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FC Cascavel inicia
treinos de olho no
Paranaense 2019

De herói para herói
Crianças que passaram pelo tratamento contra o câncer tiveram
uma tarde muito divertida ontem, em alusão ao dia delas. Já
aquelas que ainda não tiveram alta puderam comemorar o Dia
das Crianças na própria ala de oncopediatria da Uopeccan.
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Alface apodrece na
Horta Municipal
Milhares de pés de alface apodreceram na Horta Municipal de Cascavel. Segundo a prefeitura,
o excesso de chuva das últimas semanas comprometeu a qualidade das hortaliças, que são
z Pág. 8
muito perecíveis às ações do clima.
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Opinião

“Eu fui liquidado
na campanha!”

É POSSÍVEL GERAR FELICIDADE
Todos queremos ser felizes e estamos dispostos a fazer de
tudo para conseguir. Mas então por que vemos tanta gente triste?
Uma das razões para a infelicidade, a desmotivação e a
frustração, em contexto de trabalho, é a péssima capacidade
de liderança e a falta de direção nas atitudes do cotidiano.
Esse padrão de comportamento gera um ambiente de grande
desgaste e descontentamento nas organizações.
O pensamento e a postura do “deixa andar”, do “é o que há” ou
do “sempre foi assim” são fatores que contribuem para tal infelicidade e frustração generalizada, que causa a perda de motivação.
Mas é possível reverter essa situação, mas só acontece
quando adotamos condutas que contribuam para um ambiente feliz e positivo. Isso compete a cada um de nós, e em
nós como um todo, em contexto de sociedade.
Por exemplo, uma liderança que promete e cumpre, que
é coerente com o que diz e faz, que dá bom exemplo. Uma
pessoa que vive com quem quer e ama, com quem a faz feliz
e a realiza. Uma escola que valoriza o empenho, o trabalho e
é capaz de reconhecer o mérito.
Esses são apenas alguns exemplos de comportamentos
que ajudam a alinhar as pessoas com o melhor de si mesmas. O resultado são ambientes felizes. Esse é o caminho
que deve ser seguido.
Empresas felizes só são possíveis com pessoas felizes e
realizadas. Por esse motivo as instituições têm de estar atentas,
muito além do que acontece dentro do ambiente de trabalho.
Muitos não conseguem melhorar o seu desempenho devido aos seus problemas pessoais. Para garantir e contribuir
para a felicidade dos colaboradores, é preciso enxergar além
dos espaços físicos. Busque também envolver a família mais
próxima nesse processo de geração de felicidade.
As empresas são formadas por pessoas. Empresas felizes só são possíveis com pessoas felizes. É hora de mudar
o discurso do “é o que há” para o “sinto que vai ser”. Faça com
que esse futuro seja construído a cada dia.

O senador Roberto Requião
(MDB) divulgou vídeo em
seu perfil de Facebook para
“explicar” e nominar os
“culpados” pela sua derrota
domingo na disputa à
reeleição. Ele diz que foi
vítima da campanha anti-PT,
porque sempre defendeu
Lula, e pela “fraude”
da pesquisa Ibope.
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Licitação do Giro Político
PDI suspensa

politica@jhoje.com.br

Gugu suplente

Após uma verificação
pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) sobre os
itens previstos, a Prefeitura de Cascavel suspendeu
a licitação pública nacional para as obras de pavimentação do binário Kennedy/Recife. Essa é uma
das últimas obras previstas no PDI (Programa de
Desenvolvimento Integrado) e já deveria estar na
fase de conclusão, no entanto, houve atrasos devido a desapropriações de
áreas atingidas e a questionamentos judiciais. Até
que não seja concluída
uma revisão completa e

justificadas as exigências
previstas no edital apontadas pelo TCE, o certame
ficará suspenso.
A obra contempla o prolongamento das Ruas Presidente Kennedy e Recife,
no Bairro Santa Cruz, até
a Avenida da FAG, e a licitação estima custo de R$
3,6 milhões - cober tos
pelo empréstimo do BID
(Banco Interamericano de
Desenvolvimento).
A licitação estava prevista para esta quarta-feira com recebimento de
propostas até as 15h.
 Reportagem: Josimar Bagatoli
Foto: Aílton Santos

