sinais
poderiam indicar comportamentos
futuros que venham a influenciar na vida
das crianças?

 A TECNOLOGIA
E como a tecnologia, mais
especificamente, a inteligência
artificial, poderia auxiliar na
descoberta e interpretação de
padrões de comportamento das
crianças que indiquem alguma medida
preventiva a ser adotada?
Se considerarmos que as crianças
passam um bom tempo de suas vidas
em sala de aula, muitos sinais são
enviados no dia a dia, que, se forem
coletados e armazenados, poderão
compor uma base de conhecimento
que poderá ser utilizada para
mapeamento desse seu
comportamento.

MAPEAMENTO
Alguns desses já foram mapeados anteriormente, porém algumas combinações de
dados, ainda não mapeados ou descobertos por especialistas, poderiam indicar a
probabilidade de a criança vir a desenvolver algo que no futuro influencie sua
vida negativamente. É nesse segmento que o uso da tecnologia, por meio da
inteligência artificial, poderia apoiar os especialistas para diagnosticar algo que
não é visível a "olho nu", ou que a criança não dê sinais de possuir ainda.

EM SALA DE AULA
O professor na sala de aula, ao notar algum tipo de

comportamento fora do padrão de determinada
criança, se comparada às demais, poderia coletar
informações a respeito para alimentar uma base de
dados. Somente a coleta desses dados na escola pode
não ser suficiente, por isso o papel e participação dos
pais é de fundamental importância, pois em casa a
criança também pode vir a demonstrar algum
comportamento anormal.

Com as informações coletadas na escola e na casa
da criança, o uso de algoritmos de inteligência artificial
poderia ser aplicado para processá-las e realizar o
cruzamento nos dados.

De posse dessas informações, um especialista
poderia ter evidências para um melhor diagnóstico de
possíveis distúrbios que a criança poderá desenvolver e
que não tenha demonstrado sinais ainda, indicando
algum apoio profissional para melhorar sua qualidade
de vida e de sua família.

 A inteligência em interpretação comportamental
aplicada a crianças para identificação de distúrbios que
talvez possam ser identificados ainda no início.

 O ideal seria unir esforços para evoluirmos e
melhorarmos a qualidade de vida que é o princípio
básico que possuímos.

ACESSO
Nem todas as famílias possuem facilidade
ou condições de acesso a
acompanhamento médico especialista e
muitas vezes seus filhos demonstram sinais
que não são interpretados em seu
convívio familiar. A disponibilização da
tecnologia para uso da população menos
privilegiada poderia amenizar grande
parte dos problemas das crianças e suas
famílias e,  poderia ser melhor utilizada
em escolas públicas, sugere Antonio
Marcos Jacinto.

APOIO
O apoio da tecnologia para descoberta
de algo que não tenha sido conhecido
tem que ser valorizado e explorado, que
não fique somente em laboratórios ou em
setores específicos e privilegiados, mas
sim disponível para toda população que
não tem condição de acesso a esse tipo
de ação e são as que mais padecem
desse segmento.
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es

Logo cedo, dê preferência para as ta-
refas que mais gosta de fazer, assim,
irá render mais. A família pode precisar
de mais atenção: não deixe ninguém
de lado. Cor: rosa.

horóscopo

To
ur

o

Logo cedo, cuide primeiro das tarefas
que mais gosta de fazer, assim irá pro-
duzir mais. Você terá mais facilidade
para se expressar e conhecer gente
nova: utilize esses trunfos para se des-
tacar no trabalho. Cor: azul-claro.

Li
br

a

É hora de você se concentrar na sua
carreira e fazer planos para o futuro.
Pela manhã, as coisas vão fluir com
facilidade. Pode se surpreender com
um convite para sair à noite com os
amigos. Cor: vermelho.

E
sc

or
pi

ão
Logo cedo, concentre-se em ativida-
des que tem mais facilidade para de-
senvolver e seu rendimento deve au-
mentar. Você estará com mais tranqui-
lidade depois do almoço. Cor: creme.

G
êm

eo
s Concentre sua atenção nas finanças e

poderá ganhar mais pela manhã, prin-
cipalmente se você der preferência
para as tarefas que gosta de fazer.
Depois do almoço, ouça a sua intui-
ção. Cor: creme.

C
ân

ce
r

Pela manhã, concentre-se nas tarefas
que tem mais facilidade para executar,
assim, seu rendimento vai crescer. À
tarde, aproveite as boas oportunida-
des que surgirem e ouça sua intuição.
Cor: azul-escuro.

