
Mais de 218 mil cascavelenses estão aptos a votar neste domingo para eleger
presidente, governador e novo Legislativo nacional e estadual. Saiba o que
pode e o que não pode e confira as últimas pesquisas eleitorais.
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Dez anos depois de pedir autorização para o IAP para construir um shopping na
cabeceira do Lago Municipal de Cascavel, até hoje o Shopping Catuaí não saiu dos

primeiros pilares. Mesmo vencida a batalha judicial há três anos, nada mudou. E o que
chama a atenção é que grandes redes anunciadas como certas no shopping negam

que farão investimento em Cascavel.

Lojas negam contrato
com shopping Catuaí
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Ministro Marco Aurélio
Mello, do STF (Supremo
Tribunal Federal), está

preocupado com o rumo das
eleições e vê risco para a

democracia.

“Não há nem espaço para se
cogitar [golpe], e o Supremo

estará atento Eu receio muito
atos de força. Qualquer dos

candidatos que estão na disputa,
ambos saibam disso, que paga-se

um preço por se viver num
Estado democrático de Direito - e
é módico, está o alcance de todos

o respeito irrestrito à ordem
jurídica. Fora dela, não há

salvação, como já dizia
Rui Barbosa”.

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

VOCÊ QUER RECEBER O HOJE TODOS OS DIAS?
LIGUE 3321-1000 E SAIBA COMO
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Chuva ChuvaChuva Chuva

A pergunta que nos surge é a seguinte: será possível ser feliz
diante de tantas negatividades? O mundo apresenta tantos pro-
blemas e a vida é tão difícil. Como posso ser feliz? Jesus nos
ensina que a felicidade não passa ao lado nem longe das expe-
riências negativas. A felicidade precisa atravessar essas expe-
riências. No monte das bem aventuranças, Jesus nos diz que
são felizes os que choram, os que sofrem injustiças, os que
são perseguidos, os que sofrem perseguições. Jesus é consci-
ente e sabe que felicidade também rima com sofrimento. Pas-
sar pelo vale do sofrimento é necessário para encontrar a feli-
cidade. A vida não é feita só de sucessos, de vitórias, de
momentos exultantes. A vida é feita de dias cinzentos, onde
passamos felicidade para um mundo que apresenta muita insa-
tisfação e muita gente angustiada.

Felicidade não é uma meta, mas uma consequência. É o
resultado daquilo que fui fazendo e vou fazendo. Ela aparece como
consequência do esforço que faço para fazer com que a vida
encontre o seu rumo. É a colheita das ações plantadas ao longo
do tempo. Felicidade não se improvisa. Ela se apresenta como o
sabor, o fruto de uma vida bem vivida, de uma prática ética e da
semeadura do bem. Não acontece dentro do mundo das facilida-
des, mas na atenção e no cuidado em buscar fazer sempre o
melhor possível. Felicidade não se improvisa. É tocar as coisas
simples da vida e sentir o sabor do contentamento na gratuidade.

Felizes são aqueles que encontram a alegria e fazem a vida
fluir apesar do sofrimento. Pessoas felizes percebem o mundo
como um lugar mais seguro. Têm mais serenidade para tomar
decisões. Manifestam contentamento nas pequenas coisas, nos
pequenos gestos e nas tarefas corriqueiras. Não exultam somen-
te com o sensacional ou o extraordinário. Vivem a vida com mais
leveza. Sentem a vida fluir em tudo o que acontece.

A FELICIDADE PODE SER DURADOURA?

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br

DIVULGAÇÃO
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Unioeste sem dinheiro?
Quando se está sem dinheiro qual a atitude a ser tomada?

Contenção de gastos, interrupção de obras, enxuga
pessoal e o máximo de esforço possível. Isso pelo menos é

o que faz a iniciativa privada para sobreviver. Mas a
Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná)

parece não seguir a mesma regra e vive de incoerências
em um conto de fadas. Se por um lado os universitários
são instigados a fazer manifestações e não tem sequer

dinheiro para comprar ração para animais da pesquisa, por
outro a Reitoria lança licitação de R$ 5,9 milhões para
construir um Centro de Pesquisas em Pós-Graduação.

RETORNO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Por decisão da Secretaria de Família e Desenvolvimento
Social, Lizmari Fontana - esposa de Eliezer Fontana -, voltou
ao cargo de chefe de Escritório Regional em Cascavel. Ela e o
marido estiveram no centro de uma denúncia de nepotismo
do STJ (Superior Tribunal de Justiça), que levou à
exoneração de Eliezer. Lizmari havia deixado o cargo
comissionado no fim de agosto para atuar na campanha
política. A nomeação dela é retroativa a 14 de setembro.

Prossegue
Após intervalo de dez dias,
volta à discussão nesta
segunda-feira a alteração da
Lei Orgânica Municipal - que
regulamenta as atividades do
Legislativo e do Executivo.
Em Cascavel, o documento de
1990 sofreu a última emenda
em 2012 e agora voltou a ter
remendos. A proposta do
prefeito Leonaldo Paranhos
(PSC) obteve uma emenda
parlamentar devido ao
impacto no novo
Regimento Interno.

Mudanças
Dentre as mudanças estão a
organização das comissões
parlamentares de inquérito,
autorização para viagens do
prefeito, permissão para
concessão de praças, parques
e logradouros públicos, tais
como os que estão em análise
na Casa, que concedem a
exploração à iniciativa
privada de quiosques no
calçadão e no zoológico.

Intervenção
Embora tenha anunciado
que para intervenção nas
praças de pedágio seriam
escolhidos coronéis
aposentados, em Cascavel
quem assumiu a função foi
o tenente-coronel Sérgio
Almir Teixeira, da Polícia
Militar, que está mais
ativo do que nunca no
comando do Batalhão em
Foz do Iguaçu.

