Mudança adiada
Nem todas as mais de duas mil famílias
beneficiadas pelos imóveis mudaram para o
Conjunto Riviera, inaugurado na semana
passada. Problemas como portas
emperradas, sanitários sem tampa e torneiras
que não funcionam, impediram algumas
famílias de mudar para o local. Neste caso, a
orientação da Prefeitura aos mutuários é
procurar a construtora responsável pela obra
ou a Caixa Econômica Federal.
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EMPRESA
instalou janela
invertida

Escola
com janela
invertida
Uma janela colocada ao contrário. Essa foi a principal curiosidade
levantada pela Comissão de Educação durante visita ontem à Escola Municipal José Henrique Teixeira, no Bairro Morumbi em Cascavel.
“Fomos vistoriar e a estrutura precisa que a reforma seja reiniciada urgente. Necessita de piso novo, fora o
caso inédito da janela colocada de
ponta cabeça”, afirma o vereador Pau-

lo Porto, presidente da Comissão.
São mais de 600 crianças atendidas na escola, que está com as
obras paradas desde 2015. “Precisamos reforçar o pedido da diretora para que a licitação ocorra o
mais rápido possível”, ressalta.
A obra era de responsabilidade
da empresa Engetecne, que abandonou a reforma com apenas 13%
dos serviços feitos.

Processo de licitação
Sobre o processo de licitação da obra da Escola Municipal
José Henrique Silveira, a Secretaria de Educação afirma que o
edital de licitação já foi publicado e se encontra disponível no
Portal da Transparência. A data para a nova licitação está
marcada para o dia 20 de outubro. O certame será do tipo
menor preço global e o valor máximo é R$ 2.845.900. A empresa vencedora terá prazo de 270 dias para a conclusão do
remanescente de obra da escola.

FCC volta
aos treinos
AINDA SEM RESPOSTA
A Comissão de Educação
estranha a demora na
Administração para fornecer os
documentos a respeito de um
relatório finalizado sobre os
serviços prestados no
transporte escolar rural de
Cascavel. A documentação foi
solicitada há mais de 20 dias e
até agora não foi fornecida
pelo Município. “Pelo prazo,
esperamos que na semana que
vem estejamos com esses
documentos. Há de se
reconhecer que, pelo menos, a
atual gestão está fiscalizando
os serviços”, resume Porto.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Assessoria

Dois dias depois do empate com
o Maringá FC pela última rodada da
Taça FPF, o FC Cascavel voltou ontem aos treinos para iniciar no fim de
semana a fase de quartas de final diante do Operário, em Ponta Grossa.
A Federação Paranaense de Futebol
confirmou a partida de ida entre as
equipes para este domingo, às
11h05, no Estádio Germano Krüger.
Aliás, os outros três jogos das quartas também foram confirmados para
o mesmo dia e horário: Iraty x Maringá FC, Toledo x Rio Branco e Paranavaí x Rio Branco.
Apesar disso, ainda há a possibilidade de mudanças na tabela. Uma
delas é o jogo entre FCC e Operário
ser antecipado para sábado à noite.
Até a definição, os trabalhos seguem normalmente no CT da equipe
cascavelense. Ontem a atividade foi
no período da tarde, com treino tático. Durante a manhã, quinze atletas

passaram por exames de avaliação.
Nesta quarta-feira os jogadores terão a manhã a livre e novamente atividade tática durante à tarde, a partir
das 14h30. Amanhã a programação
prevê novamente treino após o almoço. Já na sexta os jogadores terão treino pela manhã e à tarde, e no dia seguinte se concentrarão antes do meiodia para o jogo com o Operário.
A programação desta semana difere daquela adotada para o jogo
contra o Maringá, quando a preferência foi por treinos no horário da partida, realizada na manhã de domingo.
O calor que ultrapassou a casa dos
30ºC praticamente todos os dias na
semana passada causou desgastes no
elenco. Tanto que o centroavante
Kiko e o lateral-direito Gasperin, titulares da equipe, foram poupados. Recém-contratado, o centroavante Lucas Choco foi outro que não teve
condições de jogo.

FÁBIO DONEGÁ
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ARQUIVO

Economia
de mais de
R$ 67 mi

Futebol Menores
A ideia da nova diretoria da LFC
(Liga de Futebol de Cascavel) em
não passar em branco, sem organizar competições, no ano em que
comemora seu cinquentenário,
terá um importante passo dado
nesta quarta-feira, quando os dirigentes de 24 escolinhas de futebol de Cascavel e Região se reunirão para deliberações sobre o
Campeonato Regional de Futebol
Menores 2017. O arbitral está
marcado para iniciar às 19h na
sala de reunião da Asservel (Associação dos Servidores Públicos
Municipais de Cascavel).
A competição será realizada
nas categorias sub-13 (mirim),
sub-15 (infantil) e sub-17 (juvenil). Das escolinhas inscritas, algumas par ticiparão de apenas
uma divisão de idade e outras de
todas. A confirmação será na reunião de hoje, que definirá também a forma de disputa do cam-

peonato. Somente após o encontro será possível saber o número total de participantes.
Ainda mais porque as inscrições seguem abertas. Professores e monitores das escolinhas
de futebol de Cascavel e Região
interessados em fazer parte das
disputas devem entrar em contato com dirigentes da Liga até hoje,
pelo telefone 99974- 2385 ou pessoalmente na reunião arbitral.

Amador adulto
A partir de amanhã, as
atenções dos dirigentes da Liga
estarão concentradas na
organização do Campeonato
Amador da categoria adulta,
que terá como novidade duas
divisões, com seis times cada. A
expectativa é que as inscrições
estejam abertas a partir de
segunda-feira.

ESCOLINHAS CONFIRMADAS
NO REGIONAL MENORES
Â Assis Chateaubriand
Â Atletas de Jesus
Â Cafelândia
Â Canto da Bola
Â Capitão Leônidas Marques
Â Cascavel Sport World
Â Catanduvas
Â Cefa
Â Futebol Clube Cascavel
Â Genoma Colorado
Â Globoaves
Â Guaraniaçu
Â Messias
Â Rio Bonito do Iguaçu
Â Santa Cruz
Â Santa Lúcia
Â Santos Dumont
Â Santos/Canecão
Â São Cristóvão
Â Serpente do Oeste
Â Sorec
Â Subtenentes e Sargentos
Â Tuiuti Esporte Clube
CATEGORIAS
Sub-13 (Mirim) - nascidos em 2005 e 2004 (12 e 13 anos)
Sub-15 (Infantil) - nascidos em 2003 e 2002 (14 e 15 anos)
Sub-17 (Juvenil) nascidos em 2001 e 2000 (16 e 17 anos)

Em oito meses de administração
foram R$ 67.427.708,97 economizados em processos homologados
de licitações. Foram licitados R$
202.402.939,87 e homologados R$
134.975.230,90, que significa uma
economia de 33,31%. Os números
foram apresentados durante Escola de Governo da manhã de ontem,
na apresentação da Secretaria de
Administração, feita pelo secretário
Cletírio Feistler Ferreira.
Alguns exemplos de licitações foram listados. Com iluminação pública, por exemplo, R$ 4.691.439,80
foram poupados aos cofres públicos.
Com a licitação dos uniformes, foram
poupados R$ 3.185.800,93. Com
material escolar, R$ 2.479.270,45
e R$ 1.123.433,13 na licitação do
novo terminal Oeste.
De acordo com o prefeito Leonaldo Paranhos, um plano foi montado para alcançar 30% de economia.
“O grande desafio era comprar com

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Assessoria Prefeitura

Menos em gratificações
A Secretaria de Administração apresentou
também uma economia com pagamento de
indenizações e gratificações. Nos dois quesitos,
foi economizado R$ 1.509.734,46. O gasto
também foi menor com água e esgoto: R$
1.564.852,60 em oito meses e R$ 11.716.917
em energia elétrica. Economia de 14,37% em
relação ao mesmo período de 2016.

DADOS FORAM apresentados na manhã de ontem pelo secretário Cletírio Feistler
qualidade, na quantidade necessária e ter economia”, ressalta.
Nos últimos 10 anos, o desconto alcançava 10% a 12% nas
licitações. De acordo com Depar tamento de Compras, foram

375 processos licitatórios, com
a garantia de uma média histórica de 30% a 32% de economia.
“Isso garantiu uma reser va para
manter algumas políticas públicas”, lembra Paranhos.
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AÍLTON SANTOS

ASSESSORIA CM

Cascavel
Futsal só
no dia 7
Damasceno fora da
Comissão de Ética
O vereador Damasceno Júnior
foi substituído, oficialmente, por
Josué de Souza na Comissão de
Ética da Câmara.
O ofício do presidente da Casa
de Leis, Gugu Bueno, chegou à Comissão na tarde de ontem. Agora,
o presidente da Comissão, Olavo
Santos, deve convocar os outros
membros para avaliar a representação protocolada pela ‘bancada da
transparência’ para que a conduta
de Damasceno seja investigada.
O pedido de investigação ocorreu porque um áudio foi divulga-

Antes da entrega do relatório no
MP, os vereadores se reuniram
com o gerente regional da
Sanepar Renato Bueno no
plenarinho da Câmara. A reunião
de trabalho ocorreu para esclarecer
itens do contrato da Sanepar com
o Município, um pedido do
vereador Celso Dal Molin.

do em que o vereador supostamente oferece um cargo na Secretaria de Esportes a ‘Daia’ e pede
que nos fins de semana ‘Daia’ o
acompanhe, armado.
O caso gerou bastante repercussão e inclusive a 7ª Promotoria disse que vai abrir investigação a respeito do vereador. A Comissão de Ética não tem prazo
para dizer se aceita ou não a representação. Se aceitar, a apuração deve ocorrer em 90 dias.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
ASSESSORIA SERGINHO RIBEIRO

Os membros da CPI das Fossas
entregaram ontem na 7ª Promotoria
Pública o material levantado durante os
cinco meses de investigação dos
contratos da antiga gestão com as
empresas que faziam as limpezas de
fossas na cidade. As mais de quatro mil
páginas foram colocadas em um CD e o
relatório com 160 páginas impresso
estavam na documentação. De acordo
com a assessoria da 7ª Promotoria, a
documentação será analisada para que
aí seja aberto ou não um inquérito civil.

29

Time de melhor campanha da
Série Ouro do Paranaense, o Cascavel Futsal colocará sua empreitada na competição à prova contra o Campo Mourão, nas quartas
de final. Para isso, terá duas semanas para se aprimorar. Isso porque o jogo de ida do mata-mata
será apenas no dia 7 de outubro,
sábado da semana que vem.
A partida será às 19h no Ginásio Valternei de Oliveira. Outro confronto também com data
marcada é São Lucas x Marechal, que será nesta sexta-feira.

As datas dos demais duelos das
quartas de final ainda dependem
de confirmação.
Depois da goleada sofrida em
Toledo pela última rodada da primeira fase, em seu segundo jogo
em 24 horas, o elenco cascavelense ganhou folga na segunda
feira e voltou ontem a trabalhar
em dois períodos. A atividade da
manhã foi no Ginásio da Neva e a
da tarde na Academia Spartacus.
Para esta quarta-feira a programação inverte as atividades,
com trabalhos na academia a

partir das 9h e na quadra da Neva
a partir das 16h30.
“Estamos de parabéns porque
conseguimos o nosso primeiro objetivo, mas agora estamos na fase
decisiva e enfrentaremos um adversário muito forte, sabemos disso, mas vamos continuar trabalhando muito para superar as dificuldades. Não foi fácil até agora e
será muito mais difícil a partir de
agora, mas sabemos o que queremos e vamos lutar pelo nosso
objetivo final”, diz o camisa 30 Ernandes, artilheiro do Estadual.
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PSG x Bayer de Munique

A segunda rodada da fase de
grupos da Liga dos Campeões da
Europa terá sequência nesta quarta-feira com um confronto que marca o principal teste para PSG e
Bayern de Munique nesta primeira
metade da temporada. As equipes
se enfrentam às 15h45 (de Brasília)
em Paris, pelo Grupo B.
Para o time alemão será realmente
o principal teste desde o retorno das
atividades para 2017/2018. Depois da
derrota contra o Hoffenheim na 3ª rodada do Alemão e uma estreia sem inspiração na Champions League (vitória
por 3 a 0 sobre o Anderlecht), parecia
que o Bayern havia voltado a engrenar
uma boa fase após duas vitórias na
Bundesliga, fazendo sete gols e não sofrendo nenhum. Mas o empate em casa
contra o Wolfsburg, no fim de semana,
depois de abrir 2 a 0 no placar, trouxe o
time de volta à estaca inicial, trazendo
muitas dúvidas e pouca confiança.
Do outro lado, o Paris Saint-Germain que vinha voando na temporada, com seis vitórias em seis jogos passou a demonstrar instabilidade a partir do duelo com o Lyon. O time parisiense ganhou a partida, mas mostrou claras rupturas e desavenças no
elenco, protagonizadas por Neymar
e Cavani. No fim de semana, contra o
Montpellier, o PSG sentiu falta do brasileiro, que desfalcou o time por dores
no pé, e apenas empatou por 0 a 0.
Hoje, Neymar volta com sede para
formar trio com Cavani e Mbappé.
No Bayern, Alaba ainda é dúvida na
defesa, enquanto Neuer segue fora,
por lesão. No meio, Boateng e James
Rodriguez estão retornando de lesão,
mas Vidal, Rudy, Tolisso e Thiago têm
atuado com qualidade. No ataque, Ribery e Müller têm tido atuações inconstantes, mas Robben e Lewandowski
estão em alta na temporada.
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A fé que
‘remove’
motores

Giro Político

politica@jhoje.com.br

Discernimento, por favor
Depois de ouvir várias manifestações religiosas ou não a
partir da discussão para votação do requerimento, o
vereador Olavo Santos pediu a Gugu Bueno que levasse à
votação. “Temos alguns bilhões em pauta no PPA e
discutimos as emendas rapidamente. Em contrapartida,
levamos mais de uma hora numa discussão religiosa.
Precisamos de equilíbrio”, pediu.

Sem noção
VEREADORES ficaram mais de uma hora discutindo requerimento

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

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
1- Valmir José Lejanoski e Ana Paula Araújo
2- Elton Santos Costa e Graciele Melo Sanches
3- Wellington Euler de Andrade Gomes e Camila Teixeira Barbosa
4- Sidnei de Moraes e Vanessa Marcelino de Souza
5- Rafael Cezario Leopoldo e Jenniffer Fernandes dos Santos
6- Lucas Pedroso Vaz e Rosangela Antunes
7- Thiago Vinicius Sehn Slaviero e Brauna Dal Pai Melo
8- Jonatta Luiz Lourenço Furtado e Ruth Mota Benelli
9- Fabricio da Silveira Castilho e Carla Linhar Silva
10- Lucas Amancio Siqueira e Amanda de Souza Graciano
11- Marcio José Cordeiro e Rosemara França de Jesus
12- Carlos Henrique Delabeneta e Jaqueline Grasiele de Oliveira Mota
13- Magno de Carvalho e Simone Vieira
14- Emerson da Conceição e Patricia Pereira
15- Renato Moreira Augusti e Elineia Cristina Jacinto
16- Osmar de Oliveira e Marcia Aleixo
17- Giorgio Depubel Dantas e Fernanda Suellen Ferrari
18- Luiz Felipe Machado de Almeida e Savana Caroline Fontini
19- Allace dos Santos e Tathyane Denise Vesohoski
20- Luan MIchel Gubert e Jéssica Fernanda Passarini
21- Isaias Afonso Fernandes e Cristiane Vieira Mendes
22- Paulo Ricardo Covatti e Lucia Aparecida Padilha
23- Marcelo Bianchini e Caroline Machado Daudt
24- Marcos Antonio Martins de Souza e Lidiane Nunesa de Figueiredo

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 27 de setembro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

“A fé ‘remove’ motores”. O trocadilho com a
frase “a fé move montanhas”, que arrancou risada dos vereadores, foi usado por Jorge Bocasanta.
Ele se referiu ao pronunciamento do Policial Madril,
que levou à Câmara ontem
a denúncia de um ônibus
doado pela Receita Federal à Prefeitura na gestão
de Lísias Tomé, que foi
cedido para a Comunidade Terapêutica O Caminho. O que acontece é que
o motor misteriosamente
sumiu, Madril disse que
tentou contato com o pastor que gerencia a Comunidade e não teve resposta. Por isso encaminhou à

Prefeitura um requerimento pedindo informação sobre o assunto e sobre todos os veículos doados
pela Receita, para saber
onde são usados. Ele também encaminhou a denúncia ao Gaeco, por se tratar de um bem público.
O requerimento foi discutido por mais de uma
hora a partir da afirmação
de Boca dizendo que os responsáveis, se descoberta a
irregularidade, mereciam
cadeia. Paulo Porto cutucou, pedindo se o gestor é
um pastor, e de qual igreja,
e diante da falta de respostas dos demais vereadores,
concordou com o pedido de
‘cadeia’ de Bocasanta.