Sa
gi

tá
rio

Hoje, é melhor não baixar a guarda,
pois alguém pode tentar tirar proveito
da sua boa vontade. Na parte da ma-
nhã, concentre-se nas atividades mais
fáceis e tudo vai correr bem. Cor: mar-
rom.

C
ap

ric
ór

ni
o Hoje, trabalhar em parceria será a

melhor pedida. Logo cedo, você terá
mais facilidade para mostrar um proje-
to ou ideia em que andava pensando
há algum tempo.  Cor: lilás.

Le
ão

Logo cedo, concentre-se nas tarefas
mais fáceis e procure trabalhar a sós. A
Lua inferniza seu astral, aumentando
as chances de ter problemas com al-
guém que quer puxar o seu tapete.
Cor: cinza.

V
irg

em

Pela manhã, terá facilidade para dar
conta das tarefas que mais gosta de
fazer. E, se precisar de ajuda ou con-
selho, conte com os amigos. Depois do
almoço, ouça sua intuição na hora de
decidir algo. Cor: marrom.

A
qu

ár
io

Hoje, você não vai se importar em dar
duro no trabalho. As coisas vão fluir
com mais facilidade na parte da manhã
e colocará sua vida em ordem. Depois
do almoço, dê uma ajuda aos colegas
que pedirem seu apoio. Cor: rosa.

Pe
ix

es

Hoje, você não terá do que reclamar!
A Lua brilha em seu paraíso astral e
você verá que as coisas devem fluir
facilmente na parte da manhã. Pode se
surpreender com a atitude de um ami-
go. Cor: creme.
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Salmo do Dia Salmo 116 Quem nasce sob esta influência, é ex-
tremamente curioso e está sempre em
busca da verdade. Interiormente é equi-
librado e sabe o potencial de cura que
tem nas mãos. Seu plano astral o prote-
ge, fazendo-o interessar-se pelos mais
diversos assuntos. Tem tendência a
encontrar vários amores, mas demora
a desligar-se de um amor antigo. Enca-
ra tudo com otimismo e por sua nobreza
de caráter preocupa-se com os amigos.
Adora a família unida. É dotado
de um espírito sutil e astucioso.
Executará as tarefas mais difí-
ceis, tendo facilidade para apren-
der sobre as ciências e as artes.

ANJOS DA HUMANIDADEParabéns!

Senhor, como se têm multiplicado os meus
adversários! São muitos os que se levan-
tam contra mim. Muitos dizem da minha alma:
Não há salvação para ele em Deus. Porém
tu, Senhor, és um escudo para mim, a mi-
nha glória, e o que exalta a minha cabeça.
Com a minha voz clamei ao Senhor, e ou-
viu-me desde o seu santo monte. Eu me
deitei e dormi; acordei, porque o Senhor
me sustentou. Não temerei dez milhares
de pessoas que se puseram contra mim e
me cercam. Levanta-te, Senhor; salva-me,
Deus meu; pois feriste a todos os meus
inimigos nos queixos; quebraste os den-
tes aos ímpios.

á muitos estudos relacionados a
descobrir como a mente humana

funciona. Há também muitas pesquisas,
descobertas e incertezas.

Segundo, Antonio Marcos Jacinto,
coordenador de projetos no Instituto das
Cidades Inteligentes, desde criança o
aprendizado de nossa mente é ininterrupto,
sempre evoluindo. Não somente
recebendo e armazenando informações do
mundo que as envolve, mas também
transmitindo sinais que, na maioria das
vezes, são muito difíceis ou até mesmo
imperceptíveis de serem decifrados.

Será que alguns desses sinais
poderiam indicar comportamentos
futuros que venham a influenciar na vida
das crianças?

 A TECNOLOGIA
E como a tecnologia, mais
especificamente, a inteligência
artificial, poderia auxiliar na
descoberta e interpretação de
padrões de comportamento das
crianças que indiquem alguma medida
preventiva a ser adotada?
Se considerarmos que as crianças
passam um bom tempo de suas vidas
em sala de aula, muitos sinais são
enviados no dia a dia, que, se forem
coletados e armazenados, poderão
compor uma base de conhecimento
que poderá ser utilizada para
mapeamento desse seu
comportamento.

MAPEAMENTO
Alguns desses já foram mapeados anteriormente, porém algumas combinações de
dados, ainda não mapeados ou descobertos por especialistas, poderiam indicar a
probabilidade de a criança vir a desenvolver algo que no futuro influencie sua
vida negativamente. É nesse segmento que o uso da tecnologia, por meio da
inteligência artificial, poderia apoiar os especialistas para diagnosticar algo que
não é visível a "olho nu", ou que a criança não dê sinais de possuir ainda.