Meio Ambiente
A extinta Pedreira
Municipal, no Bairro
Guarujá, ainda é alvo de
questionamentos. Na gestão
de Edgar Bueno (PDT) havia
um TAC (Termo de Ajuste de
Conduta) firmado com o
Ministério Público. Mas ao
que tudo indica as medidas
compensatórias para a
recuperação da área ficaram
apenas no papel. O vereador
Fernando Hallberg (PPL)
quer respostas do
Município.

O direito de preferên-
cia na matrícula dos filhos
de mulheres vítimas de
violência doméstica na
rede municipal de educa-
ção de Cascavel é tema
debatido nas comissões
permanentes da Câmara
de Vereadores.

O projeto, de autoria do
vereador Jorge Bocasanta
(Pros), garante que toda
mulher vítima de violência
doméstica de natureza fí-
sica, psicológica, patrimo-
nial, moral e/ou sexual,
terá direito de preferência
na matrícula e na transfe-
rência de seus filhos ou
de crianças cuja guarda
definitiva ou provisória lhe
caiba, nas unidades da
rede de ensino do Municí-
pio, inclusive em casos de

Matrícula
prioritária

mudança para segurança
da mãe e dos filhos.

Ainda não há previsão
de quando a proposta será
votada na Câmara. Isso por-
que precisa do aval das co-
missões permanentes.

Em Cascavel, de acordo
com dados da Delegacia da
Mulher, nos últimos dois
anos já foram instaurados
mais de 1.500 inquéritos
policiais, envolvendo violên-
cia doméstica e familiar e
foram registrados 2.077
delitos neste contexto.

“Hoje a violência con-
tra mulheres é um proble-
ma social grave e que nos
últimos anos tem ganha-
do força para ser comba-
tido através de políticas
públicas”, defende o vere-
ador Bocasanta.

MEDALHA DARCI ISRAEL
Para valorizar artistas cascavelenses, a Câmara de Cascavel

vota nesta segunda-feira pela criação da Medalha de Honra

ao Mérito Cultural Darci Israel.  A exemplo do esporte que

tem o mérito esportivo Chiquinho Zimermann, o segmento da

cultura também passará a ter a condecoração. “Temos

muitos artistas atuando com méritos e levando o nome da

cidade, merecendo homenagens desta casa de leis”, explica o

vereador Carlinhos Oliveira (PSC).

Darci Israel (nascido em Taió - Santa Catarina), falecido em

2009, dedicou 49 anos da sua vida à música e ao rádio. Sua

voz foi eternizada pela celebre frase: “Etta Cascavelão!” E

deixou um legado cultural como músico, como apoiador e

incentivador da música sertaneja. Darci Israel, com seu

irmão Ari Israel, chegou a Cascavel nos anos 50 e aprendeu

a tocar gaita com seu pai aos 16 anos. Na comunicação,

começou na Rádio Cultura (depois Rádio Colméia) como

técnico e ganhou espaço com o afastamento do comunicador

Zé Pipoca. Na TV Carimã comandou programas de auditório que

abria espaço e projetava músicos locais. Darci Israel faleceu na

véspera do Natal de 2009.
 Reportagem: Josimar Bagatoli
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Neste domingo, o eleitor terá de escolher seis
candidatos e, para isso, necessitará digitar 19
números no total. Por essa razão, a Justiça
Eleitoral recomenda levar uma “colinha” para
não esquecer os números. Andréia Schmitt, chefe
do Cartório Eleitoral da 143ª Zona Eleitoral,
explica que o eleitor deverá anotar o número em
um papel ou na colinha que a própria Justiça
Eleitoral confeccionou para que os números
sejam anotados pelo eleitor. “A colinha vai
agilizar na hora da votação porque o eleitor
pode esquecer”, diz Andréia.
O Hoje News também disponibiliza uma colinha,
que pode ser recortada e preenchida pelo eleitor.
A votação deve seguir essa mesma ordem.
As seções eleitorais serão abertas para a votação a
partir das 8h de domingo e o eleitor terá até as
17h para votar. Importante: não esquecer do título
de eleitor, onde constam a seção e a zona
eleitoral, ou levar um documento com foto.

Colinha

Atenção!
Fotografar a cola com o celular é perda de tempo, porque o

eleitor não poderá chegar até a urna com aparelhos eletrônicos.

O que pode
e o que não
pode neste
domingo

Neste domingo, 7 de outubro, cerca de 8 milhões
de eleitores irão às urnas em todo o Paraná para
votar nos candidatos a presidente e vice-presidente
da República, a governador e a vice-governador de es-
tado, a dois senadores, a deputado federal e a depu-
tado estadual. Mas é importante ficar atento ao que
pode e ao que não pode hoje.

Desde ontem está proibido o “derra-
me” ou a “chuva de santinhos” em qual-
quer local da cidade. Hoje as proibições,
na maioria, estão relacionadas à propa-
ganda eleitoral e ao transporte e à alimen-
tação de eleitores. Confira as principais
vedações previstas na lei eleitoral.

Não pode:
 O uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata;
 A arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna;
 A divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos;
 A publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos na internet, podendo ser

mantidos as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente.
 É vedada, até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas com vestuário padronizado,

bandeiras, broches, dísticos e adesivos, de modo a caracterizar manifestação coletiva.
 No recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos servidores da Justiça

Eleitoral, aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer
propaganda de partido político, de coligação ou de candidato.

 Nenhum veículo ou embarcação pode fazer transporte de eleitores desde o dia anterior até o
posterior à eleição salvo os que estiverem a serviço da Justiça Eleitoral para transportar eleitores
da zona rural; coletivos de linhas regulares e não fretados; veículos de uso individual do propri-
etário, para o exercício do próprio voto e dos membros da sua família; serviço normal, sem
finalidade eleitoral, de veículos de aluguel.