REAÇÃO evangélica
Rômulo Quintino, que é pastor, se ‘doeu’. “Não consigo entender a facilidade
que Porto tem para chamar pastor de ladrão, sendo que não conhece a vida de
um pastor, o trabalho que é feito. Eu nunca o ouvi falar aqui dos ladrões que
têm no grupo político que ele faz parte”, provocou.
Parra comungou dizendo que “não podemos acusar sem ter provas”. “Fico
muito triste com essa afirmação e gostaria que o Paulo Porto pedisse
desculpas”, sugeriu. Paulo retrucou. “Segundo o Dieese, a bancada
evangélica do Congresso é considerada a mais corrupta. Sou contra aqueles
que usam a fé para fazer corrupção, porque respeito a fé”, resumiu. Foi aí
que boca usou o trocadilho,
 Reportagem: Tatiane Bertolino
e pediu paz em plenário.

Foto: Assessoria CM
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Apesar do pedido, mais
‘meia dúzia’ de vereadores
se inscreveram para falar, a
discussão se estendeu, até
que Gugu pediu a votação.
“Como presidente eu tento
controlar os trabalhos, mas
é difícil porque os
vereadores têm direito
a se manifestar”,
ressaltou Gugu.

Emendas discutidas
Por outro lado, o
presidente da Casa
garantiu que as 37
emendas do PPA foram
amplamente discutidas,
inclusive em reuniões antes
das sessões, e que por isso
a votação foi rápida.

“Houve um acordo político
para que todas fossem
aprovadas”, afirmou. Tem de
haver mesmo, porque a
votação e a aprovação
ocorreram em
tempo recorde.

Josué ‘das pérolas’
Em seu comentário a
respeito da necessidade de
investigação do caso do
veículo sem motor, Josué de
Souza confundiu o
requerimento com ‘emenda’.
Depois de ceder a palavra a
Misael Júnior, do nada, ele
mandou um: “o vereador
Parra pediu para lembrar
que quem fez a feijoada foi
o Gilberto Martignoni, não
o Paranhos”. Oi???

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Hoje, a partir das 14h na Câmara de Vereadores, haverá
prestação de contas do Executivo com relação ao 2º
semestre de 2017. O Legislativo também fará sua
apresentação. O secretário de Finanças, Renato Segalla,
vai apresentar um demonstrativo contábil e detalhar
despesas e investimentos do período de maio a agosto
deste ano.
z O prefeito Leonaldo Paranhos confirmou que enviará à
Câmara a proposta de reforma política em outubro.
z Paranhos ainda faz mistério sobre as pastas que deverão
ser fundidas, mas descarta exoneração de secretários.
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Calados até bem pouco tempo sobre a questão
política do Brasil, oficiais de “alto coturno” do Exército Brasileiro estão se sentindo a vontade para opinar sobre os problemas de corrupção. Depois das
polêmicas declarações do general Antonio Milton
Mourão, que em uma reunião da maçonaria sugeriu
“algum tipo de intervenção para colocar a casa em
ordem”, outros oficiais resolveram tocar o dedo na
ferida da corrupção e palpitar sobre política.
Na semana passada, em entrevista ao jornal O
Paraná, o general Paulo Humberto Cesar de Oliveira, comandante de operações terrestre do Exército
Brasileiro, disse que a instituição militar tem como
pretensão se tornar referência para as demais instituições, mas ressaltou que a população não poderá
olhar aos militares como “salvadores da Pátria”.
Outros oficiais menos graduados, como tenentes-coronéis que comandam batalhões, saíram em
defesa de Mourão e também fizeram críticas severas ao atual momento político. Com as instituições
fragilizadas devido a extrema corrupção que assola
o País, cresce a cada dia o descontentamento da
população com a classe política e alguns passaram
a defender a absurda ideia de intervenção militar.
Resta saber se os militares estão apenas tentando
ser simpáticos com a população ou mandando recado dos quartéis aos políticos brasileiros. Em todo o
caso, não há solução fora da democracia.

NOTAS
z Cursos técnicos

z Workshop

O processo seletivo para os
cursos técnicos do Centro
Estadual de Educação
Profissional Pedro Boaretto
Neto (Ceep-Cascavel)
acontecerá de 29 de
setembro a 8 de novembro.
No total, são 800 vagas
distribuídas nos cursos de
enfermagem, segurança no
trabalho, administração,
edificações, eletrônica,
informática,
eletromecânica e meio
ambiente. As inscrições
poderão ser feitas pelo site
www.ceepcascavel.com.br.

Será realizado amanhã (28),
em Cascavel, o Workshop
“Implementação do BIM Building Information
Modeling”, uma iniciativa do
Comitê de Meio Ambiente
do Sinduscon/Paraná em
parceria com a Cbic (Câmara
Brasileira da Indústria da
Construção) e Senai
(Serviço Nacional da
Indústria). O BIM é uma
nova e inovadora ferramenta
tecnológica da construção
civil e é utilizado para
demonstrar todo o ciclo de
vida do canteiro de obras.

As medidas
administrativas
da prefeitura,
responsáveis por
uma economia de
quase R$ 70
milhões para
aplicar em vários
setores.

A postura de
alguns vereadores
de Cascavel que ao
tecerem críticas
sobre certas ações
expõem sua
intolerância
religiosa no
plenário.

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

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

ALEXANDRE LOPS

Leonaldo
Paranhos, prefeito
de Cascavel.
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DIVULGAÇÃO

“Eu não vou ter mais
paciência com esse tipo
de comportamento, ao
mesmo tempo, como
prefeito, eu não posso
fragilizar a guarda. É
preciso ter respeito senão
daqui a pouco todo
mundo vai querer estar
batendo na Guarda
Municipal.”
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PLACAR DE ONTEM
LIGA DOS CAMPEÕES
Sevilla 3 x 0 Maribor
Spartak 1 x 1 Liverpool
Napoli 3 x 1 Feyenoord
Man. City ? x ? Shakhtar
Besiktas 2 x 0 RB Leipzig
Mônaco 0 x 3 Porto
B. Dortmund 1x 3 Real Madrid
APOEL 0 x 3 Tottenham

Megasena
Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com chuvas
e trovoadas

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Pancadas de
chuvas isoladas

Fases da lua
CRESCENTE
27/09 - 23h53

CHEIA
05/10 - 15h40

MINGUANTE
12/10 - 09h25

NOVA
19/10 - 17h12

Cruzeiro x
Flamengo
vale título

Diante de um público que deve
ser o maior desde a reinauguração do
Mineirão, em 2013, Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta noite para a
partida derradeira que definirá o campeão da Copa do Brasil 2017, às
21h45. Além do troféu, as equipes
buscam a vaga na Libertadores 2018.
O empate por 1 a 1 no jogo de
ida, Maracanã, com gols de Lucas
Paquetá e Arrascaeta, deixa a decisão em aberto, pois não há regra do
gol fora de casa nesta fase da competição. Ou seja, nova igualdade levará a disputa para os pênaltis. Os
mineiros tentam o quinto título e os
cariocas o quarto.
Na Raposa, Mano Menezes não
conta com o suspenso Rafael Sobis
suspenso e dá chance ao jovem Raniel. No meio de campo, Robinho e
Arrascaeta disputam a vaga para atuar ao lado de Thiago Neves e Alisson.
Na direita, Ezequiel e Lucas Romero
são outros que disputam posição. Já

Lotofácil

Quinta
K 25 L 17

Fonte: Simepar

Diretor
Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

Empatados na liderança da Série B
com 48 pontos, Internacional e
América-MG medem forças nesta
quarta-feira pelo fechamento da 26ª
rodada, às 19h30, no Beira-Rio.
Além da liderança isolada, iniciam a
contagem regressiva atrás de mais
cinco vitórias para confirmar a
ascensão à Série A. No time gaúcho,
Winck e Ernando são dúvidas. Já o
capitão D’Alessandro (foto) volta de
suspensão no lugar de Felipe
Gutiérrez. Na equipe mineira, as
únicas baixas são Bill, suspenso, e
Giovanni, que se recuperam de lesão.

Curitiba

Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman
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Concurso: 1564

Concurso: 4491

02 12 13 18 28

Lotomania

Concurso: 1800

02 04 16 28 33 39 41 47
50 54 56 57 65 67 73 74
75 79 80 85

Sassá, Rafael Marques e Digão estão
fora porque não podem atuar pela
equipe na competição.
No Flamengo, Rueda não poderá
contar com os jogadores contratados após o período de inscrição da
competição (Everton Ribeiro, Geuvânio, Rhodolfo e Diego Alves) e terá o
goleiro Thiago como desfalques por
lesão, com fratura no punho. Por
outro lado, terá o importante retorno do atacante Paolo Guerrero, que
não atuou no jogo de ida.
JOGAM HOJE

2º sorteio

21h45

COPA DO BRASIL
Cruzeiro x Flamengo

19h30

SÉRIE B
Internacional x América-MG

LIGA DOS
13h
Qarabag
15h45
Juventus
15h45
Anderlecht
15h45
PSG
15h45
Sporting
15h45
Basel
15h45 Atlético de Madri
15h45 CSKA Moscou

Dupla sena
1º sorteio

Concurso: 1697

CAMPEÕES
x Roma
x Olympiacos
x Celtic
x B. de Munique
x Barcelona
x Benfica
x Chelsea
x Man. United

Federal

04 09 18 20 30 35

1º prêmio

02 11 17 19 24 36

2º prêmio

Timemania

3º prêmio
4º prêmio

Concurso: 1087

12 28 37 44 59 66 75
TIME DO

31

AMERICANA-MG

5º prêmio

Concurso: 5217

50592
54233
45069
59379
07274

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.
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ED FERREIRA/AGÊNCIA BRASIL

TRF
aumenta
pena de
Zé Dirceu

Feriado com comércio?

DIRCEU foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa
O Tribunal Regional Federal da
4ª Região (TRF4), com sede em
Porto Alegre, aumentou em dez
anos a pena do ex-ministro José Dirceu na apelação criminal da Lava
Jato que envolve a empresa Engevix. Com a decisão, a pena de Dirceu sobe de 20 anos e 10 meses
para 30 anos, 9 meses e 10 dias.
No julgamento, concluído na
manhã de ontem os desembargadores absolveram o ex-tesoureiro
do PT João Vaccari Neto, que havia sido condenado a nove anos
em primeira instância pelo juiz fe-

deral Sérgio Moro.
Segundo a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), a Engevix foi uma das empreiteiras
que formaram um car tel para
fraudar licitações da Petrobras
a par tir de 2005. A empresa pagou propinas a agentes públicos
para garantir contratos com a
Unidade de Tratamento de Gás
de Cacimbas (UTGC), a Refinaria
Presidente Bernardes (RPBC), a
Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) e a Refinaria Landupho lves (RLAM).

Corrupção
Dirceu foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e
participação em organização criminosa. O relator da 8ª Turma do TRF4,
desembargador João Pedro Gebran Neto, afirmou que as penas severas não
são resultado do rigor dos julgadores, mas da grande quantidade de delitos
cometidos pelos réus.“Embora nestes casos dificilmente haja provas das
vantagens indevidas, adoto a teoria do exame das provas acima de dúvida
razoável”, disse Gebran.

LEI PARA
PARCELAMENTO

O governador Beto Richa enviou
anteprojeto de lei para a Assembleia
Legislativa propondo, pela primeira
vez, o parcelamento permanente de
débitos não tributários inscritos em
dívida ativa. Pelo projeto, quem quiser
quitar pendências dessa natureza
poderá solicitar ao Estado o
parcelamento em até 24 vezes.
“Hoje, quem deve tributos já pode
parcelar os débitos em até 60 meses.
Os que têm pendências não tributárias
não tinham essa opção por falta de
previsão legal. Com esta medida,
queremos oferecer a possibilidade
para todos os inscritos na dívida ativa
possam resolver seus débitos com o
Estado”, afirmou o governador.

Duas sentenças publicadas ontem no Diário de Justiça confirmaram
liminares de 2015 para dois estabelecimentos comerciais que entraram
com ações para trabalharem no feriado de aniversário de Cascavel, comemorado no dia 14 de novembro.
Ambos os estabelecimentos trabalham com o comércio de bebidas.
As sentenças acenderam a discussão sobre uma possível revogação parcial da legislação de 2010
que proíbe a abertura do comércio

e outras atividades no feriado municipal. De acordo com o secretário de Assuntos Jurídicos do Município de Cascavel, Luciano Braga
Côrtes, essa questão será discutida nos próximos dias com o prefeito Leonaldo Paranhos.
Ele lembra que, além da lei municipal, o Código de Posturas do Município também proíbe as empresas
de trabalharem no feriado, mas abre
exceção para alguns segmentos,
como shoppings e supermercados,

por exemplo. Até o ano passado, a
prefeitura era rigorosa na fiscalização e aplicava multas pesadas.
Braga Côrtes diz que a legislação precisa ser respeitada, mas
afirma que o bom senso deve predominar. Apesar de não dizer que a
prefeitura poderá fazer vistas grossas, ele afirma que “não haverá
sangue nos olhos”.
 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
Foto: ábio Donegá

S entenças

BRAGA CÔRTES diz
que bom senso deve
predominar

As duas sentenças proferidas nesta semana e publicadas ontem são do juiz
substituo Osvaldo Alves da Silva. As decisões foram em respostas a ações
movidas pelas empresas F.B de Oliveira Comércio de Bebidas e Gran Beer
Distribuidora de Bebidas Ltda. Ambas alegaram que “o impedimento do
regular funcionamento incorrerá em consequente prejuízo financeiro”. Os dois
estabelecimentos estão autorizados a abrirem suas portas no feriado deste ano,
que será comemorado em uma terça-feira.
O magistrado se baseou em leis federais para proferir a sentença. No
entendimento dele, “ao Município não é dado vedar o funcionamento dos
estabelecimentos descritos na Lei Municipal (comércio em geral,
estabelecimentos educacionais etc.), mas legislar a respeito do horário de seu
funcionamento supletivamente”.
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EMPRESA
instalou janela
invertida

Escola
com janela
invertida
Uma janela colocada ao contrário. Essa foi a principal curiosidade
levantada pela Comissão de Educação durante visita ontem à Escola Municipal José Henrique Teixeira, no Bairro Morumbi em Cascavel.
“Fomos vistoriar e a estrutura precisa que a reforma seja reiniciada urgente. Necessita de piso novo, fora o
caso inédito da janela colocada de
ponta cabeça”, afirma o vereador Pau-

lo Porto, presidente da Comissão.
São mais de 600 crianças atendidas na escola, que está com as
obras paradas desde 2015. “Precisamos reforçar o pedido da diretora para que a licitação ocorra o
mais rápido possível”, ressalta.
A obra era de responsabilidade
da empresa Engetecne, que abandonou a reforma com apenas 13%
dos serviços feitos.

