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Megasena
Concurso: 1981

06 15 19 37 39 53

Dupla sena
Concurso: 1708

05 14 18 22 26 501º sorteio

01 02 06 15 33 482º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1577

03 05 06 07 09 10 11 13
15 16 17 18 19 21 24

Quina
Concurso: 4515

02 11 39 54 59

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: 5226

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

46.488
11.592
65.286
65.027
07.460

PLACAR DE ONTEM

LIBERTADORES
Barcelona    0 x 3 Grêmio

SUL-AMERICANA
Nacional   1 x 4 Independiente

Fluminense   0 x 1 Flamengo

Com o voto do deputado Lelo
Coimbra (PMDB-ES), líder da maio-
ria, o plenário da Câmara rejeitou
ontem o pedido da Procuradoria-
Geral da República (PGR) para que
o Supremo Tribunal Federal (STF)
investigue o presidente Michel Te-
mer e os ministros Eliseu Padilha
(Casa Civil) e Moreira Franco (Secre-
taria Geral). Isso porque, de acor-
do com a Constituição, era neces-
sário que ao menos dois terços dos
deputados votassem a favor da con-

Câmara rejeita denúncia
FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

DENÚNCIA
No dia 14 de setembro, o ex-procurador-geral da República Rodrigo
Janot apresentou ao STF a segunda denúncia contra o presidente Michel
Temer. Em junho, Janot havia denunciado o presidente pelo crime de
corrupção passiva. Desta vez, Temer é acusado de liderar uma organização
criminosa desde maio de 2016 até 2017. De acordo com a denúncia, o
presidente e outros membros do PMDB teriam praticado ações ilícitas em
troca de propina, por meio da utilização de diversos órgãos públicos.

BANCADA
PARANAENSE

Da bancada paranaense, 18 votaram a
favor do relatório da CCJ (favoráveis a

Temer) e 12 contra.

18 VOTARAM A FAVOR
DO RELATÓRIO DA CCJ

Alex Canziani (PTB)
Alfredo Kaefer (PSL)
Dilceu Sperafico (PP)
Edmar Arruda (PSD)

Evandro Roman (PSD)
Fernando Giacobo (PR)

Hermes Parcianello (PMDB)
João Arruda (PMDB)

Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Luiz Nishimori (PR)
Nelson Meurer (PP)

Nelson Padovani (PSDB)
Osmar Ber toldi (DEM)

Osmar Serraglio (PMDB)
Reinhold Stephanes (PSD)

Sérgio Souza (PMDB)
Takayama (PSC)

Toninho Wandscheer (Pros)

12 VOTARAM CONTRA
O RELATÓRIO DA CCJ:
Aliel Machado (Rede)
Assis do Couto (PDT)
Christiane Yared (PR)
Diego Garcia (PHS)

Ênio Verri (PT)
Francischini (SD)

Leandre (PV)
Leopoldo Meyer (PSB)
Luciano Ducci (PSB)
Rubens Bueno (PPS)
Sandro Alex (PSD)
Zeca Dirceu (PT)

tinuidade da investigação. Com o
voto número 172 atinge-se um ter-
ço da Casa e fica impedido o pros-
seguimento da denúncia.

No momento em que foi dado o
voto decisivo favorável ao parecer
do relator, deputado Bonifácio de
Andrada (PSDB-MG), que recomen-
dava a inadmissibilidade da autori-
zação para investigar a denúncia,
já tinhamvotado pelo prossegui-
mento da denúncia 156 deputados
e por abstenção 15.
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5 mil notificações mensais
O Serviço de Vigilância Sanitária de Cascavel, responsável em promover e proteger a saúde da
população, emite aproximadamente cinco mil notificações mensais. Segundo a Secretaria de
Saúde, a rotina de fiscalização e concessão de licenciamento sanitário garante segurança à

população. O órgão tem como atribuição eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde.
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 AÍLTON SANTOS

 BURACOS
EM FILA

Inaugurado há três meses, o
viaduto ligando os bairros
Pacaembu e Presidente

trouxe mais segurança para
quem cruza a BR-277, mas os

buracos nas vias de acesso
têm irritado motoristas. A

Secretaria de Obras Públicas
realizou uma operação tapa-
buracos há cerca de um mês,
mas os problemas persistem.
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Horta comunitária no Riviera
Mais uma horta comunitária

está nascendo em Cascavel, agora
no Conjunto Residencial Riviera.
Equipes da Agricultura Urbana tra-
balham para que mais este espa-
ço de cultivo de alimentos faça par-
te do programa implantado pela
administração Leonaldo Paranhos,
que visa à produção de alimentos
saudáveis, livres de agrotóxicos,
sendo um instrumento de ação so-
cial e uma excelente estratégia de
segurança alimentar e nutricional
nas comunidades.

A nova horta foi arada e ontem
começou receber as mudas de ba-
tata-doce, tomate cereja, quiabo,
feijão e mandioca. De acordo com
o coordenador executivo do Progra-
ma Território Cidadão, Ailton Lima,
hoje temos em Cascavel 16 hortas
implantadas. Dessas, cinco estão
produzindo alimentos e oito estão
plantadas ou semeadas.

"A primeira delas, que serviu de
projeto-piloto, no Território I do Bair-
ro Cascavel Velho, serve de mo-
delo não apenas para as demais
hortas de Cascavel, mas também
para municípios da região, que
constantemente a visitam. Está a
cada dia mais atrativa, produzin-
do a todo vapor, em parceria com
a comunidade", detalha.

PROGRAMA
A Agricultura Urbana faz parte do programa Território Cidadão, em parceria
com a Fundetec e a Secretaria de Agricultura. A previsão é de que o ano de 2017
seja encerrado com 20 hortas implantadas e todas produzindo, cumprindo o
que prevê o programa, que é justamente a produção de alimentos em áreas
urbanas e periurbanas, o desenvolvimento econômico e o bem-estar social
com baixo custo de produção e o envolvimento da comunidade. "Além de
produzir alimentos, a implantação de hortas visa, ainda, combater problemas
de segurança pública relacionados a terrenos baldios e estimular o combate
ao mosquito Aedes aegypti e outros insetos, a geração de renda, a inclusão
social, a qualidade de vida e a colaboração com o meio ambiente", reforça o
presidente da Fundetec e coordenador do Programa Território Cidadão, Alcione
Tadeu Gomes, lembrando que "o sistema de irrigação das hortas será manual,
para também incentivar a atividade física".

Parceria
As hortas implantadas até o

momento estão sendo cultivadas
em parceria com associações de
moradores. O Município entra

com o preparo do solo, adubação,
plantio, assistência técnica e

maquinário. "Entregamos a horta
pronta e a associação de

moradores assume os cuidados e
a manutenção, sempre com

assistência técnica da prefeitura,
por meio da Fundetec/Agrotec e

da Secretaria de Agricultura",
detalha Alcione.TERRA SENDO PREPARADA para a

implantação da horta comunitária

SECOM
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Ataque mais rentável
Dono da maior goleado aplicada

no campeonato (9 a 2 sobre o Tole-
do) e vindo de goleada em seu último
jogo, na semana passada, por 7 a 2
sobre o Campo Mourão, o Cascavel
Futsal está na semifinal da Série Ouro
do Campeonato Paranaense como o
ataque mais produtivo de toda a com-
petição. Para comemorar a classifica-
ção à semi, a Cooperativa Sicredi Van-
guarda PR/SP/RJ, que é patrocinado-
ra do time cascavelense, dobrou o
valor doado à Apae da cidade por cada
gol da equipe no Estadual.

A partir desta etapa, a cada gol

realizado nas partidas semifinais serão
doados R$ 300 para a Apae (Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais). Caso o time se classifique para a
final da competição, que será definida
em dois jogos, o valor doado subirá
para R$ 500 por gol. Durante a pri-
meira fase e as quartas de final, o va-
lor foi de R$ 150 por gol marcado.

O time cascavelense é o que mais
marcou gols no campeonato. Foram
84 na primeira fase e mais 10 nas quar-
tas de final, totalizando 94 balança-
das de rede e R$ 14,1 mil do Sicredi
destinado à Apae.

VÍNCULO FORTALECIDO
Para o presidente da Cooperativa Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ, Luiz Hoflinger, a
iniciativa é uma forma de apoiar o desenvolvimento do esporte e de fortalecer
vínculos com instituições por meio de ações sociais. “Procuramos sempre reafirmar
os valores que norteiam o cooperativismo e que fortalecem a ligação entre
diferentes setores, como esporte e educação, para a construção de uma
sociedade melhor”, comentou.

SÉRIE OURO
Ainda sem data marcada para
enfrentar o Marreco nas duas
partidas semifinais da Série Ouro,
o Cascavel Futsal segue
aprimorando a pontaria nos
treinamentos. Além disso, espera
pelo compromisso do adversário
na Liga Futsal. Pela rodada de
volta das quartas de final, o
Marreco desafiará no sábado o
atual campeão Corinthians, em
São Paulo, depois de ter vencido
por 6 a 4 no jogo de ida. Caso
passe pelo Corinthians, o time
beltronense atuará no dia 4 de
novembro (sábado da semana que
vem) pela Liga. Caso contrário,
receberá os cascavelenses nessa data.

AÍLTON SANTOS
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos:Aílton Santos

A gestão do fundo do IPMC segue as determinações do CMN (Conse-
lho Monetário Nacional) e da Secretaria de Previdência (antigo

Ministério da Previdência). “É uma atribuição do Conselho Municipal
de Previdência definir a Política de Investimentos Anual, onde já se deli-
mita a diversificação da carteira nos diferentes segmentos, a forma de
gestão e os critérios a serem observados na escolha das instituições
financeiras”, explica Alcineu.

Cabe ao Comitê de Investimentos a execução da Política de Investimen-
to do fundo. Esse comitê é formado pelo presidente, pelo contador do IPMC
e por servidor efetivo que atualmente é um economista da Secretaria de
Finanças. É esse Comitê que faz a análise de cenários econômicos e confor-
me as expectativas faz as alterações na carteira de investimentos. Atual-
mente, a prática do IPMC de Cascavel é a aplicação em fundos de investi-
mentos que compram os títulos. “Não compramos diretamente porque há
certa burocracia e custos que inviabilizam esta prática”, ressalta.

mais restrita Autonomia
O deputado federal Alfredo

Kaefer se mostrou preocupado
com a medida e articulou uma

audiência pública na qual o
assunto foi discutido. A discussão

é de que os regimes próprios
estão engessados em suas

aplicações e que a nova medida
faz com que o sistema fique
ainda mais engessado. “A

Secretaria de Previdência Social
quer que a maioria das

aplicações desses fundos seja
direcionada a títulos públicos.
Nós queremos dar liberdade

para que eles possam atuar de
forma independente e façam as

aplicações que lhe forem
convenientes”, afirma Kaefer.
O entendimento é que a União
quer que esses fundos apliquem

seus recursos em títulos públicos,
cujo rendimento é a taxa Selic,

de 8,25% ao ano.

Atualmente, IPMC possui 27
FUNDOS de investimento

 Como funciona
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Veterana das piscinas, Ana Lucietto
competiu em Goiânia no fim de
semana, nos Jogos Universitários
Brasileiros. Em três dias de disputas,
ela conquistou três medalhas. Na
sexta-feira faturou a medalha de
bronze nos 800m livre, com o tempo
de 10’16’’48; no sábado, dia em
que comemorou mais um aniversário,
faturou a medalha de bronze nos
400m livre, com o tempo de
4’59’’03; e no domingo, último dia
da disputa, a nadadora do clube
Comercial e que representou a
Unipar nos Jogos conquistou a
medalha de prata nos 1500m livre,
com 19’39’’97.

Com o veterano professor Wanderley Wyzykovski à frente dos profissionais
técnicos, as equipes de atletismo de Cascavel tiveram três atletas em destaque
dentre os dez participantes. No masculino, Bruno Henrique Parolin e Carlos
Henrique Bonatto Martins foram os responsáveis pelos 16 pontos da equipe,
que terminou na 11ª posição da classificação geral dentre os 16 municípios
participantes. Bruno foi medalha de bronze no salto triplo (seis pontos) e
quarto colocado no salto em distância (cinco pontos), enquanto Carlos foi
sexto colocado (três pontos) nos 200m rasos e sétimo (dois pontos) nos
400m rasos. No feminino, Luiza Cristine Moura Alves conquistou os oito
pontos da equipe que terminou em 12º lugar dentre as 15 participantes. Ela
foi quinta colocada nos 100m com barreiras e nos 400m com barreiras.

ARQUIVO ATLETAS ARQUIVO ATLETAS

Lutadores da N1 Team de Cascavel, Mario
Galavoti e Jonathan Vendrame, sob o comando do
professor Elson, representarão o Brasil no
Campeonato Sul-Americano de Kickboxing, a ser
realizado de 30 de novembro a 3 de dezembro na
cidade de Foz do Iguaçu. Para isso, entretanto, os
lutadores buscam apoio junto ao empresariado e
demais segmentos da sociedade para conseguir
patrocínio. Serão aproximadamente R$ 1,2 mil de
despesa para cada um. Aqueles que tiverem interesse
em ajudar devem entrar em contato pelo telefone
98821-7887. O Sul-Americano é organizado e
realizado pela Wako, sigla em inglês para
Organização Mundial das Associações de
Kickboxing, a entidade máxima do esporte no mundo.

ARQUIVO ATLETAS
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Aplicação
A resolução nº 4.604/2017 da União é recente, foi

publicada no dia 19, mas ainda traz poucos reflexos a
Cascavel.

A proposta é de que a maioria das aplicações dos
fundos próprios de previdência seja direcionada a títu-
los públicos, sob rendimento da Taxa Selic – atualmen-
te de 8,25% ao ano, em vez de buscarem opções muito
mais rentáveis no mercado financeiro.

Cascavel possui o regime próprio para servidores
com o IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Cascavel). E, de acordo com a presidência
do instituto, por enquanto não há qualquer previsão de
que haverá maior ou menor dificuldade para atingir a
meta atuarial. “O que já observamos é que alguns pro-
dutos mais complexos, onde há maior potencial de re-
torno, estão com mais restrição para serem ofertados
ao regime próprio de previdência social. Mas, também,
lembramos que é uma regra de economia que quanto
maior o retorno, maior o risco de aplicação”, explica,
em nota, o presidente do IPMC Alcineu Gruber.

 A alíquota de contribuição dos
servidores de Cascavel é de 11% e
a contribuição patronal é de 11,5%.
Os recursos são repassados men-
salmente aos cofres do IPMC, que
automaticamente faz a aplicação em
um dos fundos de investimentos.

“A resolução traz mudanças im-
portantes que afetam a governan-
ça dos regimes próprios de previ-
dência e, principalmente, alteram
limites de aplicação nos diferentes
segmentos. Já observamos que al-
guns tipos de ativos foram amplia-
dos os limites e outros reduzidos.
Outra mudança importante é que
produtos mais complexos passarão
a ter maiores exigências para que
possamos acessar. Ainda não hou-
ve tempo hábil para analisar outros
impactos”, avalia.

Alcineu
Gruber,
presidente

do Instituto
de Previdência
do Município

A líquota

O IPMC
O IPMC possui atualmente 27 fundos de investimentos, cada

um deles com características diferentes, e o número de fundos e
o valor aplicado em cada segmento de investimento vai se alteran-
do ao longo do tempo, conforme o cenário econômico se altera, de
acordo com Alcineu. A rentabilidade obtida com esses fundos em
2017, até o dia 31 de setembro, foi de 7,02%. E a meta atuarial
do período foi de 5,74%. Atualmente, o fundo previdenciário do

IPMC possui o valor de R$ 265.936.520,63.
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Superando as
“criadoras”

Modalidade que leva o nome
de todo o Oeste paranaense para
mundo, a ginástica rítmica foi do-
minada na Fase Final A dos Jogos
da Juventude pelas ginastas de
Londrina, polo do esporte e sede
da 30ª edição da competição,
nesta semana.

As atletas de Cascavel, entre-
tanto, deram trabalho para as do-
nas da casa. Comandadas pela to-
ledana Ana Paula Scheffer, as gi-
nastas Kauany Zanetti Paes, Sa-
mara Arcala Sibin, Micaelli da Cos-
ta Silva e Lucyellen dos Santos
Zanchettin fizeram frente às re-

Tênis
A cidade de Cascavel foi
representada por 11 atletas nas
disputas do tênis da Fase Final A
dos Jogos da Juventude do
Paraná, em Londrina. No naipe
masculino a equipe cascavelense
ficou em quarto lugar (14 pontos)
dentre os nove municípios
participantes, atrás de Maringá
(21), Londrina (18) e Curitiba
(16). No feminino, a equipe
cascavelense foi a sexta colocada
(11 pontos) dentre seis
participantes, atrás de Londrina (21),
Maringá (18), Foz do Iguaçu (16),
Curitiba (14) e Arapongas (12).

presentantes de Toledo, outra for-
ça no Estado, como a segunda for-
ça na competição no Nível A, que
reuniu as ginastas mais graduadas.

A equipe cascavelense terminou
em segundo lugar por equipes, atrás
da representação de Londrina e à
frente da de Toledo. Individualmente,
destaque para Kauany, atleta do Tuiuti
e que terminou em terceiro lugar no
individual geral, atrás de duas atletas
de Londrina. Ela também foi finalista
nos quatro aparelhos, tendo fatura-
do a medalha de prata na bola, termi-
nado a fita em quarto lugar, o arco
em quinto e as maças em sexto.

CLASSIFICAÇÃO
Maiores delegações da
competição, Londrina, Curitiba
e Maringá dominam a
classificação por pontos
conquistados dentre os
municípios participantes da Fase
Final A dos Jogos da
Juventude, em Londrina,
respectivamente com 267, 243
e 221 pontos. Já Foz do Iguaçu
aparece em quarto lugar e (154)
Cascavel em quinto (113).

JOJUPS
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Diversos motivos
Muitos seriam os motivos para que Rubens Griep pedisse
“pra sair”. Além da dificuldade da pasta, das cobranças,

ele está finalizando o doutorado, tem filhos... Enfim, e dá
pra imaginar que alguém que assuma uma secretaria de
tamanha importância e com tanta cobrança não tenha

mais “vida” por conta do trabalho.

Outros boatos
Essa é, pelo menos, a
terceira onda de boatos de
que Rubens vai deixar a
secretaria. De outras vezes,
o prefeito Leonaldo
Paranhos fez questão de
insistir, conversar e lutar
para mantê-lo na pasta.
Griep assumiu no início do
ano com diversos
problemas: falta de
servidores, veículos sem
manutenção, falta de
medicamentos, etc, etc.

Análise orçamento
A Comissão de Economia,
Finanças e Orçamento da
Câmara, representada pelos
vereadores Serginho
Ribeiro (PPL) e Mazutti
(PSL), se reuniu ontem

com o secretário de
Finanças, Renato Segalla e
com a técnica da Secretaria,
Sonia Klann. A reunião foi
para pedir aos gestores do
município que, nos
próximos anos, as leis que
regem o orçamento sejam
encaminhadas com mais
antecedência à Câmara.