CONTRA O TEMPO
A prefeitura tinha pressa em iniciar a obra no binário, em
virtude do contrato do BID, que, devido aos atrasos, já terá
uma prorrogação até junho de 2019. Esse prolongamento
deveria ser concluído em seis meses. O entrave pode
atrasar ainda mais a conclusão dos projetos do PDI. No
entanto, segundo o presidente do IPC (Instituto de
Planejamento de Cascavel), Cletírio Feistler, ainda há uma
negociação com o BID quanto aos prazos: “Vai depender de
quanto tempo teremos para reabrir a licitação”.

Outra suspensão
Com outro parecer do TCE, a
Comissão de Licitação também
suspendeu o processo aberto
para ocorrer em 5 de novembro
para execução de serviços de
limpeza de áreas pavimentadas,
pintura de ligação com emulsão
asfáltica, bem como
fornecimento e aplicação do
concreto betuminoso usinado a
quente no período de seis meses parte dos serviços também
contemplando áreas que
integram o PDI. O valor dessa
licitação era de R$ 1,6 milhão.

Com os 21.574 votos que recebeu para deputado estadual,
Gugu Bueno (PR) é o mais próximo de assumir uma suplência
na Assembleia Legislativa pela coligação PRB, PHS, PR e
Avante. Cogitado a ser vice de Ratinho Júnior, Marcel
Micheletto (PR) - último eleito no grupo com 43 mil votos pode assumir uma vaga no primeiro escalão, liberando a
cadeira para Gugu. No entanto, a boa relação com o
governador eleito poderá resultar também em um cargo para
que o parlamentar cascavelense possa representar no oeste
do Paraná - expectativa confirmada ontem pelo próprio
vereador, que encerra neste ano a presidência da Câmara. Ao
avaliar o pleito, Gugu comenta que “as forças policiais
atrapalharam” - visto a significativa quantidade de votos a
policiais apoiadores de Jair Bolsonaro (PSL).

Sem palavras

Vereador novo

Embora com a carreira
ilibada, Alvaro Dias
(Podemos) obteve menos
de 900 mil votos nas
eleições a presidente. O
senador prossegue por mais
quatro anos representando
o Paraná no Senado. Em
Cascavel, o presidente do
Podemos, Luciano Braga
Côrtes, avaliou o resultado
do processo eleitoral e se
disse “estarrecido” com
o resultado.

Quem assumiu ontem uma
cadeira na Câmara de Cascavel
foi o advogado Rafael
Brugnerotto (PSB). Por um
mês ele ficará no Legislativo
cascavelense prometendo
“dedicação e projetos de
relevância”. Rafael fez 1.407
votos na eleição municipal na
coligação PTN/PR/PSB. Ele
ocupa a vaga do vereador
Jaime Vasatta (Podemos), que
está afastado para
tratamento de saúde.

DE VOLTA
Misael Júnior (PSC) voltou à cadeira que vinha sendo
ocupada pelo suplente professor Nildo Santelo (PSC). Olavo
Santos (PHS) não se ausentou da candidatura para
deputado federal e criticou o processo eleitoral: “O jogo é
desigual demais: beneficia alguns”. Com o fim da
campanha, no Paço Municipal também foram “readmitidos”
alguns servidores: Ailton Lima para o Território Cidadão,
José Carlos da Costa, o Cocão, também para o Território
Cidadão, e Alcineu Gruber, para o IPMC.
z Na próxima segunda-feira, às 14h, a Secretaria de Saúde
presta contas dos gastos em Cascavel.
z O secretário Rubens Griep apresenta os cálculos das
metas atendidas e as prioridades até o fim do ano.
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E que comece o
segundo turno
Passado o prazo obrigatório de
24 horas do encerramento da votação, os candidatos já podem retomar a campanha para o segundo turno. No Paraná, a eleição
para governador já está decidida,
com a vitória de Ratinho Jr no domingo (7), mas os eleitores têm
ainda a definição para presidente,
no dia 28 de outubro. São mais 20
dias de campanha.