Processo de licitação
Sobre o processo de licitação da obra da Escola Municipal
José Henrique Silveira, a Secretaria de Educação afirma que o
edital de licitação já foi publicado e se encontra disponível no
Portal da Transparência. A data para a nova licitação está
marcada para o dia 20 de outubro. O certame será do tipo
menor preço global e o valor máximo é R$ 2.845.900. A empresa vencedora terá prazo de 270 dias para a conclusão do
remanescente de obra da escola.

FCC volta
aos treinos
AINDA SEM RESPOSTA
A Comissão de Educação
estranha a demora na
Administração para fornecer os
documentos a respeito de um
relatório finalizado sobre os
serviços prestados no
transporte escolar rural de
Cascavel. A documentação foi
solicitada há mais de 20 dias e
até agora não foi fornecida
pelo Município. “Pelo prazo,
esperamos que na semana que
vem estejamos com esses
documentos. Há de se
reconhecer que, pelo menos, a
atual gestão está fiscalizando
os serviços”, resume Porto.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Assessoria

Dois dias depois do empate com
o Maringá FC pela última rodada da
Taça FPF, o FC Cascavel voltou ontem aos treinos para iniciar no fim de
semana a fase de quartas de final diante do Operário, em Ponta Grossa.
A Federação Paranaense de Futebol
confirmou a partida de ida entre as
equipes para este domingo, às
11h05, no Estádio Germano Krüger.
Aliás, os outros três jogos das quartas também foram confirmados para
o mesmo dia e horário: Iraty x Maringá FC, Toledo x Rio Branco e Paranavaí x Rio Branco.
Apesar disso, ainda há a possibilidade de mudanças na tabela. Uma
delas é o jogo entre FCC e Operário
ser antecipado para sábado à noite.
Até a definição, os trabalhos seguem normalmente no CT da equipe
cascavelense. Ontem a atividade foi
no período da tarde, com treino tático. Durante a manhã, quinze atletas

passaram por exames de avaliação.
Nesta quarta-feira os jogadores terão a manhã a livre e novamente atividade tática durante à tarde, a partir
das 14h30. Amanhã a programação
prevê novamente treino após o almoço. Já na sexta os jogadores terão treino pela manhã e à tarde, e no dia seguinte se concentrarão antes do meiodia para o jogo com o Operário.
A programação desta semana difere daquela adotada para o jogo
contra o Maringá, quando a preferência foi por treinos no horário da partida, realizada na manhã de domingo.
O calor que ultrapassou a casa dos
30ºC praticamente todos os dias na
semana passada causou desgastes no
elenco. Tanto que o centroavante
Kiko e o lateral-direito Gasperin, titulares da equipe, foram poupados. Recém-contratado, o centroavante Lucas Choco foi outro que não teve
condições de jogo.

FÁBIO DONEGÁ
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Ciúme
no banco
dos réus
Os dois julgamentos feitos durante o dia de ontem no Tribunal do
Júri de Cascavel tiveram a mesma
motivação: o ciúme. O primeiro caso
a ser analisado nesta terça-feira foi
a tentativa de homicídio contra Luiz
Henrique dos Santos Pinto, em outubro de 2011. O acusado era Leonardo da Silva Martins.
Segundo dados do Ministério
Público, o crime aconteceu na Avenida Papagaios, no Floresta. Conforme as investigações, o réu tinha
ciúmes de Luiz Henrique, que seria amigo de sua namorada. Com a
ajuda de um adolescente, Leonardo esperou o fim das aulas e, em
uma moto, atiraram várias vezes
contra Luiz, que sobreviveu. Leonardo foi condenado a 13 anos de prisão, em regime fechado.
Na parte da tarde, sentou no
banco dos réus Vilamir Beira Ma-
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Giro da
Violência

42 casos

Sete presos
LEONARDO era acusado de tentar matar
Luiz Henrique dos Santos Pinto, em 2011

galhães. De acordo com as investigações, em agosto de 2011 ele foi
até a casa da ex-namorada, na Rua
Madalena Tagliaferro, no Jardim Los
Angeles, e esfaqueou Maria Aparecida Amorin. Ao todo foram desferidos 17 golpes contra Maria, que
não resistiu e acabou morrendo.
Vilamir não aceitava o fim do relacionamento do casal.
No segundo caso, os jurados entenderam que cabe a Vilamir uma
medida de segurança, uma vez que o
médico perito contatou que ele era
penalmente incapaz na época dos
fatos. Essa ‘incapacidade’ seria em
decorrência de problemas psiquiátricos por causa de traumatismo craniano decorrente de um acidente de
trânsito quando ele tinha 27 anos.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá
PELOTÃO DE CHOQUE

Sete pessoas foram presas ontem em uma
abordagem da Polícia Militar em uma
residência, na Rua Teresina, no Bairro
Claudete. Segundo a PM, eles abordaram
um homem com sinais de embriaguez no
momento em que ele chegava na casa,
onde funciona um ponto de tráfico de
droga. As outras seis pessoas estavam na
parte interna da moradia. Foram
apreendidos um tablete de maconha, certa
quantia em dinheiro, monitores, rodas de
veículos e celulares, todos produtos
oriundos do comércio do entorpecente.

Cigarro contrabandeado
PRE
Uma equipe da
PRE (Polícia
Rodoviária
Estadual) de
Cascavel
apreendeu
ontem, na PR491, no distrito
de Pérola
Independente,
em Marechal
Cândido Rondon,
450 caixas de
cigarros
contrabandeados
do Paraguai.
Eles avistaram o
caminhão, deram
ordem de parada, mas o condutor só
abandonou o veículo na PR-182 depois que
a polícia atirou contra o pneu. Ele fugiu
em meio a mata. Com placas falsas, o
caminhão foi levado ao depósito da
Receita Federal em Cascavel. A mercadoria
está avaliada em R$ 1,1 milhão.

Mais 12 caixas

Policiais militares do Pelotão de Choque apreenderam na segunda-feira, em uma abordagem no distrito de
Sede Alvorada, 3,3 quilos de maconha, embrulhados em papel de presente. O entorpecente era
transportado por dois homens, identificados como Anderson Bortolli e Marcelo Santos Faustino, em uma
Saveiro. Eles foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados à 15ª SDP (Subdivisão Policial).

Já em uma abordagem na Rua
Universitária, em Cascavel, a Polícia Militar
apreendeu outras 12 caixas de cigarros
contrabandeados do Paraguai. A
mercadoria foi descoberta em uma
abordagem a um veículo Astra. Dentro do
carro foi encontrado um pacote de cigarro.
Na casa para onde o jovem seguia os
policiais encontraram as caixas dos
produtos contrabandeados. O proprietário,
que já possui antecedentes criminais por
contrabando, foi preso em flagrante.

LOCAL
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suspeitos
de dengue
Boletim informativo da dengue, divulgado pela Sesa (Secretaria Estadual da Saúde), traz os novos números da doença
em Cascavel. Ao todo, são dois casos de dengue, todos autóctones – aqueles contraídos dentro do próprio município.
O que chama a atenção é o total de notificações. Em Cascavel, segundo a Sesa, são 42 casos suspeitos de dengue
registrados desde o início do novo período epidemiológico
da doença, em agosto.

NA REGIONAL

Entre os 25 municípios que integram a 10ª Regional de Saúde,
Cascavel é o que possui os maiores índices. Em seguida está Jesuítas,
com um caso importado, que é quando a pessoa contrai a doença
foram da cidade em que vive, além de sete notificações.
Quatorze das 25 cidades apresentam pelo menos uma notificação de
dengue. Além de Cascavel e Jesuítas, na lista estão ainda Cafelândia,
com duas suspeitas, Catanduvas (2), Céu Azul (1), Corbélia (3),
Guaraniaçu (3), Ibema (1), Lindoeste (1), Nova Aurora (2), Santa
Tereza do Oeste (2), Três Barras do Paraná (3) e Vera Cruz do
Oeste (7). Ao todo, são 78 notificações na regional.

LARVAS do mosquito Aedes aegypti
encontradas em um imóvel em Cascavel

NO PARANÁ

Em todo o Paraná foram confirmados até agora 48
casos de dengue, 44 autóctones e quatro
importados. As notificações passam de 1,7 mil em
praticamente dois meses de monitoramento.
No boletim pode ser visto ainda a circulação do
vírus zika e da febre chikungunya. No Estado são 30
notificações de zika e nenhum caso confirmado, e de
chikungunya 50 suspeitas e uma confirmação em
Paranavaí. Em Cascavel foram registrados apenas 17
suspeitas de zika e sete de chikungunya. Ambas as
doenças, que são transmitidas pelo mosquito Aedes
aegypti, não fizeram ainda nenhuma vítima no
município.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos
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Como refazer o
cartão ValeSim
O cartão do transporte coletivo
de Cascavel é o único meio para o
pagamento da passagem e a população que usa não pode ficar sem
ele, já que há muito tempo não é
mais possível pagar a tarifa com
dinheiro. Mas o que acontece se a
pessoa perder o cartão ValeSim?
Uma estudante universitária
que extraviou o cartão e não conseguiu fazer um novo. “Eu fui lá
com documentos e com a declaração da faculdade e a atendente
disse que não poderia fazer novamente o cartão estudante”, diz a
universitária. A informação repassada pela funcionária é de que ela
teria que fazer um cartão normal
e pagar a taxa de R$ 35,50.
Segundo a gerente de finanças
da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito),
Marilza Matos, todo usuário tem direito de fazer novamente o cartão,
seja devido a perca, roubo ou furto,
independente se é normal, estudan-

te ou gratuidade.”Quando apresentado o B.O [Boletim de Ocorrência]
a pessoa fica isenta de pagar a taxa
de dez vezes o valor da passagem
para fazer uma nova via do cartão”
explica a gerente. Ainda conforme a
Cettrans, o valor a ser pago nos casos sem o B.O é de R$ 35,50 pela
nova via do cartão ValeSim.

ARQUIVO

Primeira via do cartão
Para a primeira via são
necessárias as copias dos
documentos pessoais (RG,
CPF) e do comprovante de
residência. Isso para o valetransporte comum. Já o
estudante precisa, além
desses documentos, levar a
declaração de matrícula
original do estabelecimento
de ensino. Para as gratuidades
existem diferentes formas de
realização, de acordo com a
deficiência física ou sua idade.

Tarifa do transporte
coletivo só pode ser paga
com cartão em Cascavel

Créditos expiraram
Marilza explica que o dinheiro
referente as passagens inseridas
nos cartões possui validade de um
ano. “Após esse período o dinheiro fica para manutenção do sistema, o custo de operação é o mesmo para um ou para 500 mil passageiros” diz. Mas segundo ela e o
presidente da Cettrans, Alsir Pelissaro, não há em Cascavel um grande número de usuários que deixa
seus créditos expirarem.
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Problemas atrasam
mudança
Franciane Emeli Camini pretendia ter feito a mudança para o Residencial Riviera na
sexta-feira passada, mas terá que aguardar
mais alguns dias por conta de problemas que
encontrou no apartamento.
“Já havia comunicado que a porta estava
enroscando e como ficou aberta fui vistoriar o
apartamento e vi que faltava a tampa do vaso
sanitário e uma peça da torneira”, lamenta.
Ela foi até o escritório da Construtora Village, responsável pela obra, reclamar por
essa situação na tarde de ontem. “Por enquanto estou em casa alugada no Bairro Alto
Alegre e somente farei a mudança quando
todos os problemas forem resolvidos”.
A prefeitura de Cascavel afirma que as famílias que encontrarem problemas nas moradias devem entrar em contato com a construtora ou com a Caixa Econômica Federal,
devido à responsabilidade da obra ser da
construtora e do agente financiador.
A entrega das chaves às famílias contempladas com moradias no Riviera ocorreu na
manhã de quinta-feira, no entanto, ainda há
muitas casas vazias.

Algumas famílias aproveitaram a tarde de
ontem para fazer a MUDANÇA
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

E conomia

,
Miucha Bussolano conseguiu entrar na tão sonhada casa própria somente na tarde de ontem. “Não tinha dinheiro
para pagar o frete, por isso precisei esperar”, diz ela que é mãe de três filhos. Da antiga casa no Bairro Alto
Alegre, pela qual pagava R$ 600 de aluguel ela terá poucas lembranças. “Os móveis já estavam muito velhos e
os deixei lá. Já consegui comprar algumas coisas novas e a partir de agora terei possibilidade de viver com mais
conforto”, diz Miucha que terá uma economia de R$ 500.
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Licitação para o
Restaurante Popular
O Departamento de Compras realiza nesta sexta-feira (29) o Pregão Presencial
295/2017 para a contratação da empresa que irá dar
continuidade ao fornecimento de refeições no Restaurante Popular de Cascavel.
A abertura dos envelopes
está marcada para as 9 horas. O valor máximo estimado é de R$ 5.950.560,00,
com valor unitário da refeição em R$ 8,05.
O atual contrato termina
no dia 8 de outubro, e o novo
foi elaborado numa modalidade diferenciada, para um
período de dois anos, prorrogáveis por mais dois, contemplando o preparo e a distribuição de refeições tanto
para a sede do Restaurante
Popular como a distribuição
de refeições em até quatro
unidades descentralizadas
(refeitórios) que serão implantadas pela administração municipal, por meio da
Secretaria de Assistência
Social, no perímetro urbano
do Município.

POLÍCIA
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line foi arremessada por cerca de
100 metros do local da colisão,
morrendo na hora. Roger e o outro
ocupante do Astra fugiram sem
prestar socorro.
O delegado adjunto da 15ª SDP,
Rodrigo Baptista Santos, determinou a instauração de inquérito policial para apuração dos fatos. Robert é investigado sob acusação, a
princípio, da prática de homicídio culposo na condução de veículo automotor, agravado pela omissão se
socorro, sem prejuízo de outras implicações criminais agravantes, que
possam ser apuradas através dos
laudos periciais ou outras provas que
possam fazer parte do processo.
 Reportagem: Tissiane Merlak

Acidente na Paraná
ARQUIVO

R$ 3,00
é o valor pago
pelo consumidor
para almoçar no
Restaurante
Popular

NOVAS unidades

DIARIAMENTE são servidas de 800 a 900 refeições

N úmeros
Atualmente o Restaurante Popular atende entre
800 a 900 pessoas por dia, ao custo de R$ 5,40 por
pessoa. Desse valor, R$ 3,00 são pagos pelo consumidor e R$ 2,40 subsidiados pelo Município. “O valor da refeição irá depender do desconto que a empresa vencedora conceder no certame”, disse o secretário, lembrando que o Município também estuda
a implantação de valores diferenciados para públicos distintos, de acordo com a faixa de renda.

De acordo com o secretário de Assistência Social, Hudson Moreschi Júnior, o Município já definiu dois
refeitórios descentralizados, sendo um no Bairro Cascavel Velho e outro no Santa Cruz, que deverão utilizar
espaços adaptados ou construídos. Os outros dois estão em fase de análise. A previsão é de que o tipo de
refeição seja nos moldes do restaurante atual. A implantação dos refeitórios não alterará em nada o
processo, uma vez que a cozinha do atual comporta a produção para outros refeitórios. “A única alteração
é que a empresa terá de disponibilizar uma logística para levar o alimento até os refeitórios”, detalha.