Debate
Isso porque há necessidade
de muito debate a respeito
e os legisladores precisam
ter conhecimento para
discutir e propor emendas,
seja ao PPA, à Lei de
Diretrizes Orçamentárias ou
à Lei Orçamentária Anual. A
Secretaria de Finanças
concordou com a
proposição dos vereadores.

NOVNOVNOVNOVNOVAS REGRAS PAS REGRAS PAS REGRAS PAS REGRAS PAS REGRAS PARA POSTARA POSTARA POSTARA POSTARA POSTOSOSOSOSOS

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Foi realizada ontem a reunião para debater a necessidade
de um calendário oficial de eventos de Cascavel.

 Proposta que será encaminhada em forma de projeto de
lei pelo vereador Carlinhos Oliveira.

 Atualmente, eventos, semanas e dias são instituídos
ao calendário oficial, mas esse calendário não existe.

O presidente da Câmara, Gugu Bueno, promulgou ontem a
lei que altera a regulamentação para instalação de novos
postos de combustíveis. A promulgação ocorre quando o
prefeito não sanciona a lei no prazo regimental de 15 dias
após a votação do projeto e também não veta a proposta,
que foi aprovada durante sessão da Câmara de Vereadores.

Mudanças
na Saúde?

Ninguém confirmou
ainda, mas a falação é
grande. Pode ter mudan-
ças nos próximos dias na
Secretaria de Saúde de
Cascavel. O boato é de
que o secretário de Saú-
de, Rubens Griep, teria
pedido para sair.

O “tititi” começou a par-
tir de uma postagem de
Rubens em sua página na
rede social Facebook.
“Nada em mim foi covarde,
nem mesmo as desistên-
cias: desistir, ainda que
não pareça, foi meu gran-
de gesto de coragem”, de-
sabafou, citando a Caio

Fernando de Abreu.
A postagem rendeu di-

versos comentários de
seguidores que disseram
admirar o trabalho de Ru-
bens, mas, ele não expli-
cou o motivo da postagem
e se ela foi relacionada à
gestão da Secretaria. Po-
rém, muita gente “apos-
ta” nisso e até questio-
nou a nossa reportagem
via redes sociais.

O Hoje News ligou e
mandou mensagem para
Rubens, que ainda não
respondeu. Ele está em
Brasília e deve voltar de
viagem na sexta-feira. Na
Secretaria de Saúde, nin-
guém sabe de nada.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

Rubens Griep, secretário de Saúde,
pode deixar a pasta da Saúde

NOTA
Em nota, a Secom (Secretaria
de Comunicação) respondeu
que boatos de que o
secretário pode sair existem
desde o início do mandato
mas, que a decisão de sair,
seja de qualquer secretário, é
de livre arbítrio de cada um.
A Secom garantiu que “se” e
“quando” receberem uma
decisão oficial do secretário,
fará a comunicação.
Uma coisa é certa: a pasta, se
não a maior, é uma das com
maior “desgaste” no Paço. Seja
emocional, psicológico. Isso
porque se tá bom, “não faz
mais que a obrigação” e, se tá
ruim, a reclamação é geral.
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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, 26 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

Copa Sub-17
A seleção brasileira sub-

17 foi superada pela
Inglaterra, na manhã de

ontem, pela semifinal da
Copa do Mundo da categoria,

e perdeu a chance de
disputar a final da

competição. A garotada da
Canarinho perdeu por 3 a 1 e
agora vai disputar o terceiro

lugar do campeonato contra a
seleção de Mali, no sábado,

às 9h30 (de Brasília) na
cidade de Calcutá, na Índia.

Ontem, o jogo foi decidido no
primeiro tempo e com o

brilho da estrela de uma
promessa do Liverpool. O
atacante Brewster abriu o

placar logo aos 10min para
os ingleses e viu o lateral-

direito Wendel, do Flamengo,
empatar aos 20min. Dezoito

minutos Brewster,
novamente, colocou a

Inglaterra novamente na
frente. No segundo tempo,

aos 31min, Brewster marcou
seu terceiro gol no jogo e

decretou o placar final.

Três vitórias
A vitória do Paraná Clube

sobre o Vila Nova, por 1 a 0,
firmou a campanha do

Tricolor paranaense no G-4 da
Série B e de quebra colocou a
Gralha na vice-liderança. Pelo
menos até o complemento da

rodada, no fim de semana.
Com 56 pontos, o Paraná

está duas vitórias e um
empate da pontuação

alcançada pelo Bahia, que
ascendeu à elite com 63

pontos em 2016. Restam
seis jogos para a Gralha na

Série B, sendo três deles
contra times que lutam
contra o rebaixamento.

WSL

Em uma final emocionante, o brasileiro Gabriel Medina venceu o australiano
Julian Wilson e conquistou, ontem, a etapa de Portugal da WSL, o circuito
mundial de surfe. Campeão também na França há duas semanas, Medina
assumiu a vice-liderança do ranking e embalou para a disputa do título mundial
no último evento, que será realizado a partir do dia 8 de dezembro no Havaí.
Para ficar com o troféu da temporada, o brasileiro ainda depende de uma
combinação de resultados. Se vencer a etapa do Havaí, ele terá que torcer
para o atual líder, John John Florence, não passar das semifinais. Outras
combinações são possíveis caso o havaiano perca antes.
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SUL-AMERICANA
21h45 Sport x Jr de Barranquilla

COPA DO REI
15h30 Lleida x Real Sociedad
16h30 La Coruña x Las Palmas
16h30 Girona x Levante
17h30 CF Fuenlabrada x Real Madrid
17h30 Tenerife x Espanyol

JOGAM HOJE

Reconhecer o existente
Assunto sempre presente nas discus-

sões entre torcedores brasileiros, os tí-
tulos mundiais de São Paulo, em
1992 e 1993, Santos (1962 e
1963), Flamengo (1981) e Grêmio
(1983) estarão em pauta nesta
sexta-feira na reunião do Conselho
da Fifa, na Índia.

Na ocasião será analisada o pe-
dido da Conmebol e da Uefa para que
sejam considerados campeões mundi-
ais os vencedores de confrontos entre
clubes anteriores à criação do torneio
da Fifa. Mais precisamente, será anali-
sada a Copa Intercontinental, que reuniu
times da América do Sul e da Europa en-
tre 1960 e 2004.

Há a chance de a Fifa não reconhecer as
conquistas, mas as entidades sul-americana
e europeia consideram remota essa possibi-
lidade, devido ao lobby já realizado com diri-
gentes do Conselho.

A Conmebol, aliás, explicou em seu pedi-
do de consideração que Fifa nunca ignorou
as conquistas. “A Fifa nunca mandou qual-
quer memorando, relatório ou aviso que os
Intercontinentais não são Mundiais. Quem
ganhou os Intercontinentais são campeões
do mundo”, disse justificando o pedido para
formalização do reconhecimento pela Fifa.

 E o Palmeiras?
Como a reunião de amanhã analisa-

rá as competições internacionais entre
clubes realizadas entre 1960 e 2004 - a
Fifa realizou seu primeiro Mundial de Clu-
bes em 2000, mas de forma ininterrupta
apenas a partir de 2005 - a Copa Rio de
1951 vencida pelo Palmeiras está fora
da discussão, bem como a edição se-
guinte, de 1952, vencida pelo Fluminen-
se. Entretanto, para o Verdão, não é ne-
cessário o assunto estar na pauta des-
ta sexta-feira, pois março de 2007 o Pal-
meiras recebeu documento da Fifa, as-
sinado pelo então secretário-geral, o
suíço Urs Linsi, declarando o time
como primeiro campeão mundial por
ter vencido a Copa Rio de 51. O pro-
blema é que no ano passado, ao
exaltar a conquista palmeirense,
a Fifa parabenizou o “campeão do
primeiro torneio global” da enti-
dade, que passou a usar a pa-
lavra “mundial” exclusiva-
mente para times que levan-
taram o troféu entre 2000
e 2016 – do Brasil, ape-
nas Corinthians, São Pau-
lo e Internacional.

Quem ganhou os
Intercontinentais

são campeões
do mundo

Reunião de
amanhã

analisará as
competições

internacionais
entre clubes

realizadas entre
1960 e 2004
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Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) apontou que nos últimos anos o percentual
de alunos que abandonaram os estudos no ensi-
no médio antes de se formar caiu 3,3% - de 14,5%
em 2007 para 11,2% em 2015. Apesar do avanço,
seguimos em um ritmo lento para conseguir uni-
versalizar o acesso e incentivar a juventude a fre-
quentar as salas de aula.

A evasão escolar não é um fenômeno exclusiva-
mente brasileiro, mas temos apresentado maiores difi-
culdades para combatê-lo. De acordo com matéria
publicada no jornal Folha de São Paulo, 43% dos pa-
íses tinham resultados melhores que o Brasil antes da
virada do milênio e atualmente 55% já alcançaram um
percentual menor de jovens fora da escola.

As causas que levam a evasão escolar são muito
amplas e incluem dificuldades financeiras, gravidez pre-
coce, envolvimento com produtos psicoativos, falta de
interesse ou de perspectivas dos jovens, entre outros.
São fatores pessoais e sociais que exigem mobiliza-
ção de todos para que possamos superá-los.

A evasão escolar é um problema histórico no Bra-
sil e não pode ser encarado com passividade pelo
poder público ou sociedade. Precisamos estar aten-
tos aos jovens e trabalhar diferentes mecanismos,
atividades e estruturas que os incentivem a perma-
necer nas escolas, estudando e agregando novos
conhecimentos que irão pavimentar um futuro com
mais opções e oportunidades. (Editado)

EVASÃO ESCOLAR

 Violência sexual
A Câmara de Cascavel
realizou ontem uma
audiência pública que
debateu violência e abuso
sexual. A audiência foi
proposta pelo presidente da
Câmara, Gugu Bueno (PR) e
pelo vereador Olavo Santos
(PHS). Dentre os
encaminhamentos propostos
por autoridades no assunto,
vereadores e comunidade, ficou
acordado que será criado um
grupo para apresentação sobre
o tema nas escolas municipais
da cidade.

NOTAS
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“As maiores vítimas
de assédio são as

mulheres, no
entanto, elas estão

denunciando mais e
se sentindo seguras

para tornar o
assédio público e
pedir a detenção
dos abusadores.”

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

A união das
polícias Civil e
Federal para
desvendar o
suposto caso de
tráfico
internacional de
pessoas em
Cascavel.

O afastamento
do promotor
Carlos Alberto
Choinski das
investigações da
Operação
Quadro Negro
após notificar
secretário.

PREVISÃO DO TEMPO
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MINGUANTE
10/11 - 18h36

NOVA
19/10 - 17h12

Nublado com
chuva e trovoadas

Nublado com
pancadas de chuva

Nublado com
chuva e trovoadas

Nublado com
pancadas de chuva

Marcello Richa, presidente do
Instituto Teotônio Vilela do Paraná

 Ato público
O Sindicato dos Bancários
de Cascavel e Região
promove ato público,
amanhã, a partir das 9h30,
em frente à Agência Centro
da Caixa Econômica Federal.
A manifestação se insere no
movimento nacional em
defesa da Caixa 100%
pública. O presidente do
Sindicato, Gladir Basso,
destaca que o ato tem o
objetivo de ampliar em todo
o País a mobilização para
barrar a tentativa de
transformar a Caixa em S/A.

ARQUIVO/HOJE NEWS

Raíssa Scariot, delegada
da Polícia Civil
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Lançada neste mês, a campanha
do Vestibular da Universidade
Paranaense - Unipar tem feito
sucesso e já supera as expectativas
em relação ao número de candidatos.
‘A escolha certa’ é o slogan que guia
as peças publicitárias, tendo como
foco os diferenciais da Unipar.

Neste Vestibular tem novidade, a
Unipar está entre as primeiras IES
(Instituições de Ensino Superior) do
Brasil a investir na graduação
semipresencial. Neste ano, são 41
cursos oferecidos na modalidade – e
das metodologias ativas, que no
próximo ano serão expandidas para
todos os cursos (este ano só o curso
de Odontologia está adotando). Essa
ferramenta está disponível a partir de
convênio firmado entre Unipar e
Google for Education.

São quase meio século de história,
inovação, qualidade e compromisso
com a educação. As provas acontecem
no dia 3 de dezembro, após término
do ano letivo nas escolas. As
inscrições para o processo seletivo já
podem ser feitas, acesse
vestibular.unipar.br. Mais informações,
ligue (45) 3321-1300.

CURSOS OFERECIDOS EM CASCAVEL

Modalidade presencial – Administração | Arquitetura e Urbanismo | Biomedicina
| Direito | Enfermagem | Engenharia Civil | Estética e Cosmética | Odontologia
| Psicologia

Modalidade semipresencial – Administração | Arquitetura e Urbanismo |
Biomedicina | Ciências Biológicas | Ciências Contábeis | Educação Física |
Engenharia Ambiental | Engenharia Agronômica | Engenharia Civil | Engenharia
da Computação | Engenharia de Alimentos | Engenharia de Produção |
Engenharia de Software | Engenharia Elétrica | Engenharia Mecânica |
Engenharia Mecatrônica | Engenharia Química | Farmácia | Fisioterapia |
Nutrição | Publicidade e Propaganda | Química Industrial | Sistemas de
Informação  | Curso Superior de Tecnologia em... Alimentos | Análise e
Desenvolvimento de Sistemas | Estética e Cosmética | Design de Interiores |
Design de Moda | Design de Produto | Gestão Ambiental | Gestão de Eventos
| Gestão em Agronegócios | Gestão Hospitalar | Jogos Digitais | Negócios
Imobiliários | Processos Gerenciais | Produção Audiovisual | Produção
Sucroalcooleira | Saneamento Ambiental | Segurança do Trabalho.

Vestibular Unipar 2018:

Campanha é sucesso
e já tem grande

número de inscritos
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Taxa Selic cai para 7,5%
Pela nona vez seguida, o Banco

Central (BC) baixou os juros bási-
cos da economia. Por unanimida-
de, o Comitê de Política Monetá-
ria (Copom) reduziu ontem a taxa
Selic em 0,75 ponto percentual, de
8,25% ao ano para 7,5% ao ano. A
decisão era esperada pelos ana-
listas financeiros.

Com a redução de ontem, a Se-
lic iguala-se ao nível de maio de
2013, quando também estava em
7,5% ao ano. De outubro de 2012
a abril de 2013, a taxa foi mantida
em 7,25% ao ano, no menor nível
da história, e passou a ser reajus-
tada gradualmente até alcançar
14,25% ao ano em julho de 2015.
Somente em outubro do ano pas-
sado, o Copom voltou a reduzir os
juros básicos da economia.

A Selic é o principal instrumen-
to do Banco Central para manter
sob controle a inflação oficial, me-
dida pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o
IPCA ficou em 0,16% em setem-

NOTAS
Tetraplégica
Uma das adolescentes baleadas
por um colega dentro da sala de
aula, no Colégio Goyases, em
Goiânia, está paraplégica. De
acordo com o Hospital de
Urgências de Goiânia, a paraplegia
já havia sido diagnosticada no dia
da entrada da jovem, mas não
havia sido informada a pedido de
familiares. A menina apresenta
uma lesão na medula espinhal,
perto da 10ª vértebra da coluna
torácica, o que acabou
comprometendo os movimentos
dos membros inferiores de forma
definitiva.

Despachantes
Os cidadãos paranaenses agora
terão mais uma possibilidade de
serviço de veículos no Estado. O
Departamento de Trânsito do
Paraná (Detran) assinou ontem
uma ordem de serviço que
permite a finalização de
processos por despachantes de
trânsito que inclui a emissão de
certidões e históricos do veículo
e do proprietário. A expectativa
é que com a nova medida o
tempo de atendimento seja
reduzido. Atualmente existem
cerca de 950 despachantes
credenciados no Estado.

Homossexuais
O Supremo Tribunal Federal (STF)
adiou ontem a decisão final sobre
o julgamento da ação na qual a
Procuradoria-Geral da República
(PGR) pede a
inconstitucionalidade de normas
do Ministério da Saúde e da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) que proíbem
homens homossexuais de doarem
sangue por 12 meses após a última
relação sexual. Até o momento, a
votação está em 4 votos a 1 pela
anulação. A votação será
retomada hoje com seis votos
restantes.

MENOR TAXA
Nos 12 meses terminados em setembro, o IPCA acumula 2,54%, a menor
taxa em 12 meses desde fevereiro de 1999. Até o ano passado, o Conselho
Monetário Nacional (CMN) estabelecia meta de inflação de 4,5%, com
margem de tolerância de 2 pontos, podendo chegar a 6,5%. Para este ano, o
CMN reduziu a margem de tolerância para 1,5 ponto percentual. A inflação,
portanto, não poderá superar 6% neste ano nem ficar abaixo de 3%.

bro, próximo da mínima histórica
de 0,08% registrada em setembro
do ano passado.
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Horta comunitária no Riviera
Mais uma horta comunitária

está nascendo em Cascavel, agora
no Conjunto Residencial Riviera.
Equipes da Agricultura Urbana tra-
balham para que mais este espa-
ço de cultivo de alimentos faça par-
te do programa implantado pela
administração Leonaldo Paranhos,
que visa à produção de alimentos
saudáveis, livres de agrotóxicos,
sendo um instrumento de ação so-
cial e uma excelente estratégia de
segurança alimentar e nutricional
nas comunidades.

A nova horta foi arada e ontem
começou receber as mudas de ba-
tata-doce, tomate cereja, quiabo,
feijão e mandioca. De acordo com
o coordenador executivo do Progra-
ma Território Cidadão, Ailton Lima,
hoje temos em Cascavel 16 hortas
implantadas. Dessas, cinco estão
produzindo alimentos e oito estão
plantadas ou semeadas.

"A primeira delas, que serviu de
projeto-piloto, no Território I do Bair-
ro Cascavel Velho, serve de mo-
delo não apenas para as demais
hortas de Cascavel, mas também
para municípios da região, que
constantemente a visitam. Está a
cada dia mais atrativa, produzin-
do a todo vapor, em parceria com
a comunidade", detalha.

PROGRAMA
A Agricultura Urbana faz parte do programa Território Cidadão, em parceria
com a Fundetec e a Secretaria de Agricultura. A previsão é de que o ano de 2017
seja encerrado com 20 hortas implantadas e todas produzindo, cumprindo o
que prevê o programa, que é justamente a produção de alimentos em áreas
urbanas e periurbanas, o desenvolvimento econômico e o bem-estar social
com baixo custo de produção e o envolvimento da comunidade. "Além de
produzir alimentos, a implantação de hortas visa, ainda, combater problemas
de segurança pública relacionados a terrenos baldios e estimular o combate
ao mosquito Aedes aegypti e outros insetos, a geração de renda, a inclusão
social, a qualidade de vida e a colaboração com o meio ambiente", reforça o
presidente da Fundetec e coordenador do Programa Território Cidadão, Alcione
Tadeu Gomes, lembrando que "o sistema de irrigação das hortas será manual,
para também incentivar a atividade física".