EM SALA DE AULA
O professor na sala de aula, ao notar algum tipo de

comportamento fora do padrão de determinada
criança, se comparada às demais, poderia coletar
informações a respeito para alimentar uma base de
dados. Somente a coleta desses dados na escola pode
não ser suficiente, por isso o papel e participação dos
pais é de fundamental importância, pois em casa a
criança também pode vir a demonstrar algum
comportamento anormal.

Com as informações coletadas na escola e na casa
da criança, o uso de algoritmos de inteligência artificial
poderia ser aplicado para processá-las e realizar o
cruzamento nos dados.

De posse dessas informações, um especialista
poderia ter evidências para um melhor diagnóstico de
possíveis distúrbios que a criança poderá desenvolver e
que não tenha demonstrado sinais ainda, indicando
algum apoio profissional para melhorar sua qualidade
de vida e de sua família.

 A inteligência em interpretação comportamental
aplicada a crianças para identificação de distúrbios que
talvez possam ser identificados ainda no início.

 O ideal seria unir esforços para evoluirmos e
melhorarmos a qualidade de vida que é o princípio
básico que possuímos.

ACESSO
Nem todas as famílias possuem facilidade
ou condições de acesso a
acompanhamento médico especialista e
muitas vezes seus filhos demonstram sinais
que não são interpretados em seu
convívio familiar. A disponibilização da
tecnologia para uso da população menos
privilegiada poderia amenizar grande
parte dos problemas das crianças e suas
famílias e,  poderia ser melhor utilizada
em escolas públicas, sugere Antonio
Marcos Jacinto.

APOIO
O apoio da tecnologia para descoberta
de algo que não tenha sido conhecido
tem que ser valorizado e explorado, que
não fique somente em laboratórios ou em
setores específicos e privilegiados, mas
sim disponível para toda população que
não tem condição de acesso a esse tipo
de ação e são as que mais padecem
desse segmento.
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Malagueta diz a Maria Pia que Eric está com os dias contados.
Cíntia sugere que Sandra Helena deva pagar a fiança de Agnaldo. Luiza
aceita a carona de Lourenço para ir ao cartório, sem saber que é obser-
vada por Eric. Domênico pressente que a mulher do perito não quer mais
falar com ele. Pedrinho aceita jantar na casa de Arlete, a fim de revelar
às irmãs da taxista sobre o namoro do casal. Eric repreende Luiza por
ela não ter lhe contado que esteve com Lourenço. Sabine vê Arlete dei-
xando a suíte de Pedrinho. Mônica visita Evandro. Sandra Helena con-
fronta Malagueta por ter armado a prisão de Cíntia.

MALHAÇÃO
Keyla convida as amigas para o ri-

tual indígena em homenagem a Tonico,
e comenta sobre a ausência de Lica.
Mitsuko exige que Telma fique com Tina,
para impedir que a filha fique sozinha
em casa. K1 conta para K2 que pas-
sou a noite em uma festa na casa de
Lica com MB. Deco convida Tato para
ser padrinho de Tonico. Todos gostam
do vlog de Juca. Juca implica com Jota
por causa de Ellen. Leide obriga Lica a
se levantar da cama e ir para a escola.
Benê tenta compor uma música.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Gael tenta se desculpar com Clara.

Elizabeth decide ir à festa de Jô e Na-
tanael gosta. Em lua de mel no Rio de
Janeiro, Clara conhece Elizabeth num
shopping. Gael visita o tio Natanael.
Elizabeth e Clara ficam amigas. Rena-
to desconfia da agressividade de Gael.
Gael é rude com Clara e rasga o cartão
que Elizabeth lhe deu. Estela pede que
seu banheiro seja adaptado e Sophia

se irrita. Raquel começa a trabalhar na
casa de Nádia e Bruno se surpreende
com a beleza da moça.

RECORD
Carmona ordena que Tácitus dance

com ela e aceite seu pedido de descul-
pas. Páris questiona que ela deve dan-
çar com ele que é o noivo. Carmona já
dança e estende a mão para Tácitus.
Todos aplaudem e ficam na expectati-
va. Daros captura Marion e lamenta a
Enrico que não conseguiu evitar que
os outros fugissem. Jacques sentado
no chão, cabisbaixo, acorrentado. Bri-
one entra chorando e brigando com
um soldado, que tenta impedir sua en-
trada. Brione abraça Jacques, muito
nervosa. Jacques diz que vai protegê-
la e que ela deve tomar cuidado até
mesmo com Arturo.

