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É o bicho!
O pequeno e simpático Nino, um Puma levado
ao zoo de Cascavel na semana passada, passou
por um check-up geral e está de quarentena
antes de ser exposto à visitação. O filhote de
três meses e meio havia sido encontrado pelo
IAP em uma fazenda de Loanda e foi entregue
à equipe do zoológico.

z Pág. 12

No limite de alerta
A prestação de contas da Prefeitura de Cascavel, realizada ontem, mostra que a folha de pagamento está no limite de alerta. Os salários dos servidores consomem 48,56% do orçamento,
bem próximo do limite que é de 48,6%. Mesmo assim, a situação é melhor do que a maioria
dos municípios. Entre julho e agosto, a arrecadação de tributos cresceu 17,57%, percentual
acima de outras cidades, como Toledo (15,65%) e Londrina (9,53%).
z Págs. 04 e 05
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Eleição inédita no Sinteoeste
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Uma disputa inédita ocorre no
Sinteoeste (Sindicato dos Trabalhadores das Universidades do Oeste
do Paraná). É a primeira vez desde a
criação da entidade que duas chapas disputam a diretoria do sindicato. As inscrições encerraram na tarde de quarta-feira (27). A eleição
está marcada para 21 de novembro.
O candidato à chapa de oposição, Giancarlo Tozo, que é enfermeiro no Hospital Universitário do Oeste do Paraná, afirma que nos últimos anos os servidores somam
inúmeras perdas. “Começou lá em
2012 com os planos de carreira,
da previdência, além do pagamento da data-base que desde 2015
não é feito pelo governo estadual.
É uma sequência de perdas e nosso principal objetivo é frear com
resistência esses prejuízos e tentar reverter o que já foi perdido”,
explica.
Tozo diz ainda que a atual gestão tem se afastado da base. “Os
dirigentes que estão aí não escutam mais os servidores, não sabem
o que se vivencia nos locais de tra-

Chapa de oposição protocola inscrição para concorrer à diretoria do Sinteoeste
balho. A consequência disso é um
descontentamento que tem como
consequência a desfiliação do pessoal”, comenta. A chapa União, re-

sistência nas lutas e respeito aos
servidores concorre com 20 membros à diretoria e seis para o Conselho Fiscal.

DOIS ANOS DE RESISTÊNCIA

A atual presidente do Sinteoeste, Grace Kelly Bourscheid, concorre agora como vice na chapa Sinteoeste
sempre na luta, que se eleita, será presidida pela professora Francis Mary Guimarães Nogueira.
Grace, que está há dois anos na direção, comenta que é preciso dar continuidade a algumas demandas
como a negociação dos planos de carreira com o governo estadual, a retomada da data-base, a
consolidação do projeto de lei que fala sobre o Tide (Tempo Integral e Dedicação Exclusiva) dos
professores para que se caracterize como regime de trabalho e a discussão sobre o Meta 4.
“A diretoria atual tem representação em todos os campi, na reitoria e no HU. Estamos bem confiantes
em nossa proposta. Elevamos o nome do Sinteoeste a nível estadual, principalmente nesses dois últimos
anos quando tivemos um trabalho de resistência aos ataques do governo”, relata.

Copa Norte-Sul
Competição de “tiro curto” iniciada no dia 9 de junho com a participação de 54 times, a Copa Norte-Sul de
Futebol Suíço, organizada pela Liga
Oeste, afunilou e definiu no fim de semana o último finalista da competição.
Em partida atrasada pela semifinal da
Liga Sul, o Fercaus FC eliminou o Marquinhos Veículos nos pênaltis após
empate por 2 a 2 no tempo normal,
na Arena Buenão. Com isso, decidirá
o título da região Sul com a Academia
Vip/Marcão Acessórios, que já havia
se garantido na decisão.
A classificação do Fercaus à final
contou com atuação inspirada de Marcão, que abriu o placar no 1º tempo
e viu o time adversário virar o placar
na segunda etapa, com gols de Harley e Ninho. Entretanto, a três minutos do fim do jogo Marcão voltou a
balançar as redes, mas desta vez para
igualar o marcador e levar à disputa
para os pênaltis, nos quais o Fercaus
foi mais eficiente e venceu por 3 a 0.

Agora os finalistas terão uns dias
de descanso antes de voltarem a
campo para a disputa dos títulos. A
final da Liga Sul será apenas no dia 14
de outubro. Já a final da Liga Norte,
entre S.E. Villa Norte e Cascavel Auto
Peças, será antes, no dia 7. O certo é
os vencedores de cada extremo da
cidade se enfrentarão na finalíssima da
Copa Norte-Sul.

Números
Até aqui, já foram realizados
170 jogos na Região Norte e
172 na Região Sul. O artilheiro
da Copa Norte-Sul é Júnior Paixão, do Fercaus FC, com 16 gols
marcados. Já o goleiro menos
vazado é Eder Melin, do S.E. Villa Norte, vazado apenas sete
vezes. Os dois estão em chaves
opostas na competição e podem se encontrar na decisão.
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Comparativo com outros municípios
A Secretaria de Finanças apresentou um
comparativo da receita tributária com
outras cidades. Nos dois quadrimestres,
com tributos, foram arrecadados R$
166.472.571,89 de janeiro a agosto de
2017, uma evolução de 17,57% em
comparação ao mesmo período do ano
passado. Esse percentual é superior a
muitos municípios como Toledo
(15,65%), Londrina (9,53%) e Foz do
Iguaçu (8,21%). Confira a tabela com os
números da arrecadação no mesmo
período em alguns municípios:

RECEITA TRIBUTÁRIA
Município

A equipe de futsal da Associação Atlética Comercial terminou invicta a 3ª fase da Liga NFP (Novo Futsal Paraná),
realizada fim de semana em Cascavel, pela categoria sub-10. A disputa, realizada nos ginásios Sérgio Mauro
Festugatto e Odilon Reinhardt (Neva) contou também com a participação da ADAF Futsal, além de times do
Medianeira Futsal e do Academia Futsal/Londrina. Comandado pelo técnico Aladinho, o time do Comercial venceu o
duelo cascavelense com a ADAF por 3 a 0, o jogo com os londrinenses por 3 a 2 e a partida com os
medianeirenses por 2 a 1.

Secretário estadual
entrega KITS ESPORTIVOS
em Cascavel
O secretário estadual do Esporte e Turismo, Douglas Fabrício, estará nesta quinta-feira em
Cascavel para realizar a entrega de material esportivo para
entidades de 25 municípios da
região Oeste e também do Sudoeste do Paraná.
O material faz parte do Programa Paraná Mais Esporte. A solenidade de repasse dos equipa-

mentos esportivos adaptados e regular será às 16h30, no Ginásio de
Esportes da Apae de Cascavel.
Entre os municípios beneficiados, constam Cascavel, Anahy, Boa
Vista da Aparecida, Bela Vista da
Caroba, Braganey, Cafelândia, Campo Bonito, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Catanduvas, Céu Azul,
Corbélia, Guarania-

çu, Ibema, Lindoeste, Nova Prata do Iguaçu, Pérola do Oeste,
Planalto, Pranchita, Realeza,
Salto do Lontra, Santa
Izabel do Oeste, Santa
Tereza, Três Barras e
Vera Cruz.
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São Paulo
Foz do Iguaçu
Maringá
Londrina
Toledo
Cascavel

Arrecadação 2017
jan. a agosto
R$ 17.483.050.646
R$ 146.570.451,76
R$ 315.383.245,06
R$ 360.243.144,49
R$ 68.376.977,57
R$ 166.472.471,89
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Educação e Saúde
As pastas de Educação e de Saúde continuam lideres em investimentos. Na Educação, para o 2º quadrimestre foram R$
70.288.606,95. E para Saúde R$ 71.191.724,69. Essas as quantias empenhadas no quadrimestre. Mesmo assim, o investimento
em Educação ficou abaixo do que deveria. Das receitas de impostos e de transferências, onde a arrecadação ficou em R$
346.203.907,80, 25% deveriam ser aplicados em Educação. Porém, a porcentagem ficou em 17,81%. “Isso é normal, se você analisar os anos anteriores, no primeiro e no segundo quadrimestre.
Com o fim do ano a porcentagem se normaliza. Temos diversos
empenhos na pasta de Educação, além da contratação de educadores prevista, pagamento de 13º salário, um terço de férias, entre
outros”, explica o secretário de Finanças Renato Segalla. Já em
Saúde, o percentual aplicado foi maior do que o previsto: de 27,41%.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Fábio Donegá

Legislativo
também detalhou
receitas e despesas
do quadrimestre

Na Câmara
O Legislativo também prestou
contas do quadrimestre. Em
caixa, haviam R$ 9.191.326,13,
sendo R$ 2.273.436,13 de saldo do
primeiro quadrimestre. As despesas
ficaram em R$ 5.980.648,94.
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Preocupação com
limite prudencial

Prestação de contas foi apresentada no plenário da CÂMARA DE VEREADORES
Um dos itens que chamaram a
atenção na prestação de contas da
Prefeitura de Cascavel ontem foi o
limite prudencial. Apesar de estar
bem melhor que a maioria dos municípios e ter diminuído bastante a
porcentagem desde o início do ano,
a administração segue com 48,56%
do orçamento gasto com a folha de
pagamento. A grande preocupação
é que a porcentagem está próxima
do limite de alerta, de 48,6%. O limite prudencial é de 51,3% e o
máximo a ser aplicado é de 54%.
O problema está em como esse
limite vai ficar com as contratações.
A administração está selecionando
funcionários do concurso para atuar nas unidades do Conjunto Riviera. Só no edital do último sábado, o
chamamento foi de 61 pessoas.
Isso sem contar o chamamento
dos demais aprovados, o aumento

no salário dos educadores e a terceirização da UPA Tancredo. Tudo
isso que reflete na folha. “Tudo o que
fazemos ou o que contratamos, realizamos um estudo para saber o que
isso vai implicar no limite prudenci-

al. Posso dizer que ainda estamos
tranquilos porque há municípios que
superam os 54% e outros que chegam a investir mais de 95% do orçamento com folha”, afirma o secretário de Finanças, Renato Segalla.

Arrecadação menor
A previsão orçamentária para o 2º quadrimestre era de R$
301.831.235,60. Porém, entraram em caixa apenas R$
249.066.525,67. Mais de R$ 50 mi de diferença. “A previsão é
atualizada a cada momento ou evento novo. Por exemplo, existe
um convênio com governo do Estado de R$ 7 milhões para reformar a Avenida Tito Muffato. É uma receita projetada, mas não
significa que ela tenha entrado. Por isso varia muito. Isso sem
contar que algumas verbas de transferências do Governo Federal
vieram em escala menor do que a gente esperava, por conta da
situação política e econômica”, explica Segalla. Em contrapartida,
a despesa também foi menor do que o previsto. A previsão atualizada para o quadrimestre era de R$ 297.835.579,35. E desse
montante foi empenhada a quantia de R$ 219.468.156,49.
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Ouro, prata e bronze

FOTOS: ACADEMIA DOJO

A equipe da Academia Dojo de
karatê Shotokan do Colégio Marista de
Cascavel foi destaque em Umuarama
durante o fim de semana, nas disputas da 1ª Copa Nintai de Karatê.
Comandada pelo professor Volmir
Maziero, a delegação cascavelense
voltou para casa com 19 medalhas.
O detalhe é que a equipe contou com
10 integrantes. No geral, foram 49
atletas representantes quatro academias, de Cascavel e Umuarama.
Das 19 medalhas conquistadas pela
Dojo, seis foram de ouro, seis foram
de prata e sete foram de bronze. Destaque individual para o jovem Rafael
Gomes, que tem apenas 11 anos, é

faixa verde, e foi o único a voltar para
casa com duas medalhas de primeiro
lugar, no kata (luta imaginária) e no kumite (combate). Já Helena Hanai subiu
no lugar mais alto do pódio no kata e
no segundo degrau no kumite.
Os demais integrantes da equipe
foram Endrio Lopes (3º no kata e 2º
no kumite), Wesley Maziero (3º no
kata e 1º no kumite), Caetano Canteri (2º no kumite), Hudson Campos
(3º no kata e 3º no kumite), Luiz Hanai (2º no kata e 2º no kumite), Maico Sullivan (3º no kata e 1º no kumite), João Martelli (2º no kata e 3º no
kumite) e Junior Campos (3º no kata
e 1º no kumite)
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Marcas
As finais dos campeonatos
Paranaense de Velocidade e do
Metropolitano de Marcas de
Cascavel, marcadas para 8 de
outubro, no Autódromo Zilmar
Beux, em Cascavel, já agita pilotos
do Paraná e de Santa Catarina.
Muitos querem participar da prova
também para se prepararem para
a Cascavel de Ouro, que terá a 31ª
edição no dia 5 de novembro. A
prova vai marcar os 50 anos de
história do evento.

Fórmula 1
Max Verstappen vem em um ano
cheio de tropeços, marcado pela
falta de confiabilidade no carro da
Red Bull, mas não deixou os
problemas abalarem sua
confiança. O holandês avaliou que
estaria na briga pelo título de 2017
se estivesse em Mercedes ou
Ferrari. Questionado pela
publicação alemã “Auto Motor und
Sport” se seria campeão guiando
por Mercedes ou Ferrari neste ano,
Verstappen respondeu: “Estou
100% convencido disso”. Na
disputa interna da Red Bull,
Verstappen leva vantagem em
relação a Daniel Ricciardo nas
classificações, mas a história tem
sido diferente aos domingos. O
australiano soma 162 pontos
contra 68 do holandês. Hoje, às
23h (de Brasília), os pilotos vão à
pista para o 1º treino livre do GP da
Malásia. A corrida de domingo, às
4h, marcará a despedida do
circuito de Sepang da F1.

Neste domingo, dia 1º de outubro, a Stock Car
volta a correr na Argentina depois de dez anos.
Na última vez que a principal categoria do
automobilismo brasileiro esteve em Buenos Aires,
Cacá Bueno foi o vencedor, seguido por Thiago
Camilo (foto). Hoje os carros são outros - o
modelo atual foi lançado na temporada 2009 -, e
apenas oito pilotos que formaram em 2007
permanecem no grid: Ricardo Zonta, Daniel Serra,
Marcos Gomes, Valdeno Brito, Ricardo Maurício e
Allam Khodair, além de Bueno e Camilo. O modo
de disputa também mudou de uma corrida única
para rodada dupla. A quatro etapas para o fim da
temporada, a missão de quase todos os pilotos é
uma só: frear o líder Daniel Serra, que tem 235
pontos. Thiago Camilo (222), Átila Abreu
(190), Felipe Fraga (174) e Cacá Bueno
(166) completam o top 5. A rodada dupla de
Buenos Aires (Autódromo Oscar Alfredo
Gálvez), nona das 12 etapas da temporada
2017, começará às 14h no domingo, com
transmissão do SporTV, que no sábado transmite a
classificação no mesmo horário.
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Quatro mil itens Giro Político
para analisar

politica@jhoje.com.br

Licitação IPMC

A análise da empresa
vencedora para construir o
Centro Intergeracional do
Bairro Cascavel Velho deve
demorar de 20 a 30 dias.
Isso porque são mais de
quatro mil itens na documentação que deverão ser
analisados pela Comissão
de Licitação da Prefeitura,
e todos eles precisam estar de acordo.
É por isso que a obra,
efetivamente, deve começar apenas em meados de
novembro. O processo
burocrático ocorre porque
se trata de uma licitação
pública nacional e que
segue as políticas do BID

(Banco Interamericano de
Desenvolvimento), já que
a construção está prevista no PDI (Plano de Desenvolvimento Integrado).
Cinco empresas participaram do certame ontem, apresentando os
preços e a documentação. A empresa que apresentou o menor preço foi
a PC Construção, de Cascavel, com R$ 1.593.445,77.
A previsão da prefeitura era
investir R$ 1.876.076,53.
Porém, apesar de ela
apresentar o menor preço, por conta dessa necessidade de análise
dos documentos.