Parceria
As hortas implantadas até o

momento estão sendo cultivadas
em parceria com associações de
moradores. O Município entra

com o preparo do solo, adubação,
plantio, assistência técnica e

maquinário. "Entregamos a horta
pronta e a associação de

moradores assume os cuidados e
a manutenção, sempre com

assistência técnica da prefeitura,
por meio da Fundetec/Agrotec e

da Secretaria de Agricultura",
detalha Alcione.TERRA SENDO PREPARADA para a

implantação da horta comunitária

SECOM
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Ataque mais rentável
Dono da maior goleado aplicada

no campeonato (9 a 2 sobre o Tole-
do) e vindo de goleada em seu último
jogo, na semana passada, por 7 a 2
sobre o Campo Mourão, o Cascavel
Futsal está na semifinal da Série Ouro
do Campeonato Paranaense como o
ataque mais produtivo de toda a com-
petição. Para comemorar a classifica-
ção à semi, a Cooperativa Sicredi Van-
guarda PR/SP/RJ, que é patrocinado-
ra do time cascavelense, dobrou o
valor doado à Apae da cidade por cada
gol da equipe no Estadual.

A partir desta etapa, a cada gol

realizado nas partidas semifinais serão
doados R$ 300 para a Apae (Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais). Caso o time se classifique para a
final da competição, que será definida
em dois jogos, o valor doado subirá
para R$ 500 por gol. Durante a pri-
meira fase e as quartas de final, o va-
lor foi de R$ 150 por gol marcado.

O time cascavelense é o que mais
marcou gols no campeonato. Foram
84 na primeira fase e mais 10 nas quar-
tas de final, totalizando 94 balança-
das de rede e R$ 14,1 mil do Sicredi
destinado à Apae.

VÍNCULO FORTALECIDO
Para o presidente da Cooperativa Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ, Luiz Hoflinger, a
iniciativa é uma forma de apoiar o desenvolvimento do esporte e de fortalecer
vínculos com instituições por meio de ações sociais. “Procuramos sempre reafirmar
os valores que norteiam o cooperativismo e que fortalecem a ligação entre
diferentes setores, como esporte e educação, para a construção de uma
sociedade melhor”, comentou.

SÉRIE OURO
Ainda sem data marcada para
enfrentar o Marreco nas duas
partidas semifinais da Série Ouro,
o Cascavel Futsal segue
aprimorando a pontaria nos
treinamentos. Além disso, espera
pelo compromisso do adversário
na Liga Futsal. Pela rodada de
volta das quartas de final, o
Marreco desafiará no sábado o
atual campeão Corinthians, em
São Paulo, depois de ter vencido
por 6 a 4 no jogo de ida. Caso
passe pelo Corinthians, o time
beltronense atuará no dia 4 de
novembro (sábado da semana que
vem) pela Liga. Caso contrário,
receberá os cascavelenses nessa data.

AÍLTON SANTOS



LOCAL 07CASCAVEL, 26 DE OUTUBRO DE 2017

Chuva interrompe trabalhos
Os trabalhos de pintura dos corredores dos cemitérios de Cascavel, em preparação

ao Dia de Finados - 2 de novembro - sofreram uma pausa com a chuva que chegou no
meio da manhã de ontem. O tempo ensolarado colaborou para que na terça-fiera os
servidores da Acesc (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel)

praticamente concluíssem os trabalhos no Cemitério Central, que teve o corredor
principal totalmente pintado de azul, com detalhes em branco, e os corredores

secundários pintados de cinza escuro.  “O Central está praticamente pronto. Mais
meio dia de trabalho ficará pronto. Hoje iniciaríamos a pintura dos demais cemitérios

urbanos, mas a chuva impediu. Acreditamos que com um dia de sol concluiremos os
quatro cemitérios”, prevê o superintendente da Acesc, Beto Guilherme.

O Consamu (Consórcio Inter-
municipal Samu Oeste) está com
inscrições abertas em concurso
público para preenchimento ime-
diato de vagas e cadastro de re-
serva na região Oeste.

Ao todo são disponibilizadas
192 vagas. Os salários previstos
são de R$ 1.367 para técnicos ad-
ministrativos, técnicos de enferma-
gem, e motorista socorrista; R$
2.367 para enfermeiros; R$ 4.614
para médicos no regime de 12h e
R$ 9.282 para médicos 24h.

O candidato deverá fazer a ins-
crição indicando o emprego públi-
co e a cidade em que está concor-
rendo à vaga e deverá realizar a pro-
va no local indicado.

Somente serão aceitas inscrições
feitas pelo site www.saber.srv.br até
o dia 16 de novembro. Para candida-
tos do ensino médio o valor é de R$
80 e do ensino superior R$ 150. A
prova está prevista para o dia 03 de
dezembro.  Mais informações po-
dem ser obtidas por meio do tele-
fone (45) 3225-3322.

Concurso público do Consamu

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Vandré Dubiela

VAGAS são distribuídas entre municípios da região Oeste
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Giro da
Violência

Um caminhão car-
regado com cigarros
contrabandeados do
Paraguai foi apreendi-
do na terça-feira em
uma operação conjun-
ta entre a PRF (Polícia
Rodoviária Federal) de
Lindoeste e a Receita
Federal de Cascavel.

Conforme os servi-
dores, eles aborda-
ram a carreta no qui-
lômetro 157 da BR-
163, entre os municípios de Santa
Lucia e Lindoeste. Ao verificar a nota
fiscal da carga, as equipes consta-
taram algumas irregularidades.

Por conta disso os policiais so-
licitaram ao motorista, um homem
de 38 anos, que ele retornasse ao
posto de fiscalização da PRF para
uma vistoria mais detalhada da
carga. Além disso, as equipes da
Receita Federal constataram se tra-
tar de uma nota fiscal falsa.

Ao vistoriar a carga de sorgo, os
agentes descobriram diversas cai-
xas de cigarros contrabandeados do
Paraguai, que totalizaram 150 mil
maços, avaliados em R$ 750 mil.

Carreta com
cigarros Furto de R$ 19 mil

Um jovem de 22 anos foi preso ontem,
no Bairro Santa Felicidade, acusado de
furtar de uma oficina mecânica que
trabalhava R$ 19 mil. O furto foi
descoberto pelo proprietário do
estabelecimento, localizado na
Avenida Tancredo neves. Quando o
crime foi descoberto, o rapaz decidiu
devolver R$ 10 mil do total levado e
na terça-feira, ele deveria entregar o
que faltava, mas não apareceu para
trabalhar. Na casa dele a polícia
encontrou um console de videogame,
quatro chaves de veículos, um
aparelho celular e um joystick para
jogos. As chaves, conforme a polícia,
são de veículos que estão na oficina
mecânica em que ele trabalhava. Ele
nega o furto dos R$ 19 mil, alegando
que a empresa queira “lucrar”
com o caso.

Capotamento na PR-180
Um casal ficou ferido ontem em um
capotamento na PR-180, em Cascavel.
Segundo informações da PRE (Polícia
Rodoviária Estadual), que atendeu o
acidente, Cleoni Maria da Rosa, de 57
anos, e Anadir da Rosa, de 60 anos,
seguiam de Quedas do Iguaçu e
tinham como destino Cascavel. Porém,
devido a chuva, em uma curva o
veículo aquaplanou e capotou. Cleoni
teve contusão no tórax, arcos costais
e na região lombar. Anadir teve
escoriações e um corte na cabeça.

Acusado de roubo
Um adolescente de 17 anos foi
apreendido ontem por policiais civis
do GDE (Grupo de Diligências
Especiais) acusado de participação em
um roubo, ocorrido há 12 dias em uma
loja de confecções no Bairro Floresta.
Contra o menor havia um mandado de
prisão expedido pela Justiça. No
roubo duas pessoas roubaram
R$ 2.600 em dinheiro.

Um acidente foi registrado na manhã de
ontem na BR-277, próximo ao viaduto
da Carelli. A colisão traseira envolveu
dois caminhões que seguiam sentido
Curitiba. Chovia forte no momento da
batida, o que pode ter contribuído para a
batida. Apenas um dos motoristas teve
ferimentos leves. Ele foi encaminhado por
socorristas da Ecocataratas para
atendimento hospitalar.

VALDECIR DE SOUZA

Preso em flagrante pelo crime
de contrabando, o motorista dis-
se que pegou o veículo no distri-
to de Sede Alvorada, em Casca-
vel, e que levaria até a cidade de
Criciúma (SC). Ele foi levado para
a Polícia Federal e a carreta com
a mercadoria ilícita para o depó-
sito da Receita Federal.

Mercadoria CONTRABANDEADA tinha como
destino a cidade de Criciúma (SC)

F lagrante

PRF LINDOESTE
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Sentido único na Manaus
A Cettrans (Companhia de

Engenharia de Transpor te e
Trânsito) estuda alterações na
Rua Manaus para o primeiro se-
mestre de 2018 com a implan-
tação de um pequeno binário
em par te da via pública. A rua
deixará de ser “mão dupla”
para se tornar sentido único les-
te-oeste (São Cristóvão - Tropi-
cal). Para isso, as Ruas Belém
e Rio Grande do Nor te também
serão “mão única”, só que no
sentido oeste-leste (Tropical -
São Cristóvão). Segundo a com-
panhia, será uma impor tante
ligação inter-regiões da cidade.

Mas como a Rua Belém não
possui ligação com a Rua Rio
Grande do Norte, o trecho da Ma-
naus entre a Rua Castro Alves e
o novo segmento da Rua Alfredo
Andersen que deve ser aberto,
continuará com dois sentidos.

A ligação da Belém e Rio Gran-
de do Norte não será possível,
pois teria de passar por uma área

de preservação ambiental e cru-
zar dois córregos pelo local. Sen-
do assim, teria que ser construí-
da pontes e outros componentes,
segundo a engenharia da Cet-

trans, o melhor caminho é deixar
esse pequeno trecho da Manaus
em “mão dupla”. As alterações
serão feitas ainda no primeiro
semestre do ano que vem.

Mesmo com chuva, dezenas de pessoas aproveitaram o dia de ontem para visitar os lotes do 3º
leilão da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito). Interessados em participar
e que desejam conferir de perto os veículos, motocicletas e lotes de sucatas que serão
comercializados têm ainda hoje e sexta-feira para fazer visitação no Pátio de Veículos da Cettrans,
localizado à Rua da Lapa, n° 1.509, Bairro Ciro Nardi. Ao todo são 42 automóveis, 157
motocicletas e mais três lotes de sucatas que correspondem a 15 veículos.

SECOM

ENTENDA COMO SERÁ os sentidos da Rua Manaus em frente ao Parque Vitória em 2018

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

POLÍCIA 25CASCAVEL, 26 DE OUTUBRO DE 2017

A Polícia Federal, as polícias do
Paraguai e até mesmo a Interpol
montam uma verdadeira força-tare-
fa para desvendar todos os mistéri-
os que circundam o caso do meni-
no vítima de tráfico de pessoas,
encontrado no dia 10 de outubro no
Bairro Cascavel Velho, em Cascavel.
Além de descobrir a origem do me-
nino, quem são seus pais e familia-
res e como ele chegou ao Brasil, as
autoridades querem informações a
respeito das outras duas meninas,
uma delas de nove anos, que esta-

vam na casa de Maria Conceição
Queiroz, a Maria Paraguaia.

Ontem, em uma entrevista co-
letiva na delegacia da Polícia Fe-
deral em Cascavel, o delegado
Mário Cesar Leal Junior disse que
até agora oito pessoas foram
ouvidas em relação ao caso. “Na
casa desta mulher a polícia en-
controu essas crianças e há indí-
cios de que elas foram trazidas
do Paraguai de forma ilegal, o que
caracterizaria tráfico internacio-
nal de pessoas”.

Segundo Leal, Maria foi au-
tuada em flagrante pela prática
deste delito, finalizado e enca-
minhado para a Justiça Federal.
“Ela foi recolhida, deve passar
até amanhã [hoje] pela audiên-
cia de custódia e, caso não seja
liberada pelo juiz, será encami-
nhada para a carceragem da Po-
lícia Civil em Corbélia”.

DELEGADO da PF, Mario Leal, disse que até
ontem oito pessoas tinham sido ouvidas sobre o caso

Colaboração
Internacional

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

Família Indiciamento Internet
Questionado em relação a uma
adolescente de 17 anos que seria a
suposta mãe do menino, o delegado disse
que ainda não há confirmação da
informação. “Vamos acionar as autoridades
paraguaias, através do comando tripartite
da Polícia Federal e das polícias dos países
vizinhos, com o auxilio da Interpol, para
confirmar essas informações e identificar
os pais e familiares dessas pessoas”.
Segundo ele, todas as informações são
verificadas a credibilidade, mas ainda
não há nada de concreto.

De acordo com o delegado da Polícia
Federal, Mario Cesar Leal, o indiciamento
de Maria Paraguaia se refere ao caso da
menina de nove anos, encontrada na casa
dela e não do menino de pouco mais de
um ano. “Foi presa em flagrante pelo
crime envolvendo outra criança que estava
na casa dela. A menina não está com os
pais, estava na casa de uma estranha, fora
de seu país de origem, o que caracteriza
muito bem o tráfico internacional de
pessoas. Vamos apurar a situação do
menino, que é outro caso”.

Nas redes sociais do site ABC
Color, do Paraguai, a notícia do
menino de pouco mais de um
ano gerou grande repercussão.
Em diversos comentários no
Facebook pessoas dizem
conhecer o menino, que teria o
nome de Bruno Prieto, marcaram
inclusive a suposta mãe do
menino. Ela seria uma
adolescente de 17 anos, fato
não confirmado até agora pelas
autoridades.

 Três menores
No final da tarde de ontem, o delegado voltou a falar do caso e disse que

são três menores de nacionalidade paraguaia que estavam na casa de
Maria. Ele disse que as identidades estavam praticamente confirmadas. A
polícia também não acredita que as crianças tenham sofrido maus-tratos.

“As crianças têm boas condições de saúde não visualizamos nada de
errado, mas vamos solicitar exames médicos”, afirmou.
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250
viaturas serão

deslocadas para o
Rio Grande do Sul

Militares ao Sul

Cerca de 1.500 homens e
250 viaturas, inclusive os blin-
dados Guaranis seguem até
sábado para o município de
Rosário do Sul, no Rio Gran-
de do Sul. A tropa da 15ª Bri-
gada de Infantaria Mecaniza-
da em Cascavel participa, en-
tre os dias 29 de outubro a
10 de novembro do calendá-
rio anual de Instrução Militar,
que realizará Exercícios Mili-
tares no Campo de Instrução
Barão de São Borja.

 Conforme o major, a tropa ficará no Campo de Instrução Barão
São Borja por duas semanas. “Na primeira semana realizaremos
o adestramento da brigada, que é uma fase prevista no programa
de instrução anual. Na segunda semana vamos fazer a experimen-
tação doutrinária, já que a brigada de Cascavel é pioneira entre as
infantarias mecanizadas”.

De acordo com o responsá-
vel pelo setor de relações pú-
blicas da 15ª Brigada em Cas-
cavel, major Rodrigo Ribeiro, o
deslocamento do comboio co-
meçou ontem e deve seguir até
o fim de semana. “Iniciamos
com os comboios menores,
que são responsáveis pela
questão logística e administra-
tiva. Os maiores, inclusive com
as viaturas blindadas Guarani
devem seguir para o Rio Gran-
de do Sul na sexta-feira”.

Duas semanas

Trajeto
O trajeto de Cascavel ao Estado
do Rio Grande do Sul
percorrido pelo comboio,
segundo o major, será pelas
rodovias BR-163 e BR-158.
“Eles deverão retornar entre os
dias 10 e 14 de novembro.
Cabe ressaltar que os
comboios possuirão
velocidade reduzida e
dificultarão as ultrapassagens,
exigindo atenção redobrada
por parte dos usuários”.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: 15ª Brigada

 Cerca de 1.500 homens e 250 viaturas,
incluindo os blindados, seguem para o RIO

GRANDE DO SUL

Militares ao Sul
LOCAL 09CASCAVEL, 26 DE OUTUBRO DE 2017

rência de atendimento à região quan-
do se fala em tratamento de doen-
ças do aparelho digestivo feitas pelo
SUS (Sistema Único de Saúde). Po-
rém, Westphalen lembra que, por
não haver um centro especializado
para este tipo de diagnóstico, o aten-
dimento até agora é terceirizado.
“Muitas vezes, eram enfrentadas di-
ficuldades ou mesmo a falta de via-
bilidade do tratamento de doentes
mais graves”, comenta.

O médico diz ainda que o número
de exames realizados de forma ter-
ceirizada também sempre esteve
muito aquém da real demanda do
hospital, esta proveniente do inter-
namento, do pronto-socorro e do
ambulatório do curso de Medicina.
“Procedimentos endoscópicos mais
complexos necessitavam ser enca-
minhados até mesmo para Curitiba
ou nunca eram realizados”, relata.

Uma demanda de mais de 15
anos prestes a ser atendida. O Cen-
tro de Endoscopia Digestiva já tem
data marcada para entrar em funcio-
namento no Huop (Hospital Univer-
sitário do Oeste do Paraná). Segun-
do o médico André Westphalen, a
estimativa é de que até o primeiro
semestre de 2018 os pacientes te-
nham acesso a mais este benefício.
Por enquanto, ainda é preciso finali-
zar o processo licitatório, os treina-
mentos de recursos humanos e ade-
quar o espaço físico.

“O Huop e a Unioeste [Universi-
dade Estadual do Oeste do Paraná]
já possuem profissionais habilita-
dos em seu corpo de professores
e plantonistas, de alta qualificação,
e preparados para iniciar os aten-
dimentos”, afirma.

Hoje, o cenário nesta especiali-
dade ainda é crítico. O Huop é refe-

Centro de
Endoscopia

à região

RECURSOS
A implantação do Centro de Endoscopia Digestiva possui recursos provenientes do
Ministério da Saúde por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal
Alfredo Kaefer, no valor de R$ 500 mil, além de contrapartida da Unioeste. Com isso,
o Centro será equipado com modernos endoscópios que possibilitarão o diagnóstico e
tratamento de inúmeras doenças do aparelho digestivo, como a ingestão de corpos estranhos,
hemorragia digestiva (situação de emergência com alto risco de morte), úlceras, gastrites,
retocolite ulcerativa, doença de Crohn, diagnóstico, prevenção e tratamento do câncer
intestinal e de estômago e tratamento da coledocolitíase (pedras da vesícula que migraram).