 É vedado o transporte de eleitores por candidatos, cabos eleitorais e seus demais representantes.
 A legislação proíbe que os candidatos ou seus representantes forneçam refeições aos eleitores.

O que pode
 O eleitor pode se manifestar de forma individual e silenciosa, demonstrando sua preferência

apenas por meio da utilização de bandeiras, broches, dísticos e adesivos.
 O eleitor pode votar usando a camisa de seu partido ou candidato.
 Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido que constem de seus crachás o nome

e a sigla do partido político ou da coligação a que sirvam, vedada a padronização do vestuário.

Fiscalização
Os cidadãos que se depararem neste domingo com alguma situação que
configure crime eleitoral podem denunciá-la ao Ministério Público Eleitoral.

 Recorte e preencha a colinha com os números dos seus candidatos.
Não será permitido uso de celular durante a votação.



Eleição presidencial 2018
1º TURNO: INTENÇÃO DE VOTO

ESTIMULADA
Jair Bolsonaro: ................................. 36,7%
Fernando Haddad: .............................. 24%
Ciro Gomes: ....................................... 9,9%
Geraldo Alckmin: ............................... 5,8%
João Amoêdo: ................................... 2,3%
Marina Silva: ...................................... 2,2%
Alvaro Dias: ....................................... 1,7%
Henrique Meirelles: ............................. 1,6%
Cabo Daciolo: .................................... 1,3%
Guilherme Boulos: ............................. 0,3%
João Goulart Filho: ............................ 0,1%
Vera: ................................................. 0,1%
José Maria Eymael: ............................. 0,1%
Branco/Nulo: ..................................... 7,8%
Indecisos: ............................................ 6%
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Ibope: governo do Paraná
Pesquisa Ibope divulgada

nesse sábado (6) pelo por tal G1
Paraná mostrou crescimento de
Ratinho Jr (PSD) ao governo do
Paraná, com 50% dos votos na
consulta estimulada. A governa-
dora Cida Borghetti (PP) vem em
segundo, com 16%, seguida de

Segundo turno a presidente
Pesquisa CNT/MDA divulgada pela CNT (Confederação Nacional do
Transporte) nesse sábado (6) confirma tendência de segundo turno na eleição
para presidente entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad.
Conforme a pesquisa, Jair Bolsonaro é citado por 36,7% (42,6% dos votos
válidos) e Fernando Haddad por 24% (27,8% dos votos válidos).
A pesquisa foi realizada dias 4 e 5 de outubro de 2018. Foram ouvidas
2.002 pessoas, em 137 municípios de 25 unidades federativas das cinco
regiões do País. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais com 95% de
nível de confiança. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior
Eleitoral), sob o número BR-04819/2018.

SOBRE A PESQUISA

A pesquisa Ibope foi contratada pela Sociedade Rádio
Emissora Paranaense SA. Foram entrevistados 1.512
eleitores de 4 a 6 de outubro. A margem de erro é de
três pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%.
A pesquisa está registrada no TRE: Nº PR-07265/
2018 e no TSE: Nº BR-05835/2018.

Ibope ao Senado
Roberto Requião (MDB): ........ 38%

Professor Oriovisto (Podemos): . 23%

Beto Richa (PSDB): ............... 21%

Flavio Arns (Rede): ............... 21%

Alex Canziani (PTB): ............. 19%

Mirian Gonçalves (PT): ............ 8%

Nelton Friedrich (PDT): ........... 3%

Rodrigo Reis (PRTB): .............. 3%

Zé Boni (PRTB): ..................... 2%

Rodrigo Tomazini (Psol): ......... 1%

Roselaine Ferreira (Patriotas): .. 1%

Jacque Parmigiani (Psol): ....... 1%

Gilson Mezarobba (PCO): ......... 1%

Compadre Luiz Adão (DC): ....... 1%

Brancos/nulos (vaga 1): ........ 12%

Brancos/nulos (vaga 2): ........ 17%

Não sabe/não respondeu: ...... 27%

João Arruda, com 12%. Na se-
quência estão Dr. Rosinha (PT),
com 5%; Ogier Buchi (PSL), com
2%; Professor Piva (Psol) e Pris-
cila Ebara (PCO), ambos com
1%; e Professor Ivan Bernardo
(PSTU), Professor Jorge Bernar-
di (Rede) e Geonísio Marinho
(PRTB), tiveram menos de 1%.
Brancos/nulos foram citados
por 6% dos entrevistados e ou-
tros 6% disseram não saber ou
não responderam.

A margem de erro é de três
pontos percentuais para mais ou

para menos.
A pesquisa Ibope foi contrata-

da pela Sociedade Rádio Emisso-
ra Paranaense SA. Foram entrevis-
tados 1.512 eleitores de 4 a 6 de
outubro. A margem de erro é de
três pontos percentuais para mais
ou para menos. O nível de confian-
ça é de 95%. A pesquisa está re-
gistrada TRE: Nº PR-07265/2018
e no TSE: Nº BR-05835/2018.

A pesquisa incluiu o nome do
candidato Ogier Buchi (PSL). Ele
teve a candidatura indeferida, mas
recorreu. O recurso está no TSE.

DIVULGAÇÃO



LOCAL06
HOJE NEWS, 07 DE OUTUBRO DE 2018

Dez anos depois de pedir auto-
rização para o IAP (Instituto Ambi-
ental do Paraná) para construir um
shopping na cabeceira do Lago
Municipal de Cascavel, até hoje a
obra não saiu dos primeiros pila-
res. Foi preciso enfrentar uma lon-
ga batalha na Justiça, até que há
três anos um termo de conduta
permitiu que o Shopping Catuaí
acontecesse. Mas não aconteceu.