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, 28 de setembro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Será retomada a licitação para a escolha da empresa que
vai fazer a reforma do imóvel onde será a nova sede do
IPMC. O certame será no dia 4 de outubro, às 10h, na
atual sede. O processo, aberto no dia 4 de setembro,
atraiu sete empresas. Duas delas foram desclassificadas
por não atender às exigências do edital.

Valores
O processo segue com
abertura dos envelopes das
cinco empresas
habilitadas. O valor
máximo para a reforma
previsto é de R$
802.820,82. O imóvel que
receberá a reforma fica na
Rua São Paulo, nº 1.577,
que pertence o Fundo
Previdenciário do IPMC. A
concorrência será
transmitida ao vivo pelas
redes sociais.

Felicidade do idoso
Na sexta-feira, a prefeitura
promove, no Parque de
Exposições Celso Garcia
Cid, das 9h às 17h a
segunda edição do

Felicidade do Idoso.
Aproximadamente dois mil
idosos vão participar do
Seminário sobre a Defesa
dos Direitos da Pessoa
Idosa. Deputados Federais,
Comissão de Defesa da
Pessoa Idosa da Câmara dos
Deputados.

Candidatura à vista?
Nas redes sociais, Gugu
Bueno dá indícios de uma
futura candidatura a
deputado estadual para
2018. O comentário surgiu
depois de uma publicação de
um eleitor. “Firme para
candidato a deputado
estadual, vereador?”, pediu.
Gugu respondeu dizendo:
“Estamos construindo
o caminho”.

AUDIÊNCIA
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Arquivo/Lorena Manarin

T erminal

LOCAL está
abandonado e agora
será usado para
espaço de lazer

“Amanhã [hoje] ocorre a licitação do Terminal Sudoeste que será nos mesmos moldes e precisa de
análise da comissão. No caso da construção do Centro, são 300 dias para execução da obra”, explica o
diretor do Departamento de Compras, Edson Zorek.
A obra será feita onde está instalado o Centro Poliesportivo do Jardim Veneza, perto do Cense. Abandonada, a estrutura nunca chegou a ser entregue para
o Município e está há anos parada.

O psiquiatra Fabiano Agostinho, que participou na
Câmara de Vereadores da audiência que discutiu a
prevenção de suicídio, abordou destacou a necessidade
de alertar as famílias para o aumento de 30% nos índices
de suicídio entre jovens nas últimas décadas. Agostinho
chamou a atenção ainda para os fatores de risco: 90%
das vítimas apresentavam pelo menos um transtorno
psiquiátrico, especialmente a depressão, considerada o
principal fator de risco para o suicídio.
z Além dos vereadores que compõem a Comissão de
Finanças – Serginho e Mazzuti – apenas outros dois
compareceram a prestação de contas ontem.
z Carlinhos de Oliveira e Celso Dal Molin estavam
presentes. Os demais não tiveram interesse em participar.
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A quem interessa denegrir a imagem da Guarda Municipal? Com menos de sete meses nas ruas, a Guarda já
realizou perto de mil operações, incluindo flagrantes, apreensões, recuperação de veículos e até prisão de indivíduos procurados pela Justiça. Mas ganham destaque duas
ações em que, aparentemente, houve excessos: casos
do vendedor ambulante e do cidadão na UPA Brasília.
Nos dois casos que acenderam a ira de alguns contra a
Guarda não há unanimidade. Fica evidente que houve resistência e, no caso do vendedor, tentativa de fuga, já que o
indivíduo tinha mandado de prisão. É possível sim que os
agentes tenham cometido exageros. E não há justificativa
para isso. E em ambos os casos a resposta do comando foi
imediata, afastando os envolvidos e apuração dos fatos.
Alguns mais afoitos ou mal-intencionados questionam
o comandante da GM, o coronel reformado da PM Avelino
José Novakoski. Dizem que é hora de o comando “tirar o
pijama”, um eufemismo para dizer que o coronel está velho e aposentado. Expressão pejorativa! Novakoski comandou batalhões importantes da PM do Paraná, é experiente, íntegro e leva a sério sua responsabilidade.
Até uma audiência pública está sendo chamada para
discutir o tema pela Comissão de Segurança da Câmara.
A pergunta é: a audiência coloca em debate os excessos
e desvios de conduta das demais corporações (Polícia
Militar e Polícia Civil) ou apenas da GM?

Aos 48min do 2º tempo

zSegurança

zAeroporto

O delegado geral da Polícia
Civil do Paraná, Julio Reis, é
o convidado especial da
Associação Comercial e
Industrial de Cascavel (Acic)
para a reunião empresarial
de hoje. Ele vai falar sobre
ações e atividades da
polícia, principalmente na
região de Cascavel, e
apresentar números da
segurança pública. O
encontro será às 18h30, na
Sala Paraná. As reuniões
semanais da Acic acontecem
todas as quintas-feiras.

A Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e
Trânsito) concluiu a reforma
dos banheiros do Aeroporto
Municipal Coronel Adalberto
Mendes da Silva, com o
objetivo de proporcionar maior
conforto e comodidade aos
passageiros. Segundo o
presidente da Companhia, Alsir
Pelissaro, “quando colocamos
em prática as reformas,
devemos pensar primeiramente
naqueles que irão utilizar o
local, dando prioridade às
necessidades deles”.

A popularidade da
pequena Gabrielly
Trevisan Ferreira,
que nasceu com
quase seis quilos e
foi mostrada em
primeira mão pelo
Hoje News.

O ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva
que continua
zombando da
Justiça ao
apresentar
recibos com datas
inexistentes.

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

LIGA DOS CAMPEÕES
Qarabag 1x2 Roma
Juventus 2x0 Olympiacos
Anderlecht 0x3 Celtic
PSG 3x0 B. de Munique
Sporting 0x1 Barcelona
Basel 5x0 Benfica
Atlético de Madri 1x2 Chelsea
CSKA Moscou 1x4 Man. United
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Com gol contra
O Barcelona manteve o bom momento na temporada ao derrotar o Sporting, ontem, na Liga dos Campeões. O clube catalão superou os portugueses
no Estádio José Alvalade por 1 a 0, graças a um gol contra do uruguaio
Coates, e se isolou na ponta do Grupo D da competição europeia após duas
rodadas. O placar refletiu como foi a partida em Lisboa: grande equilíbrio,
apesar da maior posse de bola dos espanhóis. Com o triunfo, depois da vitória por 3 a 0 sobre a Juventus, o Barça chegou aos seis pontos. Já Sporting
e Juventus têm três pontos cada, mas com os portugueses em segundo por
melhor saldo de gols. Já o Olympiacos ainda não pontuou.

Lotofácil
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Megasena
Parcialmente
nublado com chuvas
e trovoadas

Parcialmente
nublado com chuvas
e trovoadas

Pancadas de
chuvas isoladas

Parcialmente
nublado com chuvas
e trovoadas

Fases da lua
CRESCENTE
27/09 - 23h53

CHEIA
05/10 - 15h40

MINGUANTE
12/10 - 09h25

NOVA
19/10 - 17h12

Fonte: Simepar

Diretor
Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

No duelo de postulantes a uma
vaga nas oitavas de final da Liga
dos Campeões, o Chelsea
conseguiu a virada sobre o
Atlético de Madri no último
minuto, na Espanha. No
camarote do estádio, Diego
Costa, novo reforço da equipe
espanhola, viu sua antiga equipe
conseguir a vitória por 2 a 1.
Mesmo com o Chelsea iniciando a
partida na pressão, com direito a
uma bola na trave de Morata, foi
o Atlético de Madri quem abriu o
placar. Aos 38min da etapa
inicial, David Luiz puxou Lucas
Hernández dentro da área e o
árbitro deu pênalti. Na cobrança,
Griezmann bateu no meio e
balançou as redes. No segundo
tempo, o Chelsea empatou com
Morata aos 14min e virou com aos
48min com Batshuayi.

A semana teve muitos boatos envolvendo brigas no elenco do PSG, mas a
equipe de Unai Emery mostrou seu valor com a boa vitória por 3 a 0 sobre o
Bayern de Munique, ontem, pela segunda rodada do Grupo B da Liga dos
Campeões. Os gols foram marcados por Daniel Alves, Cavani e Neymar, que
comemoraram juntos e abafaram a tese de um desentendimento. Com a vitória,
o time francês segue líder e 100% na primeira fase da competição, com três
pontos de vantagem sobre o próprio Bayern. Na outra partida da chave, o
Celtic venceu o Anderlecht por 2 a 0 fora de casa e avançou para o terceiro
lugar, também com três pontos, mas com saldo inferior ao do Bayern.

Curitiba

Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman
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PLACAR DE ONTEM

EFE

Ministro Luiz Fux, do
STF, ao sugerir que Aécio
deveria ter pedido
afastamento do Senado.
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“Já que ele não teve esse
gesto de grandeza, nós
vamos auxiliá-lo a pedir
uma licença para sair do
Senado Federal, para que
ele possa comprovar à
sociedade sua
ausência de culpa”.

A GUARDA MUNICIPAL
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NOTAS
Ensino religioso

Recuperação judicial

Exportação de carne

O plenário do Supremo Tribunal
Federal (STF) decidiu ontem,por 6
votos a 5, que o ensino religioso
nas escolas públicas pode ter
natureza confessional, isto é, que
as aulas podem seguir os
ensinamentos de uma religião
específica. O julgamento ficou
empatado até o último momento,
sendo decidido pelo voto da presidente
do STF, ministra Cármen Lúcia, para
quem “pode-se ter conteúdo
confessional em matérias não
obrigatórias nas escolas [públicas]”.

O Conselho Diretor da Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel) discute hoje se abre ou
não processo pedindo a caducidade
da concessão da empresa telefônica
Oi. Com dívidas acumuladas que
somam R$ 65,4 bilhões em bônus,
dívidas bancárias e responsabilidades
operacionais, a Oi passa por um
processo de recuperação judicial. O
pedido, protocolado no dia 20 de
junho, é considerado a maior
recuperação judicial da história
do Brasil.

As exportações brasileiras de
carne bovina in natura para os
Estados Unidos, suspensas desde de
junho, devem ser retomadas em
outubro. A expectativa é de técnicos
do Ministério da Agricultura, que
acompanharam inspeções feitas nos
últimos dias por delegação norteamericana, em vários frigoríficos do
país. Na última segunda-feira (25), os
Estados Unidos liberaram a retomada
das exportações de carne
termoprocessada de cinco frigoríficos
que haviam sido embargados.
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Ações em saúde marcam Semana
da Responsabilidade Social

11

Cursos de Psicologia e de
Biomedicina levam
dinâmica de expressão de
sentimentos e exames
laboratoriais à Casa Pop

Temer comemora arrecadação
Na rede social Twitter, o presidente Michel Temer registrou que
foi “muito acima do esperado” a
arrecadação de R$ 3,842 bilhões
em bônus de assinatura com a 14ª
rodada de licitação de blocos exploratórios de petróleo promovida ontem pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no Rio de Janeiro.
A mensagem diz que a licitação
mostra a retomada da confiança no
Brasil, a exemplo do comentário
feito mais cedo sobre o leilão das
usinas hidrelétricas operadas pela
Cemig. “A 14ª rodada de licitações
de óleo e gás rendeu quase R$ 4
bilhões em bônus, muito acima do
esperado. A confiança está de volta!”, diz o texto.
Os blocos mais concorridos foram os da Bacia de Campos, no litoral fluminense, onde oito dos 10
que foram ofertados foram arrematados pelo consórcio Petrobras/
ExxonMobil. As duas empresas, em
consórcio, pagaram R$ 2,240 bilhões pelo bloco Campos Marítimos

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

EM CASCAVEL, ação beneficia moradores da Casa Pop

346 (BC-346), uma das áreas mais
disputadas da 14ª Rodada e o maior bônus de assinatura.
O investimento mínimo total
nos blocos arrematados será de
R$ 571 milhões. No total, a ANP
ofertou 287 blocos exploratórios
em 29 setores de nove bacias sedimentares do país.

A ANP realiza a
14ª Rodada de
Licitações de
Petróleo e Gás

Contribuir para uma sociedade mais justa em todos os contextos. Essa é a ideia de Responsabilidade Social que norteia as
ações da Universidade Paranaense – Unipar. Com seus projetos
de extensão, a Universidade se
mantém sempre engajada na comunidade e, nesta semana da
campanha da Responsabilidade
Social do ensino superior particular (de 18 a 23/9), acentuou
sua programação em Cascavel.

Atividade diferenciada contemplou a Casa Pop (Casa de Passagem para População em Situação
de Rua), atendendo o público com
atividades voltadas à expressão de
sentimentos, elaboradas pela equipe de Psicologia, e ofertando um
pacote de exames laboratoriais e
orientações de saúde, disponibilizadas pelo curso de Biomedicina.
A campanha também agraciou a
população de Cascavel em geral, realizando mais de 300 atendimen-

DIVULGAÇÃO

tos de saúde para as pessoas
que passaram pela prefeitura,
como testes rápidos de glicemia
e aferição da pressão arterial.
Ação foi conduzida pelo Prove
(Programa de Valorização da Educação) da Unipar, estimulando os
alunos na participação de ações
socialmente responsáveis, sensibilizando, principalmente, para a
impor tância da atuação nas
questões sociais, culturais, econômicas e ambientais da região.
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Eleição inédita no Sinteoeste
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Uma disputa inédita ocorre no
Sinteoeste (Sindicato dos Trabalhadores das Universidades do Oeste
do Paraná). É a primeira vez desde a
criação da entidade que duas chapas disputam a diretoria do sindicato. As inscrições encerraram na tarde de quarta-feira (27). A eleição
está marcada para 21 de novembro.
O candidato à chapa de oposição, Giancarlo Tozo, que é enfermeiro no Hospital Universitário do Oeste do Paraná, afirma que nos últimos anos os servidores somam
inúmeras perdas. “Começou lá em
2012 com os planos de carreira,
da previdência, além do pagamento da data-base que desde 2015
não é feito pelo governo estadual.
É uma sequência de perdas e nosso principal objetivo é frear com
resistência esses prejuízos e tentar reverter o que já foi perdido”,
explica.
Tozo diz ainda que a atual gestão tem se afastado da base. “Os
dirigentes que estão aí não escutam mais os servidores, não sabem
o que se vivencia nos locais de tra-

Chapa de oposição protocola inscrição para concorrer à diretoria do Sinteoeste
balho. A consequência disso é um
descontentamento que tem como
consequência a desfiliação do pessoal”, comenta. A chapa União, re-

sistência nas lutas e respeito aos
servidores concorre com 20 membros à diretoria e seis para o Conselho Fiscal.

DOIS ANOS DE RESISTÊNCIA

A atual presidente do Sinteoeste, Grace Kelly Bourscheid, concorre agora como vice na chapa Sinteoeste
sempre na luta, que se eleita, será presidida pela professora Francis Mary Guimarães Nogueira.
Grace, que está há dois anos na direção, comenta que é preciso dar continuidade a algumas demandas
como a negociação dos planos de carreira com o governo estadual, a retomada da data-base, a
consolidação do projeto de lei que fala sobre o Tide (Tempo Integral e Dedicação Exclusiva) dos
professores para que se caracterize como regime de trabalho e a discussão sobre o Meta 4.
“A diretoria atual tem representação em todos os campi, na reitoria e no HU. Estamos bem confiantes
em nossa proposta. Elevamos o nome do Sinteoeste a nível estadual, principalmente nesses dois últimos
anos quando tivemos um trabalho de resistência aos ataques do governo”, relata.

Copa Norte-Sul
Competição de “tiro curto” iniciada no dia 9 de junho com a participação de 54 times, a Copa Norte-Sul de
Futebol Suíço, organizada pela Liga
Oeste, afunilou e definiu no fim de semana o último finalista da competição.
Em partida atrasada pela semifinal da
Liga Sul, o Fercaus FC eliminou o Marquinhos Veículos nos pênaltis após
empate por 2 a 2 no tempo normal,
na Arena Buenão. Com isso, decidirá
o título da região Sul com a Academia
Vip/Marcão Acessórios, que já havia
se garantido na decisão.
A classificação do Fercaus à final
contou com atuação inspirada de Marcão, que abriu o placar no 1º tempo
e viu o time adversário virar o placar
na segunda etapa, com gols de Harley e Ninho. Entretanto, a três minutos do fim do jogo Marcão voltou a
balançar as redes, mas desta vez para
igualar o marcador e levar à disputa
para os pênaltis, nos quais o Fercaus
foi mais eficiente e venceu por 3 a 0.