Enquanto os partidos derrotados decidem quem vão apoiar, os
“vencedores” precisam se concentrar na nova campanha. Nova, porque algumas regras mudam e muito o cenário eleitoral. Por exemplo,
o tempo de propaganda na TV e no
rádio passa a ser igual para os dois
candidatos, Jair Bolsonaro (PSL) e
Fernando Haddad (PT). Inclusive, ela
começa nesta sexta-feira (12) e vai

Bolsonaro: disputa
do “bem contra o mal”

Haddad: plano
de contraposição

O candidato à Presidência pelo PSL,
Jair Bolsonaro, disse que o segundo
turno contra Fernando Haddad (PT)
será uma disputa do “bem contra o
mal”. Segundo ele, uma eventual
vitória do PT representaria o fim da
Lava Jato e a liberdade do expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Embora se coloque como o lado “do
bem” no segundo turno, se for eleito,
Bolsonaro promete fazer um governo
de união. Para o
candidato, quando
estava no Planalto,
o PT adotou
políticas que
dividiram o País.
Bolsonaro disse
ainda que não terá
um contato tão
próximo com os
eleitores no segundo turno. Ele
explicou que as duas cirurgias a que
foi submetido depois da facada em
Juiz de Fora ainda limitam a
exposição física.
Com relação aos debates, o candidato
afirmou que pretende participar, mas
espera a liberação dos médicos. Com
mais de 49 milhões de votos no
primeiro turno, Bolsonaro diz já ter ao
lado dele 51 deputados federais
eleitos domingo.

O candidato à Presidência da República
Fernando Haddad (PT) ressaltou ontem
(8) que o respeito aos valores
democráticos será a base de sua
campanha. Segundo ele, apresentará
seu plano econômico sustentado na
preservação do Estado do bem-estar
social. Em viagem a Curitiba, Haddad
destacou que combaterá o
neoliberalismo, uma das bandeiras
defendidas pelo adversário Jair Bolsonaro
(PSL). “O retorno do
neoliberalismo vai
agravar a crise e
vamos seguir um
modelo que não deu
certo na Argentina”,
disse Haddad em
entrevista coletiva,
após visitar o expresidente Luiz Inácio
Lula da Silva, preso há
seis meses na Superintendência da
Polícia Federal.
Haddad reiterou ainda sua disposição de
buscar apoio em “forças democráticas”
representadas por candidaturas
derrotadas no primeiro turno. Ele citou
nomes de “alta respeitabilidade”,
embora com divergências, os candidatos
à Presidência Ciro Gomes (PDT), Marina
Silva (Rede), Geraldo Alckmin (PSDB) e
Henrique Meirelles (MDB).

PRISÕES
Pelo Código Eleitoral, a partir deste
sábado (13) aquele candidato que
ainda está na disputa eleitoral não
poderá ser detido ou preso, salvo
no caso de flagrante delito. Para os
eleitores, a proibição só vale a partir
do dia 23, quando não poderá
haver prisão ou detenção, exceto em
flagrante e por sentença criminal
condenatória por crime inafiançável,
ou por desrespeito a salvo-conduto.
até o dia 26. Essa também é a data
final para divulgação paga na imprensa escrita de propaganda eleitoral. Os debates também se encerram nesta data.