Se não há mais entraves políti-
cos nem judiciais, por que então o
shopping ainda não está pronto?

A versão oficial da administra-
dora é de que a construção vai sair
sim e que será retomada assim que
confirmar 80% dos espaços. A ques-
tão é quando isso vai acontecer.

Até agora, conforme a BR Malls,
dois terços da área bruta locável -
em torno de 65% - foram comerci-
alizados. Parte desses espaços
estaria reservado para grandes re-
des, como Americanas, Marisa,
Casas Bahia e Renner.

Lojas negam que
tenham contratos

com o Catuaí

Procurada de novo para falar sobre a negativa das lojas, a
assessoria de imprensa do Catuaí mandou email no qual

“insiste e reafirma que as respectivas lojas estão confirma-
das no empreendimento”. Também ratifica a informação que
consta no site oficial do grupo, de que o shopping deve ser
inaugurado ano que vem. “A administração do Catuaí Shop-
ping Cascavel reafirma que estão confirmadas as presenças

com respectivos contratos firmados as lojas âncoras e opera-
ções Magic Games, Ri Happy, Americanas, Polo Wear, Renner,

Riachuelo, Casas Bahia e Marisa”.

Bom, a reportagem do Hoje
News procurou essas redes. Sur-
presa! As Lojas Americanas, Mari-
sa, Casas Bahia e Renner não pos-
suem previsão para se instalar no
Catuaí. Elas representam quatro
das oito lojas âncoras e de opera-
ções confirmadas pelo Grupo BR
Malls, responsável pela constru-
ção e comercialização dos espa-
ços do Catuaí Shopping, e negam
que tenham firmado contratos com
o grupo e dizem que nem sequer
possuem projeto de novas unida-
des para Cascavel. As demais lo-
jas - Polo Wear, Riachuelo, Ri Ha-
ppy e Magic Games - foram procu-
radas mas não responderam.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

 Estrutura do
shopping está

abandonada à espera
de confirmação

dos contratos com
lojistas

 Catuaí insiste no prazo
VOCÊ QUER RECEBER O

LIGUE
3321-1000

E SAIBA COMO

TODOS OS DIAS?
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 Quando se fala no Catuaí, muitos
duvidam da possibilidade de
inauguração do shopping em Cascavel.
Isso porque o projeto, que teve licença
para construção expedida em 2008
pelo IAP (Instituto Ambiental do
Paraná), ainda não foi concluído e ao
que parece, não deve cumprir os
prazos estabelecidos no cronograma.

A estrutura pouco mudou após
embargo da obra, em 2012, depois
que o Ministério Público Federal
ajuizou ação civil pública, por meio da
procuradora federal Monique Cheker.
Em dezembro daquele ano, o MPF
solicitou a paralisação definitiva do

empreendimento, com a justificativa
de que haveria fragilidade
hidrogeológica e inviabilidade da
construção por conta da existência de
nascentes do Rio Cascavel na área em
que o shopping foi projetado.

Foi somente em 2014 que o Grupo
BR Malls conseguiu reverter o
embargo. Para isso, deu como garantia
R$ 10 milhões a fim de conter os
prejuízos ambientais. Porém, logo em
seguida sofreu um revés, com um
segundo pedido de embargo da Justiça
Federal, que corroborou as justificativas
da primeira decisão judicial.

Um TAC (Termo de Ajuste de

Conduta) foi firmado em 2015 com o
objetivo de o empreendedor assumir
alguns compromissos. O TAC, no
entanto, não impediu que a Associação
Global de Desenvolvimento Sustentado,
de São Paulo, entrasse com uma
apelação para travar novamente a
obra. Só na metade de 2016 é que o
Tribunal Regional Federal reconheceu a
legalidade do TAC e deu início ao prazo
para os ajustes.

Em agosto de 2017 houve a última
manifestação do grupo em Cascavel,
que ocorreu na prefeitura. A ocasião
serviu para anunciar o retorno da
comercialização dos espaços no Catuaí.

 Vai e vem



MEIs: 38 estrangeiros
empreendedores
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Eles são apenas 38, mas foi
em Cascavel que decidiram em-
preender, abrir o próprio negócio
e ter uma vida melhor. São os mi-
croempreendedores individuais
estrangeiros, que representam
hoje dez nacionalidades diferen-
tes no Município.

A maioria dos microempreen-
dedores estrangeiros é haitiana.
Em Cascavel, até agosto deste
ano, 11 deles buscaram a forma-
lização. Eles respondem por
40,7% dos imigrantes que abri-
ram uma MEI por aqui. É o caso
de Mayterson Tode, que, com ou-
tros dois amigos, também do
Haiti, decidiram abrir um restau-
rante. O nome é bem sugestivo:
Haitiano, assim como o cardá-
pio, voltado à culinária do seu
país de origem.

O estabelecimento fica na Ave-
nida Brasil, próximo ao Terminal
de Transbordo Oeste, e é com ele
que o grupo tem conseguido me-
lhorar a renda, após três anos vi-
vendo em Cascavel. Os três tra-
balham durante o dia em um fri-
gorífico da cidade. À noite, partem
para o segundo turno, o do empre-
endedorismo. Além disso, Mayter-
son tem ajudado ainda outras
duas haitianas. Dougenie Losier
e Gertha Chaudry são as cozinhei-
ras oficiais do Haitiano, que hoje
é a principal fonte de renda das
duas. “Aqui a gente faz de tudo
um pouco. Frango, carne, batatas.
O cardápio é bastante variado”,
diz Gertha.