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Divulgação

O médico
ANDRÉ

Westphalen,
um dos

responsáveis
pelo Centro

Emenda do
deputado Alfredo
Kaefer garantiu
R$ 500 mil

ao Centro de
Endoscopia
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 65
Homicídios 52
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 988
Furtos 2.842
Veículos (furtos/roubos) 855
Outros 2.975

Acidentes 2.261
Colisões 2.087
Atropelamentos 173
Mortes 45

Uma ação conjunta entre polici-
ais civis da Denarc (Divisão Esta-
dual de Narcóticos) de Cascavel,
Pato Branco, e da 19ª SDP (Subdi-
visão Policial) de Francisco Beltrão,
culminou com a apreensão de 416
quilos de maconha na terça-feira.

Equipes de Cascavel recebe-
ram denúncia de que um cami-
nhão Ford Cargo, com placas de
Trombudo Central (SC) que esta-
ria transportando entorpecentes
de Foz do Iguaçu a Santa Catari-
na havia apresentado problemas
mecânicos e estava em uma ofi-
cina mecânica
em Francisco
Beltrão.

Outras equi-
pes foram mobi-
lizadas e inicia-

Maconha no Sudoeste
FUGA
Os dois batedores, segundo a
polícia, conseguiram fugir, porém
foi detidos por policiais militares
de Santo Antônio do Sudoeste.
Eles foram presos e encaminhados
para a cadeia pública da 19ª
SDP (Subdivisão Policial).
Conforme a polícia, o crime de
tráfico de drogas varia de cinco
a 15 anos de prisão.

ram as investigações quando loca-
lizaram o caminhão em uma ofici-
na em um posto de combustíveis
na PR-483, na saída para Cascavel.
Eles fizeram monitoramento e des-
cobriram que o condutor estava hos-
pedado em um hotel enquanto
aguardava o conserto.

No momento em que o homem
foi até a oficina para “buscar” o
caminhão ele foi preso em flagran-
te. Dentro do caminhão os polici-
ais encontraram 14 caixas com
maconha em meio a caixas vazias
para enganar a fiscalização.

ACIDENTE NO
CLAUDETE

Um motociclista ficou ferido na
tarde de ontem em um acidente no
cruzamento das ruas Jorge Lacerda
com a Natal. O condutor da moto,
identificado como Everaldo Moraes
dos Santos seguia pela Rua Jorge
Lacerda quando foi atingido pela Pam-
pa, que trafegava na mesma via.

Conforme testemunhas, a Pampa
estava na faixa da direita e a moto na
esquerda quando houve a barida.

Socorristas do Siate (Serviço In-
tegrado de Atendimento ao Trauma
em Emergência) foram acionados e
encaminharam Everaldo, que teve fe-
rimentos leves, com contusões pelo
corpo, para atendimento hospitalar.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

 Os dois veículos seguiam pela mesma via quando
HOUVE A COLISÃO

 DENARC

 CAMINHÃO teria
carregado em Foz do

Iguaçu e seguiria para
Santa Catarina
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Professores da rede municipal de ensino de Cascavel terão oportunidade de
aprofundar conhecimentos no idioma espanhol. A prefeitura abriu processo

de licitação para contratação de empresa para ministrar curso de língua
espanhola e a escolha ocorrerá no dia 10 de novembro.

O curso prevê 320 vagas e será oferecido para turmas do inicial ao nível
avançado. “É preferencial para professores que já trabalham com a disciplina,

mas é aberto também àqueles que têm interesse em aprender o Espanhol
que, ao iniciarem o curso, se habilitam a dar aulas desse idioma nas escolas

municipais”, explica a Secretaria de Educação de Cascavel.
Desde 2008 o idioma passou a ser incluído no currículo da rede municipal.

Atualmente as aulas de espanhol são ofertadas para alunos do 1º ao 5º ano.
 Reportagem: Romulo Grigoli

   Foto: Arquivo  Reportagem: Romulo Grigoli

Espanhol para professores

5 mil notificações mensais
Apesar da conscientização

de proprietários de estabeleci-
mentos quanto às exigências
necessárias para a prestação
de serviços e venda de produ-
tos à população, por mês a Vi-
gilância Sanitária emite mais
de 5 mil notificações por algum
tipo de irregularidade.

De janeiro a setembro de
2016 o setor emitiu 57.588
notificações entre os estabele-
cimentos vistoriados e já nes-
te ano o número caiu para
53.205, o que representa uma
queda de 8%.

Entre os locais que apresen-
tam mais problemas estão os
do segmento alimentício por
consequência de surtos ali-
mentares. Quando verificadas
as irregularidades, o estabele-
cimento é intimado a cessar as
atividades e fazer as adequa-
ções necessárias.

De acordo com a Vigilância
Epidemiológica, neste ano já
foram verificadas três interdi-
ções até o momento. Em rela-
ção ao ano passado não há
compilação de dados.

Segmento alimentício
lidera as notificações
da Vigilância Sanitária

Monitoramento
Segundo o secretário de Saúde,
Rubens Griep, a segurança por
meio do licenciamento sanitário é
garantida por meio do trabalho de
monitoramento da Vigilância
Sanitária. “Monitoramos e
realizamos o licenciamento sanitário
de todos os serviços de saúde, do
comércio e das indústrias. Hoje o
cidadão que frequenta qualquer
lanchonete, pode ter segurança,
pois a Vigilância Sanitária
estabeleceu uma rotina de
fiscalização e concedeu o
licenciamento sanitário”, explica.
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Lançada neste mês, a campanha
do Vestibular da Universidade
Paranaense - Unipar tem feito
sucesso e já supera as expectativas
em relação ao número de candidatos.
‘A escolha certa’ é o slogan que guia
as peças publicitárias, tendo como
foco os diferenciais da Unipar.

Neste Vestibular tem novidade, a
Unipar está entre as primeiras IES
(Instituições de Ensino Superior) do
Brasil a investir na graduação
semipresencial. Neste ano, são 41
cursos oferecidos na modalidade – e
das metodologias ativas, que no
próximo ano serão expandidas para
todos os cursos (este ano só o curso
de Odontologia está adotando). Essa
ferramenta está disponível a partir de
convênio firmado entre Unipar e
Google for Education.

São quase meio século de história,
inovação, qualidade e compromisso
com a educação. As provas acontecem
no dia 3 de dezembro, após término
do ano letivo nas escolas. As
inscrições para o processo seletivo já
podem ser feitas, acesse
vestibular.unipar.br. Mais informações,
ligue (45) 3321-1300.

CURSOS OFERECIDOS EM CASCAVEL

Modalidade presencial – Administração | Arquitetura e Urbanismo | Biomedicina
| Direito | Enfermagem | Engenharia Civil | Estética e Cosmética | Odontologia
| Psicologia

Modalidade semipresencial – Administração | Arquitetura e Urbanismo |
Biomedicina | Ciências Biológicas | Ciências Contábeis | Educação Física |
Engenharia Ambiental | Engenharia Agronômica | Engenharia Civil | Engenharia
da Computação | Engenharia de Alimentos | Engenharia de Produção |
Engenharia de Software | Engenharia Elétrica | Engenharia Mecânica |
Engenharia Mecatrônica | Engenharia Química | Farmácia | Fisioterapia |
Nutrição | Publicidade e Propaganda | Química Industrial | Sistemas de
Informação  | Curso Superior de Tecnologia em... Alimentos | Análise e
Desenvolvimento de Sistemas | Estética e Cosmética | Design de Interiores |
Design de Moda | Design de Produto | Gestão Ambiental | Gestão de Eventos
| Gestão em Agronegócios | Gestão Hospitalar | Jogos Digitais | Negócios
Imobiliários | Processos Gerenciais | Produção Audiovisual | Produção
Sucroalcooleira | Saneamento Ambiental | Segurança do Trabalho.

Vestibular Unipar 2018:

Campanha é sucesso
e já tem grande

número de inscritos
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Taxa Selic cai para 7,5%
Pela nona vez seguida, o Banco

Central (BC) baixou os juros bási-
cos da economia. Por unanimida-
de, o Comitê de Política Monetá-
ria (Copom) reduziu ontem a taxa
Selic em 0,75 ponto percentual, de
8,25% ao ano para 7,5% ao ano. A
decisão era esperada pelos ana-
listas financeiros.

Com a redução de ontem, a Se-
lic iguala-se ao nível de maio de
2013, quando também estava em
7,5% ao ano. De outubro de 2012
a abril de 2013, a taxa foi mantida
em 7,25% ao ano, no menor nível
da história, e passou a ser reajus-
tada gradualmente até alcançar
14,25% ao ano em julho de 2015.
Somente em outubro do ano pas-
sado, o Copom voltou a reduzir os
juros básicos da economia.

A Selic é o principal instrumen-
to do Banco Central para manter
sob controle a inflação oficial, me-
dida pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o
IPCA ficou em 0,16% em setem-

NOTAS
Tetraplégica
Uma das adolescentes baleadas
por um colega dentro da sala de
aula, no Colégio Goyases, em
Goiânia, está paraplégica. De
acordo com o Hospital de
Urgências de Goiânia, a paraplegia
já havia sido diagnosticada no dia
da entrada da jovem, mas não
havia sido informada a pedido de
familiares. A menina apresenta
uma lesão na medula espinhal,
perto da 10ª vértebra da coluna
torácica, o que acabou
comprometendo os movimentos
dos membros inferiores de forma
definitiva.

Despachantes
Os cidadãos paranaenses agora
terão mais uma possibilidade de
serviço de veículos no Estado. O
Departamento de Trânsito do
Paraná (Detran) assinou ontem
uma ordem de serviço que
permite a finalização de
processos por despachantes de
trânsito que inclui a emissão de
certidões e históricos do veículo
e do proprietário. A expectativa
é que com a nova medida o
tempo de atendimento seja
reduzido. Atualmente existem
cerca de 950 despachantes
credenciados no Estado.

Homossexuais
O Supremo Tribunal Federal (STF)
adiou ontem a decisão final sobre
o julgamento da ação na qual a
Procuradoria-Geral da República
(PGR) pede a
inconstitucionalidade de normas
do Ministério da Saúde e da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) que proíbem
homens homossexuais de doarem
sangue por 12 meses após a última
relação sexual. Até o momento, a
votação está em 4 votos a 1 pela
anulação. A votação será
retomada hoje com seis votos
restantes.

MENOR TAXA
Nos 12 meses terminados em setembro, o IPCA acumula 2,54%, a menor
taxa em 12 meses desde fevereiro de 1999. Até o ano passado, o Conselho
Monetário Nacional (CMN) estabelecia meta de inflação de 4,5%, com
margem de tolerância de 2 pontos, podendo chegar a 6,5%. Para este ano, o
CMN reduziu a margem de tolerância para 1,5 ponto percentual. A inflação,
portanto, não poderá superar 6% neste ano nem ficar abaixo de 3%.

bro, próximo da mínima histórica
de 0,08% registrada em setembro
do ano passado.
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Mestrado
Estão abertas as inscrições
para a seleção de alunos
regulares do Programa de

Pós-Graduação em
Odontologia (PPGO) para

Mestrado. As inscrições vão
até 31 de outubro e devem

ser realizadas pelo site
www.unioeste.br/pos/

inscricoes.

De Cascavel
para os EUA

A cineasta cascavelense
Luísa Novo teve seu último
curta-metragem “Becoming

Lucy” indicado em dois
festivais internacionais.

O primeiro em Los Angeles
Brazilian Film Festival
(LABRFF), de 5 a 8 de

novembro. E o segundo,
Reding FilmFEST, que será
realizado dias 10 e 12, em

Reading, no Estado da
Pennsylvania.

História de Cascavel
Em clima de Cascavel de
Ouro e aniversário do

Município, o Projeto Livrai-
Nos! dispõe de três obras-

primas escritas pelos
autores que integram

 o Projeto.

oOo
São elas: ”Cascavel em Alta
Velocidade”- 50 anos de

Automobilismo;  “Cascavel:
Uma Santa na Encruzilhada”
- A verdadeira história de

Cascavel: a luta entre
políticos e religiosos para

estabelecer o nome da
cidade e “Cascavel, A

História” - a obra mais geral
sobre a história de Cascavel.
Os livros estão à venda na
Livraria Schuster e pelo

 blog http://livrai-
noscascavel.blogspot.com.br/

p/projeto-livrai-nos.html.

Blues e bazar
Nesta sexta-feira, a Banda Bluescheviques volta a se apresentar em Cascavel, devido ao

sucesso da primeira apresentação no mês passado.
Será às 19h, na Casanóz. A entrada custa R$10.

E sábado, a partir das 14h, será realizado o Bazar das Minas. Mulheres de Cascavel e
região estarão comercializando roupas, calçados usados, artesanato e utensílios

domésticos. A entrada é gratuita.

Campanha Rosa
O Hospital Huopeccan continua com a campanha de
alimentos que compõem a cesta básica. Os donativos

podem ser entregues no Núcleo Solidário, Rua
Potiguaras, 880. O telefone do local é (45) 2101-7002.

Há duas espécies de chatos:
os chatos propriamente ditos

e os amigos, que são os
nossos chatos prediletos.

Mario Quintana

O momento
in love do casal
FERNANDA e
EDUARDO
CLARO,
fotografados por
Vera e Grasi
Fotografias
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Inaugurado há pouco mais de
três meses, o viaduto sobre a BR-
277 e que liga os bairros Pacaem-
bu e Presidente, em Cascavel, está
gerando reclamações. É que a via
que dá acesso ao viaduto está es-
buracada, o que causa transtorno
para os motoristas. Não é só isso,
moradores da região reclamam tam-
bém da falta de iluminação e do
trânsito perigoso no local.

“Falta nivelamento do viaduto
com o asfalto que já existe, a ilu-
minação pública não funciona, e
os buracos nem se fala”, diz Fá-
bio Lima, morador da região. A re-
clamação dele é sobre um gran-
de buraco no fim do viaduto no Jar-

Buracos
no viaduto

dim Itália, além da falta de reca-
pe na via de acesso ao viaduto.
Para ele, o buraco representa ris-
cos já que muitos motoristas tra-
fegam em alta velocidade.

Thaís Antunes reclama a falta
de ligação das alças de acesso à
BR-277 e questiona a funcionali-
dade do componente viário. “Esse
viaduto não serve pra nada, o trá-
fego além de lento, é perigoso, e o
‘Trevo da Portal’ continua lotado”,
comenta. “Essa obra, além de ter
todos esses defeitos, custou mui-
to mais caro e atrasou um monte,
e agora o principal uso que seria
as alças para gente nem estão
prontas”, completa.

Tapa-buraco
A Secretaria de Obras Pública
informa que foi feita a manutenção
na iluminação pública há poucos
dias nesta região e a operação
“tapa-buracos” passou no local há
cerca de um mês. A equipe da
secretaria irá novamente à
localidade para verificar a situação
e tomará as medidas necessárias a
fim de resolver os problemas
citados. O recapeamento não
estava no orçamento deste ano e
serão realizados estudos para
verificar a viabilidade de realizar o
recape no trecho futuramente.
A construção das alças de acesso
à rodovia BR-277 dependem de
autorização da concessionária
EcoCataratas e não houve essa
negociação quando da
concepção do projeto do
viaduto. E a Secretaria de Obras
ainda informa que a gestão atual
está em tratativas com a
concessionária com o objetivo
de viabilizar esses acessos.

INVESTIMENTO
A obra que fez parte do PDI (Plano de Desenvolvimento Integrado) custou pouco
mais de R$ 6,4 milhões, está localizada entre as Ruas Olindo Periolo (Bairro
Pacaembu) e Áustria (Bairro Presidente) e prometia melhorar o trânsito na região.O
viaduto foi executado pela Legnet Engenharia Ltda e com aditivos custou quase R$
440 mil a mais que o previsto demorou cerca de um ano e quatro meses para ser
concluída. O projeto inicial tinha prazo de nove meses para a conclusão.

 BURACO no fim do Viaduto
pode causar graves acidentes

segundo moradores
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Buracos
no viaduto
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Ontem foi comemorado o
Dia da Massa. A comemoração
fica ainda mais completa com
um dos acompanhamentos mais
clássicos para o macarrão, as
almôndegas. O chef Ivan Achcar,
ensina a receita que já foi
protagonista em grande parte
das cozinhas brasileiras. Nesse
prato, o molho de tomate
recebe um toque inovador com
o sabor marcante do cominho e
da pimenta-do-reino, e a
suavidade do vinho branco. A
combinação é ideal para
relembrar os almoços de
domingo em família e ter a
sensação de provar uma boa
comida caseira!

 500 g de peito de boi moído
 50 g de bacon moído
 1 ovo
 1 pedaço de pão italiano amanhecido
 100 g de cebola picada
 2 dentes de alho picados
 salsinha picada
 sal
 pimenta-do-reino branca moída
 cominho moído
 1 colher de sopa de sementes de erva-doce
 óleo de soja para fritar
 banha de porco para fritar
 1 taça de vinho branco
 molho ao sugo
 250 g de espaguete cozido
 parmesão ralado

 500 gramas de macarrão curto
    (penne, fusilli, gnochetti)

 1 cebola picada
 1/3 xícara (chá) de azeite de oliva
 500 gramas de vagem cortada em

    pedaços de 3 cm
 1 copo de iogurte natural
 1 colher (sopa) de mostarda
 2 xícaras (chá) de creme de leite

    fresco
 2 colheres (sopa) de suco de limão
 100 gramas de amendoim sem

     casca, torrado e picado
 1 colher (sopa) de limão (só a

    casca) ralada
 sal a gosto
 pimenta-do-reino a gosto

 PREPARO
Refogue a cebola no azeite até ficar macia.
Junte a vagem e tampe a panela, mexendo
de vez em quando, durante
aproximadamente 15 minutos. Reserve.
Em um recipiente misture o iogurte, a
mostarda, o creme de leite, o suco de
limão e a pimenta do reino. Adicione a
vagem cozida e misture bem. Cozinhe a
massa em 5 litros de água com sal até que
fique “al dente”. Misture ao molho de
iogurte, junte o amendoim e a casca de
limão, misture e sirva em seguida.

Macarrão
cremoso com
vagem e amendoim

Espaguete  PREPARO
Cozinhe o espaguete e reserve. Retire a casca
do pão italiano e pique o miolo com as mãos.
Em uma tigela, umedeça o miolo com o vinho
branco misturado com meia taça de água.
Depois do pão embebido, tire o excesso da
água com as mãos. Coloque o pão com todos
os outros ingredientes em outra travessa,
amasse tudo com as mãos. Tempere com sal,
cominho e pimenta a gosto. Forme bolinhas
de 4 cm de diâmetro e frite-as em uma
mistura de óleo e banha quente abundante e
deixe descansar em papel absorvente.
Reserve um pouco de molho para o
espaguete. Em seguida, coloque as
almôndegas dentro do molho de tomate e
deixe cozinhar. Aqueça o restante do molho
que estava reservado e coloque a massa.

com almôndegas
de peito bovino
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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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Inmet alerta para
chuva de granizo

Aviso meteorológico do Inmet
(Instituto Nacional de Meteorologia)
alerta para pancadas de chuva e
trovoadas, com possibilidade de
queda de granizo em áreas isola-
das de Cascavel nesta quinta-feira
(26), com ventos moderados.

