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AGRICULTURA
FAMILIAR
A força da agricultura familiar é
demonstrada pelo cultivo de 8,2
mil alqueires em Cascavel. A
feira do pequeno produtor é o
principal ponto de comércio dos
agricultores que trabalham em
família. Nas escolas municipais e
creches, 70% da alimentação
consumida pelos alunos têm
origem na agricultura familiar.
z Págs. 12 e 13
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Hoje News
estreia coluna
com obituário
Jovem morre
em acidente
na BR-467

Prejuízo milionário
A Secretaria Municipal de Saúde em Cascavel tem prejuízo anual de R$ 1,1 milhão com exames que
não são retirados por pacientes. Os laboratórios que prestam serviço ao Município realizam 850 mil
exames todos os anos, mas 30% deles não são procurados. O “esquecimento” gera custo elevado
também com as consultas de especialidades que são marcadas, mas o paciente não aparece.
z Págs. 04 e 05
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Goleado, mas
na liderança
O Cascavel Futsal encerrou sua
participação na primeira fase da Série
Ouro do Campeonato Paranaense na
liderança geral da competição, o que
lhe dá o direito de realizar no Ginásio
da Neva as partidas do mata-mata
dos playoffs. O primeiro lugar na classificação foi garantido na sexta-feira,
com vitória por 4 a 1, em casa, no
clássico com o Umuarama que fechou
a 21ª e penúltima rodada. De quebra, o resultado eliminou o time adversário, tradicional no Estado.
Com o objetivo alcançado, o
time cascavelense foi a Toledo no
dia seguinte, vinte e quatro horas
depois da vitória sobre o Umuarama, para enfrentar outro tradicional rival, pela 22ª e última rodada, e acabou goleado no Clássico
da Soja: 9 a 3. O placar foi a segunda maior diferença no campeonato. A primeira foi a vitória do
Cascavel sobre o Toledo no primeiro turno, por 9 a 2.

O resultado não alterou a posição
do Cascavel na tabela nem influenciou
no confronto da Serpente Tricolor na
próxima fase. O adversário será o Campo Mourão, que terminou em oitavo
lugar mesmo derrotado pelo Marechal
na rodada. O time rondonense, aliás,
subiu uma posição com a vitória e terminou na segunda colocação.

Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º

SÉRIE OURO

Time
Cascavel
Marechal
Pato Branco
Marreco
Foz Cataratas
Guarapuava
São Lucas
Campo Mourão
Umuarama
Toledo
Caramuru

PG
42
38
37
37
34
27
24
24
21
14
6

J
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

V
13
11
10
11
9
7
7
6
5
4
1

E
3
5
7
4
7
6
3
6
6
2
3

D
4
4
3
5
4
7
10
8
9
14
16

GP
84
54
56
75
46
52
43
46
51
38
37

GC
55
42
33
47
36
53
63
49
50
75
79

27
SG
29
12
23
28
10
-1
-20
-3
1
-37
-42

22ª RODADA (ÚLTIMA)
Marechal
Guarapuava
Marreco
Toledo
Umuarama
Folga: São Lucas

3x0
2x2
3x2
9x3
2x2

Campo Mourão
Caramuru
Foz Cataratas
Cascavel
Pato Branco

QUARTAS DE FINAL (IDA)
Campo Mourão
São Lucas
Foz Cataratas
Guarapuava

x
x
x
x

Cascavel
Marechal
Marreco
Pato Branco

FÁBIO DONEGÁ

Mais JOGOS
Em uma rodada que impressionou por não ter sido realizada com jogos
marcados para o mesmo dia e horário, a única mudança na tabela de classificação em relação à penúltima rodada foi a ascensão do Marechal da terceira
posição para a vice-liderança, trocando de posição com o Pato Branco. Os
rondonenses jogaram na sexta-feira e os pato-branquenses ontem de manhã.
Os demais jogos foram no sábado, enquanto o São Lucas folgou, mas mesmo
assim avançou de fase. Já Umuarama, Toledo e Caramuru se despedem da
temporada, mas com vaga assegurada para a edição 2018 da elite do Paranaense de Futsal, pois o regulamento não previu rebaixamento neste ano.

Campanha
A campanha do Cascavel Futsal na
primeira fase da Série Ouro 2017
contou com 13 vitórias, três
empates e quatro derrotas, com
84 gols marcados - o ataque mais
positivo - e 55 sofridos (a sétima
melhor defesa). Os algozes dos
cascavelenses na fase
classificatória foram Pato Branco,
São Lucas e Campo Mourão, o
próximo adversário, além do
Toledo. Já as os empates foram
registrados em Guarapuava, Foz
do Iguaçu e Marechal.
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FCC

termina líder e enfrentará
Operário nas quartas

O FC Cascavel jogou “com o regulamento de baixo de braço” e ficou no empate por 1 a 1 com o
Maringá FC na manhã de ontem,
pela última rodada do turno único
da primeira fase da Taça FPF. Com
o resultado, o time cascavelense
confirmou a liderança da competição e a equipe maringaense a segunda posição, sem alteração na
tabela de classificação.
A definição no dia foi dos adversários na próxima fase. O FCC enfrentará o Operário nas quartas de final e o
Maringá FC duelará com o Iraty. Pela
melhor campanha na fase classificatória, a Serpente Aurinegra decidirá
em casa a vaga na semifinal.
A campanha do FC Cascavel
teve seis vitórias, dois empates

e uma derrota em nove jogos. O
único algoz foi o Foz do Iguaçu.
Já a outra igualdade, além do Maringá, foi em Paranavaí.
O time cascavelense teve o se-

gundo melhor ataque da primeira
fase, atrás apenas do Maringá, e a
segunda melhor defesa, atrás apenas do Foz do Iguaçu e empatado
com Maringá e Rio Branco.

“Foi um jogo muito tático, de
detalhes. As duas equipes
foram organizadas e bem
postadas. Nosso time teve um
poder de reação grande e está
mais focado a cada dia,
sabendo aonde pode chegar”
(treinador Rodrigo Cabral).
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FOTOS: FÁBIO DONEGÁ

OUTROS jogos
Além do empate entre FC Cascavel e Maringá, outros
quatro jogos foram realizados simultaneamente na manhã de ontem. Os resultados foram os seguintes: Foz do
Iguaçu 0x1 Toledo, Rio Branco 0x0 Iraty, Paranavaí 2x0
Portuguesa Londrinense e Operário 2x2 Andraus. Com
isso, ficou definido assim o cruzamento olímpico das
quartas de final da Taça FPF: FC Cascavel x Operário,
Maringá FC x Iraty, Foz do Iguaçu x Paranavaí e Rio Branco
x Toledo. Já Portuguesa Londrinense e Andraus se despedem da competição. Os jogos de ida do mata-mata já
deverão começar no próximo fim de semana em Ponta
Grossa, Irati, Paranavaí e Toledo.
Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

TAÇA FPF
PG
20
17
16
15
13
13
13
8
4
2

J
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V
6
5
4
4
3
3
3
2
1
0

E
2
2
4
3
4
4
3
3
1
2

D
1
2
1
2
2
2
3
4
7
7

GP
13
19
11
9
14
11
12
8
4
8

GC
7
7
6
7
12
9
15
12
13
20

9ª RODADA (ÚLTIMA)

O jogo
Com uma formação bastante modificada
em relação aos últimos jogos, sem o meia André
e os atacante Pedro Júnior e Tubarão,
suspensos, nem o centroavante Kiko e o lateraldireito Gasperin, poupados, além do recémcontratado Lucas Choco, que sentiu um lesão
no ombro durante a semana e foi preservado,
o FC Cascavel começou a partida estudando o
adversário e ditando o ritmo do jogo, que tinha
o Maringá FC comando as ações de ataque.
As principais chances dos visitantes, entretanto
foram de bola de parada, em cobranças de falta
e escanteios, mas sem perigo para o goleiro Lucas,
que pouco trabalhou. O FCC chegou com mais
perigo com a bola rolando, em pelo menos três
oportunidades. Mesmo assim, o primeiro tempo
terminou sem gols.
Na segunda etapa o Maringá voltou mais
disposto e abriu o placar logo aos 5min com o
zagueiro Gilberto, que havia começado o jogo
no banco de reservas. Ele aproveitou de cabeça
uma cobrança de escanteio. Pouco antes, o meia
Jeferson, que também saiu do banco de reservas,
já tinha acertado a trave cascavelense.
O gol forçou o FC Cascavel a buscar a
reação e a pressionar o time visitante em busca
do empate. E ele aconteceu aos 26min em
cobrança de pênalti convertida pelo lateral-

Time
FC Cascavel
Maringá FC
Foz do Iguaçu
Rio Branco
Paranavaí
Toledo
Iraty
Operário
P. Londrinense
Andraus

esquerdo Elivelton, depois de Tocantins ter sido
derrubado dentro da área. O FCC continuou
buscando a vitória e chegou a virar o placar com
o zagueiro Murilo, de cabeça, mas a arbitragem
assinalou impedimento e invalidou o lance.
Com o empate, o FC Cascavel perdeu o
100% de aproveitamento dentro de casa, mas
comemorou a liderança da Taça FPF.