NACIONALIDADE Nº DE MEIs

FAZER EM FORMA DE TABELA:

Fonte: Prefeitura de Cascavel

Brasileira 11.076
Haitiana 11
Paraguaia 8
Colombiana 7
Portuguesa 5
Italiana 2
Venezuelana 1
Uruguaia 1
Sul-africana 1
Senegalesa 1
Ganês 1

DE OUTRAS NAÇÕES
Quem também abriu
microempresas em Cascavel foram
os paraguaios, que, entre as
nacionalidades estrangeiras, estão
em segundo lugar nas
formalizações, com oito. Em
seguida vêm colombianos (7),
portugueses (5), italianos (2),
venezuelanos (1), uruguaios (1),
sul-africanos (1), senegaleses (1)
e ganês (1).

INCENTIVOS
Quem optar pela abertura de uma
microempresa individual terá apoio
contábil por três anos, incluindo o
imposto de renda da empresa e as
guias do DAS (Documento de
Arrecadação Simplificada), crédito
facilitado por meio da Fomento
Paraná, cursos e capacitações
voltados à administração da
empresa, consultorias

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto:  Aílton Santos

GERTHA chega cedo ao restaurante para preparar o cardápio
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gente@jhoje.com.br

Bazar especial
Ainda não comprou o
presente do Dia das

Crianças? Nesta quarta-feira
tem o Bazar

Infanto-Juvenil no Cemic.

oOo
São peças novas e

seminovas a preços
especiais.

O horário será das 11h
 às 21h, na Rua Maceió,
118, São Cristóvão.
Mais informações pelo

telefone (45) 99915-0272.

Padroeira
Segue até dia 14 de

outubro a 66a Festa da
Padroeira.

Hoje, por conta da
Eleição, haverá

funcionamento somente de
algumas barracas.

oOo
As entidades beneficiadas

nesta edição da festa serão
o Abrigo São Vicente de
Paula, a Acas, a Apfilab,

o Cemic e o Recanto
da Criança.

Palco
O 32o Festival de Teatro de
Cascavel traz hoje a Mostra

Infantil.
A peça As Aventuras do

Lobo Mau - Circo Teatro sem
Lona, será apresentado em

duas sessões no Teatro
Municipal, às 10h e 14h.

Jantar solidário
Dia 14 de outubro tem

jantar no Motogrupo os
Possuídos. O evento é para

angariar fundos para os
cascavelenses Volmir Maziero

e João Carlos Chiocca
Martelli, que no fim de

outubro participarão do
Campeonato Mundial de

Karatê, no Canadá. Os dois
representarão metade da
delegação paranaense na

equipe do Brasil.
O preço é R$ 30 para

adultos. O cardápio principal
é costelão. Os ingressos

podem ser adquitidos pelo
telefone (45) 9 9981-6538,

com Valmir.

Feira e show
Hoje tem o Palhaço

Ritalino na Feira do Teatro,
com “O Melhor Show do

Mundo na Minha Opinião”.
Será às 10h, no

Estacionamento do
Teatro Municipal.

Felicidades!

DALILA e ANDRE MARCHESE, em momento de paz,
sintonia e muito amor! O belo registro é de

Vera e Grasi Fotografia

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Toda beleza de Nathalia
Pizzi, pelas lentes de

Arivonil Policarpo

Ivanete Mota, Angela
Schmitz, Lucelia Nogueira,

Francilayne Barbosa e
Giovane S. Gregorio.

“Aprendi que um homem só
tem o direito de olhar um
outro de cima para baixo

para ajudá-lo a
 levantar-se.” 

  Gabriel García Marquez
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O malefício da
mariposa em Cascavel

.

Neste domingo a partir das 10h, o Festival de Teatro já vai mostrar a magia
do teatro comunitário e de Rua na Feira do Teatro. Quem passar pelo local
vai encontrar o Palhaço Ritalino de Londrina, que apresenta “O melhor show
do mundo” e fará o público gargalhar desde cedo.
O espetáculo abre caminho para o respeitável público que virá para as
apresentações no Teatro onde também fará um show à noite.
As apresentações do Festival são gratuitas, a Secesp (Secretaria Municipal
de Cultura e Esportes) sugere para o público que participar das
apresentações e oficinas levar 1kg de alimento que será repassado às famílias
atendidas pelo Provopar. O festival segue até o dia 14 de outubro.

A HISTÓRIA
A paixão, o amor e a magia estão
presentes em “O Malefício da
Mariposa”, que utiliza a fábula para
retratar a louca paixão do personagem
Curianito por uma misteriosa mariposa.
A peça ganhou o troféu Gralha Azul,
considerado o principal prêmio do
teatro paranaense, entregue anualmente
às melhores produções e profissionais
do teatro. Em 2012, o espetáculo
venceu em cinco categorias e também
foi selecionado para o Sesc Palco
Giratório 2013 e apresentado nas
principais cidades brasileiras.

OFICINAS DO
FESTIVAL DE
TEATRO
O 32º Festival de Teatro de
Cascavel terá cinco oficinas gratuitas:
teatro para todos, contação de
histórias, investigação sobre
interpretação, direção teatral e
iluminação cênica (dança e teatro).

As inscrições para as oficinas e a
programação completa você
encontra na página do evento. Para
acessar basta abrir o QR Code com
o aplicativo do seu celular.

O respeitável público do 32º Fes-
tival de Teatro de Cascavel recebe
hoje o espetáculo “O Malefício da
Mariposa”. O evento abre a progra-
mação do festival, a partir das 20h,
no Teatro Municipal Sefrin Filho.

O espetáculo encenado pela Ave
Lola Espaço de Criação de Curitiba que
apresenta uma interpretação bilíngue
(espanhol e português) da obra do po-
eta e escritor Federico Garcia Lorca.