O Instituto traz ainda outro aviso,
que coloca a região oeste do Paraná
em alerta laranja. Isso significa que
há perigo para tempestades. A publi-
cação foi feita ainda na manhã de on-
tem e seguia pelo menos até esta
madrugada. O alerta, conforme o me-
teorologista Rogério Rezende, é atu-
alizado constantemente. O boletim
orienta para que a população se man-
tenha atenta a possíveis cortes de
energia, estragos em plantações,
queda de árvores e alagamentos.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

No LAGO MUNICIPAL, em
Cascavel, a água está quase no

mesmo nível da ponte

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores,
pois há risco de queda e descargas elétricas. Evite também estacionar
veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se
possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Qualquer emergência basta ligar à Defesa Civil pelo 199 ou ao
Corpo de Bombeiros pelo 193.

ACIMA DA MÉDIA
O volume de chuva registrado em
Cascavel está bem acima da média para
o mês de outubro. De acordo com o
Instituto Meteorológico Simepar, choveu
até o momento 353,4 milímetros,
52,2 milímetros somente na quarta-feira
(25). Geralmente para este mês a
média é de 213,9 milímetros.  A
previsão é de que a chuva continue de
hoje até domingo (29), com
temperaturas entre 18°C e 29°C.

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

RECORD • O RICO E O LÁZARO

 • SBT

MALHAÇÃO
Leide conforta Lica. Os alunos con-

frontam Edgar sobre as atitudes de
Malu e ameaçam deixar o Colégio Gru-
po. K2 se incomoda ao saber que Tato
aceitou ser padrinho de Tonico e afirma
que o namorado irá se arrepender. Ed-
gar avisa a Malu que avaliará suas no-
vas regras. Tina planeja como afastar
Telma de casa para ficar sozinha com
Anderson. Fio lamenta não encontrar
Ellen na saída do colégio.

TEMPO DE AMAR
Maria Vitória aceita o empréstimo

de Lucinda, sem desconfiar das reais
intenções da vilã. Inácio sente dores na
cabeça e Tiana o ajuda. Nicota e Maria
Vitória falam de Matias. Reinaldo diz a
Olímpia que Edgar precisará de trans-
fusão de sangue. Otávio, Artur e Age-
nor aceitam ser doadores de Edgar. Iná-
cio sofre com dores, e Reinaldo desco-
bre que os remédios dados por Lucin-
da são falsos. Emília observa Lucinda.
Vicente analisa a luva encontrada por

Isolina no local do crime contra Edgar.
Lucerne libera Natália e Felícia para tra-
balhar em seu cabaré. Tomaso gosta
do discurso político de Otávio, e Giuse-
ppe se alarma. Hans e Januária che-
gam ao hospital para ver Edgar e falam
com Reinaldo.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Elizabeth se incomoda com o atre-

vimento de Renan, mas aceita sair com
ele para mostrar os seus croquis. Lívia
convida Renato para jantar em sua
casa. Gael e Clara voltam de viagem e
Sophia convida o casal para jantar em
sua casa. Rosalinda consola Estela.
Nádia tenta humilhar Raquel e Gustavo
a repreende. Bruno pede para Raquel
cozinhar para ele. Rafael conta para
Renato que a família de Lívia está qua-
se falida. Clara questiona Gael sobre o
motivo do jantar de Sophia. Leandra
procura Mercedes. Renan e Elizabeth
se encontram e Natanael comemora.
Gael tenta iniciar uma discussão com
Renato. Sophia diz que pode transfor-
mar o sítio de Clara em um garimpo e a
neta de Josafá recusa a proposta.

PEGA PEGA
Sandra Helena afirma a Malagueta

que ele pagará pelo que fez. Mônica
conta a Evandro onde está escondida.
Sabine fica arrasada ao ouvir de Pedri-
nho que ele está apaixonado por outra
mulher. Eric pergunta a Douglas se
pode acessar as câmeras de seguran-
ça do seu computador. Maria Pia pro-
mete a Malagueta que será seu álibi,
caso ele seja pego.

UM CAMINHO PARA O DESTINO
Marisa está muito triste com a mor-

te de Rosário. Mariana acredita que Fer-
nanda e Pedro estão mortos. Branca
diz a Amélia que quando seu pai se re-
cuperar vai demonstrar todo seu amor
e arrependimento. Mariana proíbe Ca-
mila de se aproximar da cabana aban-
donada. Hernani sugere a Mariana que
se livre de Branca. César pede Clarita
em casamento. Branca pede a Carlos
que vá ver Fernando, porque está muito
deprimido. Fernanda entrega a Pedro
todo dinheiro que ganhou.

Zac se irrita
com Ayana

Lior grita tentando avisar sobre a pre-
sença do assassino. O cavalo se assus-
ta e parte em disparada. O animal acaba
atropelando o criminoso. Madai diz que o
rapaz os salvou do ataque. Joana pede
para Ayana se explicar. Arioque troca far-
pas com Zac na Casa da Lua. Sammu-
Ramat ameaça Nitócris. Ayana revela a
verdade para Joana, mas não diz que foi
mandada por Zac. Sammu-Ramat diz la-
mentar a morte do pai de Malca. Zac se
irrita ao saber que Ayana contou quase
toda a verdade para Joana. Zelfa fica tris-
te com o egoísmo de Tamir e Shamir.

Zac se irrita
com Ayana

DIVULGAÇÃO
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O prefeito Leonaldo Paranhos
disse ontem que não há ingerên-
cia de partidos nas pastas da Edu-
cação e Saúde e que os secretári-
os têm autonomia. “Nossos secre-
tários têm autonomia para traba-
lhar e manter transparência nos re-
cursos para assegurar os resulta-
dos. Temos de ter a meta de ter
todas as crianças na escola e a
meta de ter todas as nossas cri-
anças aprendendo”, disse.

A declaração foi na abertura do
Seminário da Undime-PR (União

Educação sem ingerência

dos Dirigentes Municipais de Edu-
cação do Estado do Paraná), even-
to que aconteceu no auditório da
Univel e debateu “Os desafios da
Gestão Pública Municipal na Garan-
tia do Direito à Educação de Quali-
dade”. Dirigentes municipais de
educação de todo o Estado partici-
pam do seminário.

Paranhos afirmou ainda que a
educação é uma área que foi blin-
dada para proteger os recursos e
os investimentos necessários para
garantir a qualidade do ensino.

RESPOSTAS
O evento reforça a busca de
respostas para o setor,
principalmente no que tange ao
financiamento da Educação, ao
planejamento para os próximos
quatro anos e ao regime de
colaboração, com reflexões sobre o
aporte financeiro e a
responsabilidade de cada ente
envolvido, como União, Estado e
municípios.
“São desafios que nos colocam em
movimento constante para garantir
os direitos à Educação”, enfatizou
a secretária de Educação, Márcia
Baldini, que é vice-presidente da
Undime no Estado. Ela lembrou o
seminário em Cascavel cumpre a
meta da entidade de descentralizar
os trabalhos em prol da maior
participação dos municípios. No
ano passado, o evento foi
realizado em Apucarana.

Sobre o evento
Cada tema programado para o evento conta com palestrantes de renome.
Na manhã de ontem, por exemplo, o promotor da Vara da Infância e
Adolescência, Luciano Machado de Sousa, abriu a série de palestras
falando sobre “O papel do gestor na garantia do Direito à Educação”,
sendo seguido pelo professor Adalberto Domingos Paz, coordenador do
PDDE/FNDE que abordou a temática “PDDE e a Gestão Municipal”.
Nesta tarde o evento será retomado às 13h30, com a palestra “O Ensino
Fundamental e o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa”, que
será ministrada pela assessora e coordenadora do PNME na COEF-
MEC, Erondina Barbosa da Silva.

SEMINÁRIO discutiu a questão da
gestão pública da educação

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

Roubos 988
Furtos 2.842
Veículos (furtos/roubos) 855
Outros 2.975

Acidentes 2.261
Colisões 2.087
Atropelamentos 173
Mortes 45

Uma ação conjunta entre polici-
ais civis da Denarc (Divisão Esta-
dual de Narcóticos) de Cascavel,
Pato Branco, e da 19ª SDP (Subdi-
visão Policial) de Francisco Beltrão,
culminou com a apreensão de 416
quilos de maconha na terça-feira.

Equipes de Cascavel recebe-
ram denúncia de que um cami-
nhão Ford Cargo, com placas de
Trombudo Central (SC) que esta-
ria transportando entorpecentes
de Foz do Iguaçu a Santa Catari-
na havia apresentado problemas
mecânicos e estava em uma ofi-
cina mecânica
em Francisco
Beltrão.

Outras equi-
pes foram mobi-
lizadas e inicia-

Maconha no Sudoeste
FUGA
Os dois batedores, segundo a
polícia, conseguiram fugir, porém
foi detidos por policiais militares
de Santo Antônio do Sudoeste.
Eles foram presos e encaminhados
para a cadeia pública da 19ª
SDP (Subdivisão Policial).
Conforme a polícia, o crime de
tráfico de drogas varia de cinco
a 15 anos de prisão.

ram as investigações quando loca-
lizaram o caminhão em uma ofici-
na em um posto de combustíveis
na PR-483, na saída para Cascavel.
Eles fizeram monitoramento e des-
cobriram que o condutor estava hos-
pedado em um hotel enquanto
aguardava o conserto.

No momento em que o homem
foi até a oficina para “buscar” o
caminhão ele foi preso em flagran-
te. Dentro do caminhão os polici-
ais encontraram 14 caixas com
maconha em meio a caixas vazias
para enganar a fiscalização.

ACIDENTE NO
CLAUDETE

Um motociclista ficou ferido na
tarde de ontem em um acidente no
cruzamento das ruas Jorge Lacerda
com a Natal. O condutor da moto,
identificado como Everaldo Moraes
dos Santos seguia pela Rua Jorge
Lacerda quando foi atingido pela Pam-
pa, que trafegava na mesma via.

Conforme testemunhas, a Pampa
estava na faixa da direita e a moto na
esquerda quando houve a barida.

Socorristas do Siate (Serviço In-
tegrado de Atendimento ao Trauma
em Emergência) foram acionados e
encaminharam Everaldo, que teve fe-
rimentos leves, com contusões pelo
corpo, para atendimento hospitalar.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

 Os dois veículos seguiam pela mesma via quando
HOUVE A COLISÃO

 DENARC

 CAMINHÃO teria
carregado em Foz do

Iguaçu e seguiria para
Santa Catarina
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Professores da rede municipal de ensino de Cascavel terão oportunidade de
aprofundar conhecimentos no idioma espanhol. A prefeitura abriu processo

de licitação para contratação de empresa para ministrar curso de língua
espanhola e a escolha ocorrerá no dia 10 de novembro.

O curso prevê 320 vagas e será oferecido para turmas do inicial ao nível
avançado. “É preferencial para professores que já trabalham com a disciplina,

mas é aberto também àqueles que têm interesse em aprender o Espanhol
que, ao iniciarem o curso, se habilitam a dar aulas desse idioma nas escolas

municipais”, explica a Secretaria de Educação de Cascavel.
Desde 2008 o idioma passou a ser incluído no currículo da rede municipal.

Atualmente as aulas de espanhol são ofertadas para alunos do 1º ao 5º ano.
 Reportagem: Romulo Grigoli

   Foto: Arquivo  Reportagem: Romulo Grigoli

Espanhol para professores

5 mil notificações mensais
Apesar da conscientização

de proprietários de estabeleci-
mentos quanto às exigências
necessárias para a prestação
de serviços e venda de produ-
tos à população, por mês a Vi-
gilância Sanitária emite mais
de 5 mil notificações por algum
tipo de irregularidade.

De janeiro a setembro de
2016 o setor emitiu 57.588
notificações entre os estabele-
cimentos vistoriados e já nes-
te ano o número caiu para
53.205, o que representa uma
queda de 8%.

Entre os locais que apresen-
tam mais problemas estão os
do segmento alimentício por
consequência de surtos ali-
mentares. Quando verificadas
as irregularidades, o estabele-
cimento é intimado a cessar as
atividades e fazer as adequa-
ções necessárias.

De acordo com a Vigilância
Epidemiológica, neste ano já
foram verificadas três interdi-
ções até o momento. Em rela-
ção ao ano passado não há
compilação de dados.

Segmento alimentício
lidera as notificações
da Vigilância Sanitária

Monitoramento
Segundo o secretário de Saúde,
Rubens Griep, a segurança por
meio do licenciamento sanitário é
garantida por meio do trabalho de
monitoramento da Vigilância
Sanitária. “Monitoramos e
realizamos o licenciamento sanitário
de todos os serviços de saúde, do
comércio e das indústrias. Hoje o
cidadão que frequenta qualquer
lanchonete, pode ter segurança,
pois a Vigilância Sanitária
estabeleceu uma rotina de
fiscalização e concedeu o
licenciamento sanitário”, explica.
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250
viaturas serão

deslocadas para o
Rio Grande do Sul

Militares ao Sul

Cerca de 1.500 homens e
250 viaturas, inclusive os blin-
dados Guaranis seguem até
sábado para o município de
Rosário do Sul, no Rio Gran-
de do Sul. A tropa da 15ª Bri-
gada de Infantaria Mecaniza-
da em Cascavel participa, en-
tre os dias 29 de outubro a
10 de novembro do calendá-
rio anual de Instrução Militar,
que realizará Exercícios Mili-
tares no Campo de Instrução
Barão de São Borja.

 Conforme o major, a tropa ficará no Campo de Instrução Barão
São Borja por duas semanas. “Na primeira semana realizaremos
o adestramento da brigada, que é uma fase prevista no programa
de instrução anual. Na segunda semana vamos fazer a experimen-
tação doutrinária, já que a brigada de Cascavel é pioneira entre as
infantarias mecanizadas”.

De acordo com o responsá-
vel pelo setor de relações pú-
blicas da 15ª Brigada em Cas-
cavel, major Rodrigo Ribeiro, o
deslocamento do comboio co-
meçou ontem e deve seguir até
o fim de semana. “Iniciamos
com os comboios menores,
que são responsáveis pela
questão logística e administra-
tiva. Os maiores, inclusive com
as viaturas blindadas Guarani
devem seguir para o Rio Gran-
de do Sul na sexta-feira”.

Duas semanas

Trajeto
O trajeto de Cascavel ao Estado
do Rio Grande do Sul
percorrido pelo comboio,
segundo o major, será pelas
rodovias BR-163 e BR-158.
“Eles deverão retornar entre os
dias 10 e 14 de novembro.
Cabe ressaltar que os
comboios possuirão
velocidade reduzida e
dificultarão as ultrapassagens,
exigindo atenção redobrada
por parte dos usuários”.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: 15ª Brigada

 Cerca de 1.500 homens e 250 viaturas,
incluindo os blindados, seguem para o RIO

GRANDE DO SUL

Militares ao Sul
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rência de atendimento à região quan-
do se fala em tratamento de doen-
ças do aparelho digestivo feitas pelo
SUS (Sistema Único de Saúde). Po-
rém, Westphalen lembra que, por
não haver um centro especializado
para este tipo de diagnóstico, o aten-
dimento até agora é terceirizado.
“Muitas vezes, eram enfrentadas di-
ficuldades ou mesmo a falta de via-
bilidade do tratamento de doentes
mais graves”, comenta.

O médico diz ainda que o número
de exames realizados de forma ter-
ceirizada também sempre esteve
muito aquém da real demanda do
hospital, esta proveniente do inter-
namento, do pronto-socorro e do
ambulatório do curso de Medicina.
“Procedimentos endoscópicos mais
complexos necessitavam ser enca-
minhados até mesmo para Curitiba
ou nunca eram realizados”, relata.

Uma demanda de mais de 15
anos prestes a ser atendida. O Cen-
tro de Endoscopia Digestiva já tem
data marcada para entrar em funcio-
namento no Huop (Hospital Univer-
sitário do Oeste do Paraná). Segun-
do o médico André Westphalen, a
estimativa é de que até o primeiro
semestre de 2018 os pacientes te-
nham acesso a mais este benefício.
Por enquanto, ainda é preciso finali-
zar o processo licitatório, os treina-
mentos de recursos humanos e ade-
quar o espaço físico.

“O Huop e a Unioeste [Universi-
dade Estadual do Oeste do Paraná]
já possuem profissionais habilita-
dos em seu corpo de professores
e plantonistas, de alta qualificação,
e preparados para iniciar os aten-
dimentos”, afirma.

Hoje, o cenário nesta especiali-
dade ainda é crítico. O Huop é refe-

Centro de
Endoscopia

à região

RECURSOS
A implantação do Centro de Endoscopia Digestiva possui recursos provenientes do
Ministério da Saúde por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal
Alfredo Kaefer, no valor de R$ 500 mil, além de contrapartida da Unioeste. Com isso,
o Centro será equipado com modernos endoscópios que possibilitarão o diagnóstico e
tratamento de inúmeras doenças do aparelho digestivo, como a ingestão de corpos estranhos,
hemorragia digestiva (situação de emergência com alto risco de morte), úlceras, gastrites,
retocolite ulcerativa, doença de Crohn, diagnóstico, prevenção e tratamento do câncer
intestinal e de estômago e tratamento da coledocolitíase (pedras da vesícula que migraram).

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Divulgação

O médico
ANDRÉ

Westphalen,
um dos

responsáveis
pelo Centro

Emenda do
deputado Alfredo
Kaefer garantiu
R$ 500 mil

ao Centro de
Endoscopia
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Sentido único na Manaus
A Cettrans (Companhia de

Engenharia de Transpor te e
Trânsito) estuda alterações na
Rua Manaus para o primeiro se-
mestre de 2018 com a implan-
tação de um pequeno binário
em par te da via pública. A rua
deixará de ser “mão dupla”
para se tornar sentido único les-
te-oeste (São Cristóvão - Tropi-
cal). Para isso, as Ruas Belém
e Rio Grande do Nor te também
serão “mão única”, só que no
sentido oeste-leste (Tropical -
São Cristóvão). Segundo a com-
panhia, será uma impor tante
ligação inter-regiões da cidade.

Mas como a Rua Belém não
possui ligação com a Rua Rio
Grande do Norte, o trecho da Ma-
naus entre a Rua Castro Alves e
o novo segmento da Rua Alfredo
Andersen que deve ser aberto,
continuará com dois sentidos.

A ligação da Belém e Rio Gran-
de do Norte não será possível,
pois teria de passar por uma área

de preservação ambiental e cru-
zar dois córregos pelo local. Sen-
do assim, teria que ser construí-
da pontes e outros componentes,
segundo a engenharia da Cet-

trans, o melhor caminho é deixar
esse pequeno trecho da Manaus
em “mão dupla”. As alterações
serão feitas ainda no primeiro
semestre do ano que vem.