ONTEM
FC Cascavel 1x1 Maringá FC
Foz do Iguaçu 0x1 Toledo
Rio Branco 0x0 Iraty
Paranavaí 3x0 P. Londrinense
Operário 2x2 Andraus

QUARTAS DE FINAL (IDA)
DOMINGO
FC Cascavel x Operário
Maringá FC x Iraty
Foz do Iguaçu x Toledo
Rio Branco x Paranavaí

SG
6
12
5
2
2
2
-3
-4
-9
-12
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Bate-Estaca
“bagunça”
os palhas
Lutadoras que fizeram as lutas mais
duras da atual campeã do peso palha
feminino do UFC, a polonesa Joanna
Jedrzejczyk, as brasileiras Jéssica
“Bate-Estaca” Andrade e Cláudia Gadelha deram um espetáculo para o
público japonês em Saitama na madrugada de sábado para domingo.
Primeira colocada do ranking, a potiguar Gadelha era a favorita no confronto, mas foi a paranaense Andrade, quarta colocada, quem surpreendeu com uma atuação brutal, que lhe
rendeu a vitória por decisão unânime
(30-25, 30-26, 30-27) e o prêmio de
melhor luta na noite no coevento principal do UFC Japão.
Empolgada com a vitória, Andrade
deu uma cutucada em Gadelha, que
trocou a equipe Nova União por treinos nos EUA, na entrevista pós-luta.
“Muito obrigada ao mestre Paraná, sem ele nada disso seria possível.
Treinei muito duro para esta luta. Não

T ênis
A paulista Bia Haddad, de 21 anos,
conquistou ontem o vice-campeonato do WTA
de Seul. Em sua primeira final de WTA, a
tenista número 1 do Brasil e 71 do mundo
chegou a vencer o primeiro set, mas a letã
Jelena Ostapenko, cabeça de chave 1 e
número 10 do mundo, se recuperou e anotou
6/7(5) 6/1 6/4, após 2h15min de partida,
para garantir o título. Com os pontos do vicecampeonato, Bia entrará pela primeira vez no
top 60 e deverá saltar 13 posições no ranking
desta segunda-feira, saltando para a 58ª
colocação. A final em Seul foi a primeira de um
Grand Slam de Bia como tenista profissional.

preciso ir para fora do Brasil pra procurar treino, tenho tudo com o mestre Paraná, com minha equipe PRVT
Girls”, declarou Jéssica, cujo técnico
chegou a dizer durante a luta que
Claudinha “esqueceu seu jiu-jítsu na
sua equipe no Brasil”.
A vitória da lutadora de Umuarama

da Paraná Vale Tudo sobre a número 1
da categoria ocorreu cinco meses depois da derrota para a atual campeã, no
UFC 211, em maio, no Estados Unidos.
Nesse fim de semana, UFC Japão,
Ovince St-Preux venceu Yushin Okami
por finalização a 1m50s do primeiro round
na luta principal da noite em Saitama.

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

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
1- José Luiz Maia Galvão e Caroline Zanoni Silva
2- Guilherme Bartzik Meira e Ana Paula de Freitas
3- Levi Batista Apolinario e Vanusa Piaiano
4- Alex Becher Monteiro e Leticia dos Santos Laureano
5- Nelson Cesar Dias Magalhães e Rita de Cassia Rosa Mendes
6- Thiago Henning e Eliane Batista dos Santos
7- Ronaldo Aparecido Gomes Marques e Bárbara Ramos
8- Josineu Nunes dos Santos e Sebastiana da Conceição Vera
9- Fabio Marcos Martins e Patricia Dicheti Balbinot
10- Sergio da Silva Dzvonek e Giovana Xavier da Silva
11- Tiago Cardoso Sieves e Monica Cristina Costa da Fonseca
12- Fabiano de Oliveira e Ana Paula Bartzik da Silva
13- Alessandro Gomes Misael e Priscila Diniz de Moraes
14- Joel Nunes Oliveira Farias e Lizandra Aleixo
15- André Antonio Ferreira e Tatyane Saldanha Fant
16- Wesley da Silva Campos e Andressa Priscilla Gonçalves
17- Joaquim Raimundo de Almeida Neto e Rosangela da Silva
18- Cleiton José Luquini e Aline Maiara Floriano
19- Marcos Antonio Roque e Suzana da Silva Dario
20- Rosinaldo Porto Catrinck e Cristiane Tracz

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 25 de setembro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Empate com recorde

São Paulo e Corinthians fizeram
um grande clássico na manhã de
ontem, no Morumbi. Os rivais empataram por 1 a 1 em duelo que
teve o maior público do futebol brasileiro no ano: 61.142 pessoas.
Petros marcou para o Tricolor aos
27min do primeiro tempo e Clayson
fez o gol do Alvinegro aos 33min da
segunda etapa. O empate, aliado a
uma vitória do Bahia com um gol
aos 52min do 2º tempo sobre o
Grêmio, manteve o São Paulo na
zona do rebaixamento. Já o Corinthians segue na liderança. Depois
do clássico, houve muita reclamação por um gol do São Paulo anulado. “No gol do Éder [Militão], o Cássio saiu e trombou com o Pratto.
Se alguém fez falta, foi o Cássio. O
Pratto estava parado e o Cássio foi
de encontro a ele. Depois, teve uma
mãozinha, mais uma mãozinha do

Rodriguinho, que desloca o Júnior.
O juiz não deu”, reclamou Hernanes, insinuando a famigerada ajuda da arbitragem ao time corintiano e lembrando o gol de mão de Jô
na rodada passada.

Golaço
No Maracanã, a rede balançou
apenas uma vez para Fluminense
e Palmeiras. Foi nos instantes
finais do primeiro tempo. Aos
41 minutos, Egídio ficou com
rebote da entrada da área e
bateu no ângulo: golaço. Na
etapa final, o Tricolor carioca
até tentou buscar o empate, mas
o Verdão controlou bem a
vantagem e até assustou mais
do que o time carioca nos
contra-ataques. Com o triunfo,
o Palmeiras foi a 43 pontos e
segue no quarto lugar. O
Fluminense tem 31 e é
o 12º colocado do
Campeonato Brasileiro.

COM emoção
No Couto Pereira, em Curitiba, não faltou emoção para Coritiba e Botafogo. Aos 34
minutos, Thiago Carleto teve grande chance de marcar em cobrança de pênalti, mas parou no
goleiro Gatito. O Coxa não se abateu e, dois minutos depois, abriu o placar. Carleto cobrou
falta, Werley tocou de cabeça para o chão e balançou a rede. Na etapa final, o Alvinegro
voltou melhor e deixou tudo igual aos 11min. Victor Luís cobrou falta e Roger subiu entre os
zagueiros para marcar de cabeça. Oito minutos depois, Bruno Silva abriu na esquerda e
Guilherme virou o placar para o Glorioso. Aos 37min, Carleto se redimiu e bateu falta com
força para deixar o placar em igualdade novamente. Os paranaenses, porém, nem tiveram
tempo para comemorar. No minuto seguinte, João Paulo recebeu na pequena área e bateu
firme para garantir o triunfo carioca por 3 a 2 e colocar o Botafogo no G6, ultrapassando o
rival Flamengo. O Coritiba permanece em 18º.

Lotofácil
Megasena

Concurso: 1563

01 02 03 05 06 09 10 12
13 17 18 20 21 22 23
Concurso: 1971

04 10 41 44 52 54

Lotomania

Quina

02 10 16 26 32 41 49
54 57 59 61 66 70 77
78 81 91 94 95 98

Concurso: 4489

13 23 26 42 79

Concurso: 1799

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

Concurso: 1697

Federal

04 09 18 20 30 35

1º prêmio

02 11 17 19 24 36

2º prêmio

Timemania

3º prêmio
4º prêmio

Concurso: 1086

01 06 13 15 19 35 66
TIME DO

CBF

FIGUEIRENSE/SC

5º prêmio

Concurso: 5217

50592
54233
45069
59379
07274

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Reforma e
denúncia contra
Michel Temer

AGÊNCIA BRASIL

PAULO EFRAIM diz
que autorização da
Câmara é focada na
responsabilidade do
presidente

15

Tramitação
Para começar a tramitação
na Câmara, a denúncia
entregue na noite da quintafeira (21) precisa ser lida no
plenário em sessão com
quórum de pelo menos 51
deputados. Segundo o
regimento interno, lida a
denúncia, cabe ao primeirosecretário da Câmara,
deputado Fernando Giacobo
(PR-PR) comunicar ao
presidente Temer sobre o
recebimento da denúncia.
Paralelamente, a peça segue
para análise da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ).

Reforma
O recebimento da denúncia contra
o presidente Michel Temer pelos crimes de organização criminosa e obstrução de Justiça e a conclusão dos
debates da reforma política dominarão a pauta da Câmara dos Deputados nesta semana. As sessões do plenário estão marcadas para começar
a partir das 11h30 de terça-feira (26).
Até o momento, não há definição
se a Câmara dividirá a denúncia e
fará análises separadas. Isso porque a acusação do Ministério Público Federal também envolve os ministros da Casa Civil, Eliseu Padi-

lha e da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco.”O entendimento, a Secretaria-Geral da Mesa
trará com solidez. A primeira impressão é de que é sim possível
haver essa análise conjunta, e a solução que for dada pela Câmara dos
Deputados terá acompanhada a
questão dos ministros. A autorização da Câmara é focada, no meu
entender, na responsabilidade do
presidente. Os ministros já podem
ser investigados pelo Supremo Tribunal Federal”, disse o líder do
DEM, deputado Efraim Filho.

Além da denúncia contra
Michel Temer, a Câmara
pretende concluir as análises
sobre reforma eleitoral. Após
uma sessão tumultuada,
deputados não conseguiram
concluir a votação da Proposta
de Emenda à Constituição
(PEC) 282/16, que prevê a
proibição das coligações em
eleições proporcionais (de
deputados e vereadores) a
partir de 2020, além de
estabelecer critérios para
acesso ao Fundo Partidário e
ao tempo para propaganda em
rádio e TV. A matéria está
pautada para análise do
plenário na quarta-feira (27).

06

LOCAL

HOJE NEWS, 25 DE SETEMBRO DE 2017

Sem conforto
Os ônibus do transporte
coletivo de Cascavel não são
dotados de aparelho de ar
condicionado. Há alguns
anos, quando os veículos
articulados faziam as linhas
entre os terminais, os
passageiros desfrutavam
desse conforto. O retorno
dos articulados é descartado
pela Cettrans, por questões
econômicas. “O custo é
muito alto, o ar
condicionado também
consome combustível, é isso
poderia encarecer a
passagem” afirma Pelissaro.