POLÍCIA FEDERAL

Morte na BR-467
Dois dias depois de se envolver
em um grave acidente de trânsito
na BR-467, que vitimou Jaqueline
Fernandes, de 27 anos, Robert
Roger de Matos compareceu ontem
até a 15ª SDP (Subdivisão Policial)
acompanhado de um advogado.
Como já havia passado o período
de flagrante, o homem foi ouvido e
liberado. Agora as investigações
seguem para identificar se Roger
estava em alta velocidade, alcoolizado ou foi negligente.
Segundo testemunhas, Jaqueline seguia em uma Honda Biz no
sentido Cascavel a Toledo quando
foi atingida pelo Astra, conduzido por
Roger, que estaria em alta velocidade e por isso teria perdido o controle da direção e batido na moto.
Com o impacto da batida, Jaque-

A Polícia de Salto Del Guairá
recuperou no fim da tarde de segundafeira, na Colônia Canindeyuí, em Salto
Del Guairá, a caminhonete furtada no
dia 14 de setembro, no centro de
Cascavel. De acordo com informações
da Polícia Federal, as equipes
paraguaias faziam patrulhamento de
rotina quando avistaram a Mitsubishi
L200. Foi dado ordem de parada, o
condutor não acatou, houve
perseguição e o motorista abandonou o
veículo em um matagal, próximo a
fronteira com o Brasil.
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

TEMPRA acertou a fachada e invadiu uma loja
Dois veículos se envolveram em um
acidente de trânsito ontem no
cruzamento da Rua Paraná com
Marechal Deodoro, no centro de
Cascavel. De acordo com
testemunhas, o motorista de um
Fiat Tempra seguia pela Marechal
Deodoro e teria avançado a
preferencial no cruzamento.
Na outra via, seguia o condutor de
um EcoSport, que foi atingido em
cheio pelo veículo. Com o impacto,
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o Tempra acabou acertando a
fachada de uma loja, que fica na
esquina da Rua Paraná. O Ecosport foi
arremessado para cima da calçada.
Como ninguém ficou ferido, não foi
necessário o acionamento do Siate
(Serviço Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência).
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá

Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

62
49
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

922
2.747
781
2.888

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.999
1.835
164
44
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Feriado com comércio?
Duas sentenças publicadas ontem no Diário de Justiça confirmaram
liminares de 2015 para dois estabelecimentos comerciais que entraram
com ações para trabalharem no feriado de aniversário de Cascavel, comemorado no dia 14 de novembro.
Ambos os estabelecimentos trabalham com o comércio de bebidas.
As sentenças acenderam a discussão sobre uma possível revogação parcial da legislação de 2010
que proíbe a abertura do comércio

e outras atividades no feriado municipal. De acordo com o secretário de Assuntos Jurídicos do Município de Cascavel, Luciano Braga
Côrtes, essa questão será discutida nos próximos dias com o prefeito Leonaldo Paranhos.
Ele lembra que, além da lei municipal, o Código de Posturas do Município também proíbe as empresas
de trabalharem no feriado, mas abre
exceção para alguns segmentos,
como shoppings e supermercados,

por exemplo. Até o ano passado, a
prefeitura era rigorosa na fiscalização e aplicava multas pesadas.
Braga Côrtes diz que a legislação precisa ser respeitada, mas
afirma que o bom senso deve predominar. Apesar de não dizer que a
prefeitura poderá fazer vistas grossas, ele afirma que “não haverá
sangue nos olhos”.
 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
Foto: ábio Donegá

S entenças

BRAGA CÔRTES diz
que bom senso deve
predominar

As duas sentenças proferidas nesta semana e publicadas ontem são do juiz
substituo Osvaldo Alves da Silva. As decisões foram em respostas a ações
movidas pelas empresas F.B de Oliveira Comércio de Bebidas e Gran Beer
Distribuidora de Bebidas Ltda. Ambas alegaram que “o impedimento do
regular funcionamento incorrerá em consequente prejuízo financeiro”. Os dois
estabelecimentos estão autorizados a abrirem suas portas no feriado deste ano,
que será comemorado em uma terça-feira.
O magistrado se baseou em leis federais para proferir a sentença. No
entendimento dele, “ao Município não é dado vedar o funcionamento dos
estabelecimentos descritos na Lei Municipal (comércio em geral,
estabelecimentos educacionais etc.), mas legislar a respeito do horário de seu
funcionamento supletivamente”.
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Disputa acirrada
no mercado
O valor do botijão de gás de cozinha na região tem diferença de até
33%. Em Cascavel, por exemplo,
após reajuste anunciado pela Petrobrás, o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) é vendido em botijões de até
13 kg com o preço médio de R$ 80.
Já em Capitão Leônidas Marques, o
mesmo produto é repassado ao consumidor ao custo médio de R$ 60.
Desde junho com a nova política de reajuste do GLP, o segmento
enfrenta um momento turbulento e
uma das justificativas para que
haja tanta diferença de um mesmo
produto em cidades tão próximas
é a acirrada guerra de mercado.
“Podemos verificar que essas
variações tão acentuadas ocorrem
entre diferentes marcas que disputam a concorrência do mercado”,
afirma o presidente da Abragás (Associação Brasileira de Entidades de
Classe das Revendas de Gás LP),
José Luiz Machado, que também faz
parte do Sinregás (Sindicato dos
Revendedores das Distribuidoras de
Gás do Estado do Paraná).

Variação

 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

A variação do preço, segundo o presidente da Abragás, também pode ocorrer diante da existência de mercados clandestinos
e, por isso, ele alerta o consumidor: “É preciso sempre pedir nota
fiscal e verificar se a distribuidora está cadastrada na ANP [Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível]”.
Na região Oeste, o botijão de gás também é mais em conta em
Marechal Cândido Rondon, onde é vendido pelo valor
médio de R$ 61. Em Lindoeste é possível
encontrar o botijão a partir de
R$ 67 e em Foz do
Iguaçu ao valor médio de R$ 67.

Disputa acirrada
entre marcas faz
preço do botijão
variar 33%
no mercado

Subsídios
Segundo ele, durante 13 anos o GLP
recebeu subsídios do governo e que a
partir dos reajustes mensais aplicados
pela Petrobrás, a venda tem se
tornado inviável para o segmento.
“Ouvimos que muitos estão fechando
as portas por conta desse momento de
dificuldade”. O presidente da
Abragás afirma que o preço médio
do GLP de uso residencial no País é
de R$ 65, mas que há regiões onde o
produto já passa de R$ 100. “No
Mato Grosso do Sul, por exemplo, já
custa R$ 105”, completa Machado.
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DIVULGAÇÃO

Vamos de bike
No próximo domingo ocorre a 4ª
edição da Pedalada Sustentável. O
evento é promovido pelo Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial
(CPCE), de Cascavel, Movimento Nacional dos ODS, Nós Podemos Cascavel , Sesc e também conta com vários parceiros.
A Pedalada Sustentável é uma das
várias ações promovidas pelos conselheiros que integram o CPCE de
Cascavel, para divulgar as ações dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
“O objetivo é mobilizar não apenas
ciclistas, mas principalmente famílias e instituições que apoiam esta
causa, sensbilizando a sociedade
que a bicicleta é um meio de transporte alternativo, que não emite gases poluentes ao meio ambiente,
além de ser uma atividade que contribui para o alcance da qualidade de
vida”, diz Pâmela Bortoluzzi, organizadora do evento.

A última PEDALADA SUSTENTÁVEL reuniu centenas de pessoas

ODS

O processo de construção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS) começou com a Conferência Rio+20 e o Brasil participou de todas
as sessões da negociação intergovernamental culminando em um acordo que
contempla os 17 objetivos e as 169 metas. Trata-se de uma agenda positiva
e transformadora que inclui temas como: a erradicação da pobreza;
segurança alimentar e agricultura; saúde; educação; igualdade de gênero;
redução das desigualdades; energia; água e saneamento; padrões sustentáveis
de produção e de consumo; mudança do clima; cidades sustentáveis;
proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres;
crescimento econômico inclusivo; infraestrutura e industrialização; governança
e meios de implementação.

z INSCRIÇÃO

A inscrição poderá ser feita no dia
do evento. O ingresso é um quilo
de alimento não perecível. Toda a
arrecadação será entregue Para a
Pastoral da Criança e às famílias da
Cooperativa dos Trabalhadores
Catadores de Material Reciclável de
Cascavel (Cootacar).

SOBRE O CPCE
O CPCE nasceu como uma organização articuladora interessada em
investir na área de sustentabilidade, além de orientar sobre os
investimentos deste campo e apoiar a formação de empresários e
cidadãos comprometidos. Em Cascavel são 39 instituições que
participam ativamente de ações pautadas na Agenda e 21 e ODS.

z O PERCURSO

Mais que um passeio, serão sete
quilômetros de diversão, alegria
e integração. A saída e o retorno
serão em frente à Prefeitura.
A concentração está marcada
para as 9h. A novidade este ano
será o sorteio de cinco bicicletas
para os participantes.
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Leite para
as crianças
O Dia das Crianças está chegando e o grupo Fazer o bem sempre, de Cascavel, prepara uma campanha de arrecadação de donativos
aos filhos dos catadores de recicláveis que fazem parte da Cootacar
(Cooperativa de Trabalhadores Catadores de Material Reciclável).
Conforme a assistente social
Alessandra Baldin, para este ano
os pedidos de doações são de uma
caixa de leite (com 12 unidades) e
um pacote ou lata de chocolate em
pó por voluntário, que serão entregues a 120 crianças.
“Poderíamos pedir brinquedos
às crianças, mas sabemos que no
dia a dia delas não tem isso [leite

e chocolate em pó]. Por isso, foi
pensado em algo diferente, contando sempre com a ajuda da população”, explica Alessandra.

Doações serão
entregues aos filhos
dos catadores de
recicláveis da
Cootacar

Doações
As doações podem ser
entregues na sede da
Cootacar, que fica na
Avenida Piquiri, no Bairro
Brazmadeira, até o dia 12 de
outubro. Tudo que for
arrecadado será distribuído
no dia 14 de outubro
(sábado), durante uma festa
preparada às crianças com
algodão doce, palhaços,
música, presentes e muita
brincadeira.
Quem não puder levar os
donativos até a cooperativa
pode ligar no 99832-9201
(Alessandra) ou 999346633 (Carla) para que algum
integrante do grupo busque
os alimentos no endereço.

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

4º Acic Itinerante começa hoje
A Associação Comercial e
Industrial de Cascavel realiza
nesta quarta e quinta-feira a
quarta edição do Acic Itinerante de 2017, projeto lançado
no ano passado e que aproxima a entidade de empresas
de regiões distintas da cidade. Dessa vez, ele será reali-

zado das 9h às 17h no bairro Alto
Alegre, no estacionamento do
Beal Supermercados da avenida
Tancredo Neves.
Empresários e moradores do
Alto Alegre e bairros vizinhos terão
acesso, em um espaço especialmente montado, a consultas gratuitas do SPC, a exames laborato-

riais básicos (aferição de
pressão e testes de glicemia), informações sobre linhas de crédito para empresas, orientações ao Microempreendedor Individual, testes
de visão, informativos e descontos para consultas, exames e cirurgias.
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N o velas
SBT

• NO LIMITE DA PAIXAO

Frida diz que a enfermeira
a mantém dopada
Instruída pelo advogado, Frida diz aos diretores do hospital que a enfermeira a
maltratada e mantém dopada, além de tentar extorquir dinheiro. Liberdade fica
surpresa com as declarações de Frida e promete vingança. O advogado de Frida
procura Maciel, diz que sabe de tudo e que é conveniente que confie nele. Frida
sai do hospital psiquiátrico e vai até a casa de Ana Cristina. Ao chegar lá encontra Otávio, diz que levará seu filho e que o acusará de ter pago a enfermeira para
que a maltratasse. Otávio coloca seu advogado a par da situação e este o aconselha a ter muita cautela, pois com o que aconteceu Frida pode pleitear toda a
fortuna dos Vila Real e a guarda de seu filho. Maciel visita a enfermeira na cadeia
para pedir que não diga nada sobre o caso e promete tomar providência para que
ela saia da cadeia o mais rápido possível. Liberdade diz ao Maciel que ele precisa devolver João Manuel à mãe para que o menino possa ser tratado, caso
contrário, poderá morrer. Maciel diz a Frida que precisam planejar o que farão
para se livrar de Ana Cristina e dos Vila Real. Maciel diz também que a primeira
da lista será dona Josefa.

MALHACÃO
Ellen sofre com a dificuldade da prova. Começa a Balada Cultural. Gilvan
entrega a Dóris o comunicado de Aldo,
que encontrou jogado no lixo. Felipe e
Bóris elogiam a exposição de fotos
montada por Lica e Ellen. Keyla prepara Clara e K1 para o desfile de moda.
Benê pensa em desistir da apresentação, mas Guto a apoia. Dóris questiona Tato sobre o documento descartado. Roney tem uma ideia para ajudar
Guto e Benê.
TEMPO DE AMAR
No Rio, o Conselheiro se lamenta
por ter que deixar a casa de Celeste
Hermínia e voltar para sua esposa Odete. Lucinda relembra o término de seu
noivado com Maurício e afirma que reatará com ele. Alzira reclama da quantidade de dinheiro gasto por Bernardo. Celina sonha com Vicente. Em
Morros Verdes, Maria Vitória teme pela
segurança de Inácio. Henriqueta se
anima com a encomenda de doces

para uma festa da igreja, e Inácio decide ajudar a tia. Inácio conta para
Maria Vitória sobre seu desentendimento com Fernão. Henriqueta recebe os mantimentos para a confecção
dos doces para a festa.
PEGA PEGA
Júlio deixa claro a Antônia que sua
questão é com a Justiça. Lourenço confessa a Luiza que nunca a esqueceu.
Sabine não gosta de ver Dom na cozinha com Madalena. Agnaldo entra em
desespero ao ver que acabou “entregando” Sandra Helena para Domênico. Nelito percebe que Antônia ainda
gosta de Júlio.
A FORÇA DO QUERER
Silvana e Dita abrigam Bibi. Bibi liga
para Aurora, e Caio e policiais monitoram a conversa das duas. Ruy cobra
explicações de Edinalva e vai à casa
de Nazaré esperar por Zeca. Irene perde o bebê, mas afirma a Mira que fingirá seguir com a gravidez. Joyce pede
que Simone acompanhe Ivan a uma
consulta médica. Irene provoca Joyce
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Associação doa eletrocardiógrafo
DIVULGAÇÃO

• REDE GLOBO
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Durante a Escola de Governo
de ontem, o prefeito Leonaldo Paranhos e a equipe da Secretaria
de Saúde receberam da Associação de Moradores do Jardim Maria Luiza um eletrocardiógrafo,
que foi adquirido com recursos
oriundos da 18ª Festa do Morango, realizada em agosto, no Cen-

tro de Convenções e Eventos de
Cascavel. Resultado da festa, também foram repassadas pelos moradores 30 cestas básicas que
serão entregues ao Provopar.
O equipamento, segundo o presidente da Associação de Moradores, Ibraim Carneiro da Silva Sobrinho, será destinado à realização de

eletrocardiogramas na USF Maria
Luiza. “Sabemos que há pelo menos 134 pessoas aguardando
este exame na fila. Esta é, prefeito, nossa contribuição com a saúde pública de Cascavel, como forma de colaborar com esta proposta de avançar, pois acreditamos
na sua proposta de governo”, diz.

Reformas em túmulos

AÍLTON SANTOS

Trabalho
e Eugênio. Abel enfrenta Ruy, e Jeiza
intervém na situação. Ritinha manipula
Zu e Ruy, que se revolta ainda mais
contra Zeca. Nazaré conta para Zeca
que Ruy o procurou.
• RECORD
O RICO E LAZARO
Na casa de Ravina, todos comemoram sua volta. Joana diz que só casa
com Asher quando ele se livrar da ponta da flecha, e consequentemente de
sua sede de vingança. Ravina pergunta
o que está acontecendo com a filha e
Dana diz que não vai mais se casar.
• SBT
CARINHA DE ANJO
Cristóvão ajuda Fátima no ?LePf? durante o casamento de Vitor e Estefânia.
No colégio, as meninas querem tentar
convencer a Madre Superiora a liberar elas
jogarem futebol. Inácio diz para Diana e
Zeca que o misterioso empresário Rodrigo Antunes gostou da voz de Zeca e que
irá até a casa deles.