Agora os finalistas terão uns dias
de descanso antes de voltarem a
campo para a disputa dos títulos. A
final da Liga Sul será apenas no dia 14
de outubro. Já a final da Liga Norte,
entre S.E. Villa Norte e Cascavel Auto
Peças, será antes, no dia 7. O certo é
os vencedores de cada extremo da
cidade se enfrentarão na finalíssima da
Copa Norte-Sul.

Números
Até aqui, já foram realizados
170 jogos na Região Norte e
172 na Região Sul. O artilheiro
da Copa Norte-Sul é Júnior Paixão, do Fercaus FC, com 16 gols
marcados. Já o goleiro menos
vazado é Eder Melin, do S.E. Villa Norte, vazado apenas sete
vezes. Os dois estão em chaves
opostas na competição e podem se encontrar na decisão.
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Giro da
Violência

Cresce a mortalidade infantil

Capotou no Universitário

Uma mulher de 29 anos foi presa na noite de terça-feira por policiais militares
da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas). Os policiais
receberam denúncia de que na casa, no Bairro 14 de Novembro, funcionava um
ponto de tráfico de drogas. Ao chegar na residência, a equipe abordou a
mulher e encontrou 15 tabletes de drogas dentro de uma caixa de isopor, que
totalizaram nove quilos. Ela foi encaminhada para a 15ª SDP (Subdivisão
Policial) de Cascavel.

Briga de família
Duas pessoas ficaram feridas
ontem em uma discussão em família no Bairro Parque São Paulo,
em Cascavel. Segundo testemunhas, Wanderlei da Luz Lopes, de
42 anos, chegou na casa da exmulher, na Rua Joaquim Távora,
e começou agredi-la. Para defender a irmã, a ex-cunhada também
entrou na briga e elas teriam
atingido Wanderlei com um tijolo
e uma cadeira.
O homem sofreu um corte na
cabeça e foi encaminhado pelo Si-

ate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência)
para a UPA (Unidade de ProntoAtendimento) Veneza.
Já a ex-companheira dele, Lediane de Camargo, que foi agredida
por Wanderlei, teve contusão e
traumatismo craniano encefálico
leve, e foi levada pelo Siate ao
Hospital Universitário. Policiais
militares foram acionados por vizinhos para conter a briga, que teria
começado porque Wanderlei, que não
aceitava o fim do relacionamento.
SECOM

Agentes da Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e Trânsito)
apreenderam ontem, na Rua Presidente
Kennedy, um veículo com mais de R$ 35
mil em débitos. Segundo os agentes, eles
teriam parado o condutor da Saveiro
porque ele estava falando ao telefone. Ao
consultar a documentação, descobriram
que o carro possuía inúmeras multas. Além
disso, o motorista estava dirigindo com a
CNH (Carteira Nacional de Habilitação)
suspensa.

Três pessoas ficaram feridas na
tarde de ontem em um
capotamento, registrado na Rua
Ciências Sociais, no Bairro
Universitário. Segundo
testemunhas, um Classic
trafegava pela Rua Gurgel e um
Fox pela Rua Ciências Sociais,
quando houve a batida. Valentim
Favarin, de 65 anos, teve
ferimentos no rosto e nas
costas. Uma menina de 9 anos
teve escoriações no abdômen e
Franciele Terezinha Ramos, de 27
anos, teve ferimentos na perna e
abdômen.

Cofre da Unioeste
Bandidos estouraram uma porta
que dá acesso ao escritório do
restaurante da Unioeste na
madrugada de ontem, em
Cascavel. Funcionários que
chegaram para trabalhar pela
manhã acionaram a Polícia
Militar. Mesmo o cofre estando
chumbado na parede, os
criminosos conseguiram levá-lo.
Não foi repassado a quantia de
dinheiro levada.

Preso com arma
Policiais militares e guardas
municipais de Cascavel
prenderam ontem, durante o
cumprimento de uma
reintegração de posse na
esquina das ruas Madrid com
Suécia, no Bairro Cascavel Velho,
um homem com um mandado de
prisão em aberto. Com ele as
equipes encontraram ainda uma
espingarda calibre 12, cinco
cartuchos e porções de
maconha. Segundo o homem,
ele teria comprado a arma para
se proteger.

DIVULGAÇÃO

AÍLTON SANTOS

Evento reuniu profissionais
de saúde para debate a
mortalidade infantil
Participação

A taxa de mortalidade infantil em Cascavel subiu de 8.4 para
cada mil nascidos vivos, para
10.4 para cada mil nascidos vivos de janeiro a agosto deste
ano, no comparativo com o mesmo período do ano passado. Em
igual período, foi registrada uma
mor te materna.
Os números foram apresentados ontem no 4° Simpósio do Comitê Municipal de Prevenção e Investigação da Mortalidade Materno-Infantil, que reúne médicos,
enfermeiros e assistentes sociais

da rede pública e privada do Município que atuam com gestantes
e mães que acabam de dar à luz.
Os números preocupam, mesmo estando abaixo dos índices
preconizados pelo Ministério da
Saúde, que são de menos de 15
óbitos para cada mil nascidos vivos, porque os índices englobam
famílias de todas as classes sociais e indicam que o pré-natal
pode estar deixando de ser seguido à risca, assim como os cuidados com o bebê no nascimento,
com a chamada puericultura.

Cerca de 150 pessoas participaram
do simpósio. Eles debatem a
prevenção da mortalidade, com
temas como a hipertensão na
gestação, a incompetência istmocervical, o protocolo de consultas de
pré-natal e acidentes na infância,
por exemplo, que são os temas que
foram escolhidos a partir dos dados
obtidos após investigação de óbitos
fetal, infantil e materno ocorridos
em Cascavel.

Pré-natal
“O pré-natal e a puericultura
precisam continuar a ser
incentivados com educação e
saúde, de modo que mais
gestantes e mães entendam a
importância desse acompanhamento
e das consultas mensais tanto
dela, quanto do bebê após o
nascimento. Muitas doenças que
levam ao óbito podem ser
identificadas precocemente no prénatal e tratadas”, alerta a médica
da Vigilância Epidemiológica
Luciana Tavares, que integra o
Comitê.
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“A gosto
de Deus”

Proibido colar cartazes
FÁBIO DONEGÁ

Pessoas flagradas em atos
de vandalismo ou mesmo colando car tazes nos pontos de ônibus ao redor da Praça Wilson
Joffre serão penalizadas.
O prefeito Leonaldo Paranhos
esteve no local para fiscalizar
melhorias que foram feitas nos
pontos de ônibus e a par tir de
agora não irá admitir o desrespeito com os espaços públicos.
“Vamos multar as pessoas
que colam papéis aqui, por
isso quero pedir ajuda da população no sentido de fiscali- Na tarde de ontem havia alguns adesivos de mototaxi colados sobre a nova pintura
zar. Se você ver algum car taz de
evento ou alguma coisa colada
denuncie à prefeitura para que
a gente possa tomar providências”, solicita o prefeito nas
redes sociais.
Os pontos de ônibus que estavam pichados e lotados de papeis receberam pintura interna
e externa. “Nós fizemos pintura,
pois temos projeto para recuperar toda a Praça, inclusive fazer
cober tura onde ocorre a feira”,
Entre 2011 e 2015, o número de suicídios cresceu 12% no Brasil. As estatísticas apontam que o suicídio é
esclarece Paranhos.
Nos postes de iluminação ain- mais frequente entre jovens entre 15 e 29 anos, entre indígenas, no grupo dos idosos com mais de 70 anos, e
da há sinais do vandalismo e proporcionalmente à população, na região sul do Brasil. O tema foi debatido em audiência pública na noite de
terça-feira, na Câmara dos vereadores, com a presença de autoridades e especialistas no assunto.
muitos deles foram pichados.

A gosto de Deus. É exatamente
este o prazo que a população de Cascavel pode esperar para ver, enfim, as
obras de ampliação da PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel). A informação foi confirmada ontem pela assessoria de imprensa da Sesp (Secretaria Estadual de Segurança Pública e
Administração Penitenciária) a reportagem do Hoje News.
Segundo a assessoria, o projeto
que prevê a realização de obras na PIC
está na CEF (Caixa Econômica Federal) para a última conferência. Somente após isso, que não tem prazo definido, é que o projeto será encaminhado para a Paraná Edificações para a
assinatura do contrato, para posterior início dos trabalhos.
Em julho, a mesma assessoria já
havia garantido ao Hoje News que as
obras começariam em agosto, o que
não ocorreu. O motivo seria uma reprogramação de todo processo junto
a empresa responsável pela obra.
A obra era para ter sido entregue
há mais de dois anos e a retomada
oficial foi anunciada em abril deste
ano pelo Governo do Estado. Ela faria
parte da ampliação do sistema penitenciário do Paraná em cerca de sete
mil vagas. Em Cascavel, segundo a
Sesp, serão criadas 334 novas vagas.

OBRA DEVERIA ter sido entregue no segundo semestre de 2015
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Arquivo

Ampliação
Segundo arquivos do Jornal Hoje, a responsável pela obra de ampliação da PIC
(Penitenciária Industrial de Cascavel) é a Doliwa e Dias Ltda. No início das obras o
custo inicial era estimado em R$ 3,7 milhões, mas, por conta dos atrasos por parte
do Governo, a construtora que iniciou a ampliação em abril de 2014 ficou no local
por um ano e deixou somente 13% da obra concluída. Para a retomada, um estudo
deve ser feito para avaliar se a estrutura deixada há mais de dois anos poderá ou não
ser reaproveitada.

MELHORIAS

As melhorias na PIC tiveram
início em abril de 2014,
antes mesmo da rebelião da
PEC (Penitenciária Estadual
de Cascavel), em agosto do
mesmo ano. A previsão à
época era de que elas
estivessem concluídas ainda no
primeiro semestre de 2015, o
que não aconteceu.
Na época, o Governo do
Estado alegou que o Governo
Federal não teria feito os
repasses necessários ao Paraná
e, por conta de uma crise
econômica entre 2014 e
2015, todos os investimentos
também foram suspensos pelo
Estado. A previsão inicial é
de que a ampliação esteja
concluída em 2018
com um custo em torno de
R$ 6,2 milhões.
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Preso de Cascavel
Um ex-detento da carceragem da
15ª SDP (Subdivisão Policial) de Cascavel, que foi transferido no ano passado após a desativação do presídio,
agrediu na madrugada de ontem, outro preso na cadeia de Toledo.
Segundo a Polícia Militar, a primeira informação repassada era de
que os presos do seguro teriam
tentado fugir, foram impedidos e
por conta disso iniciado uma rebelião. Porém, após o controle dos
detentos, a polícia descobriu que
toda confusão teria começado com
uma briga entre Julio Cesar Faustino, ex-detento da 15ª SDP, e Gilberto Alves Ribeiro.
Gilberto estava preso na cadeia
desde julho deste ano, acusado de
abusar, por mais de um ano, de sua
enteada, uma adolescente de 13
anos. Revoltado com o caso, Julio
teria agredido violentamente Gilberto, utilizando-se de estoques (armas artesanais feitas na cadeia).
Gravemente ferido, com risco de
morte, Gilberto foi encaminhado
por socorristas do Samu (Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência)
ao Hospital Bom Jesus de Toledo.

M otivação

Aula de Libras
sem intérprete
Já imaginou uma aula de Libras (Língua Brasileira de Sinais) sem intérprete? Por mais
incrível que parece, é essa a realidade dos acadêmicos do curso de Pedagogia da Unioeste
(Universidade Estadual do Oeste do Paraná) de Cascavel.
Segundo a estudante do segundo ano de Pedagogia, Diécilly
Franscini dos Santos, o problema
ocorre desde o dia 16 de agosto
de 2017, logo quando as turmas
voltaram do recesso escolar.
“Tanto os alunos da manhã quanto da noite estão sem intérprete
de Libras. A disciplina é obrigatória na grade curricular do curso e a falta desse agente universitário vai atrasar a nossa formação em pelo menos seis meses”,
lamenta a acadêmica.
Os estudantes cobram o Governo do Paraná para que sejam
abertos vagas e concurso público a este profissional. Segundo
os estudantes, “a Unioeste já fez
o que podia para ajudar neste
caso. Agora, nos resta cobrar o
governo estadual”, afirmam.

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Leo Silva/Radar BO

DETENTO, acusado de estupro, foi encaminhado com risco de morte ao hospital

Em entrevista ao repórter Amarildo Fernandes, da Rádio Guaçu de
Toledo, Julio disse que estava há dias tendo problemas com Gilberto,
que alegava ter estuprado a enteada porque ela teria o seduzido. “Eu
não gosto de estuprador. Onde já se viu um homem de 43 anos dizer que
foi seduzido por uma criança. Essa “fita” vem se esticando há vários
dias e eu esperei de madrugada e fui para matar ele mesmo. Eu queria
ele morto e só não matei porque ele se fingiu de morto. Achei que ele
tinha morrido e deixei ele quieto. Mas era para ele ter morrido. Depois
que eu vi que ele estava ainda vivo e o médico tirou ele dali. Não estou
arrependido de nada”, disse o preso.

Estupros
Os estupros estariam
acontecendo há pelo menos um
ano e, na época da prisão, havia
suspeita de que a menina
estivesse grávida do padrasto. E
foi justamente essa suspeita que
fez com que a mãe da menina
descobrisse o crime.
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IMAGEM mostra o documento que será
encaminhado ao reitor da Unioeste
solicitando a contratação de intérprete

Abaixo-assinado
O Diretório Central dos Estudantes e o Centro Acadêmico de
Pedagogia da Unioeste de Cascavel vão entregar ao reitor Paulo
Sérgio Wolff, o Cascá, um abaixo-assinado na tentativa de exigir a
abertura de processo seletivo para intérprete de Libras. No documento, pedem ainda que “estabeleça diálogo efetivo com o Governo do Paraná” para que haja a contratação de profissionais.
“Precisamos ter aula, queremos ter aula, estamos na universidade
para isso, e mesmo assim não conseguimos”, diz a estudante.

Mais uma baixa
no fim do mês
Em breve, o único intérprete
da turma da noite de
Pedagogia vai sair. Isso porque
o profissional foi aprovado em
concurso público fora da
instituição e assume o cargo já
no próximo mês. “No fim do
mês ele já sai da Unioeste e aí
a turma vai ficar sem
[intérprete]”, comenta Diécilly.

O que diz a
Unioeste
Por meio de sua assessoria
de imprensa, o reitor Cascá
disse que, no momento,
não vai se pronunciar.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Divulgação
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Depois de dois meses de atividades e oito encontros que envolveram 70 famílias, está sendo encerrado nesta
semana o Programa Vida saudável: Alimente esta ideia. Os encontros, sempre em rodas de conversas, foram
ministrados pela nutricionista Marcia Dalla. Além de conversas sobre alimentação saudável, os representantes das
famílias desenvolveram atividades físicas. Os pontos de encontro foram nos bairros Cascavel Velho, Interlagos e no
complexo Ciro Nardi.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Projeto de lei
preocupa dentistas
O Projeto de Lei 3.661/2012
que está em tramitação no Congresso quer impedir que raios-X
sejam feitos por profissionais
de odontologia.
A Abro (Associação Brasileira
de Radiologia Odontológica) e o
CFO (Conselho Federal de Odontologia) têm manifestado preocupação com relação ao assunto.
“O CFO e a Abro entendem que
os profissionais da odontologia são
altamente capacitados para oferecer o serviço de radiologia com total segurança à população brasileira”, afirma a presidente da Abro,
Mychelle Schmitt Gurgacz, cascavelense membro da comissão de ra-

diologia do CFO.
As entidades entendem que exames radiográficos fazem parte da
rotina de clínicas e consultórios
odontológicos e que não há como
exercer a odontologia sem a utilização desse recurso.
“O CFO está empenhado em mobilizar toda a categoria, e sensibilizar parlamentares, para que não
sejam retirados direitos garantidos
aos cirurgiões-dentistas e aos técnicos em saúde bucal, inclusive,
buscando a criação da Frente Parlamentar da Odontologia para garantir o acesso da população aos
serviços”, destaca o presidente do
Conselho, Juliano do Vale.