ARQUIVO

O custo da tarifa
O preço tarifa do transporte público é uma das constantes reclamações dos usuários do sistema
em Cascavel. Hoje, o valor está em
R$ 3,55. O custo, no entanto, poderia ser bem maior caso não existisse a bilhetagem eletrônica.
De acordo com Alsir Pelissaro,
presidente Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e Trânsito),
se houvesse cobradores nos veículos, a tarifa atual não seria inferior a
R$ 3,70. “Sem o cobrador foi possível não reajustar a esse preço” diz.
Ele lembra ainda que sem os funcionários foi possível o preço atual,
pois se o agente de bordo - outra função em discussão - fosse aprovado
a tarifa passaria dos R$ 4. As em-

presas que operam o transporte afirmam que não houve demissão em
massa e “boa parte dos cobradores
foram remanejados para outras funções dentro das empresas, vários se
tornaram motoristas”.
Mas, comparado a Maringá, por
exemplo, a passagem pode ser considerada alta. Na cidade da região
noroeste, já há integração temporal
e o BRT (Bus Rapid Transit) será instalado. A cidade possui uma frota de
262 veículos que operam 65 linhas.
Já em Cascavel são 154 ônibus operando 54 linhas. A empresa Cidade
Canção, responsável pelo transporte em Maringá, também não possui
cobradores nos ônibus, mas lá o preço da passagem é de R$ 3,40.

TARIFA em Cascavel é R$ 0,15 mais cara do que em Maringá

LOCAL

CASCAVEL, 25 DE SETEMBRO DE 2017

07

FOTOS: FÁBIO DONEGÁ

Uma

expressão
de AMOR

O Complexo Esportivo Ciro Nardi foi palco de mais
uma etapa do Projeto AMORmentar. Na tarde de
ontem, várias mães participaram de um ensaio
fotográfico feito pelo fotógrafo Rodrigo Dassie. Elas
fizeram questão de registrar um dos momentos mais
sublimes envolvendo mãe e filho: a amamentação.
O ensaio marcou o 4º encontro do AMORmentar. Elas
fizeram inscrição pelo Facebook para participar do
evento. Uma delas, levou os filhos gêmeos ao complexo
esportivo para participar da sessão fotográfica. Fotografar
mulheres amamentado virou a profissão de Rodrigo, que já
fez mais de 150 ensaios nos últimos dois anos.
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De
CASA
nova
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 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá

cerca de

oito mil
pessoas
vão morar
no local

No escuro

O único problema, conforme
Dalva, é que até ontem a casa não
tinha luz. “Eles falaram para nós
que ontem estava tudo certo,
trouxemos as coisas e não tem.
Como vamos ficar numa casa, com
duas crianças, sem luz?”. Ela disse
que a promessa é que hoje, tudo
esteja normalizado.
O Conjunto Riviera é composto
por 2.089 moradias. Construído
por meio do Programa Minha
Casa Minha Vida, do Governo
Federal, as casas começaram a ser
feitas em 2014, num investimento
de R$ 150 milhões.
Além das casas, o residencial
contará com dois Cmeis (Centros
Municipais de Educação Infantil),
escolas, UBS (Unidade Básica de
Saúde) e um Cras (Centro de
Referência de Assistência Social).

EM FRENTE as residências, móveis e pertences se aglomeravam para ‘subir as escadas’
O fim de semana, que para muitos é um momento de descanso,
para as mais de duas mil famílias
que na quinta-feira (21) receberam
as chaves dos imóveis do Residencial Riviera, foi de muito trabalho.
Nas ruas, caminhões de mudança e carros abarrotados com
camas, guarda-roupas e claro,
todos os pertences das cerca de
oito mil pessoas que vão morar
na localidade.
Na casa da filha da dona Dalvanir de Jesus o pessoal come-

çou a levar as coisas ainda no sábado a tarde. “Saímos do trabalho e começamos a mudança. Ela
morava comigo, lá no Santa Felicidade e agora, graças a Deus,
tem a casa dela”.
Segundo Dalva, a filha fez a
inscrição há seis meses e a alegria é enorme. “Todos queremos
ter a nossa casinha, para guardar as nossas coisas. Para mim
como mãe, ver ela com o apartamento novinho, tudo tão bonito, é emocionante”.

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

DONA DALVA ajudou a filha a mudar para a
casa nova

CASCAVEL, 25 DE SETEMBRO DE 2017
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Fusão cultural
A

possibilidade de
que a Secretaria de
Cultura seja
unificada a de
Esportes não
compromete o futuro dos
projetos na dança, música e no
teatro. Pelo contrário, mesmo
que ocorra essa mudança, o
Município já tem projeto para
reforçar ainda mais os serviços
por meio de uma Fundação
Cultural. O diretor de Ação e
Difusão Cultural de Cascavel,
Luciano Biaggi, comenta que o
plano de governo já havia
estudado essa possibilidade
para desengessar a Secretaria
de Cultura. “Dentro de uma
fundação cultural conseguimos fazer captação externa de
projetos junto à Itaipu, Caixa
Econômica Federal, empresas
privadas, e até mesmo à Lei
Rouanet, além de manter todo
o serviço que hoje já é feito”,
ressalta ele ao garantir que o
prefeito Leonaldo Paranhos
direcionou a possibilidade da
Fundação. O diretor destaca
ainda, em entrevista, avanços
na área e projetos que serão
implantados em Cascavel.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Fotos: Fábio Donegá

Perfil

3Fusão
“Há uma proposta em estudo da unificação
da secretaria de Cultura e de Esportes, porém, em contrapartida, existe também a proposta de criação de uma Fundação Cultural.
Em nosso plano de governo isso já havia sido
estudado para desengessar a secretaria de
Cultura, pois manter somente essa secretaria trava algumas situações. Dentro de uma
Fundação Cultural conseguimos fazer captação externa de projetos junto à Itaipu, Caixa
Econômica Federal, empresas privadas, e até
mesmo à Lei Rouanet, além de manter todo
o serviço que hoje já é feito. Pensando nisso,
o prefeito Leonaldo Paranhos direcionou a
possibilidade de criarmos a fundação e acredito que até o início do próximo ano possa
ser implantada”.

3Agilidade
“Por meio da fundação é possível também
agilizar os festivais. Podemos organizar o
festival de dança financiado com R$ 30 mil
do poder público e mais o poder privado,
por exemplo. O presidente da fundação é
quem faz as licitações e gere todo o orçamento. Não precisa mais passar para o departamento de Compras da Prefeitura.
Tudo é direcionado dentro da fundação. A
fundação é criada por meio de lei, como
por exemplo, a Fundetec. Tem orçamento
do poder público, mas a principal vantagem é a captação de recursos externos. A
secretaria é mais engessada e a captação
de recursos vem só de ministério, o que é
quase impossível de conseguir. Com a fundação é possível participar de todos os editais federais, estaduais e municipais”.

z Luciano Biaggi dedicou grande parte da vida à cultura de Cascavel.
z Ele já teve participação no poder público como gerente de ação cultural entre
os anos de 2006 e 2008 e hoje ocupa com responsabilidade o cargo na gestão do
prefeito Leonaldo Paranhos.
z Formado em Fisioterapia, é professor de Educação Física, presidente do Círculo
Italiano, da Associação Inter-Etnica de Cascavel e está à frente do Veneti Nel
Mondo e do grupo Ladri di Cuori.
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3Orçamento
“No PPA (Plano Plurianual) elevamos
de 0.54% para 1.4% os recursos gerais
do município para a Cultura. Praticamente triplicamos orçamento. No ano
que vem teremos uma linha de cultura que vai com que a gente consiga
executar vários eventos. Não teremos
mais comentários de que não há dinheiro. Na verdade sempre teve, mas
faltava um planejamento cultural para
utilizá-lo. Por isso, já programamos
agora o que será executado no ano
que vem e o plano de cultura foi feito
independente de haver uma fundação ou uma secretaria”.

3Descentralização
“A proposta nesse governo é de descentralização da cultura. Então todos
os eventos que fazemos aqui disponibilizamos uma parte nos diversos
bairros. Com o Festival de Teatro teremos tanto mostra universitária, infantil como comunitária. Bairros e distritos que nunca receberam ações frequentes, agora terão. Na própria Igreja do Lago eventos são realizados. Temos aulas específicas do CulturAção
e lá virou um espaço de aprendizado
e apresentações. Estamos fazendo
muita coisa e no próximo ano tudo
será ainda melhor organizada”.

das, orquestras, grupos de dança,
teatro formados pela secretaria.
Pela quarta fase do programa eles
terão oportunidade de mostrar os
trabalhos em outras cidades”.

3Reformas
“Como ampliamos o orçamento temos vários projetos para se implantar. Um deles é a questão de gestão
de espaços. Quando assumimos encontramos todos eles sucateados. O
teatro estava com muitos problemas,
a bilheteria estava caindo, os banheiros tinha defeitos hidráulicos. Solucionamos alguns dos problemas e falta
somente o gesso e liberar banheiros
do terceiro piso”.

3Desconto

“Democratizamos o espaço do teatro
que era extremamente elitizado. De
R$ 4 mil o aluguel passou a R$ 800.
Havia uma extorsão a quem faz cultura. Quem produz já tem
um custo e
não é fácil
diluir o valor
que era cobrado entre as cadeiras do teatro. Temos que
lotar o espetáculo para não
3Atendimentos
“Existia um programa denominado ter prejuízo.
Transformar que atendia em torno de Começamos
300 pessoas ao mês e hoje com o CulturAção elevamos para a média de
1.800 atendimentos nas áreas de música, dança, teatro e artes visuais. No
ano que vem haverá a segunda fase
que é o Projeto Escola de Artes. Então essas quatro áreas é mais o cinema serão disponibilizadas nos
oito pontos de cultura que temos no município. Na terceira
fase do programa teremos
uma linha chamada de Corpos Estáveis que é a sequência do trabalho de instigar, capacitar e apresentar por meio de ban-
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do zero e fomentando a cultura em
todo o município”.

3Complexo Cultural
“Com relação ao Centro Cultural, existe projeto chamado Rua da Cultura
que vai fazer uma interligação entre
Centro Cultural, Teatro e Museu,
numa galeria que possibilitará atividades culturais e solucionará problemas como quando está chovendo e é
preciso se locomover de um espaço
ao outro. Há também projetos de reestrutura de espaços, casa de cultura
zona norte até proposta de mudança
do museu para novo espaço, conforme todas das normas técnicas”.