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

Faltando pouco mais de um
mês para o Dia de Finados, tradicional feriado religioso, as famílias que pretendem realizar
reformas em túmulos nos cemitérios de Cascavel precisam se
apressar. É que a data limite
para esse tipo de trabalho se
encerra no dia 10 de outubro.
De acordo com a Acesc (Administração de Cemitérios e

Serviços Funerários de Cascavel), após essa data será permitido apenas limpeza leve e
troca de arranjos e flores. Neste período, os servidores da
Acesc irão trabalhar para preparar os cemitérios que recebem milhares de visitantes no
dia 2 de novembro.

O Dia de Finados é
também sinônimo de
rendimento financeiro
para muitos trabalhadores,
principalmente pedreiros
que realizam as reformas.
Para alguns, é uma renda
extra no orçamento
familiar. O pedreiro
Alcídio Vieira diz que a
reforma pode render de
R$ 1 mil a R$ 2 mil por
túmulo. “Já estamos no
quinto desde que
começaram as reformas, o
dinheiro vem em boa
hora”, relata.
Há dois anos o pedreiro
realiza manutenção e
reformas em túmulos do
Cemitério Central de
Cascavel. “Já estamos
acostumados, o cemitério
é um bom lugar de se
trabalhar”, finaliza o
pedreiro.

Pedreiros aumentam
a renda com
trabalhos extras
no cemitério
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POLÍCIA FEDERAL

Morte na BR-467
Dois dias depois de se envolver
em um grave acidente de trânsito
na BR-467, que vitimou Jaqueline
Fernandes, de 27 anos, Robert
Roger de Matos compareceu ontem
até a 15ª SDP (Subdivisão Policial)
acompanhado de um advogado.
Como já havia passado o período
de flagrante, o homem foi ouvido e
liberado. Agora as investigações
seguem para identificar se Roger
estava em alta velocidade, alcoolizado ou foi negligente.
Segundo testemunhas, Jaqueline seguia em uma Honda Biz no
sentido Cascavel a Toledo quando
foi atingida pelo Astra, conduzido por
Roger, que estaria em alta velocidade e por isso teria perdido o controle da direção e batido na moto.
Com o impacto da batida, Jaque-

line foi arremessada por cerca de
100 metros do local da colisão,
morrendo na hora. Roger e o outro
ocupante do Astra fugiram sem
prestar socorro.
O delegado adjunto da 15ª SDP,
Rodrigo Baptista Santos, determinou a instauração de inquérito policial para apuração dos fatos. Robert é investigado sob acusação, a
princípio, da prática de homicídio culposo na condução de veículo automotor, agravado pela omissão se
socorro, sem prejuízo de outras implicações criminais agravantes, que
possam ser apuradas através dos
laudos periciais ou outras provas que
possam fazer parte do processo.
 Reportagem: Tissiane Merlak

Acidente na Paraná

A Polícia de Salto Del Guairá
recuperou no fim da tarde de segundafeira, na Colônia Canindeyuí, em Salto
Del Guairá, a caminhonete furtada no
dia 14 de setembro, no centro de
Cascavel. De acordo com informações
da Polícia Federal, as equipes
paraguaias faziam patrulhamento de
rotina quando avistaram a Mitsubishi
L200. Foi dado ordem de parada, o
condutor não acatou, houve
perseguição e o motorista abandonou o
veículo em um matagal, próximo a
fronteira com o Brasil.
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

TEMPRA acertou a fachada e invadiu uma loja
Dois veículos se envolveram em um
acidente de trânsito ontem no
cruzamento da Rua Paraná com
Marechal Deodoro, no centro de
Cascavel. De acordo com
testemunhas, o motorista de um
Fiat Tempra seguia pela Marechal
Deodoro e teria avançado a
preferencial no cruzamento.
Na outra via, seguia o condutor de
um EcoSport, que foi atingido em
cheio pelo veículo. Com o impacto,
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o Tempra acabou acertando a
fachada de uma loja, que fica na
esquina da Rua Paraná. O Ecosport
foi arremessado para cima da
calçada. Como ninguém ficou
ferido, não foi necessário o
acionamento do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência).
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá

Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

62
49
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

922
2.747
781
2.888

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.999
1.835
164
44
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AÍLTON SANTOS

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos
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Uma carga de pintainhos, que seguiria para Campo
Mourão, ficou espalhada na madrugada de ontem no
viaduto da BR-277, próximo a Rua do Cowboy em
Cascavel. De acordo com o motorista do caminhão,
com placas de Faxinal dos Guedes (SC), ele carregou
o veículo com 59 mil animais em Dois Vizinhos, no
sudoeste do Estado e, ao tentar evitar uma colisão
com um veículo que fazia uma ultrapassagem irregular,
perdeu o controle da direção, bateu no guard rail e na
mureta de proteção do viaduto. Felizmente, ninguém
se feriu. Outro caminhão foi acionado para fazer a
baldeação da carga, já que o primeiro veículo ficou
sem condições de seguir viagem.

Identificado e procurado
Policiais civis da Delegacia de
Homicídios de Cascavel já identificaram o autor de uma tentativa
de homicídio ocorrida na noite de
segunda-feira, no cruzamento da
Avenida Tito Muffato com a Rua
Topázios, no Bairro Santo Onofre.
De acordo com os policiais,
Maria de Jesus Queiroz, de 36
anos, estava na rua quando foi
abordada pelo atirador, que efetuou alguns disparos e fugiu.
Populares que ouviram os disparos acionaram o Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência). Maria
foi atingida com um tiro no tórax
e encaminhada em estado grave ao Hospital Universitário de
Cascavel. A mulher, que não corre risco de morte, permanece internada no HU.
Agora as equipes da DH fazem
buscas para localizar o atirador
e identificar a autoria do crime.
Questionados em relação a alguma possível passagem pelo setor policial por parte de Maria,
os policiais disseram que ainda
não fizeram o levantamento.
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Problemas atrasam
mudança
Franciane Emeli Camini pretendia ter feito a mudança para o Residencial Riviera na
sexta-feira passada, mas terá que aguardar
mais alguns dias por conta de problemas que
encontrou no apartamento.
“Já havia comunicado que a porta estava
enroscando e como ficou aberta fui vistoriar o
apartamento e vi que faltava a tampa do vaso
sanitário e uma peça da torneira”, lamenta.
Ela foi até o escritório da Construtora Village, responsável pela obra, reclamar por
essa situação na tarde de ontem. “Por enquanto estou em casa alugada no Bairro Alto
Alegre e somente farei a mudança quando
todos os problemas forem resolvidos”.
A prefeitura de Cascavel afirma que as famílias que encontrarem problemas nas moradias devem entrar em contato com a construtora ou com a Caixa Econômica Federal,
devido à responsabilidade da obra ser da
construtora e do agente financiador.
A entrega das chaves às famílias contempladas com moradias no Riviera ocorreu na
manhã de quinta-feira, no entanto, ainda há
muitas casas vazias.

MARIA DE JESUS QUEIROZ foi alvejada com um tiro no tórax

Esfaqueado
Permanece internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Nossa
Senhora da Salete, Antônio Mendes de Almeida, popularmente conhecido como
Magal. O homem foi atingido, na tarde de segunda-feira, por golpes de faca no
pescoço, braços e mãos e, mesmo ferido, conseguiu dirigir até a unidade
hospitalar. De acordo com policiais civis da Delegacia de Homicídios, o veiculo de
Magal foi apreendido para perícia, pois estava com marcas de sangue. Logo que
chegou ao hospital, os atendentes acionaram a Polícia Militar, que fizeram os
primeiros questionamentos a Magal. Ele teria dado versões contraditórias sobre
a tentativa de homicídio, que é investigada pela Polícia Civil.

Algumas famílias aproveitaram a tarde de
ontem para fazer a MUDANÇA
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

E conomia

,
Miucha Bussolano conseguiu entrar na tão sonhada casa própria somente na tarde de ontem. “Não tinha dinheiro
para pagar o frete, por isso precisei esperar”, diz ela que é mãe de três filhos. Da antiga casa no Bairro Alto
Alegre, pela qual pagava R$ 600 de aluguel ela terá poucas lembranças. “Os móveis já estavam muito velhos e
os deixei lá. Já consegui comprar algumas coisas novas e a partir de agora terei possibilidade de viver com mais
conforto”, diz Miucha que terá uma economia de R$ 500.
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Sem paciência
com excessos

O prefeito Leonaldo Paranhos
disse ontem que sua posição é de
“repúdio” em relação a ação de
agentes da Guarda Municipal que
usaram arma de choque para imobilizar um homem que acompanhava seu filho na UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) do Bairro Brasília, no último domingo.
Visivelmente alterado e nervoso
com a situação, o homem reclamou
do atendimento ao filho. Os funcionários da unidade entenderam a
reclamação como ameaça e acionaram a Guarda Municipal que usou
a arma para imobilizar o homem.
Paranhos reconhece que a vítima
se alterou, mas ressalta que os
agentes não estavam diante de

uma arma, nem em uma cena de
crime e que havia necessidade de
mais prudência.
“Eu não vou ter mais paciência
com esse tipo de comportamento.
Ao mesmo tempo, como prefeito, eu
não posso fragilizar a guarda. É preciso ter respeito senão daqui a pouco todo mundo vai querer estar batendo na Guarda Municipal”, diz.
Paranhos cobra coerência dos
agentes e diz que qualquer ato “acima do desejável” será punido até
que se tenha uma guarda eficiente. “Nós precisamos de coerência,
precisamos de pessoas que estejam preparadas, então, é isso que
eu tenho cobrado, é isso que nós
vamos cobrar e vamos agir”, afirma.

M onitoramento
Dois guardas envolvidos diretamente na ação foram afastados por determinação
de Paranhos. Segundo o prefeito, as imagens mostraram que houve excesso. O
prefeito também requisitou imagens do sistema de monitoramento da UPA. “As
imagens vão revelar se foi preciso essa ação”, observa. Para o prefeito, a Guarda
Municipal precisa ter a confiança da população. “Eu quero que a guarda seja
eficiente, seja uma guarda amiga. Claro que no momento que tiver que lutar com
bandido aí sim, possa fazer o que tenha que ser feito”, declara.
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SANDRO KERKHOVEN

Duas pessoas ficaram feridas na manhã de ontem
em um grave acidente de trânsito na BR-369, no
trevo de acesso a Nova Santa Rosa. De acordo
com informações de testemunhas, um Corsa e um
caminhão seguiam no sentido Cascavel a Nova
Aurora quando o condutor do Corsa, ao tentar
acessar o trevo, foi atingido pelo caminhão, que
trafegava atrás. Com o impacto da colisão, o
Corsa foi arremessado em uma ribanceira. Os
dois ocupantes do carro ficaram feridos.
Valéria de Souza Nascimento, de 25 anos, foi
atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência) e com ferimentos
moderados levada à UPA (Unidade de ProntoAtendimento) Veneza. Já o motorista do carro,
um homem de 59 anos que não teve o nome
divulgado, teve politraumatismo e lesões graves na
cabeça, tórax e abdômen. O helicóptero do
Paraná Urgência foi acionado e levou-o ao
Hospital Universitário.
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Ciúme
no banco
dos réus
Os dois julgamentos feitos durante o dia de ontem no Tribunal do
Júri de Cascavel tiveram a mesma
motivação: o ciúme. O primeiro caso
a ser analisado nesta terça-feira foi
a tentativa de homicídio contra Luiz
Henrique dos Santos Pinto, em outubro de 2011. O acusado era Leonardo da Silva Martins.
Segundo dados do Ministério
Público, o crime aconteceu na Avenida Papagaios, no Floresta. Conforme as investigações, o réu tinha
ciúmes de Luiz Henrique, que seria amigo de sua namorada. Com a
ajuda de um adolescente, Leonardo esperou o fim das aulas e, em
uma moto, atiraram várias vezes
contra Luiz, que sobreviveu. Leonardo foi condenado a 13 anos de prisão, em regime fechado.
Na parte da tarde, sentou no
banco dos réus Vilamir Beira Ma-
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Giro da
Violência

42 casos

Sete presos
LEONARDO era acusado de tentar matar
Luiz Henrique dos Santos Pinto, em 2011

galhães. De acordo com as investigações, em agosto de 2011 ele foi
até a casa da ex-namorada, na Rua
Madalena Tagliaferro, no Jardim Los
Angeles, e esfaqueou Maria Aparecida Amorin. Ao todo foram desferidos 17 golpes contra Maria, que
não resistiu e acabou morrendo.
Vilamir não aceitava o fim do relacionamento do casal.
No segundo caso, os jurados entenderam que cabe a Vilamir uma
medida de segurança, uma vez que o
médico perito contatou que ele era
penalmente incapaz na época dos
fatos. Essa ‘incapacidade’ seria em
decorrência de problemas psiquiátricos por causa de traumatismo craniano decorrente de um acidente de
trânsito quando ele tinha 27 anos.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá
PELOTÃO DE CHOQUE

Sete pessoas foram presas ontem em uma
abordagem da Polícia Militar em uma
residência, na Rua Teresina, no Bairro
Claudete. Segundo a PM, eles abordaram
um homem com sinais de embriaguez no
momento em que ele chegava na casa,
onde funciona um ponto de tráfico de
droga. As outras seis pessoas estavam na
parte interna da moradia. Foram
apreendidos um tablete de maconha, certa
quantia em dinheiro, monitores, rodas de
veículos e celulares, todos produtos
oriundos do comércio do entorpecente.

Cigarro contrabandeado
PRE
Uma equipe da
PRE (Polícia
Rodoviária
Estadual) de
Cascavel
apreendeu
ontem, na PR491, no distrito
de Pérola
Independente,
em Marechal
Cândido Rondon,
450 caixas de
cigarros
contrabandeados
do Paraguai.
Eles avistaram o
caminhão, deram
ordem de parada, mas o condutor só
abandonou o veículo na PR-182 depois que
a polícia atirou contra o pneu. Ele fugiu
em meio a mata. Com placas falsas, o
caminhão foi levado ao depósito da
Receita Federal em Cascavel. A mercadoria
está avaliada em R$ 1,1 milhão.

Mais 12 caixas

Policiais militares do Pelotão de Choque apreenderam na segunda-feira, em uma abordagem no distrito de
Sede Alvorada, 3,3 quilos de maconha, embrulhados em papel de presente. O entorpecente era
transportado por dois homens, identificados como Anderson Bortolli e Marcelo Santos Faustino, em uma
Saveiro. Eles foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados à 15ª SDP (Subdivisão Policial).

Já em uma abordagem na Rua
Universitária, em Cascavel, a Polícia Militar
apreendeu outras 12 caixas de cigarros
contrabandeados do Paraguai. A
mercadoria foi descoberta em uma
abordagem a um veículo Astra. Dentro do
carro foi encontrado um pacote de cigarro.
Na casa para onde o jovem seguia os
policiais encontraram as caixas dos
produtos contrabandeados. O proprietário,
que já possui antecedentes criminais por
contrabando, foi preso em flagrante.

LOCAL
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suspeitos
de dengue
Boletim informativo da dengue, divulgado pela Sesa (Secretaria Estadual da Saúde), traz os novos números da doença
em Cascavel. Ao todo, são dois casos de dengue, todos autóctones – aqueles contraídos dentro do próprio município.
O que chama a atenção é o total de notificações. Em Cascavel, segundo a Sesa, são 42 casos suspeitos de dengue
registrados desde o início do novo período epidemiológico
da doença, em agosto.

NA REGIONAL

Entre os 25 municípios que integram a 10ª Regional de Saúde,
Cascavel é o que possui os maiores índices. Em seguida está Jesuítas,
com um caso importado, que é quando a pessoa contrai a doença
foram da cidade em que vive, além de sete notificações.
Quatorze das 25 cidades apresentam pelo menos uma notificação de
dengue. Além de Cascavel e Jesuítas, na lista estão ainda Cafelândia,
com duas suspeitas, Catanduvas (2), Céu Azul (1), Corbélia (3),
Guaraniaçu (3), Ibema (1), Lindoeste (1), Nova Aurora (2), Santa
Tereza do Oeste (2), Três Barras do Paraná (3) e Vera Cruz do
Oeste (7). Ao todo, são 78 notificações na regional.