IMPEDIMENTO

Caso seja aprovado, o Projeto
de Lei 3.661/2012, de autoria
do senador Paulo Paim, impede a
profissionais da odontologia
realizar exames radiográficos
necessários para tratamento de
canal, cirurgias, avaliações de
periodonto e diagnóstico
ortodôntico.
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NOTAS
Ensino religioso

Recuperação judicial

Exportação de carne

O plenário do Supremo Tribunal
Federal (STF) decidiu ontem,por 6
votos a 5, que o ensino religioso
nas escolas públicas pode ter
natureza confessional, isto é, que
as aulas podem seguir os
ensinamentos de uma religião
específica. O julgamento ficou
empatado até o último momento,
sendo decidido pelo voto da presidente
do STF, ministra Cármen Lúcia, para
quem “pode-se ter conteúdo
confessional em matérias não
obrigatórias nas escolas [públicas]”.

O Conselho Diretor da Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel) discute hoje se abre ou
não processo pedindo a caducidade
da concessão da empresa telefônica
Oi. Com dívidas acumuladas que
somam R$ 65,4 bilhões em bônus,
dívidas bancárias e responsabilidades
operacionais, a Oi passa por um
processo de recuperação judicial. O
pedido, protocolado no dia 20 de
junho, é considerado a maior
recuperação judicial da história
do Brasil.

As exportações brasileiras de
carne bovina in natura para os
Estados Unidos, suspensas desde de
junho, devem ser retomadas em
outubro. A expectativa é de técnicos
do Ministério da Agricultura, que
acompanharam inspeções feitas nos
últimos dias por delegação norteamericana, em vários frigoríficos do
país. Na última segunda-feira (25), os
Estados Unidos liberaram a retomada
das exportações de carne
termoprocessada de cinco frigoríficos
que haviam sido embargados.
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Ações em saúde marcam Semana
da Responsabilidade Social

11

Cursos de Psicologia e de
Biomedicina levam
dinâmica de expressão de
sentimentos e exames
laboratoriais à Casa Pop

Temer comemora arrecadação
Na rede social Twitter, o presidente Michel Temer registrou que
foi “muito acima do esperado” a
arrecadação de R$ 3,842 bilhões
em bônus de assinatura com a 14ª
rodada de licitação de blocos exploratórios de petróleo promovida ontem pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no Rio de Janeiro.
A mensagem diz que a licitação
mostra a retomada da confiança no
Brasil, a exemplo do comentário
feito mais cedo sobre o leilão das
usinas hidrelétricas operadas pela
Cemig. “A 14ª rodada de licitações
de óleo e gás rendeu quase R$ 4
bilhões em bônus, muito acima do
esperado. A confiança está de volta!”, diz o texto.
Os blocos mais concorridos foram os da Bacia de Campos, no litoral fluminense, onde oito dos 10
que foram ofertados foram arrematados pelo consórcio Petrobras/
ExxonMobil. As duas empresas, em
consórcio, pagaram R$ 2,240 bilhões pelo bloco Campos Marítimos

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

EM CASCAVEL, ação beneficia moradores da Casa Pop

346 (BC-346), uma das áreas mais
disputadas da 14ª Rodada e o maior bônus de assinatura.
O investimento mínimo total
nos blocos arrematados será de
R$ 571 milhões. No total, a ANP
ofertou 287 blocos exploratórios
em 29 setores de nove bacias sedimentares do país.

A ANP realiza a
14ª Rodada de
Licitações de
Petróleo e Gás

Contribuir para uma sociedade mais justa em todos os contextos. Essa é a ideia de Responsabilidade Social que norteia as
ações da Universidade Paranaense – Unipar. Com seus projetos
de extensão, a Universidade se
mantém sempre engajada na comunidade e, nesta semana da
campanha da Responsabilidade
Social do ensino superior particular (de 18 a 23/9), acentuou
sua programação em Cascavel.

Atividade diferenciada contemplou a Casa Pop (Casa de Passagem para População em Situação
de Rua), atendendo o público com
atividades voltadas à expressão de
sentimentos, elaboradas pela equipe de Psicologia, e ofertando um
pacote de exames laboratoriais e
orientações de saúde, disponibilizadas pelo curso de Biomedicina.
A campanha também agraciou a
população de Cascavel em geral, realizando mais de 300 atendimen-

DIVULGAÇÃO

tos de saúde para as pessoas
que passaram pela prefeitura,
como testes rápidos de glicemia
e aferição da pressão arterial.
Ação foi conduzida pelo Prove
(Programa de Valorização da Educação) da Unipar, estimulando os
alunos na participação de ações
socialmente responsáveis, sensibilizando, principalmente, para a
impor tância da atuação nas
questões sociais, culturais, econômicas e ambientais da região.
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PUMA de três
meses será levado
ao zoo em breve

Check-up
no NINO
O futuro morador do zoológico de
Cascavel passou por uma série de
exames ontem. O pequeno Puma
recebeu o nome de Nino e recebe
todos os cuidados para que em breve esteja próximo do público.
“Recebemos na semana passada o filhote de onça parda e realizamos os exames que precisavam ser feitos, além da coleta de
sangue e vacina de raiva, para
atestar a saúde dele”, explica o
médico veterinário responsável

pelo zoo, Ilair Detoni.
Por enquanto, o felino de três
meses e meio permanece no setor
extra no quarentenário. “Provavelmente em meados do próximo mês
ele já será levado à visitação no
recinto do zoológico”, acrescenta o
médico veterinário.
Nino foi localizado pelo IAP (Instituto Ambiental do Paraná) de Paranavaí em uma fazenda em Loanda e entregue à equipe do zoo na
terça-feira passada.

Evento reunirá 2 mil idosos
Em dois eventos que acontecem simultaneamente no Parque de Exposições de
Cascavel amanhã (29), mais de dois mil idosos são esperados. Com previsão de
início às 9h da manhã e término às 17 horas, acontece a segunda edição do
Felicidade do Idoso e, às 10h da manhã, será aberto o Seminário sobre a Defesa
dos Direitos da Pessoa Idosa, com a presença de deputadas federais membros
da comissão do Congresso que trata dos direitos desse segmento da população.
Confirmaram presença no seminário as deputadas federais Leandre Dal Ponte,
Carmem Zanotto e a coordenadora do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, Ana
Lúcia da Silva. Também são esperados prefeitos da região, vereadores de vários
municípios e representantes do Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério
Público, entidades da sociedade civil e organizações não governamentais.

VIZINHOS

Outros dois animaizinhos são
vizinhos do Puma no quarentenário.
O filhote de capivara apareceu em
uma casa no Bairro Lago Azul e
até obter condições de retornar à
natureza também receberá
cuidados especiais.
Um macaco prego apreendido no
Bairro Interlagos em Cascavel por
denúncias de maus-tratos
permanece na moradia temporária.
“Como ele não pode ser levado
junto aos animais da mesma espécie
no zoológico, vamos verificar com
o IAP a possibilidade de que ele
seja encaminhado para um novo
lar”, comenta Detoni.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: divulgação
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Tecnologia na
construção civil
Amanhã, o Sinduscon
promove o Workshop
“Implementação do BIM Building Information
Modeling”, uma iniciativa
do Comitê de Meio
Ambiente do Sindicato da
Indústria da Construção
Civil Paraná Oeste

21

A bela LUANA VEBER
é o destaque desta
quinta-feira. O clique é de
Arivonil Policarpo

gente@jhoje.com.br

oOo
O BIM é uma inovadora
ferramenta tecnológica da
construção civil e é
utilizado para demonstrar
todo o ciclo de vida do
canteiro de obras. O evento
terá início às 18h, na sede
do Sindicato, Avenida
Assunção, 690, Centro.

Halloween
Dia 28 de outubro tem a
2a Halloween Fest Run, a
prova mais divertida de
2017. Serão quatro
quilômetros de puro arrepio
e muita alegria e,
ao final, uma grande
confraternização.
Põe na agenda.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Marlene Magnabosco, Vera
Berto e Rose Volpato no
jantar que movimentou
a cidade recentemente.

Não chores porque já
terminou, sorria porque
aconteceu.
Gabriel García Márques

GINA PRAT

Dia de dança

Bazar solidário

Todas as quintas-feiras tem
oficina de dança Hip Hop
no espaço cultural do Lago,
das 13h30 às 15h, das
15h15 às 16h45 e das 17h
às 18h30. As oficinas fazem
parte do Culturação e têm
como objetivo
descentralizar a arte e a
cultura, estendendo suas
atividades a bairros e
distritos, nas diversas
regiões da cidade de
Cascavel. Inscreva-se!

Sábado e domingo, o
Albergue Noturno André
Luiz promove o bazar de
liquidação inverno e verão.
São várias peças, novas,
seminovas e usadas com
preços a partir de R$ 2. O
endreço é Rua Sandino
Erasmo de Amorim, 1.984.

Sabores e Amores
Será amanhã o lançamento
do livro Sabores e Amores,
da escritora Silvana Marcia
Schilive. O evento é às
19h30, na Biblioteca
Pública Municipal Sandálio
dos Santos, em Cascavel.

FeliCidade
Amanhã tem a 2ª Edição do
FeliCidade. O evento é em
comemoração ao Dia do
Idoso, que é celebrado em
1o de outubro. Será
realizado no Parque de
Exposições de Cascavel, das
9h às 16h, com atividades
diversas. Os convites podem
ser retirados nos Cras.
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Tiramissu
light

z 3 claras
z 8 colheres (sopa) de adoçante em pó
z 3 gemas
z 200g de ricota passada na peneira
z 200g de cream cheese light
z 3 colheres (sopa) de creme de leite light
z 1 1/2 xícara (chá) de café forte frio
z 1 colher (sopa) de conhaque
z 1 pacote de biscoito inglês
z Cacau em pó

z PREPARO
Bata as claras em neve
junto com duas colheres de
adoçante. Reserve. Na
batedeira, bata as gemas
com o restante do adoçante
até formar um creme
esbranquiçado. Acrescente
a ricota, o cream cheese, o
creme de leite e continue
batendo até ficar
homogêneo. Incorpore
delicadamente as claras
em neve ao creme. Em uma
tigela, misture o café com o
conhaque. Mergulhe
rapidamente os biscoitos
na mistura e, com eles,
forre um refratário grande.
Cubra com o creme e leve à
geladeira por seis horas.
Polvilhe com o cacau e
sirva em seguida.
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De olho nas bombas
Desde que entrou em vigor a
nova política de reajuste dos preços da gasolina pela Petrobrás, o
consumidor é surpreendido pelo
valor nas bombas de combustíveis
praticamente todo dia.
Somado a isso, existe ainda a disputa acirrada entre os empresários
desse segmento que reflete em uma
diferença nos valores praticados entre os combustíveis da cidade.
De acordo com o sistema de levantamento de preços da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), em quatro meses, que é o período da nova
política adotada pela Petrobrás, o
valor médio da gasolina em Cascavel, teve uma variação de 14%.
De R$ 3,57 que é o valor do litro
observado no mês de junho, subiu
para R$ 4,07 o preço médio neste
mês de setembro. A pesquisa contou
com avaliação em 48 postos de combustíveis em média a cada período.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

Diferença no valor do
litro da gasolina
chega a R$ 0,30 entre
postos na cidade

Lei do mercado

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Ricota caseira
z 1 litro de leite de caixinha;
z ½ pote de iogurte natural integral;
z 2 colheres de sopa de vinagre de maçã.
Ferva o leite em fogo baixo mexendo para não grudar na panela.
Após levantar fervura desligue o fogo e acrescente o iogurte natural.
Misture bem e vá pingando o vinagre aos poucos e mexendo e até
perceber que o soro se separou da parte sólida do leite.

fonte: http://panelaterapia.com/ ricota-caseira.html

Deixe descansar por 5 minutos na
panela e em seguida coe usando uma
peneira. Utilize uma colher para ir
pressionando e ajudando a drenar.
Deixe escorrer todo o líquido e
descarte-o (ou utilize em bolos ou
pães). Quando sobrar uma massa
sequinha na peneira, prontinho. Ricota!

O diretor regional do Sindicombustíveis, Roberto Pellizetti, explica
que a oferta ocorre diante da própria lei do mercado. “É uma queda de
braço entre os empresários do segmento e aqueles que não possuem
bandeira conseguem oferecer um desconto mais agressivo em relação a
outros”, afirma.
Ele reconhece que há diferentes promoções entre concorrentes, mas
afirma que o consumidor é quem deve estar atento para a melhor escolha.
“Nossa orientação é buscar um posto de confiança para que o combustível não seja ‘batizado’ e, além disso, fazer a média no veículo para
saber se o combustível rende como o esperado”, alerta Pelizzetti.

Variação
Considerando o valor mínimo do
litro desse mesmo produto,
praticado pelos estabelecimentos, a
variação ao longo de quatro meses
é de 15%, ao se verificar que o preço
passou de R$ 3,39 para R$ 3,89.
Já em relação aos preços mais
altos na cidade, o litro da
gasolina que em junho custava R$
3,79 subiu para R$ 4,19 neste mês,
o que representa um aumento de
11%. Nesta semana, observamos
que o valor mais em conta desse
combustível em Cascavel é de R$
3,92 e o mais alto R$ 4,19.
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SECOM

PALAVRAS CRUZADAS

PROGRAMA BOA
VIZINHANÇA

Clima de inovação favorece o desenvolvimento, avalia o presidente da Fundetec

Café tecnológico
discute inovação
O dia de ontem começou com
um reforçado e “inovador” café da
manhã na Fundetec (Fundação
para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico) de Cascavel. A
primeira edição do “Café Tecnológico”, de acordo com o presidente da Fundetec, Alcione Gomes,
“cria um ambiente de informação
sobre inovação e tecnologia, além
de abrir oportunidades para troca de experiências e a ampliação
da nossa rede de contatos”. Para
Gomes, “quando começamos a
falar sobre inovação e viver estas
mudanças, somos despertados
para o desejo de inovar”.
Jorge Lange, vice-prefeito e secretário de Obras Pública, que representou o prefeito Leonaldo Paranhos que está em viagem de trabalho a Curitiba, lembrou que o
papel da Fundetec foi discutido por
ele e o prefeito antes das eleições
do ano passado. “Estávamos nos

preparando para disputa política
porque tínhamos aqui uma arma
de grosso calibre, mas ainda subutilizada, e que era possível avançar muito mais, principalmente na
área da inovação tecnológica”. Lange afirmou que “a tecnologia já faz
parte da nossa vida de tal maneira que nem percebemos mais a velocidade que as coisas avançam
no nosso dia a dia”.

A Copel lança oficialmente na
manhã de hoje, em Cascavel, o
Programa Boa Vizinhança, um
conjunto de ações que mobiliza
voluntários da Companhia em
atividades de apoio e inserção
social nas comunidades próximas às instalações da empresa.
O Colégio Estadual Presidente Costa e Silva é a primeira instituição cascavelense a estabelecer parceria por meio do novo
programa, aproximando suas necessidades com o perfil dos voluntários da Copel.
Como exemplo de ações iniciais, alunos do colégio recebem
aulas de reforço em matemática
básica e apoio na organização de
eventos culturais, no caso o Festival Artístico Educacional Costa
e Silva (Faecs).
Estarão presentes ao ato o diretor Jurídico e de Relações Institucionais Cristiano Hotz e o superintendente da Ouvidoria da
Copel João Silva dos Santos. O
Programa Boa Vizinhança da Copel já atua em Ponta Grossa e
em breve também estabelecerá
parcerias em Curitiba e Londrina.