3Desafio
“Ajudei em toda a composição do plano de governo para a cultura. Somos
amigos [com o prefeito Paranhos] de
longa data e pediu para que eu estivesse à frente do projeto cultural. Tenho 41 anos e por pelo menos 30
desenvolvi trabalho na questão cultural, tenho experiência do que
falta na cultura. Durante esses últimos anos tivemos um vazio cultural muito grande. Pessoa que
despontaram em Cascavel em suas
áreas, acabaram deixando a cidade por falta de incentivo. Abrimos
as portas dos espaços para quem é
artista e precisa de acolhimento para
ensaios e espetáculos”.
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Eles estão por aí espalhados
em 3,4 mil hectares ou 8,2 mil alqueires de terras cascavelenses,
cultivando o que vai à mesa do
consumidor todos os dias. São os
agricultores familiares, que só são
considerados pequenos por conta do tamanho de suas propriedades. Porém, se levar em consideração o quanto representam ao
município, eles estão bem além de
qualquer definição.
Seo Cesar Kosarewicz, de 46
anos, é ‘bicho da terra’ e desde
pequeno segue os passos do pai.
“Sempre trabalhei na agricultura
e não me vejo fazendo outra coisa”, diz. Em sua propriedade, no
distrito de São Salvador, o que não
falta é a diversidade de produtos,
uma das principais características
da AF (Agricultura Familiar). Na propriedade de cinco alqueires, o produtor cultiva alface, rúcula, beterraba, couve folha, agrião, cheiro
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Uma terra
verde, além do milho, que sozinho
ocupa dois alqueires.
As hortaliças são o carro-chefe
da família Kosarewicz, que mantém
parte da renda mensal com a venda dos produtos na Feira do Produtor. É na praça Wilson Joffre que o
agricultor está em pelo menos três
dias da semana, junto com outros
dois familiares. “Começo a trabalhar cedo e vou até a noite, principalmente quando tem feira. Dependemos bastante do que é vendido
[na feira], pois é difícil sobrar alguma coisa. Como temos muita variedade, é fácil vender mais”, relata.
Lá no campo, a rotina de Kosarewicz é a mesma de outros 1,7 mil
agricultores familiares de Cascavel.
Este é o número oficial de AFs re-

passado pela Secretaria Municipal
de Agricultura, com base na DAP
(Declaração de Aptidão para Agricultura Familiar).
Conforme o secretário de Agricultura de Cascavel, Agassiz Linhares
Neto, mais de 15 culturas são produzidas pela AF, entre elas alface,
repolho, brócolis, acelga, batata
doce, tomate, mandioca, incluindo
na lista ainda o filé de tilápia e entre tantos derivados do leite como
queijos, doce de leite, iogurte, derivados do trigo (pães, cucas, bolachas, macarrão), ovos, frutas (morango, laranja, banana, mexerica, poncã) e deliciosos doces e geleias.
 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Tatiane Bertolino
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Aprender para
vender mais
O que não se pode negar é a
vontade de crescer desses
pequenos. Ana Kelly dos Santos
é um exemplo de que é preciso
aprender para vender mais.
Ela conta que participou há
pouco tempo de cursos de
produção de queijos, uma
oportunidade e tanto já que
em sua propriedade, no distrito
de São Salvador, o gado de
leite é a principal atividade.
“No próprio curso foi dito que
Cascavel será, em breve, um
polo na produção de queijos. Vi
aí que podia crescer ainda
mais, principalmente na
questão da qualidade”,
comenta Ana Kelly, que além
de agricultora é feirante.
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Um dos pontos de venda da AF
é a Feira do Produtor: cada
barraquinha comprova a
variedade de produtos ofertados

Herança marcada à mão
E não é só da terra que os agricultores familiares vivem.
Apesar de a agropecuária ser a grande fonte de renda, algumas
mulheres dão um toque especial na profissão. É o caso da artesã
Iria Vicente, que por vários anos morou na área rural de Cascavel
e trabalhou duro na produção de leite. Ela conta que só mudou
para a área urbana por conta do casamento, mas trouxe heranças
aprendidas ainda enquanto morava com os pais.
“Faço artesanato há 25 anos, e em todo esse tempo vendi
minhas artes na Feira do Produtor. Fui fazendo cursos de pintura
e de técnicas de bordado e tenho aqui uma fonte de renda”, diz.
Em sua barraca tem de tudo um pouco. Toalhas de mesa, panos
de prato, tapetes para a casa, uma diversidade de produtos
feitos à mão com imagens que remetem às suas raízes.

de diversidade
MAIS QUALIDADE NA MESA

IRIA VICENTE trouxe do campo a habilidade de fazer artesanato

A Agricultura Familiar também está presente nas escolas e Cmeis
(Centros Municipais de Educação Infantil) de Cascavel. Nesses
locais, parte do cardápio vem de tudo que é produzido pelos
pequenos produtores. Só nas instituições, 70% do que é
consumido é da AF, percentual bem acima do preconizado pelo
governo federal, que prevê 30%, uma forma de escoar a produção
dos agricultores familiares que atuam no município.
De acordo com o vereador Paulo Porto, em nível nacional a AF
perfaz cerca de 70% da produção que alimenta o País, além de
representar 75% da mão de obra no campo. O restante se refere à
monocultura. “Cascavel não foge à regra por ser um município
eminentemente agrícola”, afirma. Uma das vantagens desse tipo
de produção, segundo Porto, é a redução do uso de agrotóxicos.
“É um alimento mais saudável”, acrescenta.
O vereador ressalta que, apesar dos bons números, ainda é preciso
avançar. “Faltam políticas de incentivo municipal e estadual. Hoje,
temos uma gestão mais sensível ao debate, mas é necessário um
projeto mais ambicioso, com parcerias com o Estado e União. Cascavel
tem grandes possibilidades de avançar nessa questão”, garante. Uma
das propostas, conforme Porto, é criar uma lei municipal para fixar em
70% o índice de repasse à merenda escolar. Segundo ele, é uma forma
de fortalecer a AF e melhorar a renda das famílias.
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Sobre duas rodas
Motociclistas de Cascavel participaram ontem de um evento que
acontece simultaneamente em vários países e tem como foco angariar recursos, por meio das inscrições, para pesquisas sobre a cura
do câncer de próstata. O
Gentleman’s Ride, que em português significa Passeio dos Cavalheiros, é um evento mundial criado na
Austrália, em 2012.

AÍLTON SANTOS

Em Cascavel, um dos líderes do
evento é o advogado Augusto Bittencourt. Esta é a segunda vez que
o evento é organizado na cidade. Os
cavaleiros seguiram para Toledo e
em seguida voltaram a Cascavel e
participaram de uma confraternização. Todos os anos, 600 cidades
de 120 países participam do evento, que ocorre simultaneamente no
mesmo horário e no mesmo dia.

Números
FÁBIO DONEGÁ

SAÍDA dos
cavalheiros
foi em frente
à Catedral
Nossa Senhora
Aparecida

Segundo núcleo Inca (Instituto Nacional do
Câncer), em 2016 foram diagnosticados
61.200 novos casos da doença em todo o Brasil. Isso corresponde a um risco estimado de
61,82 casos novos a cada 100 mil homens.
Sem considerar os tumores de pele não melanoma, a neoplasia é a mais incidente entre os
homens em todas as regiões do País.

Nos canteiros instalados nas esquinas
das ruas que cruzam a Avenida
Brasil, na região central de Cascavel
os veículos têm dificuldade para sair
das vagas próximas das esquinas.
Marcas de pneus e canteiros
destruídos no cruzamento da Rua Sete
de Setembro com a Avenida Brasil
denunciam o problema. A Prefeitura
diz que os canteiros foram executados
conforme projetos aprovados.
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“MINHA
ESCOLHA faz a
diferença” foi tema da
campanha deste ano

23

A Delegacia de Homicídios de
Cascavel prossegue as investigações
sobre o assassinato de Joceli
Baldissera, de 50 anos, ocorrida na
manhã de sábado. O homem estava
em casa, na Rua Serra do Vento, no
Bairro Periolo, quando o atirador
chegou e chamou por ele. Ao sair,
Joceli foi atingido por cinco tiros, na
cabeça e no tórax. Ele tentou fugir,
mas caiu morto no quintal da casa.
Segundo testemunhas, o atirador fugiu
a pé e pegou um veículo estacionado
na esquina. Joceli estava com a
namorada, que foi levada para a 15ª
SDP (Subdivisão Policial) para
prestar depoimento.
FÁBIO DONEGÁ

Semana do
Trânsito
Pelo menos três mortes. Assim
deve ser encerrada hoje a Semana
Nacional do Trânsito em Cascavel.
Com o lema “Minha escolha faz a
diferença no trânsito”, a campanha
teve início na segunda-feira (18) e
contou com diversas ações ao longo de oito dias. Somente este ano,
de acordo com o relatório do Corpo
de Bombeiros, foram atendidos
pelo Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em Emergência), 1.981 acidentes. São mais
de sete por dia e que poderiam ser
evitados com cuidados básicos
como a atenção, o respeito as leis
de trânsito, incluindo os limites de
velocidade, e ainda o uso dos dispositivos de segurança, tais como
o cinto de segurança e a cadeirinha
para as crianças.

Hoje, as atividades de encerramento da Semana começam a partir das 9 horas, no Teatro Emir Sfair
e na Avenida Brasil, a Cettrans
(Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito) e uma empresa privada organizam uma palestra e um passeio com foco no Idoso no Trânsito. O objetivo é alertálos sobre os cuidados em transitar, bem como a vulnerabilidade por
conta da idade.
A noite, entre às 18h e 21 horas, na 7ª Ciretran (Circunscrição
Regional de Trânsito), haverá uma
palestra, desenvolvida pelo DetranPR (Departamento de Trânsito do
Paraná) sobre Direção Defensiva.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Arquivo

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

62
49
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

920
2.742
774
2.888

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.981
1.818
164
44
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De bike na Brasil
Foi-se o tempo em que andar de
bicicleta era coisa para criança ou
mesmo para chegar ao trabalho sem
gastar muito “dimdim”. Hoje, o ciclismo está cada dia mais presente nas
ruas de todas as cidades do Brasil
e, aos poucos, ganha mais adeptos.
Em Cascavel, essa ascensão do
esporte, que para uns é hobbie e
para outros uma necessidade, fez
com que as ciclovias se tornassem
uma necessidade.
Quem passa pela Avenida Brasil de Cascavel não deixa de notar,
no meio do canteiro central, aquela faixa vermelha. Alvo de muita reclamação por conta do trabalho mal
feito, e que precisou ser refeito este

GRUPO de ciclistas
pedalou até a Catedral

ano, a ciclovia é a cada dia um espaço de muito movimento.
Ontem, em alusão a Semana
Nacional do Trânsito, diversos ciclistas de Cascavel se reuniram em
frente a Prefeitura Municipal para
um passeio ciclístico. Mesmo com
o tempo fechado, e a previsão de
chuva que acabou por não se concretizar, o grupo pedalou por várias quadras, até a Catedral Nossa Senhora
Aparecida. Ao chegar no centro, eles
retornaram pela Brasil até o Paço.
A atividade foi desenvolvida pela
ACC (Associação Cascavelense de
Ciclismo), Polícia Militar e Cettrans
(Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito).