LARVAS do mosquito Aedes aegypti
encontradas em um imóvel em Cascavel

NO PARANÁ

Em todo o Paraná foram confirmados até agora 48
casos de dengue, 44 autóctones e quatro
importados. As notificações passam de 1,7 mil em
praticamente dois meses de monitoramento.
No boletim pode ser visto ainda a circulação do
vírus zika e da febre chikungunya. No Estado são 30
notificações de zika e nenhum caso confirmado, e de
chikungunya 50 suspeitas e uma confirmação em
Paranavaí. Em Cascavel foram registrados apenas 17
suspeitas de zika e sete de chikungunya. Ambas as
doenças, que são transmitidas pelo mosquito Aedes
aegypti, não fizeram ainda nenhuma vítima no
município.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos
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PSG x Bayer de Munique

A segunda rodada da fase de
grupos da Liga dos Campeões da
Europa terá sequência nesta quarta-feira com um confronto que marca o principal teste para PSG e
Bayern de Munique nesta primeira
metade da temporada. As equipes
se enfrentam às 15h45 (de Brasília)
em Paris, pelo Grupo B.
Para o time alemão será realmente
o principal teste desde o retorno das
atividades para 2017/2018. Depois da
derrota contra o Hoffenheim na 3ª rodada do Alemão e uma estreia sem inspiração na Champions League (vitória
por 3 a 0 sobre o Anderlecht), parecia
que o Bayern havia voltado a engrenar
uma boa fase após duas vitórias na
Bundesliga, fazendo sete gols e não sofrendo nenhum. Mas o empate em casa
contra o Wolfsburg, no fim de semana,
depois de abrir 2 a 0 no placar, trouxe o
time de volta à estaca inicial, trazendo
muitas dúvidas e pouca confiança.
Do outro lado, o Paris Saint-Germain que vinha voando na temporada, com seis vitórias em seis jogos passou a demonstrar instabilidade a partir do duelo com o Lyon. O time parisiense ganhou a partida, mas mostrou claras rupturas e desavenças no
elenco, protagonizadas por Neymar
e Cavani. No fim de semana, contra o
Montpellier, o PSG sentiu falta do brasileiro, que desfalcou o time por dores
no pé, e apenas empatou por 0 a 0.
Hoje, Neymar volta com sede para
formar trio com Cavani e Mbappé.
No Bayern, Alaba ainda é dúvida na
defesa, enquanto Neuer segue fora,
por lesão. No meio, Boateng e James
Rodriguez estão retornando de lesão,
mas Vidal, Rudy, Tolisso e Thiago têm
atuado com qualidade. No ataque, Ribery e Müller têm tido atuações inconstantes, mas Robben e Lewandowski
estão em alta na temporada.
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A fé que
‘remove’
motores

Giro Político

politica@jhoje.com.br

Discernimento, por favor
Depois de ouvir várias manifestações religiosas ou não a
partir da discussão para votação do requerimento, o
vereador Olavo Santos pediu a Gugu Bueno que levasse à
votação. “Temos alguns bilhões em pauta no PPA e
discutimos as emendas rapidamente. Em contrapartida,
levamos mais de uma hora numa discussão religiosa.
Precisamos de equilíbrio”, pediu.

Sem noção
VEREADORES ficaram mais de uma hora discutindo requerimento

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

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
1- Valmir José Lejanoski e Ana Paula Araújo
2- Elton Santos Costa e Graciele Melo Sanches
3- Wellington Euler de Andrade Gomes e Camila Teixeira Barbosa
4- Sidnei de Moraes e Vanessa Marcelino de Souza
5- Rafael Cezario Leopoldo e Jenniffer Fernandes dos Santos
6- Lucas Pedroso Vaz e Rosangela Antunes
7- Thiago Vinicius Sehn Slaviero e Brauna Dal Pai Melo
8- Jonatta Luiz Lourenço Furtado e Ruth Mota Benelli
9- Fabricio da Silveira Castilho e Carla Linhar Silva
10- Lucas Amancio Siqueira e Amanda de Souza Graciano
11- Marcio José Cordeiro e Rosemara França de Jesus
12- Carlos Henrique Delabeneta e Jaqueline Grasiele de Oliveira Mota
13- Magno de Carvalho e Simone Vieira
14- Emerson da Conceição e Patricia Pereira
15- Renato Moreira Augusti e Elineia Cristina Jacinto
16- Osmar de Oliveira e Marcia Aleixo
17- Giorgio Depubel Dantas e Fernanda Suellen Ferrari
18- Luiz Felipe Machado de Almeida e Savana Caroline Fontini
19- Allace dos Santos e Tathyane Denise Vesohoski
20- Luan MIchel Gubert e Jéssica Fernanda Passarini
21- Isaias Afonso Fernandes e Cristiane Vieira Mendes
22- Paulo Ricardo Covatti e Lucia Aparecida Padilha
23- Marcelo Bianchini e Caroline Machado Daudt
24- Marcos Antonio Martins de Souza e Lidiane Nunesa de Figueiredo

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 27 de setembro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

“A fé ‘remove’ motores”. O trocadilho com a
frase “a fé move montanhas”, que arrancou risada dos vereadores, foi usado por Jorge Bocasanta.
Ele se referiu ao pronunciamento do Policial Madril,
que levou à Câmara ontem
a denúncia de um ônibus
doado pela Receita Federal à Prefeitura na gestão
de Lísias Tomé, que foi
cedido para a Comunidade Terapêutica O Caminho. O que acontece é que
o motor misteriosamente
sumiu, Madril disse que
tentou contato com o pastor que gerencia a Comunidade e não teve resposta. Por isso encaminhou à

Prefeitura um requerimento pedindo informação sobre o assunto e sobre todos os veículos doados
pela Receita, para saber
onde são usados. Ele também encaminhou a denúncia ao Gaeco, por se tratar de um bem público.
O requerimento foi discutido por mais de uma
hora a partir da afirmação
de Boca dizendo que os responsáveis, se descoberta a
irregularidade, mereciam
cadeia. Paulo Porto cutucou, pedindo se o gestor é
um pastor, e de qual igreja,
e diante da falta de respostas dos demais vereadores,
concordou com o pedido de
‘cadeia’ de Bocasanta.

REAÇÃO evangélica
Rômulo Quintino, que é pastor, se ‘doeu’. “Não consigo entender a facilidade
que Porto tem para chamar pastor de ladrão, sendo que não conhece a vida de
um pastor, o trabalho que é feito. Eu nunca o ouvi falar aqui dos ladrões que
têm no grupo político que ele faz parte”, provocou.
Parra comungou dizendo que “não podemos acusar sem ter provas”. “Fico
muito triste com essa afirmação e gostaria que o Paulo Porto pedisse
desculpas”, sugeriu. Paulo retrucou. “Segundo o Dieese, a bancada
evangélica do Congresso é considerada a mais corrupta. Sou contra aqueles
que usam a fé para fazer corrupção, porque respeito a fé”, resumiu. Foi aí
que boca usou o trocadilho,
 Reportagem: Tatiane Bertolino
e pediu paz em plenário.

Foto: Assessoria CM
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Apesar do pedido, mais
‘meia dúzia’ de vereadores
se inscreveram para falar, a
discussão se estendeu, até
que Gugu pediu a votação.
“Como presidente eu tento
controlar os trabalhos, mas
é difícil porque os
vereadores têm direito
a se manifestar”,
ressaltou Gugu.

Emendas discutidas
Por outro lado, o
presidente da Casa
garantiu que as 37
emendas do PPA foram
amplamente discutidas,
inclusive em reuniões antes
das sessões, e que por isso
a votação foi rápida.

“Houve um acordo político
para que todas fossem
aprovadas”, afirmou. Tem de
haver mesmo, porque a
votação e a aprovação
ocorreram em
tempo recorde.

Josué ‘das pérolas’
Em seu comentário a
respeito da necessidade de
investigação do caso do
veículo sem motor, Josué de
Souza confundiu o
requerimento com ‘emenda’.
Depois de ceder a palavra a
Misael Júnior, do nada, ele
mandou um: “o vereador
Parra pediu para lembrar
que quem fez a feijoada foi
o Gilberto Martignoni, não
o Paranhos”. Oi???

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Hoje, a partir das 14h na Câmara de Vereadores, haverá
prestação de contas do Executivo com relação ao 2º
semestre de 2017. O Legislativo também fará sua
apresentação. O secretário de Finanças, Renato Segalla,
vai apresentar um demonstrativo contábil e detalhar
despesas e investimentos do período de maio a agosto
deste ano.
z O prefeito Leonaldo Paranhos confirmou que enviará à
Câmara a proposta de reforma política em outubro.
z Paranhos ainda faz mistério sobre as pastas que deverão
ser fundidas, mas descarta exoneração de secretários.
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AÍLTON SANTOS

ASSESSORIA CM

Cascavel
Futsal só
no dia 7
Damasceno fora da
Comissão de Ética
O vereador Damasceno Júnior
foi substituído, oficialmente, por
Josué de Souza na Comissão de
Ética da Câmara.
O ofício do presidente da Casa
de Leis, Gugu Bueno, chegou à Comissão na tarde de ontem. Agora,
o presidente da Comissão, Olavo
Santos, deve convocar os outros
membros para avaliar a representação protocolada pela ‘bancada da
transparência’ para que a conduta
de Damasceno seja investigada.
O pedido de investigação ocorreu porque um áudio foi divulga-

Antes da entrega do relatório no
MP, os vereadores se reuniram
com o gerente regional da
Sanepar Renato Bueno no
plenarinho da Câmara. A reunião
de trabalho ocorreu para esclarecer
itens do contrato da Sanepar com
o Município, um pedido do
vereador Celso Dal Molin.

do em que o vereador supostamente oferece um cargo na Secretaria de Esportes a ‘Daia’ e pede
que nos fins de semana ‘Daia’ o
acompanhe, armado.
O caso gerou bastante repercussão e inclusive a 7ª Promotoria disse que vai abrir investigação a respeito do vereador. A Comissão de Ética não tem prazo
para dizer se aceita ou não a representação. Se aceitar, a apuração deve ocorrer em 90 dias.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
ASSESSORIA SERGINHO RIBEIRO

Os membros da CPI das Fossas
entregaram ontem na 7ª Promotoria
Pública o material levantado durante os
cinco meses de investigação dos
contratos da antiga gestão com as
empresas que faziam as limpezas de
fossas na cidade. As mais de quatro mil
páginas foram colocadas em um CD e o
relatório com 160 páginas impresso
estavam na documentação. De acordo
com a assessoria da 7ª Promotoria, a
documentação será analisada para que
aí seja aberto ou não um inquérito civil.
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Time de melhor campanha da
Série Ouro do Paranaense, o Cascavel Futsal colocará sua empreitada na competição à prova contra o Campo Mourão, nas quartas
de final. Para isso, terá duas semanas para se aprimorar. Isso porque o jogo de ida do mata-mata
será apenas no dia 7 de outubro,
sábado da semana que vem.
A partida será às 19h no Ginásio Valternei de Oliveira. Outro confronto também com data
marcada é São Lucas x Marechal, que será nesta sexta-feira.

As datas dos demais duelos das
quartas de final ainda dependem
de confirmação.
Depois da goleada sofrida em
Toledo pela última rodada da primeira fase, em seu segundo jogo
em 24 horas, o elenco cascavelense ganhou folga na segunda
feira e voltou ontem a trabalhar
em dois períodos. A atividade da
manhã foi no Ginásio da Neva e a
da tarde na Academia Spartacus.
Para esta quarta-feira a programação inverte as atividades,
com trabalhos na academia a

partir das 9h e na quadra da Neva
a partir das 16h30.
“Estamos de parabéns porque
conseguimos o nosso primeiro objetivo, mas agora estamos na fase
decisiva e enfrentaremos um adversário muito forte, sabemos disso, mas vamos continuar trabalhando muito para superar as dificuldades. Não foi fácil até agora e
será muito mais difícil a partir de
agora, mas sabemos o que queremos e vamos lutar pelo nosso
objetivo final”, diz o camisa 30 Ernandes, artilheiro do Estadual.
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Economia
de mais de
R$ 67 mi

Futebol Menores
A ideia da nova diretoria da LFC
(Liga de Futebol de Cascavel) em
não passar em branco, sem organizar competições, no ano em que
comemora seu cinquentenário,
terá um importante passo dado
nesta quarta-feira, quando os dirigentes de 24 escolinhas de futebol de Cascavel e Região se reunirão para deliberações sobre o
Campeonato Regional de Futebol
Menores 2017. O arbitral está
marcado para iniciar às 19h na
sala de reunião da Asservel (Associação dos Servidores Públicos
Municipais de Cascavel).
A competição será realizada
nas categorias sub-13 (mirim),
sub-15 (infantil) e sub-17 (juvenil). Das escolinhas inscritas, algumas par ticiparão de apenas
uma divisão de idade e outras de
todas. A confirmação será na reunião de hoje, que definirá também a forma de disputa do cam-

peonato. Somente após o encontro será possível saber o número total de participantes.
Ainda mais porque as inscrições seguem abertas. Professores e monitores das escolinhas
de futebol de Cascavel e Região
interessados em fazer parte das
disputas devem entrar em contato com dirigentes da Liga até hoje,
pelo telefone 99974- 2385 ou pessoalmente na reunião arbitral.

Amador adulto
A partir de amanhã, as
atenções dos dirigentes da Liga
estarão concentradas na
organização do Campeonato
Amador da categoria adulta,
que terá como novidade duas
divisões, com seis times cada. A
expectativa é que as inscrições
estejam abertas a partir de
segunda-feira.

ESCOLINHAS CONFIRMADAS
NO REGIONAL MENORES
Â Assis Chateaubriand
Â Atletas de Jesus
Â Cafelândia
Â Canto da Bola
Â Capitão Leônidas Marques
Â Cascavel Sport World
Â Catanduvas
Â Cefa
Â Futebol Clube Cascavel
Â Genoma Colorado
Â Globoaves
Â Guaraniaçu
Â Messias
Â Rio Bonito do Iguaçu
Â Santa Cruz
Â Santa Lúcia
Â Santos Dumont
Â Santos/Canecão
Â São Cristóvão
Â Serpente do Oeste
Â Sorec
Â Subtenentes e Sargentos
Â Tuiuti Esporte Clube
CATEGORIAS
Sub-13 (Mirim) - nascidos em 2005 e 2004 (12 e 13 anos)
Sub-15 (Infantil) - nascidos em 2003 e 2002 (14 e 15 anos)
Sub-17 (Juvenil) nascidos em 2001 e 2000 (16 e 17 anos)

Em oito meses de administração
foram R$ 67.427.708,97 economizados em processos homologados
de licitações. Foram licitados R$
202.402.939,87 e homologados R$
134.975.230,90, que significa uma
economia de 33,31%. Os números
foram apresentados durante Escola de Governo da manhã de ontem,
na apresentação da Secretaria de
Administração, feita pelo secretário
Cletírio Feistler Ferreira.
Alguns exemplos de licitações foram listados. Com iluminação pública, por exemplo, R$ 4.691.439,80
foram poupados aos cofres públicos.
Com a licitação dos uniformes, foram
poupados R$ 3.185.800,93. Com
material escolar, R$ 2.479.270,45
e R$ 1.123.433,13 na licitação do
novo terminal Oeste.
De acordo com o prefeito Leonaldo Paranhos, um plano foi montado para alcançar 30% de economia.
“O grande desafio era comprar com

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Assessoria Prefeitura

Menos em gratificações
A Secretaria de Administração apresentou
também uma economia com pagamento de
indenizações e gratificações. Nos dois quesitos,
foi economizado R$ 1.509.734,46. O gasto
também foi menor com água e esgoto: R$
1.564.852,60 em oito meses e R$ 11.716.917
em energia elétrica. Economia de 14,37% em
relação ao mesmo período de 2016.