Competitividade
Osvaldo Brotto, gestor do Programa de Startups do Sebrae
Regional Oeste, lembrou que um dos principais itens que compõe
e expressa a competitividade das empresas é a inovação. “Precisamos ter ambientes de inovação para que as pequenas empresas possam se desenvolver de uma forma mais competitiva”, disse Brotto, destacando que “estamos experimentando, aqui no
Oeste, um momento muito interessante que é o despertar para a
inovação”. O gestor do Sebrae ainda ressaltou que “pouquíssimas cidades do Brasil têm uma estrutura como a da Fundetec
para fomentar este ambiente de inovação”.

VARIEDADES

SHOPPING JL
Â IT - a coisa
Sala 1: Qui a Qua 14h - 16h30 - 19h (dublado)
Sala 1: Qui a Qua 21h30 (legendado)
Â Emoji: O Filme
Sala 2: Qui a Qua 19h30 - 21h30 (3D)
Â O Que Será de Nozes 2
Sala 2: Qui a Qua 14h - 15h50 - 17h40
Â Divórcio
Sala 3: Qui a Qua 13h30 - 15h30 - 17h30 -19h30 - 21h30
Â A Lei é Para Todos
Sala 4: Qui a Qua 14h40 - 16h50
Â Feito na América
Sala 4: Qui a Qua 19h - 21h10
SHOPPING WEST SIDE

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

SOLUÇÃO ANTERIOR

19

18

VARIEDADES

HOJE NEWS, 28 DE SETEMBRO DE 2017

LOCAL

CASCAVEL, 28 DE SETEMBRO DE 2017

15

N o velas
GLOBO

• TEMPO DE AMAR

Maria Vitória recusa pedido
de casamento de Fernão

DIVULGAÇÃO

Fernão destrói os doces de Henriqueta, e Inácio não
consegue impedi-lo. Maria Vitória tenta se consolar com
Tereza. Em Morros Verdes, Maria Vitória recusa o pedido
de casamento de Fernão. Maria Vitória se explica para
Inácio e fica decepcionada com ele. Fernão e Inácio brigam na taberna, e o sobrinho de Henriqueta acaba preso.
Maria Vitória sofre por causa de Inácio. Delfina pede que
José Augusto dê um dote para Tereza. Maria Vitória conta
para o pai que recusou o pedido de casamento de Fernão.
Henriqueta fala para Delfina sobre a prisão de seu sobrinho, e a governanta avisa a Maria Vitória, que exige que
Fernão liberte Inácio. Delfina instrui Tereza a seduzir Fernão. Inácio e Maria Vitória se declaram um para o outro.
No Rio, Celeste Hermínia aguarda a chegada de Conselheiro, que cuida de Odete.
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Lica conta para Clara sobre o sentimento por Bóris. Ellen conversa com
Tina e Anderson sobre a prova. Tato
agradece o apoio de Keyla, e K2 se
incomoda. Ninguém ri da apresentação
de Juca, à exceção de Benê. Anderson
se irrita com a aproximação entre Max
e Tina. MB anuncia a Lica que ele e
Felipe compuseram uma música em
sua homenagem.
A FORÇA DO QUERER
O policial confere os documentos de
Silvana. Eurico acorda e interroga Dita
ao não encontrar Silvana. Jeiza diz a
Cândida que falará com Caio sobre a
situação de Zeca e Ruy. Silvana é rendida por bandidos, mas Bibi a defende.
Bibi encontra os comparsas de Rubinho e Silvana volta para casa. Eurico e
Simone confrontam Silvana. Bibi resgata Dedé e se despede de Aurora. Carine recebe uma mensagem de Rubinho.
Edinalva conta para Eugênio sobre as
atitudes de Ruy. Abel discute com Zeca

e afirma que irá para Parazinho. Preocupada com o desfalque na empresa,
Cibele questiona Simone e Ivan sobre
Nonato. Ruy pega uma arma para se
proteger de Zeca. Irene inventa para
Eugênio e Joyce que terá uma menina.
Caio conforta Aurora. Simone descobre
que Silvana estava com Bibi.
PEGA PEGA
Malagueta descobre que alguém
furtou o envelope com as provas do
acidente de Mirella de sua gaveta. Domênico avisa a Antônia que Agnaldo revelou a participação de Sandra Helena
no roubo. Tânia fotografa Eric entrando
na suíte de Sandra Helena. Sabine repreende Malagueta por não tê-la avisado das
provas periciais do acidente de Mirella.
• 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 três comemoram. Cecília,
Gustavo, Emílio e Dulce Maria chegam na pousada da praia. Sozinha,
Cecília fica envergonhada em ter que
se trocar para vestir pela primeira vez
um maiô. Cecília chega com Dulce
Maria vestida com o maiô.
NO LIMTE DA PAIXÃO
Otávio faz um apelo pelo rádio
para que os sequestradores devolvam
João Manuel. Maciel ouve a mensagem e se preocupa com a situação,
pois o estado do menino piora a cada
minuto. Os guarda-costas de Tobias
humilham José Alfredo e perguntam
a Fernanda (Santinha) como ela pode
estar casada com um aleijado. José
Alfredo diz a Santinha que sempre
teve medo do que as pessoas diriam
a ela por ter se casado com um aleijado e decide se operar imediatamente. No confessionário, Maciel diz ao
padre Jesus que sequestrou Fernandinho e João Manuel.

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

Idosos devem
se inscrever no
Cadastro Único
Idosos que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada)
precisam estar inscritos no Cadastro Único, conforme determinação
do governo federal, publicada em
Diário Oficial em julho de 2016. O
prazo para inscrição vai até 31 de
dezembro.
Em Cascavel, atendimentos
exclusivos estão programados
entre os dias 2 e 6 de outubro.
Quem ainda não se inscreveu
deve ir até o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) de
sua região ou na Central do Cadastro Único munidos de alguns
documentos obrigatórios como
CPF, carteira de identidade e de
trabalho, certidão de nascimento ou casamento, qualquer documento que comprove renda, comprovante de residência atual (conta de água ou luz), título de eleitor e declaração de matrícula e

z O QUE É O BPC?

O BPC é um benefício
constitucional previsto em lei que
garante um salário mínimo mensal ao
idoso acima de 65 anos ou ao
cidadão de qualquer faixa etária
que possua deficiência que o
impossibilite de participar de forma
plena e efetiva na sociedade e/ou
ser inapto ao mercado de trabalho.

ONDE FAZER?
Cras Cancelli – Rua Ernesto Farina, 555
Cras Central – Rua Curitiba, 1241
Cras CEU/Santa Cruz – Rua Caiçaras, 401
Cras Cascavel Velho – Rua Londres, 980
Cras Interlagos – Rua Solidariedade, 733
Cras Periolo – Rua Jaraguá, 406
Cras XIV de Novembro – Rua Romário Correia de Oliveira, 487
Central do Cadastro Único – Rua Rio de Janeiro, 3118
frequência escolar atualizada de
quem estiver estudando. É necessária a documentação de todos os membros da família.
A Secretaria de Assistência
Social de Cascavel informa que
as famílias de beneficiários que
já estão no Cadastro Único e que
mudaram de endereço, alteraram
a composição familiar ou já recebem o BPC há dois anos, devem

atualizar os dados. A desatualização cadastral pode acarretar
em suspensão do benefício. Segundo o coordenador do Cadastro Único, Rodrigo Daniel Gonçalves, cerca de mil idosos não atualizaram ou efetivaram a ação de
inclusão cadastral no sistema.
 Reportagem: Marina Kessler

POLÍCIA

CASCAVEL, 28 DE SETEMBRO DE 2017

23

AÍLTON SANTOS

Indígena é estuprada
Câmeras do sistema de videomonitoramento da Prefeitura de Cascavel, monitoradas pela Guarda Municipal e Patrimonial, auxiliaram na
prisão de um homem acusado de
abusar sexualmente de uma indígena, da tribo dos Kaigang, na noite
de terça-feira.
O crime, segundo a polícia, teria
acontecido na Praça da Bíblia, no
centro de Cascavel, e a mulher estaria alcoolizada, o que teria ‘facilitado’ a ação do abusador.
Ao ver a cena, os guardas foram
até a Praça e confirmaram que a vítima estava sendo forçada a fazer sexo

oral no homem em meio a outros indígenas. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante e encaminhado à carceragem da 15ª
SDP (Subdivisão Policial).
Como as imagens do abuso foram gravadas pelas câmeras do monitoramento, a mulher não precisou
passar por exames no IML (Instituto Médico Legal).
Pelas redes sociais, o vereador e
indigenista Paulo Porto repudiou o ato.
Segundo ele,“não é de hoje que estamos cobrando do Executivo iniciativas
de acolhimento. Triste e o que é pior:
evitável e até previsível”.

Acidente no Coqueiral
Um carro e uma moto se envolveram em um acidente de trânsito na manhã de ontem, na Avenida Brasil, no Bairro Coqueiral.
Segundo testemunhas, o veículo
e a motocicleta seguiam no sentido bairro/centro quando o condutor do Kadett reduziu a velocidade e acabou atingido pela moto.
Duas ambulâncias do Siate
(Serviço Integrado de Atendimen-

OS DOIS ocupantes
da moto ficaram feridos

to ao Trauma em Emergência)
prestaram os primeiros atendimentos aos dois ocupantes da
moto, que ficaram feridos. Wanderley da Silva, de 44 anos, teve
uma fratura na perna esquerda
de a passageira, Silvana Romanholi, de 45 anos, teve ferimentos leves. Ambos foram encaminhados à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Veneza.

MULHER foi forçada a fazer sexo oral em frente
a outros indígenas
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

62
49
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

922
2.750
786
2.886

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

2.006
1.942
164
44
AÍLTON SANTOS
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Preso de Cascavel
Um ex-detento da carceragem da
15ª SDP (Subdivisão Policial) de Cascavel, que foi transferido no ano passado após a desativação do presídio,
agrediu na madrugada de ontem, outro preso na cadeia de Toledo.
Segundo a Polícia Militar, a primeira informação repassada era de
que os presos do seguro teriam
tentado fugir, foram impedidos e
por conta disso iniciado uma rebelião. Porém, após o controle dos
detentos, a polícia descobriu que
toda confusão teria começado com
uma briga entre Julio Cesar Faustino, ex-detento da 15ª SDP, e Gilberto Alves Ribeiro.
Gilberto estava preso na cadeia
desde julho deste ano, acusado de
abusar, por mais de um ano, de sua
enteada, uma adolescente de 13
anos. Revoltado com o caso, Julio
teria agredido violentamente Gilberto, utilizando-se de estoques (armas artesanais feitas na cadeia).
Gravemente ferido, com risco de
morte, Gilberto foi encaminhado
por socorristas do Samu (Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência)
ao Hospital Bom Jesus de Toledo.

M otivação

Aula de Libras
sem intérprete
Já imaginou uma aula de Libras (Língua Brasileira de Sinais) sem intérprete? Por mais
incrível que parece, é essa a realidade dos acadêmicos do curso de Pedagogia da Unioeste
(Universidade Estadual do Oeste do Paraná) de Cascavel.
Segundo a estudante do segundo ano de Pedagogia, Diécilly
Franscini dos Santos, o problema
ocorre desde o dia 16 de agosto
de 2017, logo quando as turmas
voltaram do recesso escolar.
“Tanto os alunos da manhã quanto da noite estão sem intérprete
de Libras. A disciplina é obrigatória na grade curricular do curso e a falta desse agente universitário vai atrasar a nossa formação em pelo menos seis meses”,
lamenta a acadêmica.
Os estudantes cobram o Governo do Paraná para que sejam
abertos vagas e concurso público a este profissional. Segundo
os estudantes, “a Unioeste já fez
o que podia para ajudar neste
caso. Agora, nos resta cobrar o
governo estadual”, afirmam.

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Leo Silva/Radar BO

DETENTO, acusado de estupro, foi encaminhado com risco de morte ao hospital

Em entrevista ao repórter Amarildo Fernandes, da Rádio Guaçu de
Toledo, Julio disse que estava há dias tendo problemas com Gilberto,
que alegava ter estuprado a enteada porque ela teria o seduzido. “Eu
não gosto de estuprador. Onde já se viu um homem de 43 anos dizer que
foi seduzido por uma criança. Essa “fita” vem se esticando há vários
dias e eu esperei de madrugada e fui para matar ele mesmo. Eu queria
ele morto e só não matei porque ele se fingiu de morto. Achei que ele
tinha morrido e deixei ele quieto. Mas era para ele ter morrido. Depois
que eu vi que ele estava ainda vivo e o médico tirou ele dali. Não estou
arrependido de nada”, disse o preso.

Estupros
Os estupros estariam
acontecendo há pelo menos um
ano e, na época da prisão, havia
suspeita de que a menina
estivesse grávida do padrasto. E
foi justamente essa suspeita que
fez com que a mãe da menina
descobrisse o crime.
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IMAGEM mostra o documento que será
encaminhado ao reitor da Unioeste
solicitando a contratação de intérprete

Abaixo-assinado
O Diretório Central dos Estudantes e o Centro Acadêmico de
Pedagogia da Unioeste de Cascavel vão entregar ao reitor Paulo
Sérgio Wolff, o Cascá, um abaixo-assinado na tentativa de exigir a
abertura de processo seletivo para intérprete de Libras. No documento, pedem ainda que “estabeleça diálogo efetivo com o Governo do Paraná” para que haja a contratação de profissionais.
“Precisamos ter aula, queremos ter aula, estamos na universidade
para isso, e mesmo assim não conseguimos”, diz a estudante.

Mais uma baixa
no fim do mês
Em breve, o único intérprete
da turma da noite de
Pedagogia vai sair. Isso porque
o profissional foi aprovado em
concurso público fora da
instituição e assume o cargo já
no próximo mês. “No fim do
mês ele já sai da Unioeste e aí
a turma vai ficar sem
[intérprete]”, comenta Diécilly.

O que diz a
Unioeste
Por meio de sua assessoria
de imprensa, o reitor Cascá
disse que, no momento,
não vai se pronunciar.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Divulgação
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“A gosto
de Deus”

Proibido colar cartazes
FÁBIO DONEGÁ

Pessoas flagradas em atos
de vandalismo ou mesmo colando car tazes nos pontos de ônibus ao redor da Praça Wilson
Joffre serão penalizadas.
O prefeito Leonaldo Paranhos
esteve no local para fiscalizar
melhorias que foram feitas nos
pontos de ônibus e a par tir de
agora não irá admitir o desrespeito com os espaços públicos.
“Vamos multar as pessoas
que colam papéis aqui, por
isso quero pedir ajuda da população no sentido de fiscali- Na tarde de ontem havia alguns adesivos de mototaxi colados sobre a nova pintura
zar. Se você ver algum car taz de
evento ou alguma coisa colada
denuncie à prefeitura para que
a gente possa tomar providências”, solicita o prefeito nas
redes sociais.
Os pontos de ônibus que estavam pichados e lotados de papeis receberam pintura interna
e externa. “Nós fizemos pintura,
pois temos projeto para recuperar toda a Praça, inclusive fazer
cober tura onde ocorre a feira”,
Entre 2011 e 2015, o número de suicídios cresceu 12% no Brasil. As estatísticas apontam que o suicídio é
esclarece Paranhos.
Nos postes de iluminação ain- mais frequente entre jovens entre 15 e 29 anos, entre indígenas, no grupo dos idosos com mais de 70 anos, e
da há sinais do vandalismo e proporcionalmente à população, na região sul do Brasil. O tema foi debatido em audiência pública na noite de
terça-feira, na Câmara dos vereadores, com a presença de autoridades e especialistas no assunto.
muitos deles foram pichados.