A interpretação faz parte da pri-
meira criação do dramaturgo espa-
nhol do século XX, cuja estreia foi em
22 de março de 1920. Na época, o
espetáculo foi encenado no Teatro
Eslava de Madri, onde foi aclamado
pela crítica e pelo público e desde
então se tornou uma releitura das
grandes companhias de teatro.

Hoje tem teatro sim senhor

MOSTRAS
Durante toda a semana,
espetáculos serão encenados na
programação da mostra
paranaense de teatro do Festival
no Teatro Municipal Sefrin
Filho. Além destas, também será
realizada a mostra infantil, a
universitária, a comunitária e a
mostra de rua.

O ESPETÁCULO abre a programação do Festival em Cascavel
D

IV
U

L
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Ç
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O
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

Aproveite para diminuir o ritmo e ficar
no seu cantinho. Melhor não confiar
tanto nas pessoas que ainda não co-
nhece direito. Sua intuição pode indi-
car quem realmente está ao seu lado.

To
ur

o

Neste domingo, busque a companhia
dos amigos para se divertir e curtir bons
momentos. Aproveite para expandir
seus interesses. A vida amorosa ganha
mais companheirismo agora.

G
êm

os Seu lado ambicioso ganha um reforço
dos astros. Cuide bem do visual e pode
impressionar as pessoas sem fazer um
grande esforço.

C
ân

ce
r A Lua traz à tona seu lado aventureiro.

Aproveite para passear ou, se tiver a
chance, fazer uma viagem. Programa
cultural, mesmo que seja um cineminha,
também pode levantar seu ânimo.

Le
ão

Seja flexível, pois talvez não consiga
fazer tudo o que tinha planejado. A atra-
ção física pode crescer e ganhar mais
importância tanto na paquera quanto
nos momentos de intimidade.

V
ir

ge
m Você vai buscar companhia neste do-

mingo! Os relacionamentos ganham
mais importância, por isso, deixe a
solidão de lado e reúnas as pessoas
queridas à sua volta.

Li
br

a

Bom dia para cuidar da saúde e prio-
rizar os exercícios. Você também esta-
rá com mais disposição a ajudar os
outros, mesmo que precise fazer al-
gum sacrifício.

E
sc

or
pi

ão A Lua vai brilhar no seu paraíso astral.
O dia tudo para ser animado! Con-
centre-se nas atividades de lazer e re-
serve tempo para se divertir com os
filhos ou com os familiares mais jovens.

S
ag

it
ár

io Com a família, você vai curtir melhor o
dia. Aproveite para reunir o pessoal,
relembrar bons momentos e matar a
saudade. O astral é favorável para se
concentrar em assuntos domésticos.

C
ap

ric
ór

ni
o Sua vida social pode se tornar agitada

e você terá facilidade para conhecer
pessoas. Boa hora para fazer contato
com os amigos e colocar a conversa
em dia.

A
qu

ár
io Você estará em busca de segurança e

estabilidade. Aproveite o domingo e re-
serve um tempinho para colocar as
contas em ordem - pode até sobrar
uma grana extra.

 P
ei

xe
s Com a Lua em seu signo, você tem

tudo para curtir o domingo com mais
disposição. O astral é favorável
para se dedicar às suas atividades
preferidas.
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 A PM (Polícia Militar) em par-
ceria com a Guarda Municipal de
Cascavel reforçam a segurança na
cidade durante as eleições deste
domingo. O patrulhamento foi re-
forçado para rondas em toda a ci-
dade durante a noite e madruga-
da de hoje, especialmente perto
dos colégios eleitorais.

Hoje, durante o horário de vo-
tação (das 8h às 17h), as equi-
pes também terão efetivo posici-
onado nos 35 pontos de votação
da cidade. A PM conta ainda com
apoio do Choque, da Rotam (Ron-

PM e Guarda Municipal
centrados nas eleições

das Ostensivas Táticas Metropo-
litanas) e da Cavalaria.

A Guarda Municipal disponibili-
za 200 agentes entre guardas mu-
nicipais e patrimoniais para auxili-
ar na operação.

De acordo com a PM, o traba-
lho é coordenado em conjunto
com a Cettrans e a Polícia Fede-
ral e segue até a divulgação dos
resultados das urnas.

Mesmo sem a Lei Seca (que não
permite consumo de bebida alcoóli-
ca), quem estiver sob efeito de álcool
e provocar confusão pode ser detido.

EFETIVO está reforçado em toda a cidade

AÍLTON SANTOS

Um motociclista fugiu de uma
abordagem da PM (Policia Militar)
na noite de sexta-feira no Bairro Flo-
resta, em Cascavel. Os policiais
da UPS Norte tentaram abordar o
condutor na Avenida Papagaios,
mas ele fugiu em direção ao Bair-
ro Colméia, onde mora.

A PM iniciou então uma perse-
guição ao motociclista e no Bairro
Morumbi a viatura acabou colidin-
do com um Sandero. O motociclis-
ta fugiu, mas acabou sendo alcan-
çado e caindo da moto.

O jovem de 20 anos ficou fe-

Jovem é agredido
Um rapaz de 20 anos ficou
gravemente ferido após ser

agredido na esquina da Avenida
Brasil com a Rua Afonso Pena,

no Centro de Cascavel.
A ocorrência foi registrada na

noite de sexta-feira e, de acordo
com informações repassadas
pela Polícia Militar, após um
desentendimento o suspeito

teria desferido golpes com um
objeto cortante contra a vítima.
Testemunhas informaram que o

agressor fugiu a pé.
A vítima identificada como Luiz
Henrique Batista, de 20 anos,
teve perfurações no tórax e foi
encaminhada ao HU (Hospital
Universitário). A Polícia Civil

investiga o caso. Qualquer infor-
mação sobre o agressor pode ser
repassada pelos números: 190,
181 e 197, de forma anônima.

rido na queda e teve escoriações
na região lombar, no abdômen,
nos braços e antebraços e nas
mãos e ainda ferimentos nas
pernas. Ele foi encaminhado à
UPA (Unidade de Pronto-Atendi-
mento) do Veneza.