Operações
Ainda no fim de semana, a Polícia e a
Cettrans desenvolveram duas ações nas
ruas de Cascavel. Na madrugada de
sábado, foi a vez da Operação Balada
Segura. Ao todo foram abordadas
221 pessoas, 187 veículos, sendo
que 18 foram apreendidos (11
automóveis e sete motocicletas). Foram
emitidas 67 notificações e motoristas
foram flagrados dirigindo embriagados.
Destes, cinco foram presos em
flagrante.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá
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Mais uma morte na BR-467
A segunda morte do fim de semana e a décima do ano na BR467 foi registrada na tarde de ontem em Cascavel. A vítima Jaqueline Fernandes, de 27 anos, conduzia uma Honda Biz na marginal da rodovia quando foi atingida por um Astra.
Segundo familiares, Jaqueline
tinha almoçado na casa da mãe
e retornava para casa, em uma
Honda Biz, na pista sentido Cascavel a Toledo, quando houve a
colisão. A mãe e o irmão da mulher presenciaram todo acidente,
já que estavam em um veículo,
atrás da motocicleta.
Conforme relato de populares
que trafegavam pela rodovia, o
motorista do Astra seguia em altíssima velocidade e poucos metros antes de atingir Jaqueline vinha fazendo uma espécie de zigue-zague na pista, indicando que
o condutor já havia perdido o controle da direção.

MOTORISTA
FUGIU
Com o impacto da batida, tanto o
Astra quanto a moto foram
arremessados por cerca de 100
metros, caindo na canaleta às margens
da rodovia. Socorristas e o médico do
Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em
Emergência) foram acionados, mas
devido a gravidade da colisão, a
mulher morreu na hora.
Dentro do Astra, com placas de Santa
Tereza do Oeste, estavam dois
ocupantes, que fugiram a pé. Havia
informações de que eles teriam se
escondido dentro de um clube, há alguns
metros do local e por isso a Polícia
Militar foi acionada para fazer a
verificação. Até o fechamento da edição,
eles não haviam sido identificados.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá

MULHER DE 27 anos estava em uma Honda Biz, atingida pelo Astra

Outro acidente
Há poucos quilômetros dali, próximo ao Contorno Oeste, na mesma
rodovia, outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma motocicleta e um Ford Ka.
Segundo testemunhas, a condutora do carro, um Ford Ka, saiu repentinamente da pista, em direção ao canteiro central e, ao voltar acabou atingindo a moto. Os dois ocupantes, identificados como Rafaela
Preussler, de 22 anos, e João Vitor do Amarente, de 20, ficaram feridos.
Rafaela teve contusão nos dois braços e foi levada pelos socorristas do Siate para um hospital particular por possuir plano de
saúde. Já João apresentava escoriações no tórax, joelho e suspeita
de fratura no pé esquerdo. Ele foi levado a UPA (Unidade de ProntoAtendimento) Veneza.

PERTO DO
CONTORNO Oeste,
duas pessoas ficaram
feridas em outra
colisão
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Giro da
Violência
Capotamento em São João

Dois veículos se envolveram em um acidente de trânsito na tarde de ontem, no cruzamento
da Avenida Curió com a Rua Jacutinga, no Jardim Clarito, em Cascavel. Segundo
populares, o motorista de um Fiat Uno prata seguia pela Avenida quando foi atingido por
outro Uno, vermelho, que cruzou a preferencial. Com o impacto da colisão, o Uno vermelho
acabou capotando. Além dos socorristas do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência), o Corpo de Bombeiros deslocou um caminhão para o acidente, já
que a vítima, uma mulher de 44 anos, estava encarcerada. Com ferimentos moderados, ela
foi levada para a UPA (Unidade de Pronto-atendimento) Brasília.

Sob investigação
Um procedimento administrativo deve ser aberto hoje pelo Município de Cascavel para apurar um
vídeo que circulou durante o domingo nas redes sociais em que, dois
agentes da Guarda Municipal teriam agido, segundo testemunhas,
de forma truculenta.
Conforme populares, eles foram
acionados até a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Brasília por
funcionários do local. Um homem
teria levado o filho para atendimento e, aos gritos, exigia que ele recebesse atendimento. Ele teria afirmado que, caso isso não acontecesse, perderia a cabeça. A servidora interpretou como uma ameaça e acionou a guarda.
No vídeo é possível ver que os
servidores imobilizaram o homem

com a arma de choque. O filho dele
pedia para que os guardas o soltassem, mas ele foi algemado. De
acordo com o diretor da Guarda
Municipal, coronel Avelino Novakoski, toda ação dos servidores
será apurada. “Tivemos conhecimento do vídeo, vamos ouvir todos os envolvidos, sejam eles os
servidores da UPA, os guardas e
também o homem detido e seu
filho, para que possamos verificar
se houve ou não abuso de autoridade”. O prefeito Leonaldo Paranhos também está ciente do caso
e determinou uma apuração rigorosa dos fatos e a abertura de
uma sindicância.
 Reportagem: Tissiane Merlak

Uma mulher de 48 anos ficou
ferida na tarde de ontem em um
capotamento em uma estrada
rural no distrito de São João do
Oeste. Margarete Aparecida Lima
foi socorrida por populares e
levada até o encontro da viatura
do Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em
Emergência). Com fratura fechada
em punho esquerdo e contusões
na cabeça, ela foi encaminhada a
UPA (Unidade de ProntoAtendimento) Veneza.

Traseira destruída
Um Gol, que seguia pela BR-277
no sentido Santa Tereza do Oeste
a Cascavel, ficou com a traseira
destruída na tarde de ontem.
Segundo populares, havia um
caminhão andando lentamente na
mesma faixa e, quando a
condutora do veículo mudava de
faixa, foi atingida por um carro
que seguia atrás, em alta
velocidade. Com o impacto, o Gol
chegou a rodar na pista. Já o
condutor do outro veículo que
seria de cor bordô, fugiu do
acidente. Ninguém ficou ferido.

Incêndio em residência
Uma casa ficou completamente
destruída na manhã de ontem em
um incêndio, na Rua Volochem,
próximo a Rua Universitária, no
bairro Universitário em Cascavel. A
residência, que fica nos fundos de
outro imóvel, de aproximadamente
50 metros quadrados, foi
totalmente consumida pelo fogo.
Não havia ninguém na casa e não
se sabe como o incêndio começou.
O Corpo de Bombeiros foi
acionado, mas apenas fez o
rescaldo das chamas.
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Giro Político
Sessão
recheada, até
que enfim!!!

politica@jhoje.com.br

Atitude estranha

Depois de um tempo
sem um projeto que se
diga “óooo” na sessão
ordinária, até que enfim a
pauta veio recheada e promete para hoje. E dada a
importância de todos esses projetos, há de se
pensar o horário que a
sessão, que começa às
9h30, vai terminar. É, o
dia promete ser movimentado na Câmara de Vereadores de Cascavel.
O tão esperado projeto que regulamenta as
políticas públicas de controle populacional, criação, comercialização,
adoção e controle sani-

tário de cães e gatos,
está para ser debatido e
votado. A proposta é do
Executivo e altera a Lei
112/2017 já existente.
A diferença que é com a
garantia da administração municipal de, neste
ano, destinar R$ 450 mil
para investimentos na
causa, e da previsão orçamentária para os demais anos, para tratar do
problema que é considerado de Saúde Pública. Membros das ONGs, protetores
independentes e simpatizantes da causa devem
marcar presença para
acompanhar a votação.

M agistério
Os vereadores também discutem e votam a Lei
que altera o plano de carreira dos profissionais
do Magistério em Cascavel. É o aumento gradativo de 1% no salário até que os educadores cheguem ao salário equiparado com o piso nacional,
que hoje eles não recebem.
O legislativo também vota o PPA (Plano Plurianual)
para 2018 a 2021, que é o planejamento do que será
feito no Município nesse período. O projeto vai à votação com 37 emendas propostas.
 Reportagem: Tatiane
Bertolino

O que se esperava era, por ter o PPA em pauta, sendo
uma discussão complexa, que o presidente da casa
Gugu Bueno colocaria apenas mais um projeto em
pauta. Mas são cinco e a maioria de grande
importância. Resta saber se a intenção é tirar a
atenção de alguma coisa no meio disso... Considerando
que as últimas sessões foram fraquíssimas.

Câmara lotada

Esperança...

Com projetos importantes,
a Câmara deve ficar sem
lugar sobrando dessa vez
na plateia. Isso porque as
ONGs e os simpatizantes
da causa esperam faz
tempo pelo andar do
projeto que regulariza a
castração.... E os
professores mais ainda
pelo tão sonhado piso
nacional, que antes era
‘cumprido’ apenas com
abono. Parece que a partir
de agora não vão mais
tapar o sol com a peneira.

Os simpatizantes da causa
animal vão à Câmara
‘cabreiros’ quanto à
aprovação do projeto. É
que já teve vereador
discutindo com o
coleguinha por conta do
assunto, e assusta o fato
de alguns pensarem: “mas e
os seres humanos?” É
preciso lembrar sempre que
uma causa não exclui a
outra, gente. Bom, pelo
menos a maioria dos
vereadores sinalizou ser a
favor do projeto.