A gosto de Deus. É exatamente
este o prazo que a população de Cascavel pode esperar para ver, enfim, as
obras de ampliação da PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel). A informação foi confirmada ontem pela assessoria de imprensa da Sesp (Secretaria Estadual de Segurança Pública e
Administração Penitenciária) a reportagem do Hoje News.
Segundo a assessoria, o projeto
que prevê a realização de obras na PIC
está na CEF (Caixa Econômica Federal) para a última conferência. Somente após isso, que não tem prazo definido, é que o projeto será encaminhado para a Paraná Edificações para a
assinatura do contrato, para posterior início dos trabalhos.
Em julho, a mesma assessoria já
havia garantido ao Hoje News que as
obras começariam em agosto, o que
não ocorreu. O motivo seria uma reprogramação de todo processo junto
a empresa responsável pela obra.
A obra era para ter sido entregue
há mais de dois anos e a retomada
oficial foi anunciada em abril deste
ano pelo Governo do Estado. Ela faria
parte da ampliação do sistema penitenciário do Paraná em cerca de sete
mil vagas. Em Cascavel, segundo a
Sesp, serão criadas 334 novas vagas.

OBRA DEVERIA ter sido entregue no segundo semestre de 2015
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Arquivo

Ampliação
Segundo arquivos do Jornal Hoje, a responsável pela obra de ampliação da PIC
(Penitenciária Industrial de Cascavel) é a Doliwa e Dias Ltda. No início das obras o
custo inicial era estimado em R$ 3,7 milhões, mas, por conta dos atrasos por parte
do Governo, a construtora que iniciou a ampliação em abril de 2014 ficou no local
por um ano e deixou somente 13% da obra concluída. Para a retomada, um estudo
deve ser feito para avaliar se a estrutura deixada há mais de dois anos poderá ou não
ser reaproveitada.

MELHORIAS

As melhorias na PIC tiveram
início em abril de 2014,
antes mesmo da rebelião da
PEC (Penitenciária Estadual
de Cascavel), em agosto do
mesmo ano. A previsão à
época era de que elas
estivessem concluídas ainda no
primeiro semestre de 2015, o
que não aconteceu.
Na época, o Governo do
Estado alegou que o Governo
Federal não teria feito os
repasses necessários ao Paraná
e, por conta de uma crise
econômica entre 2014 e
2015, todos os investimentos
também foram suspensos pelo
Estado. A previsão inicial é
de que a ampliação esteja
concluída em 2018
com um custo em torno de
R$ 6,2 milhões.
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Giro da
Violência

Cresce a mortalidade infantil

Capotou no Universitário

Uma mulher de 29 anos foi presa na noite de terça-feira por policiais militares
da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas). Os policiais
receberam denúncia de que na casa, no Bairro 14 de Novembro, funcionava um
ponto de tráfico de drogas. Ao chegar na residência, a equipe abordou a
mulher e encontrou 15 tabletes de drogas dentro de uma caixa de isopor, que
totalizaram nove quilos. Ela foi encaminhada para a 15ª SDP (Subdivisão
Policial) de Cascavel.

Briga de família
Duas pessoas ficaram feridas
ontem em uma discussão em família no Bairro Parque São Paulo,
em Cascavel. Segundo testemunhas, Wanderlei da Luz Lopes, de
42 anos, chegou na casa da exmulher, na Rua Joaquim Távora,
e começou agredi-la. Para defender a irmã, a ex-cunhada também
entrou na briga e elas teriam
atingido Wanderlei com um tijolo
e uma cadeira.
O homem sofreu um corte na
cabeça e foi encaminhado pelo Si-

ate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência)
para a UPA (Unidade de ProntoAtendimento) Veneza.
Já a ex-companheira dele, Lediane de Camargo, que foi agredida
por Wanderlei, teve contusão e
traumatismo craniano encefálico
leve, e foi levada pelo Siate ao
Hospital Universitário. Policiais
militares foram acionados por vizinhos para conter a briga, que teria
começado porque Wanderlei, que não
aceitava o fim do relacionamento.
SECOM

Agentes da Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e Trânsito)
apreenderam ontem, na Rua Presidente
Kennedy, um veículo com mais de R$ 35
mil em débitos. Segundo os agentes, eles
teriam parado o condutor da Saveiro
porque ele estava falando ao telefone. Ao
consultar a documentação, descobriram
que o carro possuía inúmeras multas. Além
disso, o motorista estava dirigindo com a
CNH (Carteira Nacional de Habilitação)
suspensa.

Três pessoas ficaram feridas na
tarde de ontem em um
capotamento, registrado na Rua
Ciências Sociais, no Bairro
Universitário. Segundo
testemunhas, um Classic
trafegava pela Rua Gurgel e um
Fox pela Rua Ciências Sociais,
quando houve a batida. Valentim
Favarin, de 65 anos, teve
ferimentos no rosto e nas
costas. Uma menina de 9 anos
teve escoriações no abdômen e
Franciele Terezinha Ramos, de 27
anos, teve ferimentos na perna e
abdômen.

Cofre da Unioeste
Bandidos estouraram uma porta
que dá acesso ao escritório do
restaurante da Unioeste na
madrugada de ontem, em
Cascavel. Funcionários que
chegaram para trabalhar pela
manhã acionaram a Polícia
Militar. Mesmo o cofre estando
chumbado na parede, os
criminosos conseguiram levá-lo.
Não foi repassado a quantia de
dinheiro levada.

Preso com arma
Policiais militares e guardas
municipais de Cascavel
prenderam ontem, durante o
cumprimento de uma
reintegração de posse na
esquina das ruas Madrid com
Suécia, no Bairro Cascavel Velho,
um homem com um mandado de
prisão em aberto. Com ele as
equipes encontraram ainda uma
espingarda calibre 12, cinco
cartuchos e porções de
maconha. Segundo o homem,
ele teria comprado a arma para
se proteger.

DIVULGAÇÃO

AÍLTON SANTOS

Evento reuniu profissionais
de saúde para debate a
mortalidade infantil
Participação

A taxa de mortalidade infantil em Cascavel subiu de 8.4 para
cada mil nascidos vivos, para
10.4 para cada mil nascidos vivos de janeiro a agosto deste
ano, no comparativo com o mesmo período do ano passado. Em
igual período, foi registrada uma
mor te materna.
Os números foram apresentados ontem no 4° Simpósio do Comitê Municipal de Prevenção e Investigação da Mortalidade Materno-Infantil, que reúne médicos,
enfermeiros e assistentes sociais

da rede pública e privada do Município que atuam com gestantes
e mães que acabam de dar à luz.
Os números preocupam, mesmo estando abaixo dos índices
preconizados pelo Ministério da
Saúde, que são de menos de 15
óbitos para cada mil nascidos vivos, porque os índices englobam
famílias de todas as classes sociais e indicam que o pré-natal
pode estar deixando de ser seguido à risca, assim como os cuidados com o bebê no nascimento,
com a chamada puericultura.

Cerca de 150 pessoas participaram
do simpósio. Eles debatem a
prevenção da mortalidade, com
temas como a hipertensão na
gestação, a incompetência istmocervical, o protocolo de consultas de
pré-natal e acidentes na infância,
por exemplo, que são os temas que
foram escolhidos a partir dos dados
obtidos após investigação de óbitos
fetal, infantil e materno ocorridos
em Cascavel.

Pré-natal
“O pré-natal e a puericultura
precisam continuar a ser
incentivados com educação e
saúde, de modo que mais
gestantes e mães entendam a
importância desse acompanhamento
e das consultas mensais tanto
dela, quanto do bebê após o
nascimento. Muitas doenças que
levam ao óbito podem ser
identificadas precocemente no prénatal e tratadas”, alerta a médica
da Vigilância Epidemiológica
Luciana Tavares, que integra o
Comitê.
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Marcas
As finais dos campeonatos
Paranaense de Velocidade e do
Metropolitano de Marcas de
Cascavel, marcadas para 8 de
outubro, no Autódromo Zilmar
Beux, em Cascavel, já agita pilotos
do Paraná e de Santa Catarina.
Muitos querem participar da prova
também para se prepararem para
a Cascavel de Ouro, que terá a 31ª
edição no dia 5 de novembro. A
prova vai marcar os 50 anos de
história do evento.

Fórmula 1
Max Verstappen vem em um ano
cheio de tropeços, marcado pela
falta de confiabilidade no carro da
Red Bull, mas não deixou os
problemas abalarem sua
confiança. O holandês avaliou que
estaria na briga pelo título de 2017
se estivesse em Mercedes ou
Ferrari. Questionado pela
publicação alemã “Auto Motor und
Sport” se seria campeão guiando
por Mercedes ou Ferrari neste ano,
Verstappen respondeu: “Estou
100% convencido disso”. Na
disputa interna da Red Bull,
Verstappen leva vantagem em
relação a Daniel Ricciardo nas
classificações, mas a história tem
sido diferente aos domingos. O
australiano soma 162 pontos
contra 68 do holandês. Hoje, às
23h (de Brasília), os pilotos vão à
pista para o 1º treino livre do GP da
Malásia. A corrida de domingo, às
4h, marcará a despedida do
circuito de Sepang da F1.

Neste domingo, dia 1º de outubro, a Stock Car
volta a correr na Argentina depois de dez anos.
Na última vez que a principal categoria do
automobilismo brasileiro esteve em Buenos Aires,
Cacá Bueno foi o vencedor, seguido por Thiago
Camilo (foto). Hoje os carros são outros - o
modelo atual foi lançado na temporada 2009 -, e
apenas oito pilotos que formaram em 2007
permanecem no grid: Ricardo Zonta, Daniel Serra,
Marcos Gomes, Valdeno Brito, Ricardo Maurício e
Allam Khodair, além de Bueno e Camilo. O modo
de disputa também mudou de uma corrida única
para rodada dupla. A quatro etapas para o fim da
temporada, a missão de quase todos os pilotos é
uma só: frear o líder Daniel Serra, que tem 235
pontos. Thiago Camilo (222), Átila Abreu
(190), Felipe Fraga (174) e Cacá Bueno
(166) completam o top 5. A rodada dupla de
Buenos Aires (Autódromo Oscar Alfredo
Gálvez), nona das 12 etapas da temporada
2017, começará às 14h no domingo, com
transmissão do SporTV, que no sábado transmite a
classificação no mesmo horário.
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Quatro mil itens Giro Político
para analisar

politica@jhoje.com.br

Licitação IPMC

A análise da empresa
vencedora para construir o
Centro Intergeracional do
Bairro Cascavel Velho deve
demorar de 20 a 30 dias.
Isso porque são mais de
quatro mil itens na documentação que deverão ser
analisados pela Comissão
de Licitação da Prefeitura,
e todos eles precisam estar de acordo.
É por isso que a obra,
efetivamente, deve começar apenas em meados de
novembro. O processo
burocrático ocorre porque
se trata de uma licitação
pública nacional e que
segue as políticas do BID

(Banco Interamericano de
Desenvolvimento), já que
a construção está prevista no PDI (Plano de Desenvolvimento Integrado).
Cinco empresas participaram do certame ontem, apresentando os
preços e a documentação. A empresa que apresentou o menor preço foi
a PC Construção, de Cascavel, com R$ 1.593.445,77.
A previsão da prefeitura era
investir R$ 1.876.076,53.
Porém, apesar de ela
apresentar o menor preço, por conta dessa necessidade de análise
dos documentos.

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, 28 de setembro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Será retomada a licitação para a escolha da empresa que
vai fazer a reforma do imóvel onde será a nova sede do
IPMC. O certame será no dia 4 de outubro, às 10h, na
atual sede. O processo, aberto no dia 4 de setembro,
atraiu sete empresas. Duas delas foram desclassificadas
por não atender às exigências do edital.

Valores
O processo segue com
abertura dos envelopes das
cinco empresas
habilitadas. O valor
máximo para a reforma
previsto é de R$
802.820,82. O imóvel que
receberá a reforma fica na
Rua São Paulo, nº 1.577,
que pertence o Fundo
Previdenciário do IPMC. A
concorrência será
transmitida ao vivo pelas
redes sociais.

Felicidade do idoso
Na sexta-feira, a prefeitura
promove, no Parque de
Exposições Celso Garcia
Cid, das 9h às 17h a
segunda edição do

Felicidade do Idoso.
Aproximadamente dois mil
idosos vão participar do
Seminário sobre a Defesa
dos Direitos da Pessoa
Idosa. Deputados Federais,
Comissão de Defesa da
Pessoa Idosa da Câmara dos
Deputados.

Candidatura à vista?
Nas redes sociais, Gugu
Bueno dá indícios de uma
futura candidatura a
deputado estadual para
2018. O comentário surgiu
depois de uma publicação de
um eleitor. “Firme para
candidato a deputado
estadual, vereador?”, pediu.
Gugu respondeu dizendo:
“Estamos construindo
o caminho”.

AUDIÊNCIA
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Arquivo/Lorena Manarin

T erminal

LOCAL está
abandonado e agora
será usado para
espaço de lazer

“Amanhã [hoje] ocorre a licitação do Terminal Sudoeste que será nos mesmos moldes e precisa de
análise da comissão. No caso da construção do Centro, são 300 dias para execução da obra”, explica o
diretor do Departamento de Compras, Edson Zorek.
A obra será feita onde está instalado o Centro Poliesportivo do Jardim Veneza, perto do Cense. Abandonada, a estrutura nunca chegou a ser entregue para
o Município e está há anos parada.

O psiquiatra Fabiano Agostinho, que participou na
Câmara de Vereadores da audiência que discutiu a
prevenção de suicídio, abordou destacou a necessidade
de alertar as famílias para o aumento de 30% nos índices
de suicídio entre jovens nas últimas décadas. Agostinho
chamou a atenção ainda para os fatores de risco: 90%
das vítimas apresentavam pelo menos um transtorno
psiquiátrico, especialmente a depressão, considerada o
principal fator de risco para o suicídio.
z Além dos vereadores que compõem a Comissão de
Finanças – Serginho e Mazzuti – apenas outros dois
compareceram a prestação de contas ontem.
z Carlinhos de Oliveira e Celso Dal Molin estavam
presentes. Os demais não tiveram interesse em participar.
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Preocupação com
limite prudencial

Prestação de contas foi apresentada no plenário da CÂMARA DE VEREADORES
Um dos itens que chamaram a
atenção na prestação de contas da
Prefeitura de Cascavel ontem foi o
limite prudencial. Apesar de estar
bem melhor que a maioria dos municípios e ter diminuído bastante a
porcentagem desde o início do ano,
a administração segue com 48,56%
do orçamento gasto com a folha de
pagamento. A grande preocupação
é que a porcentagem está próxima
do limite de alerta, de 48,6%. O limite prudencial é de 51,3% e o
máximo a ser aplicado é de 54%.
O problema está em como esse
limite vai ficar com as contratações.
A administração está selecionando
funcionários do concurso para atuar nas unidades do Conjunto Riviera. Só no edital do último sábado, o
chamamento foi de 61 pessoas.
Isso sem contar o chamamento
dos demais aprovados, o aumento

no salário dos educadores e a terceirização da UPA Tancredo. Tudo
isso que reflete na folha. “Tudo o que
fazemos ou o que contratamos, realizamos um estudo para saber o que
isso vai implicar no limite prudenci-

al. Posso dizer que ainda estamos
tranquilos porque há municípios que
superam os 54% e outros que chegam a investir mais de 95% do orçamento com folha”, afirma o secretário de Finanças, Renato Segalla.