Na colisão entre a viatura e o
veículo, o motorista do Sandero
fez o teste do bafômetro que acu-
sou 0,18 mg/l de sangue, quan-
do o máximo permitido é 0,1 mg/
l e deve pagar multa.

A polícia não divulgou a razão de
o motociclista ter fugido.

 AÍLTON SANTOS

O RAPAZ foi encaminhado ao Hospital

Universitário

MOTOCICLISTA caiu após perseguição e teve diversos ferimentos

Motociclista causa acidente em fuga

AÍLTON SANTOS
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Giro da
Violência

Preso com drogas
A equipe do Choque prendeu na noite
de sexta-feira um rapaz de 27 anos
com drogas no Bairro Cancelli, em
Cascavel. Durante abordagem foi
encontrado com ele 100 gramas de
cocaína. Mas na residência do rapaz
foram encontrados mais de 700 gramas
da droga, uma porção de crack e
aproximadamente R$ 1 mil em
dinheiro. O jovem identificado como
Jhones Andrade da Silva e as drogas
foram encaminhados à 15ª SDP
(Subdivisão Policial de Cascavel).

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 37
Latrocínios 00
Confrontos 05
Mortes no trânsito 36

Acúmulo de função

Sinais de agressão
Na manhã de ontem o Siate atendeu
um rapaz com sinais embriaguez e
agressão. Ele estava caído na esquina
das Ruas Salgado Filho com Recife no
Centro de Cascavel. Ele apresentava
forte odor de álcool e, por conta dos
ferimentos, foi encaminhado para
atendimento hospitalar.

 DIVULGAÇÃO

 AÍLTON SANTOS

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

A histórica falta de profissio-
nais da Polícia Civil faz com que o
acúmulo de atividades vire regra
e alguns casos chamam a aten-
ção. Um escrivão da 15ª SDP (Sub-
divisão Policial) de Cascavel, que,
além da função oficial, é designa-
do no setor de Relações Públicas,
agora tem mais uma atividade: tra-
balhar no Funrespol (Fundo Espe-
cial de Reequipamento Policial)
do Município, setor que é respon-
sável por assuntos relacionados
a alvará de estabelecimentos fis-
calizados pela polícia.

Isso porque a servidora que es-
tava na função se aposentou e não
há contratação. Ela também acu-
mulava atividades: o Funrespol e o
RH (Recursos Humanos).

FALTA de efetivo sobrecarrega profissionais

DÉFICIT
O efetivo da Polícia Civil é o mesmo de 1980. De acordo com a Polícia Civil, a

previsão de cargos para escrivão, por exemplo, é de 1.400 profissionais no

Paraná. Porém, 600 atuam em todo o Estado. O número de delegados de polícia

também é limitado. São pouco mais de 400 que atuam em todo o Estado,

quando, segundo a Adepol (Associação dos Delegados de Polícia), deveriam ser

quase 800. Neste ano, 20 novos delegados foram nomeados. Para tentar
amenizar o problema, a governadora Cida Borghetti também autorizou, no mês

passado, concurso para 100 escrivães.

A atividade de recursos huma-
nos ficou concentrada na recep-
ção da 15ª SDP com a saída da
policial. Acúmulo que se tornou
necessário por falta de gente
para fazer o trabalho.

“No geral, há 50% de deficiên-
cia tanto de delegados quanto de
escrivães ou de investigadores”,
relata Reinaldo Bernardini, do se-
tor de Relações Públicas, que é
mais um dos muitos policiais que
acumulam setores.

Pelo serviço a mais não há adi-
cional no salário: “É apenas um
adicional de serviço mesmo, não
há um pagamento a mais por isso”.
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             ESPANHOL
7h Valladolid x Huesca
11h15 At. de Madri x Betis
13h30 Espanyol x Villarreal
13h30 Sevilla x Celta
15h45 Valencia x Barcelona

          ITALIANO
7h30 Genoa x Parma
10h Atalanta x Sampdoria
10h Lazio x Fiorentina
10h Milan x Chievo
13h Napoli x Sassuolo
15h30 Spal x Internazionale

        INGLÊS
8h Fulham x Arsenal
10h15 Southampton x Chelsea
12h30 Liverpool x Man. City

            ALEMÃO
8h30 Freiburg x B. Leverkusen
10h30 Hoffenheim x E. Frankfurt
13h RB Leipzig x Nuremberg

           FRANCÊS
10h Bordeaux x Nantes
12h Olympique x Caen
12h Mônaco x Rennes
16h PSG x Lyon

JOGAM HOJE

PLACAR DE ONTEM

           BRASILEIRÃO

Atlético-PR ? x ? América-MG
Chapecoense ? x ? Atlético-MG

São Paulo ? x ? Palmeiras

     SÉRIE B
Atlético-GO ? x ? Vila Nova
Ponte Preta ? x ? CRB

A seleção brasileira feminina de vôlei iniciou nesta madrugada, em Nagoya, no
Japão, a disputa da segunda fase do Campeonato Mundial. A equipe do
treinador José Roberto Guimarães estreou contra a seleção da Alemanha à
1h25 (de Brasília), mesmo horário no qual enfrentará a equipe do México na
madrugada desta segunda-feira, com transmissão ao vivo do SporTV 2. Depois,
o Brasil enfrentará a Holanda na quarta-feira, à 1h25, e o Japão na quinta-
feira, às 7h20. As três melhores classificadas passarão à terceira etapa.