Mesmo com chuva, dezenas de pessoas aproveitaram o dia de ontem para visitar os lotes do 3º
leilão da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito). Interessados em participar
e que desejam conferir de perto os veículos, motocicletas e lotes de sucatas que serão
comercializados têm ainda hoje e sexta-feira para fazer visitação no Pátio de Veículos da Cettrans,
localizado à Rua da Lapa, n° 1.509, Bairro Ciro Nardi. Ao todo são 42 automóveis, 157
motocicletas e mais três lotes de sucatas que correspondem a 15 veículos.

SECOM

ENTENDA COMO SERÁ os sentidos da Rua Manaus em frente ao Parque Vitória em 2018
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A Polícia Federal, as polícias do
Paraguai e até mesmo a Interpol
montam uma verdadeira força-tare-
fa para desvendar todos os mistéri-
os que circundam o caso do meni-
no vítima de tráfico de pessoas,
encontrado no dia 10 de outubro no
Bairro Cascavel Velho, em Cascavel.
Além de descobrir a origem do me-
nino, quem são seus pais e familia-
res e como ele chegou ao Brasil, as
autoridades querem informações a
respeito das outras duas meninas,
uma delas de nove anos, que esta-

vam na casa de Maria Conceição
Queiroz, a Maria Paraguaia.

Ontem, em uma entrevista co-
letiva na delegacia da Polícia Fe-
deral em Cascavel, o delegado
Mário Cesar Leal Junior disse que
até agora oito pessoas foram
ouvidas em relação ao caso. “Na
casa desta mulher a polícia en-
controu essas crianças e há indí-
cios de que elas foram trazidas
do Paraguai de forma ilegal, o que
caracterizaria tráfico internacio-
nal de pessoas”.

Segundo Leal, Maria foi au-
tuada em flagrante pela prática
deste delito, finalizado e enca-
minhado para a Justiça Federal.
“Ela foi recolhida, deve passar
até amanhã [hoje] pela audiên-
cia de custódia e, caso não seja
liberada pelo juiz, será encami-
nhada para a carceragem da Po-
lícia Civil em Corbélia”.

DELEGADO da PF, Mario Leal, disse que até
ontem oito pessoas tinham sido ouvidas sobre o caso

Colaboração
Internacional

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

Família Indiciamento Internet
Questionado em relação a uma
adolescente de 17 anos que seria a
suposta mãe do menino, o delegado disse
que ainda não há confirmação da
informação. “Vamos acionar as autoridades
paraguaias, através do comando tripartite
da Polícia Federal e das polícias dos países
vizinhos, com o auxilio da Interpol, para
confirmar essas informações e identificar
os pais e familiares dessas pessoas”.
Segundo ele, todas as informações são
verificadas a credibilidade, mas ainda
não há nada de concreto.

De acordo com o delegado da Polícia
Federal, Mario Cesar Leal, o indiciamento
de Maria Paraguaia se refere ao caso da
menina de nove anos, encontrada na casa
dela e não do menino de pouco mais de
um ano. “Foi presa em flagrante pelo
crime envolvendo outra criança que estava
na casa dela. A menina não está com os
pais, estava na casa de uma estranha, fora
de seu país de origem, o que caracteriza
muito bem o tráfico internacional de
pessoas. Vamos apurar a situação do
menino, que é outro caso”.

Nas redes sociais do site ABC
Color, do Paraguai, a notícia do
menino de pouco mais de um
ano gerou grande repercussão.
Em diversos comentários no
Facebook pessoas dizem
conhecer o menino, que teria o
nome de Bruno Prieto, marcaram
inclusive a suposta mãe do
menino. Ela seria uma
adolescente de 17 anos, fato
não confirmado até agora pelas
autoridades.

 Três menores
No final da tarde de ontem, o delegado voltou a falar do caso e disse que

são três menores de nacionalidade paraguaia que estavam na casa de
Maria. Ele disse que as identidades estavam praticamente confirmadas. A
polícia também não acredita que as crianças tenham sofrido maus-tratos.

“As crianças têm boas condições de saúde não visualizamos nada de
errado, mas vamos solicitar exames médicos”, afirmou.
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Chuva interrompe trabalhos
Os trabalhos de pintura dos corredores dos cemitérios de Cascavel, em preparação

ao Dia de Finados - 2 de novembro - sofreram uma pausa com a chuva que chegou no
meio da manhã de ontem. O tempo ensolarado colaborou para que na terça-fiera os
servidores da Acesc (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel)

praticamente concluíssem os trabalhos no Cemitério Central, que teve o corredor
principal totalmente pintado de azul, com detalhes em branco, e os corredores

secundários pintados de cinza escuro.  “O Central está praticamente pronto. Mais
meio dia de trabalho ficará pronto. Hoje iniciaríamos a pintura dos demais cemitérios

urbanos, mas a chuva impediu. Acreditamos que com um dia de sol concluiremos os
quatro cemitérios”, prevê o superintendente da Acesc, Beto Guilherme.

O Consamu (Consórcio Inter-
municipal Samu Oeste) está com
inscrições abertas em concurso
público para preenchimento ime-
diato de vagas e cadastro de re-
serva na região Oeste.

Ao todo são disponibilizadas
192 vagas. Os salários previstos
são de R$ 1.367 para técnicos ad-
ministrativos, técnicos de enferma-
gem, e motorista socorrista; R$
2.367 para enfermeiros; R$ 4.614
para médicos no regime de 12h e
R$ 9.282 para médicos 24h.

O candidato deverá fazer a ins-
crição indicando o emprego públi-
co e a cidade em que está concor-
rendo à vaga e deverá realizar a pro-
va no local indicado.

Somente serão aceitas inscrições
feitas pelo site www.saber.srv.br até
o dia 16 de novembro. Para candida-
tos do ensino médio o valor é de R$
80 e do ensino superior R$ 150. A
prova está prevista para o dia 03 de
dezembro.  Mais informações po-
dem ser obtidas por meio do tele-
fone (45) 3225-3322.

Concurso público do Consamu

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Vandré Dubiela

VAGAS são distribuídas entre municípios da região Oeste
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Giro da
Violência

Um caminhão car-
regado com cigarros
contrabandeados do
Paraguai foi apreendi-
do na terça-feira em
uma operação conjun-
ta entre a PRF (Polícia
Rodoviária Federal) de
Lindoeste e a Receita
Federal de Cascavel.

Conforme os servi-
dores, eles aborda-
ram a carreta no qui-
lômetro 157 da BR-
163, entre os municípios de Santa
Lucia e Lindoeste. Ao verificar a nota
fiscal da carga, as equipes consta-
taram algumas irregularidades.

Por conta disso os policiais so-
licitaram ao motorista, um homem
de 38 anos, que ele retornasse ao
posto de fiscalização da PRF para
uma vistoria mais detalhada da
carga. Além disso, as equipes da
Receita Federal constataram se tra-
tar de uma nota fiscal falsa.

Ao vistoriar a carga de sorgo, os
agentes descobriram diversas cai-
xas de cigarros contrabandeados do
Paraguai, que totalizaram 150 mil
maços, avaliados em R$ 750 mil.

Carreta com
cigarros Furto de R$ 19 mil

Um jovem de 22 anos foi preso ontem,
no Bairro Santa Felicidade, acusado de
furtar de uma oficina mecânica que
trabalhava R$ 19 mil. O furto foi
descoberto pelo proprietário do
estabelecimento, localizado na
Avenida Tancredo neves. Quando o
crime foi descoberto, o rapaz decidiu
devolver R$ 10 mil do total levado e
na terça-feira, ele deveria entregar o
que faltava, mas não apareceu para
trabalhar. Na casa dele a polícia
encontrou um console de videogame,
quatro chaves de veículos, um
aparelho celular e um joystick para
jogos. As chaves, conforme a polícia,
são de veículos que estão na oficina
mecânica em que ele trabalhava. Ele
nega o furto dos R$ 19 mil, alegando
que a empresa queira “lucrar”
com o caso.

Capotamento na PR-180
Um casal ficou ferido ontem em um
capotamento na PR-180, em Cascavel.
Segundo informações da PRE (Polícia
Rodoviária Estadual), que atendeu o
acidente, Cleoni Maria da Rosa, de 57
anos, e Anadir da Rosa, de 60 anos,
seguiam de Quedas do Iguaçu e
tinham como destino Cascavel. Porém,
devido a chuva, em uma curva o
veículo aquaplanou e capotou. Cleoni
teve contusão no tórax, arcos costais
e na região lombar. Anadir teve
escoriações e um corte na cabeça.

Acusado de roubo
Um adolescente de 17 anos foi
apreendido ontem por policiais civis
do GDE (Grupo de Diligências
Especiais) acusado de participação em
um roubo, ocorrido há 12 dias em uma
loja de confecções no Bairro Floresta.
Contra o menor havia um mandado de
prisão expedido pela Justiça. No
roubo duas pessoas roubaram
R$ 2.600 em dinheiro.

Um acidente foi registrado na manhã de
ontem na BR-277, próximo ao viaduto
da Carelli. A colisão traseira envolveu
dois caminhões que seguiam sentido
Curitiba. Chovia forte no momento da
batida, o que pode ter contribuído para a
batida. Apenas um dos motoristas teve
ferimentos leves. Ele foi encaminhado por
socorristas da Ecocataratas para
atendimento hospitalar.

VALDECIR DE SOUZA

Preso em flagrante pelo crime
de contrabando, o motorista dis-
se que pegou o veículo no distri-
to de Sede Alvorada, em Casca-
vel, e que levaria até a cidade de
Criciúma (SC). Ele foi levado para
a Polícia Federal e a carreta com
a mercadoria ilícita para o depó-
sito da Receita Federal.

Mercadoria CONTRABANDEADA tinha como
destino a cidade de Criciúma (SC)

F lagrante

PRF LINDOESTE
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Diversos motivos
Muitos seriam os motivos para que Rubens Griep pedisse
“pra sair”. Além da dificuldade da pasta, das cobranças,

ele está finalizando o doutorado, tem filhos... Enfim, e dá
pra imaginar que alguém que assuma uma secretaria de
tamanha importância e com tanta cobrança não tenha

mais “vida” por conta do trabalho.

Outros boatos
Essa é, pelo menos, a
terceira onda de boatos de
que Rubens vai deixar a
secretaria. De outras vezes,
o prefeito Leonaldo
Paranhos fez questão de
insistir, conversar e lutar
para mantê-lo na pasta.
Griep assumiu no início do
ano com diversos
problemas: falta de
servidores, veículos sem
manutenção, falta de
medicamentos, etc, etc.

Análise orçamento
A Comissão de Economia,
Finanças e Orçamento da
Câmara, representada pelos
vereadores Serginho
Ribeiro (PPL) e Mazutti
(PSL), se reuniu ontem

com o secretário de
Finanças, Renato Segalla e
com a técnica da Secretaria,
Sonia Klann. A reunião foi
para pedir aos gestores do
município que, nos
próximos anos, as leis que
regem o orçamento sejam
encaminhadas com mais
antecedência à Câmara.

Debate
Isso porque há necessidade
de muito debate a respeito
e os legisladores precisam
ter conhecimento para
discutir e propor emendas,
seja ao PPA, à Lei de
Diretrizes Orçamentárias ou
à Lei Orçamentária Anual. A
Secretaria de Finanças
concordou com a
proposição dos vereadores.

NOVNOVNOVNOVNOVAS REGRAS PAS REGRAS PAS REGRAS PAS REGRAS PAS REGRAS PARA POSTARA POSTARA POSTARA POSTARA POSTOSOSOSOSOS

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Foi realizada ontem a reunião para debater a necessidade
de um calendário oficial de eventos de Cascavel.

 Proposta que será encaminhada em forma de projeto de
lei pelo vereador Carlinhos Oliveira.

 Atualmente, eventos, semanas e dias são instituídos
ao calendário oficial, mas esse calendário não existe.

O presidente da Câmara, Gugu Bueno, promulgou ontem a
lei que altera a regulamentação para instalação de novos
postos de combustíveis. A promulgação ocorre quando o
prefeito não sanciona a lei no prazo regimental de 15 dias
após a votação do projeto e também não veta a proposta,
que foi aprovada durante sessão da Câmara de Vereadores.

Mudanças
na Saúde?

Ninguém confirmou
ainda, mas a falação é
grande. Pode ter mudan-
ças nos próximos dias na
Secretaria de Saúde de
Cascavel. O boato é de
que o secretário de Saú-
de, Rubens Griep, teria
pedido para sair.

O “tititi” começou a par-
tir de uma postagem de
Rubens em sua página na
rede social Facebook.
“Nada em mim foi covarde,
nem mesmo as desistên-
cias: desistir, ainda que
não pareça, foi meu gran-
de gesto de coragem”, de-
sabafou, citando a Caio

Fernando de Abreu.
A postagem rendeu di-

versos comentários de
seguidores que disseram
admirar o trabalho de Ru-
bens, mas, ele não expli-
cou o motivo da postagem
e se ela foi relacionada à
gestão da Secretaria. Po-
rém, muita gente “apos-
ta” nisso e até questio-
nou a nossa reportagem
via redes sociais.

O Hoje News ligou e
mandou mensagem para
Rubens, que ainda não
respondeu. Ele está em
Brasília e deve voltar de
viagem na sexta-feira. Na
Secretaria de Saúde, nin-
guém sabe de nada.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

Rubens Griep, secretário de Saúde,
pode deixar a pasta da Saúde

NOTA
Em nota, a Secom (Secretaria
de Comunicação) respondeu
que boatos de que o
secretário pode sair existem
desde o início do mandato
mas, que a decisão de sair,
seja de qualquer secretário, é
de livre arbítrio de cada um.
A Secom garantiu que “se” e
“quando” receberem uma
decisão oficial do secretário,
fará a comunicação.
Uma coisa é certa: a pasta, se
não a maior, é uma das com
maior “desgaste” no Paço. Seja
emocional, psicológico. Isso
porque se tá bom, “não faz
mais que a obrigação” e, se tá
ruim, a reclamação é geral.
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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, 26 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

Copa Sub-17
A seleção brasileira sub-

17 foi superada pela
Inglaterra, na manhã de

ontem, pela semifinal da
Copa do Mundo da categoria,

e perdeu a chance de
disputar a final da

competição. A garotada da
Canarinho perdeu por 3 a 1 e
agora vai disputar o terceiro

lugar do campeonato contra a
seleção de Mali, no sábado,

às 9h30 (de Brasília) na
cidade de Calcutá, na Índia.

Ontem, o jogo foi decidido no
primeiro tempo e com o

brilho da estrela de uma
promessa do Liverpool. O
atacante Brewster abriu o

placar logo aos 10min para
os ingleses e viu o lateral-

direito Wendel, do Flamengo,
empatar aos 20min. Dezoito

minutos Brewster,
novamente, colocou a

Inglaterra novamente na
frente. No segundo tempo,

aos 31min, Brewster marcou
seu terceiro gol no jogo e

decretou o placar final.

Três vitórias
A vitória do Paraná Clube

sobre o Vila Nova, por 1 a 0,
firmou a campanha do

Tricolor paranaense no G-4 da
Série B e de quebra colocou a
Gralha na vice-liderança. Pelo
menos até o complemento da

rodada, no fim de semana.
Com 56 pontos, o Paraná

está duas vitórias e um
empate da pontuação

alcançada pelo Bahia, que
ascendeu à elite com 63

pontos em 2016. Restam
seis jogos para a Gralha na

Série B, sendo três deles
contra times que lutam
contra o rebaixamento.

WSL

Em uma final emocionante, o brasileiro Gabriel Medina venceu o australiano
Julian Wilson e conquistou, ontem, a etapa de Portugal da WSL, o circuito
mundial de surfe. Campeão também na França há duas semanas, Medina
assumiu a vice-liderança do ranking e embalou para a disputa do título mundial
no último evento, que será realizado a partir do dia 8 de dezembro no Havaí.
Para ficar com o troféu da temporada, o brasileiro ainda depende de uma
combinação de resultados. Se vencer a etapa do Havaí, ele terá que torcer
para o atual líder, John John Florence, não passar das semifinais. Outras
combinações são possíveis caso o havaiano perca antes.
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Aplicação
A resolução nº 4.604/2017 da União é recente, foi

publicada no dia 19, mas ainda traz poucos reflexos a
Cascavel.

A proposta é de que a maioria das aplicações dos
fundos próprios de previdência seja direcionada a títu-
los públicos, sob rendimento da Taxa Selic – atualmen-
te de 8,25% ao ano, em vez de buscarem opções muito
mais rentáveis no mercado financeiro.

Cascavel possui o regime próprio para servidores
com o IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Cascavel). E, de acordo com a presidência
do instituto, por enquanto não há qualquer previsão de
que haverá maior ou menor dificuldade para atingir a
meta atuarial. “O que já observamos é que alguns pro-
dutos mais complexos, onde há maior potencial de re-
torno, estão com mais restrição para serem ofertados
ao regime próprio de previdência social. Mas, também,
lembramos que é uma regra de economia que quanto
maior o retorno, maior o risco de aplicação”, explica,
em nota, o presidente do IPMC Alcineu Gruber.

 A alíquota de contribuição dos
servidores de Cascavel é de 11% e
a contribuição patronal é de 11,5%.
Os recursos são repassados men-
salmente aos cofres do IPMC, que
automaticamente faz a aplicação em
um dos fundos de investimentos.

“A resolução traz mudanças im-
portantes que afetam a governan-
ça dos regimes próprios de previ-
dência e, principalmente, alteram
limites de aplicação nos diferentes
segmentos. Já observamos que al-
guns tipos de ativos foram amplia-
dos os limites e outros reduzidos.
Outra mudança importante é que
produtos mais complexos passarão
a ter maiores exigências para que
possamos acessar. Ainda não hou-
ve tempo hábil para analisar outros
impactos”, avalia.

Alcineu
Gruber,
presidente

do Instituto
de Previdência
do Município

A líquota

O IPMC
O IPMC possui atualmente 27 fundos de investimentos, cada

um deles com características diferentes, e o número de fundos e
o valor aplicado em cada segmento de investimento vai se alteran-
do ao longo do tempo, conforme o cenário econômico se altera, de
acordo com Alcineu. A rentabilidade obtida com esses fundos em
2017, até o dia 31 de setembro, foi de 7,02%. E a meta atuarial
do período foi de 5,74%. Atualmente, o fundo previdenciário do

IPMC possui o valor de R$ 265.936.520,63.
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Superando as
“criadoras”

Modalidade que leva o nome
de todo o Oeste paranaense para
mundo, a ginástica rítmica foi do-
minada na Fase Final A dos Jogos
da Juventude pelas ginastas de
Londrina, polo do esporte e sede
da 30ª edição da competição,
nesta semana.