Arrecadação menor
A previsão orçamentária para o 2º quadrimestre era de R$
301.831.235,60. Porém, entraram em caixa apenas R$
249.066.525,67. Mais de R$ 50 mi de diferença. “A previsão é
atualizada a cada momento ou evento novo. Por exemplo, existe
um convênio com governo do Estado de R$ 7 milhões para reformar a Avenida Tito Muffato. É uma receita projetada, mas não
significa que ela tenha entrado. Por isso varia muito. Isso sem
contar que algumas verbas de transferências do Governo Federal
vieram em escala menor do que a gente esperava, por conta da
situação política e econômica”, explica Segalla. Em contrapartida,
a despesa também foi menor do que o previsto. A previsão atualizada para o quadrimestre era de R$ 297.835.579,35. E desse
montante foi empenhada a quantia de R$ 219.468.156,49.
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Ouro, prata e bronze

FOTOS: ACADEMIA DOJO

A equipe da Academia Dojo de
karatê Shotokan do Colégio Marista de
Cascavel foi destaque em Umuarama
durante o fim de semana, nas disputas da 1ª Copa Nintai de Karatê.
Comandada pelo professor Volmir
Maziero, a delegação cascavelense
voltou para casa com 19 medalhas.
O detalhe é que a equipe contou com
10 integrantes. No geral, foram 49
atletas representantes quatro academias, de Cascavel e Umuarama.
Das 19 medalhas conquistadas pela
Dojo, seis foram de ouro, seis foram
de prata e sete foram de bronze. Destaque individual para o jovem Rafael
Gomes, que tem apenas 11 anos, é

faixa verde, e foi o único a voltar para
casa com duas medalhas de primeiro
lugar, no kata (luta imaginária) e no kumite (combate). Já Helena Hanai subiu
no lugar mais alto do pódio no kata e
no segundo degrau no kumite.
Os demais integrantes da equipe
foram Endrio Lopes (3º no kata e 2º
no kumite), Wesley Maziero (3º no
kata e 1º no kumite), Caetano Canteri (2º no kumite), Hudson Campos
(3º no kata e 3º no kumite), Luiz Hanai (2º no kata e 2º no kumite), Maico Sullivan (3º no kata e 1º no kumite), João Martelli (2º no kata e 3º no
kumite) e Junior Campos (3º no kata
e 1º no kumite)
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AA COMERCIAL

Comparativo com outros municípios
A Secretaria de Finanças apresentou um
comparativo da receita tributária com
outras cidades. Nos dois quadrimestres,
com tributos, foram arrecadados R$
166.472.571,89 de janeiro a agosto de
2017, uma evolução de 17,57% em
comparação ao mesmo período do ano
passado. Esse percentual é superior a
muitos municípios como Toledo
(15,65%), Londrina (9,53%) e Foz do
Iguaçu (8,21%). Confira a tabela com os
números da arrecadação no mesmo
período em alguns municípios:

RECEITA TRIBUTÁRIA
Município

A equipe de futsal da Associação Atlética Comercial terminou invicta a 3ª fase da Liga NFP (Novo Futsal Paraná),
realizada fim de semana em Cascavel, pela categoria sub-10. A disputa, realizada nos ginásios Sérgio Mauro
Festugatto e Odilon Reinhardt (Neva) contou também com a participação da ADAF Futsal, além de times do
Medianeira Futsal e do Academia Futsal/Londrina. Comandado pelo técnico Aladinho, o time do Comercial venceu o
duelo cascavelense com a ADAF por 3 a 0, o jogo com os londrinenses por 3 a 2 e a partida com os
medianeirenses por 2 a 1.

Secretário estadual
entrega KITS ESPORTIVOS
em Cascavel
O secretário estadual do Esporte e Turismo, Douglas Fabrício, estará nesta quinta-feira em
Cascavel para realizar a entrega de material esportivo para
entidades de 25 municípios da
região Oeste e também do Sudoeste do Paraná.
O material faz parte do Programa Paraná Mais Esporte. A solenidade de repasse dos equipa-

mentos esportivos adaptados e regular será às 16h30, no Ginásio de
Esportes da Apae de Cascavel.
Entre os municípios beneficiados, constam Cascavel, Anahy, Boa
Vista da Aparecida, Bela Vista da
Caroba, Braganey, Cafelândia, Campo Bonito, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Catanduvas, Céu Azul,
Corbélia, Guarania-

çu, Ibema, Lindoeste, Nova Prata do Iguaçu, Pérola do Oeste,
Planalto, Pranchita, Realeza,
Salto do Lontra, Santa
Izabel do Oeste, Santa
Tereza, Três Barras e
Vera Cruz.
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São Paulo
Foz do Iguaçu
Maringá
Londrina
Toledo
Cascavel

Arrecadação 2017
jan. a agosto
R$ 17.483.050.646
R$ 146.570.451,76
R$ 315.383.245,06
R$ 360.243.144,49
R$ 68.376.977,57
R$ 166.472.471,89
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Educação e Saúde
As pastas de Educação e de Saúde continuam lideres em investimentos. Na Educação, para o 2º quadrimestre foram R$
70.288.606,95. E para Saúde R$ 71.191.724,69. Essas as quantias empenhadas no quadrimestre. Mesmo assim, o investimento
em Educação ficou abaixo do que deveria. Das receitas de impostos e de transferências, onde a arrecadação ficou em R$
346.203.907,80, 25% deveriam ser aplicados em Educação. Porém, a porcentagem ficou em 17,81%. “Isso é normal, se você analisar os anos anteriores, no primeiro e no segundo quadrimestre.
Com o fim do ano a porcentagem se normaliza. Temos diversos
empenhos na pasta de Educação, além da contratação de educadores prevista, pagamento de 13º salário, um terço de férias, entre
outros”, explica o secretário de Finanças Renato Segalla. Já em
Saúde, o percentual aplicado foi maior do que o previsto: de 27,41%.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Fábio Donegá

Legislativo
também detalhou
receitas e despesas
do quadrimestre

Na Câmara
O Legislativo também prestou
contas do quadrimestre. Em
caixa, haviam R$ 9.191.326,13,
sendo R$ 2.273.436,13 de saldo do
primeiro quadrimestre. As despesas
ficaram em R$ 5.980.648,94.
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A quem interessa denegrir a imagem da Guarda Municipal? Com menos de sete meses nas ruas, a Guarda já
realizou perto de mil operações, incluindo flagrantes, apreensões, recuperação de veículos e até prisão de indivíduos procurados pela Justiça. Mas ganham destaque duas
ações em que, aparentemente, houve excessos: casos
do vendedor ambulante e do cidadão na UPA Brasília.
Nos dois casos que acenderam a ira de alguns contra a
Guarda não há unanimidade. Fica evidente que houve resistência e, no caso do vendedor, tentativa de fuga, já que o
indivíduo tinha mandado de prisão. É possível sim que os
agentes tenham cometido exageros. E não há justificativa
para isso. E em ambos os casos a resposta do comando foi
imediata, afastando os envolvidos e apuração dos fatos.
Alguns mais afoitos ou mal-intencionados questionam
o comandante da GM, o coronel reformado da PM Avelino
José Novakoski. Dizem que é hora de o comando “tirar o
pijama”, um eufemismo para dizer que o coronel está velho e aposentado. Expressão pejorativa! Novakoski comandou batalhões importantes da PM do Paraná, é experiente, íntegro e leva a sério sua responsabilidade.
Até uma audiência pública está sendo chamada para
discutir o tema pela Comissão de Segurança da Câmara.
A pergunta é: a audiência coloca em debate os excessos
e desvios de conduta das demais corporações (Polícia
Militar e Polícia Civil) ou apenas da GM?

Aos 48min do 2º tempo

zSegurança

zAeroporto

O delegado geral da Polícia
Civil do Paraná, Julio Reis, é
o convidado especial da
Associação Comercial e
Industrial de Cascavel (Acic)
para a reunião empresarial
de hoje. Ele vai falar sobre
ações e atividades da
polícia, principalmente na
região de Cascavel, e
apresentar números da
segurança pública. O
encontro será às 18h30, na
Sala Paraná. As reuniões
semanais da Acic acontecem
todas as quintas-feiras.

A Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e
Trânsito) concluiu a reforma
dos banheiros do Aeroporto
Municipal Coronel Adalberto
Mendes da Silva, com o
objetivo de proporcionar maior
conforto e comodidade aos
passageiros. Segundo o
presidente da Companhia, Alsir
Pelissaro, “quando colocamos
em prática as reformas,
devemos pensar primeiramente
naqueles que irão utilizar o
local, dando prioridade às
necessidades deles”.

A popularidade da
pequena Gabrielly
Trevisan Ferreira,
que nasceu com
quase seis quilos e
foi mostrada em
primeira mão pelo
Hoje News.

O ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva
que continua
zombando da
Justiça ao
apresentar
recibos com datas
inexistentes.

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

LIGA DOS CAMPEÕES
Qarabag 1x2 Roma
Juventus 2x0 Olympiacos
Anderlecht 0x3 Celtic
PSG 3x0 B. de Munique
Sporting 0x1 Barcelona
Basel 5x0 Benfica
Atlético de Madri 1x2 Chelsea
CSKA Moscou 1x4 Man. United

NOTAS

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)
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Com gol contra
O Barcelona manteve o bom momento na temporada ao derrotar o Sporting, ontem, na Liga dos Campeões. O clube catalão superou os portugueses
no Estádio José Alvalade por 1 a 0, graças a um gol contra do uruguaio
Coates, e se isolou na ponta do Grupo D da competição europeia após duas
rodadas. O placar refletiu como foi a partida em Lisboa: grande equilíbrio,
apesar da maior posse de bola dos espanhóis. Com o triunfo, depois da vitória por 3 a 0 sobre a Juventus, o Barça chegou aos seis pontos. Já Sporting
e Juventus têm três pontos cada, mas com os portugueses em segundo por
melhor saldo de gols. Já o Olympiacos ainda não pontuou.

Lotofácil

Sexta
K 20 L 15

Megasena
Parcialmente
nublado com chuvas
e trovoadas

Parcialmente
nublado com chuvas
e trovoadas

Pancadas de
chuvas isoladas

Parcialmente
nublado com chuvas
e trovoadas

Fases da lua
CRESCENTE
27/09 - 23h53

CHEIA
05/10 - 15h40

MINGUANTE
12/10 - 09h25

NOVA
19/10 - 17h12

Fonte: Simepar

Diretor
Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

No duelo de postulantes a uma
vaga nas oitavas de final da Liga
dos Campeões, o Chelsea
conseguiu a virada sobre o
Atlético de Madri no último
minuto, na Espanha. No
camarote do estádio, Diego
Costa, novo reforço da equipe
espanhola, viu sua antiga equipe
conseguir a vitória por 2 a 1.
Mesmo com o Chelsea iniciando a
partida na pressão, com direito a
uma bola na trave de Morata, foi
o Atlético de Madri quem abriu o
placar. Aos 38min da etapa
inicial, David Luiz puxou Lucas
Hernández dentro da área e o
árbitro deu pênalti. Na cobrança,
Griezmann bateu no meio e
balançou as redes. No segundo
tempo, o Chelsea empatou com
Morata aos 14min e virou com aos
48min com Batshuayi.

A semana teve muitos boatos envolvendo brigas no elenco do PSG, mas a
equipe de Unai Emery mostrou seu valor com a boa vitória por 3 a 0 sobre o
Bayern de Munique, ontem, pela segunda rodada do Grupo B da Liga dos
Campeões. Os gols foram marcados por Daniel Alves, Cavani e Neymar, que
comemoraram juntos e abafaram a tese de um desentendimento. Com a vitória,
o time francês segue líder e 100% na primeira fase da competição, com três
pontos de vantagem sobre o próprio Bayern. Na outra partida da chave, o
Celtic venceu o Anderlecht por 2 a 0 fora de casa e avançou para o terceiro
lugar, também com três pontos, mas com saldo inferior ao do Bayern.

Curitiba

Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman
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PLACAR DE ONTEM

EFE

Ministro Luiz Fux, do
STF, ao sugerir que Aécio
deveria ter pedido
afastamento do Senado.

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

“Já que ele não teve esse
gesto de grandeza, nós
vamos auxiliá-lo a pedir
uma licença para sair do
Senado Federal, para que
ele possa comprovar à
sociedade sua
ausência de culpa”.

A GUARDA MUNICIPAL
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AMERICANA-MG
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NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Tecnologia na
construção civil
Amanhã, o Sinduscon
promove o Workshop
“Implementação do BIM Building Information
Modeling”, uma iniciativa
do Comitê de Meio
Ambiente do Sindicato da
Indústria da Construção
Civil Paraná Oeste
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A bela LUANA VEBER
é o destaque desta
quinta-feira. O clique é de
Arivonil Policarpo

gente@jhoje.com.br

oOo
O BIM é uma inovadora
ferramenta tecnológica da
construção civil e é
utilizado para demonstrar
todo o ciclo de vida do
canteiro de obras. O evento
terá início às 18h, na sede
do Sindicato, Avenida
Assunção, 690, Centro.

Halloween
Dia 28 de outubro tem a
2a Halloween Fest Run, a
prova mais divertida de
2017. Serão quatro
quilômetros de puro arrepio
e muita alegria e,
ao final, uma grande
confraternização.
Põe na agenda.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Marlene Magnabosco, Vera
Berto e Rose Volpato no
jantar que movimentou
a cidade recentemente.

Não chores porque já
terminou, sorria porque
aconteceu.
Gabriel García Márques

GINA PRAT

Dia de dança

Bazar solidário

Todas as quintas-feiras tem
oficina de dança Hip Hop
no espaço cultural do Lago,
das 13h30 às 15h, das
15h15 às 16h45 e das 17h
às 18h30. As oficinas fazem
parte do Culturação e têm
como objetivo
descentralizar a arte e a
cultura, estendendo suas
atividades a bairros e
distritos, nas diversas
regiões da cidade de
Cascavel. Inscreva-se!

Sábado e domingo, o
Albergue Noturno André
Luiz promove o bazar de
liquidação inverno e verão.
São várias peças, novas,
seminovas e usadas com
preços a partir de R$ 2. O
endreço é Rua Sandino
Erasmo de Amorim, 1.984.

Sabores e Amores
Será amanhã o lançamento
do livro Sabores e Amores,
da escritora Silvana Marcia
Schilive. O evento é às
19h30, na Biblioteca
Pública Municipal Sandálio
dos Santos, em Cascavel.

FeliCidade
Amanhã tem a 2ª Edição do
FeliCidade. O evento é em
comemoração ao Dia do
Idoso, que é celebrado em
1o de outubro. Será
realizado no Parque de
Exposições de Cascavel, das
9h às 16h, com atividades
diversas. Os convites podem
ser retirados nos Cras.
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Nos pênaltis, Cruzeiro
vence o Fla e fatura título

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

O Cruzeiro é o campeão da
Copa do Brasil 2017! Na noite de
ontem, a Raposa decidiu o título
ao lado do Flamengo, no Mineirão,
e ficou com a taça em casa após
vencer nos pênaltis por 5 a 3. No
jogo de ida, empate em 1 a 1 e,
nesta noite, 0 a 0 no tempo regulamentar. É a quinta vez que a equipe mineira conquista a competição nacional.
Como não podia ser diferente,
os dos times entraram focados e
buscando o ataque aos poucos.
O primeiro lance de perigo foi com
o Flamengo, aos seis minutos,
quando Paolo Guerrero cobrou falta no ângulo do goleiro Fábio e viu
a bola beliscar a trave antes de
sair. A primeira boa chance do
Cruzeiro veio aos 13.
PLACAR DE ONTEM
COPA DO BRASIL
Cruzeiro*1 (5) x (3) 1 Flamengo
* Campeão
SÉRIE B
Internacional 2 x 1 América-MG

Arrascaeta pegou bola rebatida em Willian Arão e finalizou pelo
lado esquerdo do gol rubro-negro.
No lance seguinte, mais uma investida da Raposa: Thiago Neves
recebeu bom passe de Arrascaeta e bateu cruzado por cima do gol
de Alex Muralha. Ocupando bem

o campo de ataque, principalmente pelo meio, o time mineiro teve
melhor aproveitamento em passes e criou outras boas chances
de marcar. Do lado do Flamengo,
destaque para o zagueiro Juan, parando todas as investidas pelo
lado esquerdo.

SEGUNDO TEMPO
Na segunda etapa, o Cruzeiro voltou com postura mais ofensiva e ficou
os primeiros 15 minutos no campo de ataque. Thiago Neves, Alisson e
Arrascaeta deram trabalho ao setor defensivo rubro-negro, que
segurou bem as investidas. Depois, o Flamengo voltou a pressionar
também, com boas chegadas de Everton, Diego e Guerrero. Em uma
das melhores chances para a Raposa, Muralha tirou com um tapa para o
lado o chute de Diogo Barbosa, e Arrascaeta quase cabeceou para
dentro do gol. Correndo até o apito final, os dois times não balançaram
as redes e levaram a decisão para as penalidades.