DADOS FORAM apresentados na manhã de ontem pelo secretário Cletírio Feistler
qualidade, na quantidade necessária e ter economia”, ressalta.
Nos últimos 10 anos, o desconto alcançava 10% a 12% nas
licitações. De acordo com Depar tamento de Compras, foram

375 processos licitatórios, com
a garantia de uma média histórica de 30% a 32% de economia.
“Isso garantiu uma reser va para
manter algumas políticas públicas”, lembra Paranhos.
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Calados até bem pouco tempo sobre a questão
política do Brasil, oficiais de “alto coturno” do Exército Brasileiro estão se sentindo a vontade para opinar sobre os problemas de corrupção. Depois das
polêmicas declarações do general Antonio Milton
Mourão, que em uma reunião da maçonaria sugeriu
“algum tipo de intervenção para colocar a casa em
ordem”, outros oficiais resolveram tocar o dedo na
ferida da corrupção e palpitar sobre política.
Na semana passada, em entrevista ao jornal O
Paraná, o general Paulo Humberto Cesar de Oliveira, comandante de operações terrestre do Exército
Brasileiro, disse que a instituição militar tem como
pretensão se tornar referência para as demais instituições, mas ressaltou que a população não poderá
olhar aos militares como “salvadores da Pátria”.
Outros oficiais menos graduados, como tenentes-coronéis que comandam batalhões, saíram em
defesa de Mourão e também fizeram críticas severas ao atual momento político. Com as instituições
fragilizadas devido a extrema corrupção que assola
o País, cresce a cada dia o descontentamento da
população com a classe política e alguns passaram
a defender a absurda ideia de intervenção militar.
Resta saber se os militares estão apenas tentando
ser simpáticos com a população ou mandando recado dos quartéis aos políticos brasileiros. Em todo o
caso, não há solução fora da democracia.

NOTAS
z Cursos técnicos

z Workshop

O processo seletivo para os
cursos técnicos do Centro
Estadual de Educação
Profissional Pedro Boaretto
Neto (Ceep-Cascavel)
acontecerá de 29 de
setembro a 8 de novembro.
No total, são 800 vagas
distribuídas nos cursos de
enfermagem, segurança no
trabalho, administração,
edificações, eletrônica,
informática,
eletromecânica e meio
ambiente. As inscrições
poderão ser feitas pelo site
www.ceepcascavel.com.br.

Será realizado amanhã (28),
em Cascavel, o Workshop
“Implementação do BIM Building Information
Modeling”, uma iniciativa do
Comitê de Meio Ambiente
do Sinduscon/Paraná em
parceria com a Cbic (Câmara
Brasileira da Indústria da
Construção) e Senai
(Serviço Nacional da
Indústria). O BIM é uma
nova e inovadora ferramenta
tecnológica da construção
civil e é utilizado para
demonstrar todo o ciclo de
vida do canteiro de obras.

As medidas
administrativas
da prefeitura,
responsáveis por
uma economia de
quase R$ 70
milhões para
aplicar em vários
setores.

A postura de
alguns vereadores
de Cascavel que ao
tecerem críticas
sobre certas ações
expõem sua
intolerância
religiosa no
plenário.

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

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

ALEXANDRE LOPS

Leonaldo
Paranhos, prefeito
de Cascavel.

Da Editoria

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

DIVULGAÇÃO

“Eu não vou ter mais
paciência com esse tipo
de comportamento, ao
mesmo tempo, como
prefeito, eu não posso
fragilizar a guarda. É
preciso ter respeito senão
daqui a pouco todo
mundo vai querer estar
batendo na Guarda
Municipal.”

RECADO DOS QUARTÉIS

Quarta
K 26 L 20

PREVISÃO DO TEMPO

Quinta
K 27 L 19

Quarta
K 26 L 14

Editor-chefe
Luiz Carlos da Cruz
editoria@jhoje.com.br

FALE CONOSCO
editoria@jhoje.com.br • WhatsApp: (45) 99975-1047
anuncio@jhoje.com.br • assinaturas@jhoje.com.br
www.jhoje.com.br

PLACAR DE ONTEM
LIGA DOS CAMPEÕES
Sevilla 3 x 0 Maribor
Spartak 1 x 1 Liverpool
Napoli 3 x 1 Feyenoord
Man. City ? x ? Shakhtar
Besiktas 2 x 0 RB Leipzig
Mônaco 0 x 3 Porto
B. Dortmund 1x 3 Real Madrid
APOEL 0 x 3 Tottenham

Megasena
Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com chuvas
e trovoadas

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Pancadas de
chuvas isoladas

Fases da lua
CRESCENTE
27/09 - 23h53

CHEIA
05/10 - 15h40

MINGUANTE
12/10 - 09h25

NOVA
19/10 - 17h12

Cruzeiro x
Flamengo
vale título

Diante de um público que deve
ser o maior desde a reinauguração do
Mineirão, em 2013, Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta noite para a
partida derradeira que definirá o campeão da Copa do Brasil 2017, às
21h45. Além do troféu, as equipes
buscam a vaga na Libertadores 2018.
O empate por 1 a 1 no jogo de
ida, Maracanã, com gols de Lucas
Paquetá e Arrascaeta, deixa a decisão em aberto, pois não há regra do
gol fora de casa nesta fase da competição. Ou seja, nova igualdade levará a disputa para os pênaltis. Os
mineiros tentam o quinto título e os
cariocas o quarto.
Na Raposa, Mano Menezes não
conta com o suspenso Rafael Sobis
suspenso e dá chance ao jovem Raniel. No meio de campo, Robinho e
Arrascaeta disputam a vaga para atuar ao lado de Thiago Neves e Alisson.
Na direita, Ezequiel e Lucas Romero
são outros que disputam posição. Já

Lotofácil

Quinta
K 25 L 17

Fonte: Simepar

Diretor
Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

Empatados na liderança da Série B
com 48 pontos, Internacional e
América-MG medem forças nesta
quarta-feira pelo fechamento da 26ª
rodada, às 19h30, no Beira-Rio.
Além da liderança isolada, iniciam a
contagem regressiva atrás de mais
cinco vitórias para confirmar a
ascensão à Série A. No time gaúcho,
Winck e Ernando são dúvidas. Já o
capitão D’Alessandro (foto) volta de
suspensão no lugar de Felipe
Gutiérrez. Na equipe mineira, as
únicas baixas são Bill, suspenso, e
Giovanni, que se recuperam de lesão.

Curitiba

Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman
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Concurso: 1800
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Sassá, Rafael Marques e Digão estão
fora porque não podem atuar pela
equipe na competição.
No Flamengo, Rueda não poderá
contar com os jogadores contratados após o período de inscrição da
competição (Everton Ribeiro, Geuvânio, Rhodolfo e Diego Alves) e terá o
goleiro Thiago como desfalques por
lesão, com fratura no punho. Por
outro lado, terá o importante retorno do atacante Paolo Guerrero, que
não atuou no jogo de ida.
JOGAM HOJE

2º sorteio

21h45

COPA DO BRASIL
Cruzeiro x Flamengo

19h30

SÉRIE B
Internacional x América-MG

LIGA DOS
13h
Qarabag
15h45
Juventus
15h45
Anderlecht
15h45
PSG
15h45
Sporting
15h45
Basel
15h45 Atlético de Madri
15h45 CSKA Moscou

Dupla sena
1º sorteio

Concurso: 1697

CAMPEÕES
x Roma
x Olympiacos
x Celtic
x B. de Munique
x Barcelona
x Benfica
x Chelsea
x Man. United

Federal

04 09 18 20 30 35

1º prêmio

02 11 17 19 24 36

2º prêmio

Timemania

3º prêmio
4º prêmio

Concurso: 1087

12 28 37 44 59 66 75
TIME DO

31

AMERICANA-MG

5º prêmio

Concurso: 5217

50592
54233
45069
59379
07274

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Cursos Técnicos
O processo seletivo para os cursos
técnicos do Centro Estadual de
Educação Profissional Pedro Boaretto
Neto (CEEP) ocorrerá de 29 de
setembro a 8 de novembro de 2017.
oOo
As inscrições poderão ser feitas a partir
de 29/09, pelo site
www.ceepcascavel.com.br.
Os resultados serão divulgados dia 20
de novembro de 2017.

gente@jhoje.com.br

A encantadora
MAYARA LAVORATI,
fotografada por
Vera e Grasi
Fotografia

Cultura
A Secretaria de Estado da Cultura
lançou edital de Produção e
Distribuição de Obras Audiovisuais, que
vai destinar R$ 3,75 milhões para o
fomento do setor audiovisual. As
inscrições seguem até o dia 25 de
outubro, por meio do sistema
SisProfice. Confira o edital completo
em www.cultura.pr.gov.br.

Fórum Empreender
A terceira edição do Fórum Empreender
da Acic e demais parceiros já tem data
marcada. Será dia 10 de outubro, a
partir das 17h, no auditório da Acic.
O ingresso serão fraldas geriátricas e
alimentos que serão entregues ao Asilo
São Vicente de Paula. Mais informações
pelo telefone 3321-1400.

Oficina musical
Sábado, no Sesc, tem a Oficina
“Música Meridional”, com os músicos
Diego Guerro e Arthur Boscato. Os
tópicos abordados serão a música
regional, os ritmos, técnicas de
composição contemporânea e
modulação métrica, a história da
música e formas
diversas de criação e arranjo.
oOo
O evento será das 9h às 12h e das 13h
às 16. O valor é R$ 2 para comerciário,
R$ 5 para estudantes e R$ 10 para os
demais interessados. Informações pelo
telefone: (45) 3219-5450.

Gabriela Siquieri e Silivia Mattos, no clique de Aílton Santos

Prenda minha
Até 29 de setembro estão
abertas as inscrições para o
Projeto “Preparação e
Capacitação de Prendas e
Peões Birivas”, que será
realizado nos dias 7 e 8 de
outubro. As inscrições podem
ser feitas pelos telefones (45)
3096-2292, com Vicente ou
Eliane. Ou pelo e-mail
racoski_lia@hotmail.com.

A humanidade não se
divide em heróis e tiranos.
As suas paixões, boas e
más, foram-lhe dadas pela
sociedade, não pela
natureza.
Charles Chaplin
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STF afasta Aécio do mandato
AGÊNCIA BRASIL

A Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal (STF) decidiu ontem, por 3 votos a 2, afastar o
senador Aécio Neves (PSDB-MG)
do exercício de seu mandato, medida cautelar pedida pela Procuradoria-Geral da República (PGR)
no inquérito em que o tucano foi
denunciado por corrupção passiva e obstrução de Justiça, com
base nas delações premiadas da
empresa J&F.
Na mesma sessão, a Primeira Turma negou, por unanimidade, o terceiro pedido de prisão
preventiva de Aécio feito pelo exprocurador-geral da República
Rodrigo Janot, que deixou o cargo no último dia 17. Outras duas
solicitações de prisão foram negadas por decisões monocráticas
AÉCIO NÃO PODERÁ SAIR DE CASA a noite e deve entregar o passaporte
(individuais) no STF: uma do ministro Edson Fachin e outra do
ministro Marco Aurélio Mello.
Sem grandeza
Votaram pelo afastamento os
Em seu voto, Fux afirmou que a atitude mais elogiosa a ser
ministros Luís Roberto Barroso,
tomada por Aécio, desde o início, seria se licenciar do mandato
Rosa Weber e Luiz Fux, ficando
para provar sua inocência. “Já que ele não teve esse gesto de
vencidos os ministros Alexandre
grandeza, nós vamos auxiliá-lo a pedir uma licença para sair do
de Moraes e Marco Aurélio Mello.
Senado Federal, para que ele possa comprovar à sociedade a sua
Pelo mesmo placar, foi determinaausência de culpa”, disse.
do que Aécio não pode se ausentar de casa à noite, deve entregar
seu passaporte e não pode se coAÉCIO SE DEFENDE
municar com outros investigados
no mesmo caso, entre eles sua O senador nega as acusações. Sua principal linha de defesa no processo
é a de que a quantia que recebeu de Joesley foi um empréstimo
irmã Andréa Neves.
pessoal, sendo uma operação sem nenhuma natureza ilegal.
O advogado Alberto Toron disse que entrará com um pedido de
PLACAR DE ONTEM
reconsideração, anexando novas provas ao processo. “Há provas a
SÉRIE B
serem produzidas para tirar essa certeza de que houve crime cometido
Santa Cruz ? x ? Ceará
pelo senador”, disse o representante de Aécio.
Criciúma ? x ? Figueirense
B. de Pelotas ? x ? Luverdense
“Essa é uma decisão que pode ser revista por ocasião de recebimento
Vila Nova ? x ? CRB
da denúncia, e a qualquer momento, quando novas provas surgirem.
Oeste ? x ? Londrina
Paraná Clube ? x ? Náutico
Tenho absoluta certeza de que o Supremo Tribunal Federal, em face de
Boa Esporte ? x ? Goiás
novas provas, saberá rever essa decisão”, acrescentou o representante
ABC ? x ? Juventude
Paysandu ? x ? Guarani
de Aécio.

PRIMEIRO LIVRO: Alice Carine

Eloi Gasparin, Adriane Pellegrini, Milton Serralheiro, Luciana Rossa, Aderbal de Melo, Anibo
Kleemann e Miguel Setenaresk.
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ANJO SEALIAH
Protege os dias:04/05 - 16/07 - 27/09 09/12 - 20/02. Número de sorte: 14. Mês
de mudança: maio. Carta do tarô: A temperança. Está presente na Terra:
de 15:00 às 15:20
"Quem nasce sob esta influência terá
idéias geniais, pensamentos sublimes,
espírito forte e sutil. Será discreto, agindo com prudência e conseguindo resolver os problemas mais difíceis, tomando decisões na hora certa. Gostará de meditar e de conhecer todas as
formas para o entendimento dos segredos dos assuntos místicos e ocultos.
Fará descobertas que beneficiarão a purificação do espírito, trabalhando sempre a serviço da
espiritualidade, em favor de seus
semelhantes.

Nesta terça, vale a pena investir no
seu crescimento e fazer um curso ou
trocar experiências com os colegas.
Mais confiante, pode assumir a liderança entre os colegas. Cor: creme.
Interesse por assuntos místicos tem tudo
para crescer - também pode descobrir
um segredo! Mais tarde, a Lua entra
em seu signo e o astral fica leve. Cor:
verde.

Libra

Ela conta que a paixão pela escrita despertou quando ela
era muito pequena. “Com o decorrer do tempo fui
conhecendo pessoas que me incentivaram, e muito, a
escrever um livro, vários professores, outros poetas, amigos.
Nunca havia imaginado lançar um livro, mas muitas pessoas
envolvidas com o mesmo trabalho me ajudaram e ajudam até
hoje para que eu continue a escrever sempre mais”, contou.
Quanto ao lançamento do livro, marcado para este sábado,
ela afirma que, embora pareça um tanto clichê, é a realização
de um sonho. “As palavras fogem. É um sentimento único e
ao mesmo tempo uma gratidão infinita aos envolvidos. Pode
até soar clichê, mas é um sonho realizado, não esperava tão
logo conseguir realizá-lo. Fico feliz por saber que em cada
canto alguém ira carregar um pouco de mim.”, conclui.

Escorpião

Bom momento para ir atrás de um aumento ou lutar por um cargo que tenha
um salário maior. Vale a pena investir
no seu visual se quiser impressionar.
Cor: cinza.

SONHO

Sagitário

Bom dia para entrar em contato com os
amigos, pedir um conselho ou desabafar. Com raciocínio rápido e muita
lábia, vai se destacar no contato com o
público. Cor: lilás.

Experimente coisas novas continua sendo uma boa pedida, inclusive na vida
profissional. Procure uma amiga e invista em parceria, se vocês já vinham
analisando essa possibilidade. Cor: gelo.
Se depender das estrelas, você vai se
concentrar na carreira e vai conquistar mais responsabilidades. Mostre que
é responsável - tem tudo para se sair
bem! Cor: preto.