SÓ NAS REDES SOCIAIS
Apesar de ficar tímido na entrega das casas do Riviera na
semana passada, o ex-prefeito de Cascavel Edgar Bueno
não deixou de se “exibir” nas redes sociais. Ele postou
fotos ao lado de moradores que ganharam a casa própria
no conjunto. Ele também posou ao lado das demais
autoridades que estavam no evento.
z O Hoje News publicou já sobre a proposta dos
vereadores Fernando Hallberg e Policial Madril de instituir
um dia especial para o idoso no calendário do
Município...
z 15 de junho, quando já é comemorado um dia mundial
a respeito. Pelo jeito mais vereadores parecem não se
importar para a ‘falta de dias no ano’ para tantos dias que
querem comemorar e apoiam a ideia.
z Lembrando que sempre há algo mais importante para se
discutir, gente... Se, quem sabe, o dia não existisse...
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Mais de R$ 1 mi ‘perdido’
por ano em exames
É ‘mania’ do bom brasileiro deixar a saúde para depois. Só que
falando em SUS, ‘esquecer’ da saúde gera um desperdício, porque
uma consulta ou exame têm custo
aos cofres públicos. Em Cascavel,
R$ 1.105.200 por ano são ‘desperdiçados’ em exames que a população não busca.
A conta é simples. Em exames
anatomopatológicos, que são aqueles usados para biópsia – saber se
a pessoa tem câncer -, o Município
paga R$ 16 mil reais por mês. Com
os laboratórios particulares contratados pelo Município – Biovel, Álvaro, Parzianello e Verônica – são
R$ 106 mil investidos por mês.
Com o Laboratório Municipal, são
R$ 185 mil por mês. Isso totaliza,
por ano, um investimento em Cascavel de R$ 3.684.000.
De acordo com a Secretaria de
Saúde, são 850 mil exames realizados por ano somados todos
esses laboratórios. E 30% deles
não são retirados pelos pacientes. Isso quer dizer que 30% do

dinheiro gasto com exames são ‘jogados pela janela’.
“Se a gente for avaliar o que a
gente perde em exame, que é feito
e não é retirado, e em consultas
especializadas que as pessoas simplesmente não vão, chega a uma
quantia assustadora”, ressalta o
secretário de Saúde, Rubens Griep.
E sim, o fator consulta também
é um problema. De acordo com o
secretário, são marcadas em Cascavel 8.500 consultas especializadas por mês via Cisop (Consórcio
Intermunicipal de Saúde). E o índice de faltas é de 25%. “Temos que
lembrar que essa consulta é paga.
A gente não deixa de pagar porque
o paciente não vai”, lamenta. “Para
ultrassom, são 5 mil pessoas esperando na fila. 35% disso faltam
na consulta”, complementa.

Secretaria e Conselho
definiram medidas
para tentar diminuir
faltantes

Vantagens do prontuário
Com o prontuário eletrônico o gasto com exames ficou menor e o
acesso melhor. Mesmo que o paciente não vá buscar o exame, o
resultado fica registrado. Em caso de um diagnóstico que comprometa
muito, o paciente é avisado, mesmo se não for buscar. Mas esse
registro é ainda mais importante porque, em caso de um paciente não
buscar seu exame e for a uma UPA, por exemplo, procurar atendimento, o médico tem acesso ao histórico dele, e não precisa repetir os
exames se eles forem recentes. “Antes não funcionava assim. Uma
mulher, por exemplo, fazia o exame preventivo em uma unidade, mas
quando ia a outra unidade o médico não sabia que ela tinha feito, e às
vezes ela não informava, e aí o profissional pedia novamente. Gerando
um gasto a mais desnecessário”, explica.
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Medidas
Há aproximadamente dois meses,
o Conselho de Saúde de Cascavel
definiu por algumas medidas para
tentar fazer com que os faltosos se
conscientizem. “Com relação às
consultas e aos exames, o que
ocorria antes era a pessoa marcar
e não ir, e aí ela remarcava na
frente de alguém que estava
esperando. Isso é injusto. Então, a
não ser que a pessoa dê uma
justificativa plausível, ela perde o
direito e tem de começar o
processo todo novamente no posto
de Saúde”, conta Rubens Griep,
secretário de Saúde.

FÁBIO DONEGÁ

24 CARROS PARADOS

FÁBIO DONEGÁ

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

Parados, carros
criam camada
de poeira no
estacionamento

O que chama a atenção na Secretaria de Saúde é a
quantidade de carros estacionados no prédio. São
124 e desses 24 estão parados por falta de
manutenção. A maioria criando camada de poeira. É
que a antiga gestão não deixou processo de licitação
em andamento para consertar os veículos. O processo
foi demorado e burocrático e terminou há cerca de um
mês. A partir de agora é que os veículos começarão a
ser consertados. “É uma licitação que atrai múltiplos
interesses, e as oficinas que concorrem disputam muito
e embargam o processo. Tende a atrasar mais do que
um processo normal”. O Hoje já mostrou a situação
de ambulâncias paradas sem uso da Secretaria. E com
o processo começando agora, devem ficar assim por
mais um tempo. “Temos um grande prejuízo porque
precisamos revezar principalmente as ambulâncias.
Fazemos o transporte de pacientes intermunicipal
quando precisa, e estamos nos virando com vários
veículos a menos”, ressalta.
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BANALIZAÇÃO DO CHOQUE
O caso do homem imobilizado pela Guarda Municipal de Cascavel, por meio de uma arma de choque na madrugada de ontem na UPA (Unidade de
Pronto Atendimento) do Bairro Brasília, chamou a
atenção e dividiu opiniões nas redes sociais, mas
boa parte dos internautas condenou a ação, considerada exagerada demais para alguns.
Este é o segundo caso que vira polêmica. Recentemente, agentes da Guarda Municipal usaram
a arma não letal para imobilizar um camelô na Avenida Brasil. O camelô, que foi detido e encaminhado
à 15ª SDP (Subdivisão Policial), chegou a urinar na
calça durante a abordagem. Mais tarde descobriuse que ele era foragido da polícia e respondia por
um latrocínio – roubo seguido de morte.
São dois casos que se tornaram público em função de que pessoas filmaram a abordagem e decidiram compartilhar em redes sociais. Será que não
há outros casos semelhantes, mas que não se tornaram públicos? Parece que há uma espécie de
banalização do uso de armas de choque e, mais
uma vez, aparentemente havia agentes exaltados.
O prefeito Paranhos já determinou uma rigorosa
apuração do caso, mas pelo andar da carruagem, em
sete meses de atuação após o término da “academia
de polícia”, os agentes da Guarda Municipal já estão
precisando passar por um curso de reciclagem.

General Paulo Humberto
Cesar de Oliveira, comandante
de operações terrestre do
Exército Brasileiro, em
entrevista ao jornal O Paraná.

NOTAS
 Riviera

 Suicídio

A Prefeitura de Cascavel
publicou, no sábado (23),
no Diário Oficial do
Município, a convocação de
61 servidores para atuarem
nas novas estruturas
públicas que atenderão a
população beneficiada com
as casas do Conjunto
Riviera. Os servidores serão
distribuídos em uma escola
municipal, dois Cmeis
(Centro Municipal de
Educação Infantil), além do
Cras (Centro de Referência
de Assistência Social).

Hoje, às 08h30, na antessala
da Câmara Municipal de
Vereadores de Cascavel, a
delegada Mariana Vieira, da
Delegacia de Homicídios e o
psiquiatra Fabiano
Agostinho estarão prestando
esclarecimentos para a
imprensa sobre questões
ligadas ao suicídio no
município e convidando
toda a sociedade para a
audiência pública que será
realizada na terça-feira (26)
às 19hs no Plenário do
Legislativo.

O Rocão, que
ontem teve mais
uma edição e
reuniu centenas
de amantes do
rock´n roll na
Praça do
Parigot de
Souza.

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

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

LUIZ CARLOS DA CRUZ

“Então, nós temos, sim,
a pretensão de nos
tornarmos uma
referência. Acho que a
sociedade e as diversas
instituições do Brasil
podem olhar para a
gente como uma
referência de atuação.”

A imprudência de
alguns motoristas
que insistem em
transitar em alta
velocidade no
perímetro urbano
da BR-467
provocando
acidentes fatais
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Fases da lua
NOVA
20/09 - 02h29

CRESCENTE
27/09 - 23h53

CHEIA
05/10 - 15h40

MINGUANTE
12/10 - 09h25

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000
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Bazar solidário
Nos dias 30 de setembro e
1o de outubro, o Albergue
André Luiz promove o Bazar
de Liquidação Inverno e
Verão. São várias peças
novas, seminovas e usadas
com preços a partir de
R$ 2. O endreço é Rua
Sandino Erasmo de
Amorim,1984.
Venha e colabore.
Mais informações pelo
telefone 99946- 0402
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A bela BARBARA KOPP
foi escolhida a Rainha da
Expovel 2017.
O registro é de Arivonil
Policarpo

gente@jhoje.com.br

Imperdível!
Hoje, o Sicredi traz para
Cascavel o conferencista
Mário Sérgio Portella, que
fará palestra no Tuiuti
Esporte Clube.
Os ingressos custam
R$ 20 cada um, e toda a
arrecadação será revertida
para o Cemic e a Apofilab.
GINA PRATI

Vera Berto e Luiz Carlos Berto, durante jantar
comemorativo aos cinco anos do Cascavel Rosa

Impacto Cultural
A Cufa Cascavel (Central
Única das Favelas)realizará
de 29 de setembro a 1º de
outubro a sétima edição do
Impacto Cultural nas
imediações do Paço das
Artes. O evento de hip hop
que já é tradição em nossa
cidade. Conta com vasta
programação, incluindo
batalhas de rap, break
dance, grafite, competição
de skate e sarau de poesias.

Grande nome
da aviação
Ozires Silva, o homem que
colocou o Brasil no mapa
mundial da fabricação de
aviões, estará hoje em
Cascavel. A convite do
Conselho de
Desenvolvimento Econômico
Sustentável, Ozires vai
aborar o tema “O desafio do
futuro”. Será partir das 19h,
no Teatro Municipal de
Cascavel.

Flores!