As atletas de Cascavel, entre-
tanto, deram trabalho para as do-
nas da casa. Comandadas pela to-
ledana Ana Paula Scheffer, as gi-
nastas Kauany Zanetti Paes, Sa-
mara Arcala Sibin, Micaelli da Cos-
ta Silva e Lucyellen dos Santos
Zanchettin fizeram frente às re-

Tênis
A cidade de Cascavel foi
representada por 11 atletas nas
disputas do tênis da Fase Final A
dos Jogos da Juventude do
Paraná, em Londrina. No naipe
masculino a equipe cascavelense
ficou em quarto lugar (14 pontos)
dentre os nove municípios
participantes, atrás de Maringá
(21), Londrina (18) e Curitiba
(16). No feminino, a equipe
cascavelense foi a sexta colocada
(11 pontos) dentre seis
participantes, atrás de Londrina (21),
Maringá (18), Foz do Iguaçu (16),
Curitiba (14) e Arapongas (12).

presentantes de Toledo, outra for-
ça no Estado, como a segunda for-
ça na competição no Nível A, que
reuniu as ginastas mais graduadas.

A equipe cascavelense terminou
em segundo lugar por equipes, atrás
da representação de Londrina e à
frente da de Toledo. Individualmente,
destaque para Kauany, atleta do Tuiuti
e que terminou em terceiro lugar no
individual geral, atrás de duas atletas
de Londrina. Ela também foi finalista
nos quatro aparelhos, tendo fatura-
do a medalha de prata na bola, termi-
nado a fita em quarto lugar, o arco
em quinto e as maças em sexto.

CLASSIFICAÇÃO
Maiores delegações da
competição, Londrina, Curitiba
e Maringá dominam a
classificação por pontos
conquistados dentre os
municípios participantes da Fase
Final A dos Jogos da
Juventude, em Londrina,
respectivamente com 267, 243
e 221 pontos. Já Foz do Iguaçu
aparece em quarto lugar e (154)
Cascavel em quinto (113).

JOJUPS
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos:Aílton Santos

A gestão do fundo do IPMC segue as determinações do CMN (Conse-
lho Monetário Nacional) e da Secretaria de Previdência (antigo

Ministério da Previdência). “É uma atribuição do Conselho Municipal
de Previdência definir a Política de Investimentos Anual, onde já se deli-
mita a diversificação da carteira nos diferentes segmentos, a forma de
gestão e os critérios a serem observados na escolha das instituições
financeiras”, explica Alcineu.

Cabe ao Comitê de Investimentos a execução da Política de Investimen-
to do fundo. Esse comitê é formado pelo presidente, pelo contador do IPMC
e por servidor efetivo que atualmente é um economista da Secretaria de
Finanças. É esse Comitê que faz a análise de cenários econômicos e confor-
me as expectativas faz as alterações na carteira de investimentos. Atual-
mente, a prática do IPMC de Cascavel é a aplicação em fundos de investi-
mentos que compram os títulos. “Não compramos diretamente porque há
certa burocracia e custos que inviabilizam esta prática”, ressalta.

mais restrita Autonomia
O deputado federal Alfredo

Kaefer se mostrou preocupado
com a medida e articulou uma

audiência pública na qual o
assunto foi discutido. A discussão

é de que os regimes próprios
estão engessados em suas

aplicações e que a nova medida
faz com que o sistema fique
ainda mais engessado. “A

Secretaria de Previdência Social
quer que a maioria das

aplicações desses fundos seja
direcionada a títulos públicos.
Nós queremos dar liberdade

para que eles possam atuar de
forma independente e façam as

aplicações que lhe forem
convenientes”, afirma Kaefer.
O entendimento é que a União
quer que esses fundos apliquem

seus recursos em títulos públicos,
cujo rendimento é a taxa Selic,

de 8,25% ao ano.

Atualmente, IPMC possui 27
FUNDOS de investimento

 Como funciona
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Veterana das piscinas, Ana Lucietto
competiu em Goiânia no fim de
semana, nos Jogos Universitários
Brasileiros. Em três dias de disputas,
ela conquistou três medalhas. Na
sexta-feira faturou a medalha de
bronze nos 800m livre, com o tempo
de 10’16’’48; no sábado, dia em
que comemorou mais um aniversário,
faturou a medalha de bronze nos
400m livre, com o tempo de
4’59’’03; e no domingo, último dia
da disputa, a nadadora do clube
Comercial e que representou a
Unipar nos Jogos conquistou a
medalha de prata nos 1500m livre,
com 19’39’’97.

Com o veterano professor Wanderley Wyzykovski à frente dos profissionais
técnicos, as equipes de atletismo de Cascavel tiveram três atletas em destaque
dentre os dez participantes. No masculino, Bruno Henrique Parolin e Carlos
Henrique Bonatto Martins foram os responsáveis pelos 16 pontos da equipe,
que terminou na 11ª posição da classificação geral dentre os 16 municípios
participantes. Bruno foi medalha de bronze no salto triplo (seis pontos) e
quarto colocado no salto em distância (cinco pontos), enquanto Carlos foi
sexto colocado (três pontos) nos 200m rasos e sétimo (dois pontos) nos
400m rasos. No feminino, Luiza Cristine Moura Alves conquistou os oito
pontos da equipe que terminou em 12º lugar dentre as 15 participantes. Ela
foi quinta colocada nos 100m com barreiras e nos 400m com barreiras.

ARQUIVO ATLETAS ARQUIVO ATLETAS

Lutadores da N1 Team de Cascavel, Mario
Galavoti e Jonathan Vendrame, sob o comando do
professor Elson, representarão o Brasil no
Campeonato Sul-Americano de Kickboxing, a ser
realizado de 30 de novembro a 3 de dezembro na
cidade de Foz do Iguaçu. Para isso, entretanto, os
lutadores buscam apoio junto ao empresariado e
demais segmentos da sociedade para conseguir
patrocínio. Serão aproximadamente R$ 1,2 mil de
despesa para cada um. Aqueles que tiverem interesse
em ajudar devem entrar em contato pelo telefone
98821-7887. O Sul-Americano é organizado e
realizado pela Wako, sigla em inglês para
Organização Mundial das Associações de
Kickboxing, a entidade máxima do esporte no mundo.

ARQUIVO ATLETAS
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SUL-AMERICANA
21h45 Sport x Jr de Barranquilla

COPA DO REI
15h30 Lleida x Real Sociedad
16h30 La Coruña x Las Palmas
16h30 Girona x Levante
17h30 CF Fuenlabrada x Real Madrid
17h30 Tenerife x Espanyol

JOGAM HOJE

Reconhecer o existente
Assunto sempre presente nas discus-

sões entre torcedores brasileiros, os tí-
tulos mundiais de São Paulo, em
1992 e 1993, Santos (1962 e
1963), Flamengo (1981) e Grêmio
(1983) estarão em pauta nesta
sexta-feira na reunião do Conselho
da Fifa, na Índia.

Na ocasião será analisada o pe-
dido da Conmebol e da Uefa para que
sejam considerados campeões mundi-
ais os vencedores de confrontos entre
clubes anteriores à criação do torneio
da Fifa. Mais precisamente, será anali-
sada a Copa Intercontinental, que reuniu
times da América do Sul e da Europa en-
tre 1960 e 2004.

Há a chance de a Fifa não reconhecer as
conquistas, mas as entidades sul-americana
e europeia consideram remota essa possibi-
lidade, devido ao lobby já realizado com diri-
gentes do Conselho.

A Conmebol, aliás, explicou em seu pedi-
do de consideração que Fifa nunca ignorou
as conquistas. “A Fifa nunca mandou qual-
quer memorando, relatório ou aviso que os
Intercontinentais não são Mundiais. Quem
ganhou os Intercontinentais são campeões
do mundo”, disse justificando o pedido para
formalização do reconhecimento pela Fifa.

 E o Palmeiras?
Como a reunião de amanhã analisa-

rá as competições internacionais entre
clubes realizadas entre 1960 e 2004 - a
Fifa realizou seu primeiro Mundial de Clu-
bes em 2000, mas de forma ininterrupta
apenas a partir de 2005 - a Copa Rio de
1951 vencida pelo Palmeiras está fora
da discussão, bem como a edição se-
guinte, de 1952, vencida pelo Fluminen-
se. Entretanto, para o Verdão, não é ne-
cessário o assunto estar na pauta des-
ta sexta-feira, pois março de 2007 o Pal-
meiras recebeu documento da Fifa, as-
sinado pelo então secretário-geral, o
suíço Urs Linsi, declarando o time
como primeiro campeão mundial por
ter vencido a Copa Rio de 51. O pro-
blema é que no ano passado, ao
exaltar a conquista palmeirense,
a Fifa parabenizou o “campeão do
primeiro torneio global” da enti-
dade, que passou a usar a pa-
lavra “mundial” exclusiva-
mente para times que levan-
taram o troféu entre 2000
e 2016 – do Brasil, ape-
nas Corinthians, São Pau-
lo e Internacional.

Quem ganhou os
Intercontinentais

são campeões
do mundo

Reunião de
amanhã

analisará as
competições

internacionais
entre clubes

realizadas entre
1960 e 2004
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Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) apontou que nos últimos anos o percentual
de alunos que abandonaram os estudos no ensi-
no médio antes de se formar caiu 3,3% - de 14,5%
em 2007 para 11,2% em 2015. Apesar do avanço,
seguimos em um ritmo lento para conseguir uni-
versalizar o acesso e incentivar a juventude a fre-
quentar as salas de aula.

A evasão escolar não é um fenômeno exclusiva-
mente brasileiro, mas temos apresentado maiores difi-
culdades para combatê-lo. De acordo com matéria
publicada no jornal Folha de São Paulo, 43% dos pa-
íses tinham resultados melhores que o Brasil antes da
virada do milênio e atualmente 55% já alcançaram um
percentual menor de jovens fora da escola.

As causas que levam a evasão escolar são muito
amplas e incluem dificuldades financeiras, gravidez pre-
coce, envolvimento com produtos psicoativos, falta de
interesse ou de perspectivas dos jovens, entre outros.
São fatores pessoais e sociais que exigem mobiliza-
ção de todos para que possamos superá-los.

A evasão escolar é um problema histórico no Bra-
sil e não pode ser encarado com passividade pelo
poder público ou sociedade. Precisamos estar aten-
tos aos jovens e trabalhar diferentes mecanismos,
atividades e estruturas que os incentivem a perma-
necer nas escolas, estudando e agregando novos
conhecimentos que irão pavimentar um futuro com
mais opções e oportunidades. (Editado)

EVASÃO ESCOLAR

 Violência sexual
A Câmara de Cascavel
realizou ontem uma
audiência pública que
debateu violência e abuso
sexual. A audiência foi
proposta pelo presidente da
Câmara, Gugu Bueno (PR) e
pelo vereador Olavo Santos
(PHS). Dentre os
encaminhamentos propostos
por autoridades no assunto,
vereadores e comunidade, ficou
acordado que será criado um
grupo para apresentação sobre
o tema nas escolas municipais
da cidade.
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“As maiores vítimas
de assédio são as

mulheres, no
entanto, elas estão

denunciando mais e
se sentindo seguras

para tornar o
assédio público e
pedir a detenção
dos abusadores.”

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

A união das
polícias Civil e
Federal para
desvendar o
suposto caso de
tráfico
internacional de
pessoas em
Cascavel.

O afastamento
do promotor
Carlos Alberto
Choinski das
investigações da
Operação
Quadro Negro
após notificar
secretário.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

24
Quinta

Curitiba

18 29
Sexta

22
Quinta

27
Sexta

14

Fases da lua
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14

CHEIA
04/11 - 03h22

16

CRESCENTE
27/11 - 20h22

MINGUANTE
10/11 - 18h36

NOVA
19/10 - 17h12

Nublado com
chuva e trovoadas

Nublado com
pancadas de chuva

Nublado com
chuva e trovoadas

Nublado com
pancadas de chuva

Marcello Richa, presidente do
Instituto Teotônio Vilela do Paraná

 Ato público
O Sindicato dos Bancários
de Cascavel e Região
promove ato público,
amanhã, a partir das 9h30,
em frente à Agência Centro
da Caixa Econômica Federal.
A manifestação se insere no
movimento nacional em
defesa da Caixa 100%
pública. O presidente do
Sindicato, Gladir Basso,
destaca que o ato tem o
objetivo de ampliar em todo
o País a mobilização para
barrar a tentativa de
transformar a Caixa em S/A.

ARQUIVO/HOJE NEWS

Raíssa Scariot, delegada
da Polícia Civil
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Mestrado
Estão abertas as inscrições
para a seleção de alunos
regulares do Programa de

Pós-Graduação em
Odontologia (PPGO) para

Mestrado. As inscrições vão
até 31 de outubro e devem

ser realizadas pelo site
www.unioeste.br/pos/

inscricoes.

De Cascavel
para os EUA

A cineasta cascavelense
Luísa Novo teve seu último
curta-metragem “Becoming

Lucy” indicado em dois
festivais internacionais.

O primeiro em Los Angeles
Brazilian Film Festival
(LABRFF), de 5 a 8 de

novembro. E o segundo,
Reding FilmFEST, que será
realizado dias 10 e 12, em

Reading, no Estado da
Pennsylvania.

História de Cascavel
Em clima de Cascavel de
Ouro e aniversário do

Município, o Projeto Livrai-
Nos! dispõe de três obras-

primas escritas pelos
autores que integram

 o Projeto.

oOo
São elas: ”Cascavel em Alta
Velocidade”- 50 anos de

Automobilismo;  “Cascavel:
Uma Santa na Encruzilhada”
- A verdadeira história de

Cascavel: a luta entre
políticos e religiosos para

estabelecer o nome da
cidade e “Cascavel, A

História” - a obra mais geral
sobre a história de Cascavel.
Os livros estão à venda na
Livraria Schuster e pelo

 blog http://livrai-
noscascavel.blogspot.com.br/

p/projeto-livrai-nos.html.

Blues e bazar
Nesta sexta-feira, a Banda Bluescheviques volta a se apresentar em Cascavel, devido ao

sucesso da primeira apresentação no mês passado.
Será às 19h, na Casanóz. A entrada custa R$10.

E sábado, a partir das 14h, será realizado o Bazar das Minas. Mulheres de Cascavel e
região estarão comercializando roupas, calçados usados, artesanato e utensílios

domésticos. A entrada é gratuita.

Campanha Rosa
O Hospital Huopeccan continua com a campanha de
alimentos que compõem a cesta básica. Os donativos

podem ser entregues no Núcleo Solidário, Rua
Potiguaras, 880. O telefone do local é (45) 2101-7002.

Há duas espécies de chatos:
os chatos propriamente ditos

e os amigos, que são os
nossos chatos prediletos.

Mario Quintana

O momento
in love do casal
FERNANDA e
EDUARDO
CLARO,
fotografados por
Vera e Grasi
Fotografias
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Inaugurado há pouco mais de
três meses, o viaduto sobre a BR-
277 e que liga os bairros Pacaem-
bu e Presidente, em Cascavel, está
gerando reclamações. É que a via
que dá acesso ao viaduto está es-
buracada, o que causa transtorno
para os motoristas. Não é só isso,
moradores da região reclamam tam-
bém da falta de iluminação e do
trânsito perigoso no local.

“Falta nivelamento do viaduto
com o asfalto que já existe, a ilu-
minação pública não funciona, e
os buracos nem se fala”, diz Fá-
bio Lima, morador da região. A re-
clamação dele é sobre um gran-
de buraco no fim do viaduto no Jar-

Buracos
no viaduto

dim Itália, além da falta de reca-
pe na via de acesso ao viaduto.
Para ele, o buraco representa ris-
cos já que muitos motoristas tra-
fegam em alta velocidade.

Thaís Antunes reclama a falta
de ligação das alças de acesso à
BR-277 e questiona a funcionali-
dade do componente viário. “Esse
viaduto não serve pra nada, o trá-
fego além de lento, é perigoso, e o
‘Trevo da Portal’ continua lotado”,
comenta. “Essa obra, além de ter
todos esses defeitos, custou mui-
to mais caro e atrasou um monte,
e agora o principal uso que seria
as alças para gente nem estão
prontas”, completa.

Tapa-buraco
A Secretaria de Obras Pública
informa que foi feita a manutenção
na iluminação pública há poucos
dias nesta região e a operação
“tapa-buracos” passou no local há
cerca de um mês. A equipe da
secretaria irá novamente à
localidade para verificar a situação
e tomará as medidas necessárias a
fim de resolver os problemas
citados. O recapeamento não
estava no orçamento deste ano e
serão realizados estudos para
verificar a viabilidade de realizar o
recape no trecho futuramente.
A construção das alças de acesso
à rodovia BR-277 dependem de
autorização da concessionária
EcoCataratas e não houve essa
negociação quando da
concepção do projeto do
viaduto. E a Secretaria de Obras
ainda informa que a gestão atual
está em tratativas com a
concessionária com o objetivo
de viabilizar esses acessos.

INVESTIMENTO
A obra que fez parte do PDI (Plano de Desenvolvimento Integrado) custou pouco
mais de R$ 6,4 milhões, está localizada entre as Ruas Olindo Periolo (Bairro
Pacaembu) e Áustria (Bairro Presidente) e prometia melhorar o trânsito na região.O
viaduto foi executado pela Legnet Engenharia Ltda e com aditivos custou quase R$
440 mil a mais que o previsto demorou cerca de um ano e quatro meses para ser
concluída. O projeto inicial tinha prazo de nove meses para a conclusão.

 BURACO no fim do Viaduto
pode causar graves acidentes

segundo moradores
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Buracos
no viaduto
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Megasena
Concurso: 1981

06 15 19 37 39 53

Dupla sena
Concurso: 1708

05 14 18 22 26 501º sorteio

01 02 06 15 33 482º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1577

03 05 06 07 09 10 11 13
15 16 17 18 19 21 24

Quina
Concurso: 4515

02 11 39 54 59

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: 5226

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

46.488
11.592
65.286
65.027
07.460

PLACAR DE ONTEM

LIBERTADORES
Barcelona ? x ? Grêmio

SUL-AMERICANA
Nacional ? x ? Independiente

Fluminense ? x ? Flamengo

Com o voto do deputado Lelo
Coimbra (PMDB-ES), líder da maio-
ria, o plenário da Câmara rejeitou
ontem o pedido da Procuradoria-
Geral da República (PGR) para que
o Supremo Tribunal Federal (STF)
investigue o presidente Michel Te-
mer e os ministros Eliseu Padilha
(Casa Civil) e Moreira Franco (Secre-
taria Geral). Isso porque, de acor-
do com a Constituição, era neces-
sário que ao menos dois terços dos
deputados votassem a favor da con-

Câmara rejeita denúncia
FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

DENÚNCIA
No dia 14 de setembro, o ex-procurador-geral da República Rodrigo
Janot apresentou ao STF a segunda denúncia contra o presidente Michel
Temer. Em junho, Janot havia denunciado o presidente pelo crime de
corrupção passiva. Desta vez, Temer é acusado de liderar uma organização
criminosa desde maio de 2016 até 2017. De acordo com a denúncia, o
presidente e outros membros do PMDB teriam praticado ações ilícitas em
troca de propina, por meio da utilização de diversos órgãos públicos.

BANCADA
PARANAENSE

Da bancada paranaense, 18 votaram a
favor do relatório da CCJ (favoráveis a

Temer) e 12 contra.