Capricórnio

Será mais fácil lidar com assuntos familiares que não gostaria que se tornassem
públicos. Marte favorece a convivência
em grupo. Aguarde bons momentos com
a cara-metade! Cor: branco.

Interesse por assuntos místicos tem
tudo para crescer - também pode descobrir um segredo! Mais tarde, a Lua
entra em seu signo e o astral fica leve.
Cor: verde.

Marte entra em seu signo e traz muita
disposição para os próximos dias! Se
pensa em iniciar reforma, fazer consertos ou mesmo mudar de residência,
vai contar com a proteção das estrelas. Cor: laranja.

Aquário

Você conta com boas energias para se
relacionar melhor com as pessoas, já
que estará envolvente. Marte, seu regente, favorece a vida profissional e
aumenta a sua ambição. Cor: laranja.

Bom dia para investir em tarefas em
equipe. Aposte no diálogo para se entender melhor com os outros. Sua intuição deve crescer e pode sentir mais
atração por assuntos misteriosos. Cor:
branco.

Peixes

horóscopo
Áries

Para declamar poesias não precisa de inscrever, é só chegar. Para apresentar
performances basta entrar em contato pela fanpage da Casanóz para que a casa
possa providenciar o que será necessário para a apresentação. O evento também
terá um espaço destinado à exposição artística. Se você produz algum trabalho
artístico e quer vender ou apenas expor, entre em contato com a casa para que um
espaço seja destinado à você. No caso das apresentações musicais também é
importante entrar em contato antes do evento, para que a Casanóz possa elaborar a
programação. Será dada preferência para artistas com composições autorais.

Alice Carine Dias, pedagoga em
processo, escritora, poetisa e
sonhadora. Nasceu em Corbélia. Aos
9 anos de idade iniciou seu gosto pela
escrita e não parou mais de escrever.
Alice criou seu próprio paradoxo e,
atualmente, um livro publicado “Apanhadora de Historias”, onde a
autora apresenta um conjunto de frescor e
aspirações da alma, mostrando-nos que
escrever não é apenas utilizar o cérebro, é
pensar com o coração. Lançando ao
Universo, seus universos, aquecendo
corações por meio
da poesia.
“É meu primeiro
livro. É feito de
conteúdos e
historias escritas
entre meus 12 e
17 anos. Esse livro
ficou extremamente
pessoal, muito
sentimento
envolvido”, diz a
autora.

Touro

 ATIVIDADES

 O LIVRO

Gêmeos

Data: Sábado
Horário:16h
Local: Casanóz, Rua Presidente
Kennedy, número 2396, no
Bairro Coqueiral

Bendito seja o Senhor, minha rocha, que
ensina as minhas mãos para a peleja e
os meus dedos para a guerra;
Benignidade minha e fortaleza minha;
alto retiro meu e meu libertador és tu;
escudo meu, em quem eu confio, e que
me sujeita o meu povo. Senhor, que é o
homem, para que o conheças, e o filho
do homem, para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade; os seus
dias são como a sombra que passa.
Abaixa, ó Senhor, os teus céus, e desce; toca os montes, e fumegarão.

Câncer

SERVIÇO

Salmo do Dia Salmo 144:1-4

Leão

apresentar terá entrada gratuita. Para deixar o evento ainda
melhor, a Casanóz liberou a entrada de comida e bebida e orienta o público a levar toalhas e
almofadas para melhor se acomodar na grama.

Parabéns!

DIVULGAÇÃO

lança sua obra neste sábado

Um palco aberto! Aberto para declamações de poesia, performances
e apresentações musicais. Esta é a
proposta do primeiro Sarau Literário
promovido pela Casanóz, em parceria com o projeto Livrai-nos, um movimento literário que apoia escritores de Cascavel e de outras regiões.
Durante o sarau também será realizado o lançamento do livro “Apanhadora de Histórias”, da escritora Alice Carine Dias. O evento será (30),
às 16h, na Casanóz. A entrada será
de R$ 5, valor utilizado para a manutenção da casa, mas quem for se

VARIEDADES

CASCAVEL, 26 DE SETEMBRO DE 2017

HOJE NEWS, 26 DE SETEMBRO DE 2017

Virgem

16 VARIEDADES

Seu jeito responsável e sua disposição para assumir novas tarefas podem
trazer um bom retorno financeiro. As
amizades contam com a energia de
Marte. Cor: lilás.

PRIMEIRO LIVRO: Alice Carine

Eloi Gasparin, Adriane Pellegrini, Milton Serralheiro, Luciana Rossa, Aderbal de Melo, Anibo
Kleemann e Miguel Setenaresk.
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ANJO SEALIAH
Protege os dias:04/05 - 16/07 - 27/09 09/12 - 20/02. Número de sorte: 14. Mês
de mudança: maio. Carta do tarô: A temperança. Está presente na Terra:
de 15:00 às 15:20
"Quem nasce sob esta influência terá
idéias geniais, pensamentos sublimes,
espírito forte e sutil. Será discreto, agindo com prudência e conseguindo resolver os problemas mais difíceis, tomando decisões na hora certa. Gostará de meditar e de conhecer todas as
formas para o entendimento dos segredos dos assuntos místicos e ocultos.
Fará descobertas que beneficiarão a purificação do espírito, trabalhando sempre a serviço da
espiritualidade, em favor de seus
semelhantes.

Nesta terça, vale a pena investir no
seu crescimento e fazer um curso ou
trocar experiências com os colegas.
Mais confiante, pode assumir a liderança entre os colegas. Cor: creme.
Interesse por assuntos místicos tem tudo
para crescer - também pode descobrir
um segredo! Mais tarde, a Lua entra
em seu signo e o astral fica leve. Cor:
verde.

Libra

Ela conta que a paixão pela escrita despertou quando ela
era muito pequena. “Com o decorrer do tempo fui
conhecendo pessoas que me incentivaram, e muito, a
escrever um livro, vários professores, outros poetas, amigos.
Nunca havia imaginado lançar um livro, mas muitas pessoas
envolvidas com o mesmo trabalho me ajudaram e ajudam até
hoje para que eu continue a escrever sempre mais”, contou.
Quanto ao lançamento do livro, marcado para este sábado,
ela afirma que, embora pareça um tanto clichê, é a realização
de um sonho. “As palavras fogem. É um sentimento único e
ao mesmo tempo uma gratidão infinita aos envolvidos. Pode
até soar clichê, mas é um sonho realizado, não esperava tão
logo conseguir realizá-lo. Fico feliz por saber que em cada
canto alguém ira carregar um pouco de mim.”, conclui.

Escorpião

Bom momento para ir atrás de um aumento ou lutar por um cargo que tenha
um salário maior. Vale a pena investir
no seu visual se quiser impressionar.
Cor: cinza.

SONHO

Sagitário

Bom dia para entrar em contato com os
amigos, pedir um conselho ou desabafar. Com raciocínio rápido e muita
lábia, vai se destacar no contato com o
público. Cor: lilás.

Experimente coisas novas continua sendo uma boa pedida, inclusive na vida
profissional. Procure uma amiga e invista em parceria, se vocês já vinham
analisando essa possibilidade. Cor: gelo.
Se depender das estrelas, você vai se
concentrar na carreira e vai conquistar mais responsabilidades. Mostre que
é responsável - tem tudo para se sair
bem! Cor: preto.

Capricórnio

Será mais fácil lidar com assuntos familiares que não gostaria que se tornassem
públicos. Marte favorece a convivência
em grupo. Aguarde bons momentos com
a cara-metade! Cor: branco.

Interesse por assuntos místicos tem
tudo para crescer - também pode descobrir um segredo! Mais tarde, a Lua
entra em seu signo e o astral fica leve.
Cor: verde.

Marte entra em seu signo e traz muita
disposição para os próximos dias! Se
pensa em iniciar reforma, fazer consertos ou mesmo mudar de residência,
vai contar com a proteção das estrelas. Cor: laranja.

Aquário

Você conta com boas energias para se
relacionar melhor com as pessoas, já
que estará envolvente. Marte, seu regente, favorece a vida profissional e
aumenta a sua ambição. Cor: laranja.

Bom dia para investir em tarefas em
equipe. Aposte no diálogo para se entender melhor com os outros. Sua intuição deve crescer e pode sentir mais
atração por assuntos misteriosos. Cor:
branco.

Peixes

horóscopo
Áries

Para declamar poesias não precisa de inscrever, é só chegar. Para apresentar
performances basta entrar em contato pela fanpage da Casanóz para que a casa
possa providenciar o que será necessário para a apresentação. O evento também
terá um espaço destinado à exposição artística. Se você produz algum trabalho
artístico e quer vender ou apenas expor, entre em contato com a casa para que um
espaço seja destinado à você. No caso das apresentações musicais também é
importante entrar em contato antes do evento, para que a Casanóz possa elaborar a
programação. Será dada preferência para artistas com composições autorais.

Alice Carine Dias, pedagoga em
processo, escritora, poetisa e
sonhadora. Nasceu em Corbélia. Aos
9 anos de idade iniciou seu gosto pela
escrita e não parou mais de escrever.
Alice criou seu próprio paradoxo e,
atualmente, um livro publicado “Apanhadora de Historias”, onde a
autora apresenta um conjunto de frescor e
aspirações da alma, mostrando-nos que
escrever não é apenas utilizar o cérebro, é
pensar com o coração. Lançando ao
Universo, seus universos, aquecendo
corações por meio
da poesia.
“É meu primeiro
livro. É feito de
conteúdos e
historias escritas
entre meus 12 e
17 anos. Esse livro
ficou extremamente
pessoal, muito
sentimento
envolvido”, diz a
autora.

Touro

 ATIVIDADES

 O LIVRO

Gêmeos

Data: Sábado
Horário:16h
Local: Casanóz, Rua Presidente
Kennedy, número 2396, no
Bairro Coqueiral

Bendito seja o Senhor, minha rocha, que
ensina as minhas mãos para a peleja e
os meus dedos para a guerra;
Benignidade minha e fortaleza minha;
alto retiro meu e meu libertador és tu;
escudo meu, em quem eu confio, e que
me sujeita o meu povo. Senhor, que é o
homem, para que o conheças, e o filho
do homem, para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade; os seus
dias são como a sombra que passa.
Abaixa, ó Senhor, os teus céus, e desce; toca os montes, e fumegarão.

Câncer

SERVIÇO

Salmo do Dia Salmo 144:1-4

Leão

apresentar terá entrada gratuita. Para deixar o evento ainda
melhor, a Casanóz liberou a entrada de comida e bebida e orienta o público a levar toalhas e
almofadas para melhor se acomodar na grama.

Parabéns!
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N o velas
SBT

• NO LIMITE DA PAIXAO
DIVULGAÇÃO

Frida diz que a enfermeira
a mantém dopada
Instruída pelo advogado, Frida diz aos diretores do hospital que a enfermeira a
maltratada e mantém dopada, além de tentar extorquir dinheiro. Liberdade fica
surpresa com as declarações de Frida e promete vingança. O advogado de Frida
procura Maciel, diz que sabe de tudo e que é conveniente que confie nele. Frida
sai do hospital psiquiátrico e vai até a casa de Ana Cristina. Ao chegar lá encontra Otávio, diz que levará seu filho e que o acusará de ter pago a enfermeira para
que a maltratasse. Otávio coloca seu advogado a par da situação e este o aconselha a ter muita cautela, pois com o que aconteceu Frida pode pleitear toda a
fortuna dos Vila Real e a guarda de seu filho. Maciel visita a enfermeira na cadeia
para pedir que não diga nada sobre o caso e promete tomar providência para que
ela saia da cadeia o mais rápido possível. Liberdade diz ao Maciel que ele precisa devolver João Manuel à mãe para que o menino possa ser tratado, caso
contrário, poderá morrer. Maciel diz a Frida que precisam planejar o que farão
para se livrar de Ana Cristina e dos Vila Real. Maciel diz também que a primeira
da lista será dona Josefa.
• REDE GLOBO
MALHACÃO
Ellen sofre com a dificuldade da prova. Começa a Balada Cultural. Gilvan
entrega a Dóris o comunicado de Aldo,
que encontrou jogado no lixo. Felipe e
Bóris elogiam a exposição de fotos
montada por Lica e Ellen. Keyla prepara Clara e K1 para o desfile de moda.
Benê pensa em desistir da apresentação, mas Guto a apoia. Dóris questiona Tato sobre o documento descartado. Roney tem uma ideia para ajudar
Guto e Benê.
TEMPO DE AMAR
No Rio, o Conselheiro se lamenta
por ter que deixar a casa de Celeste
Hermínia e voltar para sua esposa Odete. Lucinda relembra o término de seu
noivado com Maurício e afirma que reatará com ele. Alzira reclama da quantidade de dinheiro gasto por Bernardo. Celina sonha com Vicente. Em
Morros Verdes, Maria Vitória teme pela
segurança de Inácio. Henriqueta se
anima com a encomenda de doces

para uma festa da igreja, e Inácio decide ajudar a tia. Inácio conta para
Maria Vitória sobre seu desentendimento com Fernão. Henriqueta recebe os mantimentos para a confecção
dos doces para a festa.
PEGA PEGA
Júlio deixa claro a Antônia que sua
questão é com a Justiça. Lourenço confessa a Luiza que nunca a esqueceu.
Sabine não gosta de ver Dom na cozinha com Madalena. Agnaldo entra em
desespero ao ver que acabou “entregando” Sandra Helena para Domênico. Nelito percebe que Antônia ainda
gosta de Júlio.
A FORÇA DO QUERER
Silvana e Dita abrigam Bibi. Bibi liga
para Aurora, e Caio e policiais monitoram a conversa das duas. Ruy cobra
explicações de Edinalva e vai à casa
de Nazaré esperar por Zeca. Irene perde o bebê, mas afirma a Mira que fingirá seguir com a gravidez. Joyce pede
que Simone acompanhe Ivan a uma
consulta médica. Irene provoca Joyce

e Eugênio. Abel enfrenta Ruy, e Jeiza
intervém na situação. Ritinha manipula
Zu e Ruy, que se revolta ainda mais
contra Zeca. Nazaré conta para Zeca
que Ruy o procurou.
• RECORD
O RICO E LAZARO
Na casa de Ravina, todos comemoram sua volta. Joana diz que só casa
com Asher quando ele se livrar da ponta da flecha, e consequentemente de
sua sede de vingança. Ravina pergunta
o que está acontecendo com a filha e
Dana diz que não vai mais se casar.
• SBT
CARINHA DE ANJO
Cristóvão ajuda Fátima no ?LePf? durante o casamento de Vitor e Estefânia.
No colégio, as meninas querem tentar
convencer a Madre Superiora a liberar elas
jogarem futebol. Inácio diz para Diana e
Zeca que o misterioso empresário Rodrigo Antunes gostou da voz de Zeca e que
irá até a casa deles.

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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PALAVRAS CRUZADAS
SHOPPING JL
 IT - a coisa
Sala 1: Qui a Qua 14h - 16h30 - 19h (dublado)
Sala 1: Qui a Qua 21h30 (legendado)
 Emoji: O Filme
Sala 2: Qui a Qua 19h30 - 21h30 (3D)
 O Que Será de Nozes 2
Sala 2: Qui a Qua 14h - 15h50 - 17h40
 Divórcio
Sala 3: Qui a Qua 13h30 - 15h30 - 17h30 -19h30 - 21h30
 A Lei é Para Todos
Sala 4: Qui a Qua 14h40 - 16h50
 Feito na América
Sala 4: Qui a Qua 19h - 21h10
SHOPPING WEST SIDE

 It - A Coisa
Sala 1: Qui a Qua 16h20 - 21h30
 O Que Será de Nozes 2
Sala 2: Qui a Qua 13h45 - 17h40
 Divórcio
Sala 3: Qui a Qua 14h30 - 17h - 19h30 - 22h

SOLUÇÃO ANTERIOR
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