LIDERANÇA
CONFIRMADA
O Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 0,
ontem, no Morumbi e se isolou na liderança
do Brasileirão, além de ter derrubado um
tabu de 16 anos sem vitória sobre o rival
como visitante. O Verdão agora tem 56
pontos, três a mais que o Internacional, que
na sexta-feira foi derrotado pelo Sport. Na
próxima rodada, o Palmeiras receberá o
Grêmio e o São Paulo visitará o Internacional.

DUNGA
Ex-técnico da seleção brasileira, Dunga
recebeu convite para comandar a seleção da
Colômbia. O comandante avalia a
possibilidade de substituir José Pékerman.
Por isso, freou uma negociação avançada para
comandar um clube chinês. O convite da
Federação Colombiana de Futebol era algo
que já se apresentava no mercado. Dunga,
porém, ainda não havia sido contatado.
Agora, ainda sem formalização, recebeu a
aproximação dos dirigentes do país. Por isso,
interrompeu uma negociação que já estava em
estágio avançado com um clube do futebol
chinês mantido em sigilo. Nos próximos dias,
o treinador deve definir seu futuro.

CBV

DERROTA NA NEVA
Com um gol sofrido em cada tempo, o Cascavel Futsal foi derrotado pelo Pato
Branco na noite de ontem, no Ginásio da Neva, pela 12ª e penúltima rodada da
primeira fase da Série Ouro do Campeonato Paranaense. Os gols do jogo foram
marcados por Well e Batalha (foto).
Com o resultado, o time pato-branquense confirmou a segunda posição na
classificação rumo às oitavas de final, já que não atuará na última rodada. Já a
equipe cascavelense permanece em quarto lugar, mas correndo o risco de cair na
classificação no último compromisso da fase classificatória, marcado para o dia
26 em clássico com o Marechal, fora de casa.
Antes, entretanto, o Cascavel terá novo compromisso no Ginásio da Neva.
Receberá o
Joinville no dia
16 (terça-
feira) pela
rodada de ida
das oitavas de
final da Liga
Futsal. A
missão é
surpreender o
favorito time
catarinense,
atual campeão
nacional.

FÁBIO DONEGÁ
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5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

Cascavel, 07 DE OUTUBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Cristiano de Vasconcelos e Ana Carolina Araújo de Oliveira

2- Mateus Nunes Barbosa e Ana Paula de Souza

3- Julio Cezar Pereira de Oliveira e Adriana Ribeiro Pinha

4- Jonathan Alexandro Estrela e Elizandra Pavan

5- Marcos Antonio Miolo e Jaqueline dos Santos

6- Michael Selvo do Nascimento e Gisele da Costa Dallabrida

7- Giovani Miranda e Taynah Francyni Tiem

8- Douglas Moreira de Andrade e Jéssica Simões

9-Fernando Henrique Marques e Viviane Correa Nepomuceno Marques

10- Eliel Naoto Grossklaus e Keleyani Lemes de Oliveira Magalhães

11- Andre Donizete de Oliveira Aparecido e Ana Cristina Ledur

12- Fernando Henrique Luvisa e Regina Tortato Rodrigues

13- Wellington Matheus Teles e Lindalva de Souza

14- Lucas Alexandre Oliveira Guths e Mariane Casola

15- Pedro Arantes Cecilio e Andrieli Aparecida de Almeida

16- Silvio Jose dos Santos e Michele Lazaretti

17- Michael Selvo do Nascimento e Gisele da Costa Dallabrida

18- Ananias Moreira de Souza e Roselei dos Santos Cordeiro

19-Angel Andrade Figueiredo e Ana Leticia Coutinho da Silva

20- Douglas Moreira de Andrade e Jéssica Simões

21- Jonathan Alexandro Estrela e Elizandra Pavan

Seis vitórias e um empate. Assim
está a campanha de Manchester City e
Liverpool, líderes do Campeonato Inglês
2018/2019. E hoje ambas as equipes
têm a oportunidade de abrir vantagem
na competição, pois se enfrentam em
Anfield, às 12h30 (de Brasília).

Há três jogos sem vencer, a equipe
comandada por Jurgen Klopp busca re-
encontrar o caminho da vitória após ser
derrotada pelo Chelsea na Copa da Liga
Inglesa e empatar com o mesmo ad-
versário na Premier League, antes do
revés para o Napoli na Liga dos Cam-
peões na última quarta-feira. E a mis-
são não será tão fácil assim.

Do outro lado estão os atuais cam-
peões ingleses, invictos há quatro jo-
gos e contando com a boa fase vivida
por Sergio Agüero, autor de cinco gols
e duas assistências na competição –
ofuscando o reserva Gabriel Jesus.
Com 21 gols marcados no Campeona-
to Inglês, os Citizens estão com seis
de vantagem para o Liverpool, que con-
ta com Mohamed Salah não tão inspi-
rado neste início de temporada.

O Rei Egípcio marcou três vezes no
campeonato, uma a menos que o se-
negalês Sadio Mané. Outro integrante
do trio ofensivo que fez sucesso na
Europa na última temporada, o brasilei-
ro Roberto Firmino tem dois gols e duas
assistências, mas é dúvida hoje pela
lesão no olho sofrida há 20 dias.

Atletas brasileiros na Terra da Rainha,
Gabriel Jesus e Roberto Firmino
deverão estar entre os primeiros a se
apresentar ao técnico Tite em Londres.
O treinador do Brasil começa a reunir
hoje a seleção brasileira para um
período de treinos no centro de
treinamento do Tottenham. Os
comandados de Tite ficarão até quarta-
feira na Inglaterra antes de partir para a
Arábia Saudita, onde fará amistosos
contra a seleção local, na sexta-feira
(12), e a Argentina, no dia 16.

Clássico
inglês

CBF
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