O RICO E O LÁZARO
Nebuzaradã mata Isaque, pai de

Malca. Nicolau recebe a visita de Ki-
dist. Absalom olha Larsa com ódio. Zac
lamenta a atitude cruel do rei. Ilana ten-
ta acalmar Joana. Absalom ameaça

Larsa. Nicolau oferece ajuda à Kidist.
Malca chora a morte do pai. Ilana diz
que Joana deve averiguar o ocorrido.
Asher ora a Deus. Sammu pede para
chamar Hurzabum em seu quarto. Re-
beca e Deborah visitam Shag-Shag.
Sammu proíbe Hurzabum de dar aula
para Labash-Marduk.

CARINHA DE ANJO
Franciely conta para Tia Perucas

tudo o que aconteceu na família enquan-
to ela esteve de lua de mel com Victor.
A empregada conta que Silvestre ficou
um dia inteiro no quarto e Estefânia se
preocupa. As duas chegam a conclu-
são que Silvestre está ofendido com a
postura de Gustavo. Tia Perucas deci-
de conversar com seu irmão. Didi dá
sua primeira aula de matematica para
as alunas do colégio. Gustavo diz para
Cristóvão que pensa em vender a co-
bertura aonde mora para comprar uma
casa quando se casar com Cecília. As
meninas descobrem que Didi adora e
sabe jogar futebol.

Pedrinho
aceita
jantar na
casa de
Arlete
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3,4 mil
imóveis rurais
cadastrados

O QUE É O CAR?
O CAR é um registro público eletrônico de âmbito
nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais,
instituído pela Lei Federal 12.651/12, exigido tanto
a propriedades públicas ou privadas.
No Paraná, o Governo do Estado estabeleceu
uma rede de parceiros para fazer o preenchimento do
CAR aos produtores, entre eles o Instituto Emater,
Faep (Federação da Agricultura do Estado do
Paraná), sindicatos rurais, Incra (Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária) e municípios.

A pouco mais de dois meses do
fim do prazo para a realização do CAR
(Cadastro Ambiental Rural), o muni-
cípio de Cascavel já tem registrado
3.452 imóveis rurais no sistema do
governo federal. O número represen-
ta 81,7% do total estimado pelo Ser-
viço Florestal Brasileiro, responsável
por esta atualização cadastral. Con-
forme o IAP (Instituto Ambiental do
Paraná), a área total a ser cadastra-
da é de 171,6 mil hectares.

Desta forma, a estimativa é de
que até 31 de dezembro, data limi-
te para a inclusão no CAR, sejam
cadastrados em Cascavel em tor-
no de 4,5 mil propriedades rurais.

No último levantamento feito
pelo IAP, que mostra o quantitati-
vo por município, Cascavel apare-
cia com 61,7 mil hectares nas áre-
as de até quatro módulos fiscais
(entre 18 e 72 hectares), além de

outros 43,3 mil hectares que vari-
am de quatro a 15 módulos fis-
cais. Existem ainda 66,6 mil hec-
tares cadastrados maiores do que
15 módulos fiscais.

No Paraná, a área passível de
cadastro é de 15.391.782 hecta-
res. Até agora foram cadastrados

15,2 milhões de hectares, confor-
me o IAP. Isso significa que 99,1%
de toda a área já estão no CAR. A
cobertura por imóveis soma 397,9
mil propriedades.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Vandré Dubiela

 CAR deve ser feito até 31 de dezembro
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

SHOPPING JL

SHOPPING WEST SIDE
 Tempestade - Planeta em Fúria

Sala 1: Qui a Qua 15h30 - 17h40 - 22h
Sala 1: Qui a Qua 19h50 (LEG)

 Além da Morte
Sala 2: Qui a Qua 20h10 - 22h15
Sala 3: Qui a Qua 17h15 (LEG)

 Pica Pau - O Filme
Sala 1: Qui a Qua,  14h - 15h45 - 17h30 - 19h15

 Blade Runner
Sala 1: Qui a Qua 21h

 Tempestade - Planeta em Fúria
Sala 2: Qui a Qua, 14h40 - 17h - 19h10
Sala 2: Qui a Qua, 21h20 (LEG)

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

 Capitão Cueca
Sala 3: Qui a Qua, 14h10

 Além da Morte
Sala 4: Qui a Qua, 14h30 - 16h40 - 19h - 21h10
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A tradição de lembrar os famili-
ares falecidos, celebrando a memó-
ria deles com orações e momentos
de reflexão sobre a própria existên-
cia levou dezenas de pessoas na
manhã de ontem ao Cemitério Cen-
tral de Cascavel para dar início à
Novena de Finados deste ano.