Sabor e saber
Sexta-feira tem o lançameno do livro Sabores e Amores, da
escritora Silvana Marcia Schilive. Quem ama poema e
culinára, não pode perder. O evento será às 19h30, na
Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos Santos.

Ninguém é igual a ninguém.
Todo o ser humano é um
estranho ímpar.
Carlos Drummond de Andrade

De 29 de setembro a 8 de
outubro, ocorre a 12ª
Rotary Fest Flores. O evento
será realizado no Centro de
Eventos de Cascavel.
A entrada é franca
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Grêmio deixa
vice-liderança

GRÊMIO

SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO
POS.TIME
1º Corinthians
2º Santos
3º Grêmio
4º Palmeiras
5º Cruzeiro
6º Botafogo
7º Flamengo
8º Atlético-PR
9º Chapecoense
10º Vasco
11º Atlético-MG
12º Fluminense
13º Bahia
14º Avaí
15º Sport
16º Vitória
17º São Paulo
18º Ponte Preta
19º Coritiba
20º Atlético-GO

PG
54
44
43
43
40
40
39
34
31
31
31
31
30
30
29
29
28
28
27
22

J
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
25
25
25
25
24
25
25
25
25
25

V
16
12
13
13
11
11
10
9
9
9
8
7
8
7
8
8
7
7
7
6

E
6
8
4
4
7
7
9
7
4
4
7
10
6
9
5
5
7
7
6
4

D
3
5
8
8
7
7
6
9
12
11
10
8
11
9
11
12
11
11
12
15

GP
35
26
40
36
31
32
34
29
29
24
27
34
31
16
30
29
33
26
24
23

25ª RODADA

O Grêmio já não é mais o principal perseguidor do líder Corinthians.
Ontem à noite, Tricolor gaúcho perdeu para o Bahia, na Fonte Nova, e
caiu uma posição na tabela do Brasileirão. A derrota em Salvador chegou foi amargada no último minuto
do jogo, em lance no qual Edilson
escorregou e Allione se jogou, aos
48min do segundo tempo. Rodrigão
cobrou o pênalti aos 52min e garantiu a vitória baiana por 1 a 0. A
queda de uma posição na classificação para o Grêmio aconteceu
após 12 rodadas como vice-líder.
Desde 13 de julho, quando venceu
o Flamengo fora e casa, o Imortal

estava logo abaixo do Corinthians.
A derrota em Salvador, combinada
com a vitória do Santos diante do
Atlético-PR, no sábado, faz do Peixe o novo segundo colocado. O Alvinegro Praiano soma 44 pontos e o
Grêmio permanece com 43.
JOGAM HOJE
20h

BRASILEIRÃO
Sport x Vasco

20h30

SÉRIE C
CSA x Tombense-MG

16h

ESPANHOL
Betis x Levante

16h

INGLÊS
Arsenal x West B. Albion

Flamengo
Santos
São Paulo
Fluminense
Coritiba
Atlético-GO
Chapecoense
Atlético-MG
Bahia
20h

1x1 Avaí
1x0 Atlético-PR
1x1 Corinthians
0x1 Palmeiras
2x3 Botafogo
1x2 Cruzeiro
1x0 Ponte Preta
1x3 Vitória
1x0 Grêmio
HOJE
Sport x Vasco

26ª RODADA
16h
16h
19h
11h
16h
16h
16h
16h
19h
20h

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

GC SG
14 21
16 10
22 18
26 10
22 9
25 7
24 10
28 1
37 -8
35 -11
31 -4
35 -1
32 -1
28 -12
36 -6
36 -7
37 -4
33 -7
32 -8
40 -17

OVO: conheça os principais

Parabéns!
Lucia Henz Hoff, Levi Filho, Arnélio Roque Anderle, Moacir Dupont, Romildo Wrasse, Leonel
Antonio Turmena, Maria de Lurdes Prado Becker, Nery Cardoso, Keila Martins Hunoff, Ana
Paula da Costa Savelli Luz, Camila Milazotto Ricci,
Ivan Silva, Valdo Grota, Vivian Gomes Pereira.

nutrientes deste superalimento
Proteína

Carro-chefe de uma verdadeira coleção de nutrientes deste alimento, a proteína
presente nos ovos é chamada de completa. Isso significa que ela é considerada
de alto valor, e tem boa absorção pelo organismo. “Além de ser uma fonte de
energia fundamental para o corpo humano, a proteína possui essencial papel na
fundação dos tecidos, sendo componente estrutural de todas as células – em
especial os músculos”, afirma Lúcia. Não à toa a proteína dos ovos é usada
como base para muitos complexos vitamínicos e suplementos para atletas. Um
único ovo possui cerca de 6 g de proteína, aproximadamente 10% da
necessidade diária.

ANJO HAHAHEL
Protege os dias: 02/05 - 14/07 - 25/
09 - 07/12 e 18/02. Número de sorte:
6. Mês de mudança: junho. Carta
do tarô: Os enamorados. Está presente na Terra: de 14:20 às 14:40
Quem nasce sob esta influência amará
as viagens, será instruído e todos os seus
empreendimentos terão sucesso. Ficará
célebre pelos feitos e glórias alcançadas
por seu talento e coragem. Lutará para
manter vivas as tradições e conservar
as lembranças das coisas queridas. Viajante e pesquisador dos fatos históricos,
esclarecerá quaisquer dúvidas ou coincidências dessa vida, através de lembranças de suas encarnações anteriores. Promoverá imagens culturais que ofereçam às pessoas,
além da beleza natural, também
conteúdos históricos, para enriquecê-las em sua sabedoria.

Vênus em seu signo está em contato com
Júpiter. Dia que enfatiza o amor. Mas cuidado com julgamentos e preconceitos.
Um momento interessante para expandir conceitos e atitudes. Cor laranja.
Dia em que sente a necessidade de se
expandir, em termos pessoais e profissionais. A carreira passa por uma abertura a novas possibilidades, que dependem de conhecimentos. Cor azul.

Libra

Estas são somente algumas das propriedades
positivas dos ovos, hoje reconhecidos como
um verdadeiro superalimento. Tanto para
crianças, adultos, atletas e idosos, seus
nutrientes são essenciais e perfeitos para uma
vida saudável.

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

Escorpião

Apesar de serem duas substâncias diferentes, estes
carotenoides atuam juntos em prol de uma boa saúde dos
olhos ao longo da vida. “Ambos possuem funções
antioxidantes, que também têm a capacidade de combater
o envelhecimento das células, reduzindo riscos
relacionados ao surgimento de doenças crônicas”, explica
a nutricionista. Muitos optam por suplementações em
cápsulas para suprir a demanda diária destes nutrientes, no
entanto, uma gema já possui algo em torno de 0,2 mg de
cada uma destas substâncias – isso torna o ovo um
alimento rico em luteína e zeaxantina.

Dia interessante para contatos com
pessoas que ampliem os seus horizontes, geminiano. Ênfase no compartilhar
de conhecimentos e de aprendizados.
Viagens, estudos. Cor cinza.

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

Sagitário

 Luteína e Zeaxantina

Questões financeiras são o foco de hoje,
seja em recursos próprios ou compartilhados. Conhecimento, contatos e inteligência são as chaves para a prosperidade dos taurinos. Cor verde.

Hoje o foco está em conhecimento,
mobilidade, contatos, expansão de horizontes. Muito a aprender e a compartilhar. Pode ver as coisas sob um
prisma mais abrangente. Cor roxa.

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

Capricórnio

Grãos como o feijão e lentilha, carnes vermelhas e a
beterraba são famosas fontes de ferro na alimentação dos
brasileiros. Nem todos ainda sabem que a gema dos ovos
também é uma rica fornecedora deste mineral para o
organismo humano. Linhas gerais, ela possui cerca de 1 mg
de ferro – o recomendável para homens adultos é a ingestão
de 8 mg por dia, bem menor que as necessidades das
mulheres adultas, que são de 18 mg diárias. Nas crianças,
o ferro do ovo surge como um aliado ainda mais poderoso,
e se torna mais um alimento a ajudar a reduzir o surgimento
de anemias.

Dia que enfatiza o conhecimento, a fé,
a expansão de horizontes, nativo de
Áries. Busca de informações e de
aprendizados que estimulem a renovação da confiança na vida. Cor azul.

Momento importante para refletir sobre
questões espirituais, filosóficas, metafísicas. Sabedoria, conhecimentos, contatos e experiências que ampliam horizontes. Cor verde.

Aquário

DIVULGAÇÃO

 Ferro

Fase interessante para a expansão
afetiva, no relacionamento amoroso e
de amizade. As relações são favorecidas pela passagem do planeta Vênus
no signo oposto ao seu. Cor azul.

Peixes

A colina também é uma vitamina,
mas cabe ressaltá-la por sua
presença em abundância nos ovos.
Integrante dos fosfolipídios,
estruturas essenciais na composição
de membranas celulares e da
fosfatidilcolina e componente destas
membranas, esta substância atua na
sinalização celular, no metabolismo e
no transporte de lipoproteínas.
“Estudos de longo prazo
demonstram que dietas ricas em
colina geram satisfatórios resultados
para funções do cérebro humano e
foram identificadas melhoras
significativas em testes de memória e
baixos índices de alterações
cerebrais associadas à demência.

Áries

Ingerido em quantidades adequadas,
este mineral também presente nos
ovos auxilia no fortalecimento do
sistema imunológico, no controle
glicêmico e na regulação da tireoide.
“O selênio também é um elemento
que desempenha importantes funções
biológicas, como a formação de
hormônios, a síntese do DNA e
afeta de maneira muito positiva a
fertilidade e a capacidade
reprodutiva”, diz Lúcia. Em adultos,
a recomendação da ingestão desta
substância varia entre 45 a 55
microgramas por dia – e um ovo
possui aproximadamente 15 mcg, o
que representa 33% das
necessidades do corpo humano.
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horóscopo

 Colina

Touro

 Selênio

Gêmeos

Os ovos são ricos em vitaminas
lipossolúveis (A, D, E, K) e do
complexo B. Este conjunto de
substâncias é essencial para a visão,
promove o crescimento, dá energia e
disposição para as atividades físicas e
intelectuais e, dentre outros benefícios,
combate radicais livres. As vitaminas
presentes no ovo também aumentam a
resistência contra infecções, previnem a
ocorrência de doenças respiratórias.