O TÍTULO NOS PÊNALTIS
Diante de sua torcida, na atmosfera mais positiva possível, o Cruzeiro
iniciou a cobrança de pênaltis com Henrique, que bateu no meio do gol
e marcou. Depois, Léo, Hudson, Diogo Barbosa e Thiago Neves também
converteram. Do lado do Flamengo, Guerrero, Juan e Trauco marcaram,
enquanto Diego foi parado na defesa de Fábio. Com a vitória por 5 a 3,
o Cruzeiro sagrou-se pentacampeão da Copa do Brasil!
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Parabéns!

FOTOS: DIVULGAÇÃO

FOTÓGRAFA DE CASCAVEL
tem trabalho reconhecido
em prêmio internacional

João Fadanelli, Ires Schulz, Miguel Portela, Cilmara Cil, Mazzantti Alessandra, Odair Cunha
Marques, Alberi Antonio Daubermann e Maristela Dalmina.

Salmo do Dia Salmo 104:1-7
Bendize, ó minha alma, ao Senhor! Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo; estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um
vestido, estende os céus como uma
cortina. Põe nas águas as vigas das
suas câmaras; faz das nuvens o seu
carro, anda sobre as asas do vento.
Faz dos seus anjos espíritos, dos seus
ministros um fogo abrasador.
Lançou os fundamentos da terra; ela não
vacilará em tempo algum. Tu a cobriste
com o abismo, como com um vestido; as
águas estavam sobre os montes.

fotógrafa de Cascavel, Huaíne
Nunes, foi a única profissional de
fotografia da região Oeste do Paraná a
ter um trabalho selecionado na 5ª
temporada do "Outstanding Maternity
Award", premiação internacional de
fotografia de família. A foto de Huaíne
está entre outras 61 imagens escolhidas
no mundo todo: foram premiados
fotógrafos da Alemanha, Bélgica,
Holanda, França, Estados Unidos e Brasil
que retrataram gestantes, partos, recémnascidos ou famílias.

A

Protege os dias: 05/05 - 17/07 - 28/09 10/12 - 21/02. Número de sorte:
10. Mês de mudança: outubro. Carta
do tarô:.A roda da fortuna.Está presente
na Terra:.de 15:20 às 15:40

Quem nasce sob esta influência será
um construtor dos planos angelicais.
Doce e terno, terá caráter agradável
e conseguirá se destacar devido a
seu enorme carisma. Justo por excelência, incorruptível e de fé elevada, a verdade será uma constante
em suas atitudes. Dinâmico, vive seu
dia-a-dia de maneira espetacular,
aproveitando cada segundo para
a realização imediata de cada
idéia que surge. Irá além de
suas próprias forças sem dissipar energia.

Libra
Escorpião

Hoje, vai sobrar confiança para mostrar o que pensa e até conhecer novas
pessoas. Em casa, porém, procure ceder em algumas coisas se quiser manter a harmonia com os familiares. Cor:
lilás.

Sagitário

Sua atenção vai se voltar para as finanças e você estará em busca de
segurança. A família pode ajudar, se
estiver precisando de grana. Talvez
não se interesse por um lance passageiro. Cor: azul.

As estrelas enviam boas energias para
a profissão. Se pensa em conquistar
uma promoção, melhor agir nos bastidores. Deixe as diferenças pessoais
de lado. Cor: laranja.

Capricórnio

Raciocínio rápido e boas ideias vão
movimentar esta quarta-feira. Mas, no
trabalho, redobre a atenção para não
perder papel ou informação importante. Cor: azul-marinho.

Bom dia para se arriscar e se aventurar em algo novo. Só não é o melhor
momento para misturar amizade e dinheiro. Se precisa de conselho, procure um amigo. Cor: pink.

Se anda pensando em viajar, seus planos têm tudo para correr bem, especialmente na companhia dos amigos. Saia
da rotina com quem ama! Cor: creme.

Aquário

Os laços familiares estão em alta e você
pode até conseguir um emprego através de um parente, se está procurando. Vale a pena dar uma mãozinha a
alguém de casa, se pedirem a sua ajuda. Cor: bege.

Seu desafio será agir nos bastidores e
manter distância de quem não merece
confiança, especialmente no trabalho.
Se seguir a sua intuição, pode conseguir algum lucro. Cor: marrom.

É hora de fazer algumas mudanças e
se livrar de tudo o que não usa mais.
Reveja os gastos e faça os ajustes necessários. Nas amizades, há sinal de
tensão. Cor: roxo.

Peixes

O contato pode
ser feito pelos
telefones: (45) 9
9995-8599 e
3037-5647.

Áries

Huaíne Nunes é
formada em Moda, mas
se dedica à fotografia há
nove anos. Participa dos
principais cursos da área
e ministra workshops
pelo Brasil. Já foi
colunista de um dos
maiores blogs de
fotografia do país e
hoje, além de fotografar,
também trabalha como
mentora de fotógrafos,
ajudando-os a organizar
e alavancar a carreira.

"Meu avô fotografava e meu pai também. O que hoje a
gente chama de lifestyle, meu avô já fazia na década de
60, fotografando os filhos. Cheguei a fazer fotografia de
estúdio, mas aquilo não me comovia. Fiquei com a
sensação de que eu estava perdendo a minha essência
porque se a fotografia não me emocionar, vai emocionar a
quem? Então, desde 2013, eu faço lifestyle. Não levo
acessórios, não levo nada. Sou eu, minha câmera, minha
mente aberta, um sorriso no rosto e uma linda família. Isso
é o suficiente", conta.
Desde então, os ensaios de Huaíne não ficam mais
restritos às mesmas quatro paredes. Os cenários
escolhidos representam o dia a dia das famílias. "Quando
eu fotografo recém-nascido, eu penso no filho
perguntando para a mãe: 'mãe, porque você me fotografou
assim?' E a mãe responde: 'Ai, filho, era moda, a mãe
fez'. Depois eu penso numa resposta diferente: 'Ah, filho,
essa era nossa vida quando você chegou, essa foi a
primeira casa que você morou, esse foi o quartinho que a
gente planejou'. Isso vem carregado de significado. Tem
gente que fala: 'ah, minha casa não é de revista, meu
apartamento é pequeno'. Mas é o seu lar! A sua vida do
jeito que ela é, é suficiente pra mim. Vejo beleza e
poesia nas coisas cotidianas".

Touro

A premiação tem
abrangência mundial,
mas foi criada no Brasil
pelo casal de fotógrafos
Marcos e Eliane
Pellegrini para
reconhecer e incentivar
profissionais que
trabalham com
fotografia de família e
mostrar ao mundo a
beleza de capturar esses
instantes. Huaíne Nunes
se identifica muito com
essa proposta.
Fotografando há nove
anos, ela decidiu focar
sua atuação neste
segmento em 2013,
inspirada nas fotos que
cresceu vendo.

SOBRE A
FOTÓGRAFA

Gêmeos

PREMIAÇÃO

Se usar o seu charme para se entender com os colegas, o trabalho vai correr melhor. A criatividade e a sorte estarão ao seu lado! Aproveite para entrar em contato com os amigos. Cor:
azul-turquesa.

Câncer

DE AVÔ PARA NETA

O astral é favorável para se concentrar
no trabalho e cuidar de tarefas que
podem ser feitas a sós. Embora a vida
amorosa não reserve muitas surpresas, o desejo está em alta! Cor: creme.

Leão

Huaíne Nunes se
destacou entre
profissionais do
mundo todo, com
fotografia que retrata
momento de carinho
entre pai e filha

ANJO SEALIAH

horóscopo

Virgem

Entre os participantes, a fotógrafa de Cascavel se destacou pela sensibilidade ao captar um momento
descontraído entre pai e filha.
"Enviei para o prêmio um trabalho
bem lifestyle, com fotos espontâneas, dinâmicas e com muito sentimento. Participei despretensiosamente
pela indicação de um amigo e não
imaginava que alcançaria esse resultado. Fiquei muito contente em ver
uma das minhas fotos selecionada!
É como se fosse um atestado de que
você está indo no caminho certo",
comemora Huaíne, acrescentando
que essa foi a primeira vez que participou de um concurso na área.

17

Você vai se sair melhor se juntar forças
com os colegas. Arrisque-se um pouco
mais, perseguindo suas metas! Mas não
baixe a guarda no trabalho se anda de
olho em uma promoção. Cor: cinza.
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N o velas
GLOBO

• TEMPO DE AMAR

Maria Vitória recusa pedido
de casamento de Fernão

DIVULGAÇÃO

Fernão destrói os doces de Henriqueta, e Inácio não
consegue impedi-lo. Maria Vitória tenta se consolar com
Tereza. Em Morros Verdes, Maria Vitória recusa o pedido
de casamento de Fernão. Maria Vitória se explica para
Inácio e fica decepcionada com ele. Fernão e Inácio brigam na taberna, e o sobrinho de Henriqueta acaba preso.
Maria Vitória sofre por causa de Inácio. Delfina pede que
José Augusto dê um dote para Tereza. Maria Vitória conta
para o pai que recusou o pedido de casamento de Fernão.
Henriqueta fala para Delfina sobre a prisão de seu sobrinho, e a governanta avisa a Maria Vitória, que exige que
Fernão liberte Inácio. Delfina instrui Tereza a seduzir Fernão. Inácio e Maria Vitória se declaram um para o outro.
No Rio, Celeste Hermínia aguarda a chegada de Conselheiro, que cuida de Odete.
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Lica conta para Clara sobre o sentimento por Bóris. Ellen conversa com
Tina e Anderson sobre a prova. Tato
agradece o apoio de Keyla, e K2 se
incomoda. Ninguém ri da apresentação
de Juca, à exceção de Benê. Anderson
se irrita com a aproximação entre Max
e Tina. MB anuncia a Lica que ele e
Felipe compuseram uma música em
sua homenagem.
A FORÇA DO QUERER
O policial confere os documentos de
Silvana. Eurico acorda e interroga Dita
ao não encontrar Silvana. Jeiza diz a
Cândida que falará com Caio sobre a
situação de Zeca e Ruy. Silvana é rendida por bandidos, mas Bibi a defende.
Bibi encontra os comparsas de Rubinho e Silvana volta para casa. Eurico e
Simone confrontam Silvana. Bibi resgata Dedé e se despede de Aurora. Carine recebe uma mensagem de Rubinho.
Edinalva conta para Eugênio sobre as
atitudes de Ruy. Abel discute com Zeca

e afirma que irá para Parazinho. Preocupada com o desfalque na empresa,
Cibele questiona Simone e Ivan sobre
Nonato. Ruy pega uma arma para se
proteger de Zeca. Irene inventa para
Eugênio e Joyce que terá uma menina.
Caio conforta Aurora. Simone descobre
que Silvana estava com Bibi.
PEGA PEGA
Malagueta descobre que alguém
furtou o envelope com as provas do
acidente de Mirella de sua gaveta. Domênico avisa a Antônia que Agnaldo revelou a participação de Sandra Helena
no roubo. Tânia fotografa Eric entrando
na suíte de Sandra Helena. Sabine repreende Malagueta por não tê-la avisado das
provas periciais do acidente de Mirella.
• 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 três comemoram. Cecília,
Gustavo, Emílio e Dulce Maria chegam na pousada da praia. Sozinha,
Cecília fica envergonhada em ter que
se trocar para vestir pela primeira vez
um maiô. Cecília chega com Dulce
Maria vestida com o maiô.
NO LIMTE DA PAIXÃO
Otávio faz um apelo pelo rádio
para que os sequestradores devolvam
João Manuel. Maciel ouve a mensagem e se preocupa com a situação,
pois o estado do menino piora a cada
minuto. Os guarda-costas de Tobias
humilham José Alfredo e perguntam
a Fernanda (Santinha) como ela pode
estar casada com um aleijado. José
Alfredo diz a Santinha que sempre
teve medo do que as pessoas diriam
a ela por ter se casado com um aleijado e decide se operar imediatamente. No confessionário, Maciel diz ao
padre Jesus que sequestrou Fernandinho e João Manuel.

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

Idosos devem
se inscrever no
Cadastro Único
Idosos que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada)
precisam estar inscritos no Cadastro Único, conforme determinação
do governo federal, publicada em
Diário Oficial em julho de 2016. O
prazo para inscrição vai até 31 de
dezembro.
Em Cascavel, atendimentos
exclusivos estão programados
entre os dias 2 e 6 de outubro.
Quem ainda não se inscreveu
deve ir até o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) de
sua região ou na Central do Cadastro Único munidos de alguns
documentos obrigatórios como
CPF, carteira de identidade e de
trabalho, certidão de nascimento ou casamento, qualquer documento que comprove renda, comprovante de residência atual (conta de água ou luz), título de eleitor e declaração de matrícula e

z O QUE É O BPC?

O BPC é um benefício
constitucional previsto em lei que
garante um salário mínimo mensal ao
idoso acima de 65 anos ou ao
cidadão de qualquer faixa etária
que possua deficiência que o
impossibilite de participar de forma
plena e efetiva na sociedade e/ou
ser inapto ao mercado de trabalho.

ONDE FAZER?
Cras Cancelli – Rua Ernesto Farina, 555
Cras Central – Rua Curitiba, 1241
Cras CEU/Santa Cruz – Rua Caiçaras, 401
Cras Cascavel Velho – Rua Londres, 980
Cras Interlagos – Rua Solidariedade, 733
Cras Periolo – Rua Jaraguá, 406
Cras XIV de Novembro – Rua Romário Correia de Oliveira, 487
Central do Cadastro Único – Rua Rio de Janeiro, 3118
frequência escolar atualizada de
quem estiver estudando. É necessária a documentação de todos os membros da família.
A Secretaria de Assistência
Social de Cascavel informa que
as famílias de beneficiários que
já estão no Cadastro Único e que
mudaram de endereço, alteraram
a composição familiar ou já recebem o BPC há dois anos, devem

atualizar os dados. A desatualização cadastral pode acarretar
em suspensão do benefício. Segundo o coordenador do Cadastro Único, Rodrigo Daniel Gonçalves, cerca de mil idosos não atualizaram ou efetivaram a ação de
inclusão cadastral no sistema.
 Reportagem: Marina Kessler
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VARIEDADES

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

19

20

CULINÁRIA
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Tiramissu
light

 3 claras
 8 colheres (sopa) de adoçante em pó
 3 gemas
 200g de ricota passada na peneira
 200g de cream cheese light
 3 colheres (sopa) de creme de leite light
 1 1/2 xícara (chá) de café forte frio
 1 colher (sopa) de conhaque
 1 pacote de biscoito inglês
 Cacau em pó

 PREPARO
Bata as claras em neve
junto com duas colheres de
adoçante. Reserve. Na
batedeira, bata as gemas
com o restante do adoçante
até formar um creme
esbranquiçado. Acrescente
a ricota, o cream cheese, o
creme de leite e continue
batendo até ficar
homogêneo. Incorpore
delicadamente as claras
em neve ao creme. Em uma
tigela, misture o café com o
conhaque. Mergulhe
rapidamente os biscoitos
na mistura e, com eles,
forre um refratário grande.
Cubra com o creme e leve à
geladeira por seis horas.
Polvilhe com o cacau e
sirva em seguida.
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Ricota caseira
 1 litro de leite de caixinha (usei semidesnatado);
 ½ pote de iogurte natural integral;
 2 colheres de sopa de vinagre de maçã.
Ferva o leite em fogo baixo mexendo para não grudar na panela.
Após levantar fervura desligue o fogo e acrescente o iogurte natural.
Misture bem e vá pingando o vinagre aos poucos e mexendo e até
perceber que o soro se separou da parte sólida do leite.

fonte: http://panelaterapia.com/ ricota-caseira.html

Deixe descansar por 5 minutos na
panela e em seguida coe usando uma
peneira. Utilize uma colher para ir
pressionando e ajudando a drenar.
Deixe escorrer todo o líquido e
descarte-o (ou utilize em bolos ou
pães). Quando sobrar uma massa
sequinha na peneira, prontinho. Ricota!