18 VOTARAM A FAVOR
DO RELATÓRIO DA CCJ

Alex Canziani (PTB)
Alfredo Kaefer (PSL)
Dilceu Sperafico (PP)
Edmar Arruda (PSD)

Evandro Roman (PSD)
Fernando Giacobo (PR)

Hermes Parcianello (PMDB)
João Arruda (PMDB)

Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Luiz Nishimori (PR)
Nelson Meurer (PP)

Nelson Padovani (PSDB)
Osmar Ber toldi (DEM)

Osmar Serraglio (PMDB)
Reinhold Stephanes (PSD)

Sérgio Souza (PMDB)
Takayama (PSC)

Toninho Wandscheer (Pros)

12 VOTARAM CONTRA
O RELATÓRIO DA CCJ:
Aliel Machado (Rede)
Assis do Couto (PDT)
Christiane Yared (PR)
Diego Garcia (PHS)

Ênio Verri (PT)
Francischini (SD)

Leandre (PV)
Leopoldo Meyer (PSB)
Luciano Ducci (PSB)
Rubens Bueno (PPS)
Sandro Alex (PSD)
Zeca Dirceu (PT)

tinuidade da investigação. Com o
voto número 172 atinge-se um ter-
ço da Casa e fica impedido o pros-
seguimento da denúncia.

No momento em que foi dado o
voto decisivo favorável ao parecer
do relator, deputado Bonifácio de
Andrada (PSDB-MG), que recomen-
dava a inadmissibilidade da autori-
zação para investigar a denúncia,
já tinhamvotado pelo prossegui-
mento da denúncia 156 deputados
e por abstenção 15.



PIGMALIÃO:

Á
ri

es

Dê atenção à família de manhã. À tar-
de, porém, seu carisma vai falar mais
alto e você deve se destacar em pe-
quenos grupos.  Vale fazer um passeio
animado com os amigos. Cor: cinza.

horóscopo

To
ur

o

Aproveite a manhã para fazer peque-
nos passeios e até mesmo uma viagem
curta, assim, vai relaxar e esquecer as
preocupações. À tarde, passe mais tem-
po com a família, que vai precisar da
sua atenção e dedicação. Cor: bege.

Li
br

a

Na parte da manhã, você vai se con-
centrar em planejar cada passo para
chegar aonde deseja. Marque um en-
contro com os amigos e reúna as pes-
soas queridas que não vê há algum
tempo. Cor: branco.

E
sc

or
pi

ão

Clima leve na parte da manhã. Seu
bom humor vai contagiar a todos e
você vai se sentir bem na companhia
das pessoas que mais gosta. Cuide
mais da aparência. Cor: tons claros.

G
êm

eo
s De manhã, cuide melhor da sua grana

e não faça compras por impulso, as-
sim, não terá com o que se preocupar.
À tarde, aproveite para ir a lugares
diferentes, que não costuma frequen-
tar. Cor: branco.

C
ân

ce
r

Dê atenção ao que mais gosta de fa-
zer, na parte da manhã. Colocar seus
interesses em primeiro lugar vai aju-
dar a resolver tudo o que estiver pen-
dente.  Planeje melhor os seus gastos.
Cor: vinho.

Sa
gi

tá
rio

Aproveite a parte da manhã para ficar
no seu canto.  À tarde, o astral melhora
e a Lua manda ótimas energias para
quem estava pensando em viajar. Cor:
azul.

C
ap

ric
ór

ni
o Aproveite a manhã para curtir o seu

par e fortalecer o romance. Mas, de-
pois do almoço, é melhor redobrar a
atenção. Não confie demais nos ou-
tros, pois pode ter uma surpresa desa-
gradável. Cor: branco.

Le
ão

Aproveite a manhã para ficar em casa e
descansar. À tarde, porém, o astral me-
lhora. A Lua brilha em seu signo e você
saberá como usar seu charme para en-
volver quem deseja.  Curta intensamente
cada momento! Cor: tons claros.

V
irg

em

Aproveite a manhã para curtir os ami-
gos, sair e se divertir. Depois do almo-
ço, a vontade de se isolar e ficar no
seu canto deve falar mais alto. Apro-
veite para avaliar seu comportamento
nos últimos tempos. Cor: bege.

A
qu

ár
io

Aproveite a manhã para terminar suas
tarefas e deixar as suas coisas em or-
dem. A tarde será perfeita para curtir a
companhia dos amigos. Aproveite para
mostrar o quanto valoriza a relação de
vocês.  Cor: verde.

Pe
ix

es

A manhã promete ser divertida e pode
até surgir a chance de conquistar al-
guém, se estiver só. Mas, à tarde, dei-
xe o egoísmo de lado e ajude quem
estiver precisando do seu apoio em
casa.  Cor: cinza.

VARIEDADES 17CASCAVEL, 26 DE OUTUBRO DE 2017VARIEDADES16 HOJE NEWS, 26 DE OUTUBRO DE 2017

"Quem nasce sob esta influência, gos-
ta de fazer tudo de forma rápida e quan-
do criança não tem paciência para ou-
vir os professores, pois lhe parece que
as informações já estão em sua cabe-
ça. Tem desde criança, intuição para o
que é certo ou errado. No íntimo, acre-
dita que não está na terra por acaso, e
sabe que sua família é kármica, sentin-
do por isso certa obrigação em ajudá-
la. Extremamente amoroso, exalta
a verdade e o amor fraterno uni-
versal. Suas emoções são tão
fortes, que são vivenciadas em
conjunto pelo anjo.

ANJO JELIELParabéns!

O rei se alegra em tua força, Senhor; e na
tua salvação grandemente se regozija.
Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e
não negaste as súplicas dos seus lábios.
Pois vais ao seu encontro com as bênçãos
de bondade; pões na sua cabeça uma co-
roa de ouro fino. Vida te pediu, e lha deste,
mesmo longura de dias para sempre e eter-
namente. Grande é a sua glória pela tua
salvação; glória e majestade puseste so-
bre ele. Pois o abençoaste para sempre; tu
o enches de gozo com a tua face. Porque o
rei confia no Senhor, e pela misericórdia do
Altíssimo nunca vacilará.

Protege os dias: 21/03 - 02/06 - 14/08 - 26/10
- 07/01. Número de sorte: 9. Mês de mudan-
ça: setembro. Carta do tarô: Está presente
na Terra: de meia noite e vinte à meia noite e
quarenta minutos

O PALCO GIRATÓRIO DO SESC

 INGRESSOS:
A participação é
gratuita. Os
interessados podem
retirar seus ingressos
na recepção do
Sesc Cascavel.
O espetáculo não
é recomendado
para menores de
16 anos.

D
IV
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Ã
O

Ruth Xavier Dias, Leila Neiverth, Clemilton An-
tunes, Alex Bastos, Gilvan Jorge, Tito Camar-
go, Mayara Woiceikoski, Toninho Theinel, An-
tonio Tomacheski, Guilherme von Borstel, Edi-
na Henning, Vera Lúcia Seyboth, Claudio Koh-
ler e Carlos Henrique Kunzler.

Salmo do Dia Salmo 21

O grupo se
apresenta
hoje, no Centro
Cultural
Gilberto Mayer,
às 20h.

 Palco Giratório, projeto
itinerante do Sesc, que traz

diversas peças e companhias
teatrais de todo o Brasil, apresen-
ta o grupo “O Pigmalião Escultura
Que Mexe.

O Pigmalião Escultura Que
Mexe é um coletivo de artistas
que encontrou no teatro de
bonecos o veículo ideal para
desenvolver trabalhos no limite
entre as Artes Cênicas e as Artes
Plásticas.

Criado em 2007, o grupo
sempre procurou desenvolver
espetáculos com profundidade
conceitual e filosófica. A marione-
te de fios, a relação do ator com o
boneco e o Teatro Visual são
seus principais focos. Na constru-
ção contínua de sua identidade, o
Pigmalião busca o reconhecimen-
to do teatro de bonecos na produ-
ção artística contemporânea.

O

escultura
que mexe

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

RECORD • O RICO E O LÁZARO

 • SBT

MALHAÇÃO
Leide conforta Lica. Os alunos con-

frontam Edgar sobre as atitudes de
Malu e ameaçam deixar o Colégio Gru-
po. K2 se incomoda ao saber que Tato
aceitou ser padrinho de Tonico e afirma
que o namorado irá se arrepender. Ed-
gar avisa a Malu que avaliará suas no-
vas regras. Tina planeja como afastar
Telma de casa para ficar sozinha com
Anderson. Fio lamenta não encontrar
Ellen na saída do colégio.

TEMPO DE AMAR
Maria Vitória aceita o empréstimo

de Lucinda, sem desconfiar das reais
intenções da vilã. Inácio sente dores na
cabeça e Tiana o ajuda. Nicota e Maria
Vitória falam de Matias. Reinaldo diz a
Olímpia que Edgar precisará de trans-
fusão de sangue. Otávio, Artur e Age-
nor aceitam ser doadores de Edgar. Iná-
cio sofre com dores, e Reinaldo desco-
bre que os remédios dados por Lucin-
da são falsos. Emília observa Lucinda.
Vicente analisa a luva encontrada por

Isolina no local do crime contra Edgar.
Lucerne libera Natália e Felícia para tra-
balhar em seu cabaré. Tomaso gosta
do discurso político de Otávio, e Giuse-
ppe se alarma. Hans e Januária che-
gam ao hospital para ver Edgar e falam
com Reinaldo.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Elizabeth se incomoda com o atre-

vimento de Renan, mas aceita sair com
ele para mostrar os seus croquis. Lívia
convida Renato para jantar em sua
casa. Gael e Clara voltam de viagem e
Sophia convida o casal para jantar em
sua casa. Rosalinda consola Estela.
Nádia tenta humilhar Raquel e Gustavo
a repreende. Bruno pede para Raquel
cozinhar para ele. Rafael conta para
Renato que a família de Lívia está qua-
se falida. Clara questiona Gael sobre o
motivo do jantar de Sophia. Leandra
procura Mercedes. Renan e Elizabeth
se encontram e Natanael comemora.
Gael tenta iniciar uma discussão com
Renato. Sophia diz que pode transfor-
mar o sítio de Clara em um garimpo e a
neta de Josafá recusa a proposta.

PEGA PEGA
Sandra Helena afirma a Malagueta

que ele pagará pelo que fez. Mônica
conta a Evandro onde está escondida.
Sabine fica arrasada ao ouvir de Pedri-
nho que ele está apaixonado por outra
mulher. Eric pergunta a Douglas se
pode acessar as câmeras de seguran-
ça do seu computador. Maria Pia pro-
mete a Malagueta que será seu álibi,
caso ele seja pego.

UM CAMINHO PARA O DESTINO
Marisa está muito triste com a mor-

te de Rosário. Mariana acredita que Fer-
nanda e Pedro estão mortos. Branca
diz a Amélia que quando seu pai se re-
cuperar vai demonstrar todo seu amor
e arrependimento. Mariana proíbe Ca-
mila de se aproximar da cabana aban-
donada. Hernani sugere a Mariana que
se livre de Branca. César pede Clarita
em casamento. Branca pede a Carlos
que vá ver Fernando, porque está muito
deprimido. Fernanda entrega a Pedro
todo dinheiro que ganhou.

Zac se irrita
com Ayana

Lior grita tentando avisar sobre a pre-
sença do assassino. O cavalo se assus-
ta e parte em disparada. O animal acaba
atropelando o criminoso. Madai diz que o
rapaz os salvou do ataque. Joana pede
para Ayana se explicar. Arioque troca far-
pas com Zac na Casa da Lua. Sammu-
Ramat ameaça Nitócris. Ayana revela a
verdade para Joana, mas não diz que foi
mandada por Zac. Sammu-Ramat diz la-
mentar a morte do pai de Malca. Zac se
irrita ao saber que Ayana contou quase
toda a verdade para Joana. Zelfa fica tris-
te com o egoísmo de Tamir e Shamir.

Zac se irrita
com Ayana

DIVULGAÇÃO

LOCAL 15CASCAVEL, 26 DE OUTUBRO DE 2017

O prefeito Leonaldo Paranhos
disse ontem que não há ingerên-
cia de partidos nas pastas da Edu-
cação e Saúde e que os secretári-
os têm autonomia. “Nossos secre-
tários têm autonomia para traba-
lhar e manter transparência nos re-
cursos para assegurar os resulta-
dos. Temos de ter a meta de ter
todas as crianças na escola e a
meta de ter todas as nossas cri-
anças aprendendo”, disse.

A declaração foi na abertura do
Seminário da Undime-PR (União

Educação sem ingerência

dos Dirigentes Municipais de Edu-
cação do Estado do Paraná), even-
to que aconteceu no auditório da
Univel e debateu “Os desafios da
Gestão Pública Municipal na Garan-
tia do Direito à Educação de Quali-
dade”. Dirigentes municipais de
educação de todo o Estado partici-
pam do seminário.

Paranhos afirmou ainda que a
educação é uma área que foi blin-
dada para proteger os recursos e
os investimentos necessários para
garantir a qualidade do ensino.

RESPOSTAS
O evento reforça a busca de
respostas para o setor,
principalmente no que tange ao
financiamento da Educação, ao
planejamento para os próximos
quatro anos e ao regime de
colaboração, com reflexões sobre o
aporte financeiro e a
responsabilidade de cada ente
envolvido, como União, Estado e
municípios.
“São desafios que nos colocam em
movimento constante para garantir
os direitos à Educação”, enfatizou
a secretária de Educação, Márcia
Baldini, que é vice-presidente da
Undime no Estado. Ela lembrou o
seminário em Cascavel cumpre a
meta da entidade de descentralizar
os trabalhos em prol da maior
participação dos municípios. No
ano passado, o evento foi
realizado em Apucarana.

Sobre o evento
Cada tema programado para o evento conta com palestrantes de renome.
Na manhã de ontem, por exemplo, o promotor da Vara da Infância e
Adolescência, Luciano Machado de Sousa, abriu a série de palestras
falando sobre “O papel do gestor na garantia do Direito à Educação”,
sendo seguido pelo professor Adalberto Domingos Paz, coordenador do
PDDE/FNDE que abordou a temática “PDDE e a Gestão Municipal”.
Nesta tarde o evento será retomado às 13h30, com a palestra “O Ensino
Fundamental e o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa”, que
será ministrada pela assessora e coordenadora do PNME na COEF-
MEC, Erondina Barbosa da Silva.

SEMINÁRIO discutiu a questão da
gestão pública da educação

SECOM
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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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Inmet alerta para
chuva de granizo

Aviso meteorológico do Inmet
(Instituto Nacional de Meteorologia)
alerta para pancadas de chuva e
trovoadas, com possibilidade de
queda de granizo em áreas isola-
das de Cascavel nesta quinta-feira
(26), com ventos moderados.

O Instituto traz ainda outro aviso,
que coloca a região oeste do Paraná
em alerta laranja. Isso significa que
há perigo para tempestades. A publi-
cação foi feita ainda na manhã de on-
tem e seguia pelo menos até esta
madrugada. O alerta, conforme o me-
teorologista Rogério Rezende, é atu-
alizado constantemente. O boletim
orienta para que a população se man-
tenha atenta a possíveis cortes de
energia, estragos em plantações,
queda de árvores e alagamentos.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

No LAGO MUNICIPAL, em
Cascavel, a água está quase no

mesmo nível da ponte

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores,
pois há risco de queda e descargas elétricas. Evite também estacionar
veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se
possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Qualquer emergência basta ligar à Defesa Civil pelo 199 ou ao
Corpo de Bombeiros pelo 193.

ACIMA DA MÉDIA
O volume de chuva registrado em
Cascavel está bem acima da média para
o mês de outubro. De acordo com o
Instituto Meteorológico Simepar, choveu
até o momento 353,4 milímetros,
52,2 milímetros somente na quarta-feira
(25). Geralmente para este mês a
média é de 213,9 milímetros.  A
previsão é de que a chuva continue de
hoje até domingo (29), com
temperaturas entre 18°C e 29°C.

 Fique atento!
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Ontem foi comemorado o
Dia da Massa. A comemoração
fica ainda mais completa com
um dos acompanhamentos mais
clássicos para o macarrão, as
almôndegas. O chef Ivan Achcar,
ensina a receita que já foi
protagonista em grande parte
das cozinhas brasileiras. Nesse
prato, o molho de tomate
recebe um toque inovador com
o sabor marcante do cominho e
da pimenta-do-reino, e a
suavidade do vinho branco. A
combinação é ideal para
relembrar os almoços de
domingo em família e ter a
sensação de provar uma boa
comida caseira!

 500 g de peito de boi moído
 50 g de bacon moído
 1 ovo
 1 pedaço de pão italiano amanhecido
 100 g de cebola picada
 2 dentes de alho picados
 salsinha picada
 sal
 pimenta-do-reino branca moída
 cominho moído
 1 colher de sopa de sementes de erva-doce
 óleo de soja para fritar
 banha de porco para fritar
 1 taça de vinho branco
 molho ao sugo
 250 g de espaguete cozido
 parmesão ralado

 500 gramas de macarrão curto
    (penne, fusilli, gnochetti)

 1 cebola picada
 1/3 xícara (chá) de azeite de oliva
 500 gramas de vagem cortada em

    pedaços de 3 cm
 1 copo de iogurte natural
 1 colher (sopa) de mostarda
 2 xícaras (chá) de creme de leite

    fresco
 2 colheres (sopa) de suco de limão
 100 gramas de amendoim sem

     casca, torrado e picado
 1 colher (sopa) de limão (só a

    casca) ralada
 sal a gosto
 pimenta-do-reino a gosto

 PREPARO
Refogue a cebola no azeite até ficar macia.
Junte a vagem e tampe a panela, mexendo
de vez em quando, durante
aproximadamente 15 minutos. Reserve.
Em um recipiente misture o iogurte, a
mostarda, o creme de leite, o suco de
limão e a pimenta do reino. Adicione a
vagem cozida e misture bem. Cozinhe a
massa em 5 litros de água com sal até que
fique “al dente”. Misture ao molho de
iogurte, junte o amendoim e a casca de
limão, misture e sirva em seguida.

Macarrão
cremoso com
vagem e amendoim

Espaguete  PREPARO
Cozinhe o espaguete e reserve. Retire a casca
do pão italiano e pique o miolo com as mãos.
Em uma tigela, umedeça o miolo com o vinho
branco misturado com meia taça de água.
Depois do pão embebido, tire o excesso da
água com as mãos. Coloque o pão com todos
os outros ingredientes em outra travessa,
amasse tudo com as mãos. Tempere com sal,
cominho e pimenta a gosto. Forme bolinhas
de 4 cm de diâmetro e frite-as em uma
mistura de óleo e banha quente abundante e
deixe descansar em papel absorvente.
Reserve um pouco de molho para o
espaguete. Em seguida, coloque as
almôndegas dentro do molho de tomate e
deixe cozinhar. Aqueça o restante do molho
que estava reservado e coloque a massa.

com almôndegas
de peito bovino
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