Serão nove dias em que pes-
soas de todas as idades se reu-
nirão no local, cada um com sua
devoção, para as celebrações que
são conduzidas pelas paróquias
da Arquidiocese.

São duas opor tunidades de
participar na novena: às 6h30,
que normalmente é celebrada
pelo arcebispo dom Mauro dos
Santos, e às 19 horas, por um
padre da cidade.

Celebrações de Finados

QUARTA-FEIRA - 25
 6h30 - Dom Mauro
 19h - Paróquia São Paulo

QUINTA-FEIRA - 26

 6h30 - Dom Mauro
 19h - Paróquia Santo Antônio

PROGRAMAÇÃO DAS CELEBRAÇÕES
TERÇA - 31

 6h30 - Dom Mauro
 19h - Paróquia Nossa Senhora

             de Caravaggio

QUARTA - 1
 6h30 - Dom Mauro
 19h - Paróquia Nossa Senhora

             de Caravaggio

DOMINGO - 29
 6h30 - Dom mauro
 19h - Paróquia São João

             Batista

SEGUNDA - 30
 6h30 - Dom Mauro
 19h - Paróquia Nossa Senhora

            do Perpétuo Socorro

SEXTA-FEIRA - 27
 6h30 - Dom Mauro
 19h - Paróquia Nossa

        Senhora de Fátima

SÁBADO - 28
 6h30 - Dom Mauro
 19h -Catedral

PREPARATIVOS
O sol está contribuindo para que os
servidores da Acesc (Administração
dos Cemitérios e Serviços Funerários
de Cascavel) deem continuidade aos
serviços nos quatros cemitérios
urbanos. As ruas receberão pintura
nova, assim como as calçadas e os
meio-fios, tudo para receber os fieis
para o Dia de Finados (2 de
Novembro). A visitação, segundo o
superintendente da Acesc, já é
esperada a partir do dia 30 de
outubro, próxima segunda-feira.

MISSAS
Além da Novena de Finados que

começou ontem e segue até o dia 1º de
novembro, a Acesc definiu uma extensa
programação para o Feriado de Finados,

com missas em todos os cemitérios.

 Primeira novena
foi realizada na

manhã de ontem
no Cemitério

Central de
Cascavel

Além das melhorias, a Acesc organizou a comercialização de pro-
dutos nos cemitérios no feriado. Interessados ainda podem adquirir
espaços externos para a venda de produtos como flores, velas, coro-
as, guloseimas, entre outros nos locais, durante o feriado.

B arracas

SECOM



Famílias pioneiras que estão
cadastradas no MIS (Museu da
Imagem e do Som) de Cascavel já
podem retirar os convites para o
tradicional “Almoço dos Pionei-
ros”, que é realizado no aniversá-
rio da cidade, no dia 14 de novem-
bro. A entrega é feita pelas servi-
doras Giseli e Emily no Centro Cul-
tural Gilberto Mayer, de segunda

a sexta-feira, das 9 às 12 horas e
das 13h30 às 16h30. Na retira-
da é importante que cada pionei-
ro atualize o cadastro histórico e
faça uma foto para o perfil.

Neste ano o almoço será rea-
lizado no Tuiuti Espor te Clube,
com início às 11 horas. São es-
perados pelo menos 1 mil convi-
dados. O evento é realizado pela
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Prefeitura de Cascavel, por meio
da Secretaria de Cultura, com or-
ganização do MIS (Museu da Ima-
gem e do Som). Na programação
estão as tradicionais homena-
gens aos pioneiros, roda de chi-
marrão e apresentações cultu-
rais. Também, como nos anos
anteriores, haverá exposição de
fotos históricas.

HISTÓRICO
Há 24 anos, a cada aniversário do Município, pessoas que
chegaram à cidade até o ano de 1960 são convidadas para
este almoço, que ganhou uma simbologia própria. Nele muitos
amigos se reencontram, trocam lembranças, emoções, e
comemoram o fato de pertencer à história viva da cidade que
em 2017 está comemorando o 66º aniversário.

QUEM PODE PARTICIPAR
A prioridade na entrega dos convites é para os
pais, que trabalharam no desenvolvimento da
cidade. Contudo, na ausência
deles, os filhos mais velhos podem representar a
família no almoço. O convite da família é
intransferível.

Almoço dos PioneirosAlmoço dos Pioneiros
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