Quando Israel saiu do Egito, e a casa de
Jacó de um povo de língua estranha,
Judá foi seu santuário, e Israel seu domínio. O mar viu isto, e fugiu; o Jordão voltou
para trás. Os montes saltaram como carneiros, e os outeiros como cordeiros. Que
tiveste tu, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão,
que voltaste para trás? Montes, que saltastes como carneiros, e outeiros, como
cordeiros? Treme, terra, na presença do
Senhor, na presença do Deus de Jacó. O
qual converteu o rochedo em lago de águas,
e o seixo em fonte de água.

Câncer

 Vitaminas

Salmo do Dia Salmos 114:1-7

Leão

Cada vez mais estudos e pesquisas
reafirmam que o ovo é uma rica fonte
de pura saúde e que seu rótulo de
“vilão” foi uma injustiça propagada
durante muitas décadas. Acessível,
barato e saboroso, o alimento quebrou
vários mitos nos últimos anos, como o
fantasma de que o seu consumo
aumenta o colesterol. Ao contrário
disso, muitos benefícios para a saúde
têm sido comprovados. O Instituto
Ovos Brasil compartilha uma lista dos
mais importantes nutrientes do
alimento, elencados pela nutricionista
Lúcia Endriukaite.
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Foco na expansão pessoal e profissional. Quer mais espaço, liberdade, experiências. As questões da vida familiar e emocional devem ser olhadas com
uma visão mais ampla. Cor verde.

OVO: conheça os principais

Parabéns!
Lucia Henz Hoff, Levi Filho, Arnélio Roque Anderle, Moacir Dupont, Romildo Wrasse, Leonel
Antonio Turmena, Maria de Lurdes Prado Becker, Nery Cardoso, Keila Martins Hunoff, Ana
Paula da Costa Savelli Luz, Camila Milazotto Ricci,
Ivan Silva, Valdo Grota, Vivian Gomes Pereira.

nutrientes deste superalimento
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ANJO HAHAHEL
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N o velas
GLOBO

• A FORÇA DO QUERER
DIVULGAÇÃO

JOYCE SE DESESPERA
COM A NOTÍCIA DA
GRAVIDEZ DE IRENE
Irene provoca Caio e afirma a Mira que exigirá a
pensão de Eugênio. Ritinha sugere que Joyce crie o
filho de Irene com Eugênio. Amaro alerta Ruy sobre
a possível reação de Zeca à sua perseguição. Rubinho prepara sua fuga com a família. Bibi questiona
Aurora sobre a visita de Selma. Jeiza pergunta a Caio
sobre seu envolvimento com Bibi. Jeiza resgata crianças sequestradas por bandidos. Joyce decide dar
uma nova chance a seu casamento com Eugênio.
Joyce se desespera com a notícia da gravidez de Irene e pede que Eugênio se afaste. Guto conta para
Zeca que Ruy é o comprador da casa de Nazaré.

• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Marta se penaliza com o sofrimento
de Clara. Moqueca avisa a Anderson
que Max esteve procurando por Tina.
Guto comemora a decisão de Benê de
se apresentar com ele na Balada Cultural. Dóris aconselha Ellen a se preparar para a prova que macará sua entrada no Colégio Grupo. Marta conversa
com Malu sobre o problema de Clara e
se surpreende com a atitude da mãe
da menina. Malu retém o celular de Clara. Marta revela a situação de Clara a
Luís, que interrompe a viagem para ajudar a filha.
PEGA PEGA
Eric se surpreende ao saber que
Lourenço foi namorado de Luiza. Júlio
acusa Antônia de negar seu sentimento por ele. Sabine pede a Malagueta um
levantamento das posses de Eric, e
justifica que pretende comandar o escritório do Brasil. Sandra Helena e Valquíria discutem. Eric questiona Athaíde sobre suas lembranças do acidente de

Mirella. Malagueta sente ciúmes de Maria
Pia ao encontrá-la com Lourenço.
• SBT
CARINHA DE ANJO
Zeca fica chateado que Juju não
será mais sua empresária. Emílio consegue gravar escondido Frida dizendo
que a história do livro de Bárbara ter
sido roubado e depois aparecido nas
coisas de Adriana foi uma armação dela
com a amiga e que contou com a ajuda
da irmã Luzia. A noviça Fabiana escuta
a gravação e vai até a sala da Madre
Superiora para mostrar o áudio e desmascarar Luzia.
• RECORD
O RICO E LÁZARO
Darice diz a Sammu que o segredo
delas está prestes a ser descoberto,
de que Labash-Marduk não é filho dela,
e sim de Rebeca e Hurzabum. Sammu se espanta e pergunta o que aconteceu. Darice conta que viu Aspenaz
conversando com Shag-Shag e falan-

do que a pinta que o menino tem na
mão é igual a pinta do rei e de Hurzabum. Joaquim e Ravina permanecem
calados diante do interrogatório de
Nebuzaradã. O chefe da guarda se irrita ameaça os torturar.
BELAVENTURA
Segunda, 25 de setembro
Pietra está espantada diante de
Laurinda, que está incomodada. Severo não aprova o casamento de Brione
com Gonzalo e os dois discutem. Otoniel observa um mapa, onde Mistral localiza as regiões importantes. Otoniel
diz a Mistral que talvez uma aliança com
a região de Cabúri marque o início de
uma nova história para Belaventura.

• BAND
MIL E UMA NOITES
Kaan foge no meio da festa de casamento de Sherazade e vai ao encontro
de Onur para pedir ajuda. Onur invade o
casamento de Sherazade levando Nilufer e Kaan com ele. Sherazade desiste
do casamento na última e fica com Onur.

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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PALAVRAS CRUZADAS
SHOPPING JL
 IT - a coisa
Sala 1: Qui a Qua 14h - 16h30 - 19h (dublado)
Sala 1: Qui a Qua 21h30 (legendado)
 Emoji: O Filme
Sala 2: Qui a Qua 19h30 - 21h30 (3D)

DIVULGAÇÃO

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

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

DIVULGAÇÃO

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

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

 It - A Coisa
Sala 1: Qui a Qua 16h20 - 21h30
 O Que Será de Nozes 2
Sala 2: Qui a Qua 13h45 - 17h40

DIVULGAÇÃO

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

SOLUÇÃO ANTERIOR
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CRIANÇA

BENJAMIM SOUZA GEHN, QUE
COMPLETOU COMEMORANDO SEU
PRIMEIRO ANIVERSÁRIO
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ADRIANA TONELLI
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1 - Todas as mães têm,
Sem ele não tem pão.
Some no inverno,
Aparece no verão.
2 - O gafanhoto traz na frente e a
pulga traz atrás?
3 - Qual é a parte do
corpo que, se você tirar uma
letra, fica vazia?

VITOR HENRIQUE e VITIELLY
HELOISE, by Ana Lu-Fotografia

4 - Qual é a palavra de 7 letras
que, se tirarmos 5, ficam 11?
LEILA LANG

LEILA LANG

JOÃO
ALEXANDRE
é pura
fofura

Nossos amiguinhos estão com muita fome!
Ajude-os a chegar ao seu lanche preferido.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

JOÃO VITOR:
O PALHACINHO
MAIS LINDO DO
MUNDO

Encontre as sete diferenças entre as figuras.

RESPOSTA DA CHARADA: 1 - O TIL (~). 2 A SÍLABA "GA". 3 - A BOCA. SE TIRAR O "B", FICA "OCA". 4 - É A PALAVRA "ABACAXI". SE TIRARMOS "ABACA", FICA O "XI" (ONZE, EM NÚMEROS ROMANOS).
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OBITUÁRIO
EM JULHO, IRÊNIO
FEZ UM ENSAIO
FOTOGRÁFICO
COM A
ESPOSA PARA
COMEMORAR OS
69 ANOS DE
CASAMENTO
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IRÊNIO BATISTA DE OLIVEIRA
24 de dezembro de 1924

 19 de setembro 2017

Fé, alegria e muita história
Em 1957 Cascavel começava a
dar seus primeiros passos quando
Irênio Batista de Oliveira chegou à cidade do oeste do Paraná. Baiano da

FOTOS:ARQUIVO DE FAMÍLIA

cidade de Xique-Xique, ele escolheu
Cascavel para, ao lado da esposa
Lourdes Porverente de Oliveira, se estabelecer e criar os filhos. Durante
muitos anos trabalhou como motorista. Automóveis sempre foram uma de
suas grandes paixões.
Oito anos depois de chegar a Cascavel, foi apresentado para atender
a obra de Deus pela Congregação
do Brasil, como cooperador. Em
1980 foi ordenado como ancião.
Dentro da denonimação religiosa foi
um exemplo de fé, crença, dedicação e amor à doutrina da igreja. Sua
maior alegria era estar entre a família e a irmandade.
“Ele era um homem de fé. Um verdadeiro amigo de Deus. Toda vez que
eu precisava de algo impossível, ligava para ele e pedia: Vovô ore, fale
com Deus, peça para ele me atender. E vovô dizia: Se eu sentir, peço.
Ele pedia e o milagre acontecia”,
relata a neta Abilene.

CONTADOR DE HISTÓRIAS
Outra paixão era contar histórias para os netos. O conto da “Cara
de Pau” era uma das histórias infantis que os netos ouviram inúmeras vezes. “Lembro como se fosse
hoje ele contando da moça que tinha ganhado três vestidos lindos e
coloridos”, lembra a neta.
E não eram apenas as crianças

que se divertiam com o bom humor
do seu Irênio, os adultos também.
Nos momentos de fotografia, ele
contagiava a todos. Ao invés de
sorrir para a foto, preferia fazer engraçadas caretas. Costumava passar o dedo na boca da neta e dizia:
“Eu peguei num ratinho, mas estava limpinho”.

Faleceu no dia 19 de setembro aos 92 anos. Deixa a esposa Lourdes, três filhos,
quatro filhas, 26 netos e oito bisnetos. Após velório que reuniu mais de 3 mil
pessoas, foi sepultado no Cemitério Central de Cascavel.