NÃO VOTOU?
Veja o que fazer
zO eleitor que não pôde votar no
primeiro turno das eleições e não
conseguiu justificar a ausência ainda
pode preencher o formulário de
justificativa eleitoral pela internet ou
entregá-lo pessoalmente em qualquer
cartório eleitoral.
zHá também a possibilidade de
enviar o formulário pelo correio para
o juiz eleitoral da zona eleitoral. O
prazo para justificar é de até 60 dias
após cada turno da votação.
zAlém do formulário, o eleitor deve
anexar documentos que comprovem
o motivo que o impediu de
comparecer no dia do pleito.
Pela internet, o eleitor pode justificar
a ausência utilizando o “Sistema
Justifica” nas páginas do TSE ou dos
tribunais regionais. No formulário
online, o eleitor deve informar seus
dados pessoais, declarar o motivo da
ausência e anexar comprovante do
impedimento para votar.
zQuem não votou no primeiro turno
e nem justificou não fica impedido
de votar no segundo turno, dia 28 de
outubro.
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Dia de festa e diversão!
Há dois anos Kelen Pedroso não
imaginava ver o filho Willian, de sete
anos, brincando na cama elástica.
E ontem foi o que ele fez quase que
a tarde toda, durante festa organizada pela Legião Feminina de Combate ao Câncer do Hospital Uopeccan, em Cascavel. Ele está em processo de manutenção de um difícil
e doloroso tratamento contra a leucemia. O pequeno não precisou de
transplante, mas enfrentou várias
sessões de quimioterapia para vencer a batalha contra o câncer.
“Ele passou por dias muito
difíceis, mas hoje está bem. Vêlo brincando aqui é muito bom”,
conta a mãe.
Willian aproveitou a festa do
Dia das Crianças com outros pacientes. “Está muito legal. Já
brinquei em quase tudo, mas o
que mais gostei foi a cama elástica”, disse o pequeno quase
sem fôlego de tanto pular.
De acordo com a vice-presidente da Legião Feminina de Combate ao Câncer, Alzira Bure, 19 pacientes - de dois a 17 anos - participaram das comemorações. “Nem
sempre esses pacientes que estão aqui conseguem comemorar a
data na escola ou em qualquer
outro lugar por conta do tratamen-

CRIANÇAS em tratamento contra o câncer tiveram uma tarde divertida durante festa organizada pelo
hospital Uopeccan
to. Essa é uma forma de não deixar que o Dia das Crianças passe
em branco para eles”, explica.
Para representar a força das crianças e dos adolescentes durante
o tratamento, vários super-heróis e
heroínas dos filmes de animação
animaram a festa, regada a muita
comida boa e pinturas faciais.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Fábio Donegá
DIVULGAÇÃO

VOCÊ QUER RECEBER O

TODOS OS DIAS?
LIGUE

3321-1000
E SAIBA COMO

NO HOSPITAL
Dentro da ala de Oncopediatria do Hospital Uopeccan
crianças e adolescentes que
estão internados e não receberam alta médica também
comemoraram o dia especial
deles. Houve muita guloseima
(supervisionada) e diversão
para sair da difícil rotina
desses pequenos guerreiros.
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Mais atenção
com o trânsito

TREVO DA PORTAL é alvo de questionamentos de moradores do Cascavel Velho

DIVERGÊNCIAS
Um das obras de infraestrutura urbana visíveis na BR-277 é o viaduto que liga
a Avenida Olindo Periolo, no Bairro Pacaembu, à Rua Áustria, no Jardim
Presidente, que pertence à região do Cascavel Velho.
O projeto prevê a construção de alças para acesso ao bairro, mas ainda não
há previsão de quando elas serão construídas.
“Tenho dúvidas se com essas alças o tráfego ficará melhor e acredito que ainda
é preciso um estudo sobre o projeto”, avalia o chapeador Luciano Dere.
Já o morador Adão Murinelli defende: “Sou a favor da construção das alças e
de marginais para melhorar o fluxo de veículos”.

Pedido atendido
O buraco feito na praça com academia
em frente ao salão comunitário do
Bairro Cancelli, em Cascavel, sinaliza
onde será instalado um superposte
com câmera de segurança.
O mecanismo foi sugerido pelos próprios
moradores em audiência pública.
A Secretaria de Planejamento e
Gestão de Cascavel entendeu a
necessidade de maior segurança e
seguiu com estudo para atender a
reivindicação da comunidade: “A
previsão para instalação é de 30 dias”.
Quem mora nas proximidades ficou
contente com a confirmação do

monitoramento. “Acho muito importante
ter algo assim. Algumas casas já contam
com câmera, mas a segurança será
redobrada”, comenta Odila Viapiana, que
mora no bairro há mais de dez anos.
A sugestão do local para implantação
da estrutura não ocorreu por acaso. A
praça, hoje aparentemente bem
cuidada, era alvo frequente de vândalos
e muitas famílias foram vítimas de
assalto no local. De acordo com a
Secretaria de Planejamento, o
Município segue estudos de outros
pontos estratégicos e necessários para a
instalação desses dispositivos na cidade.

Há alguns anos, a BR-277 interrompeu uma das principais ligações entre o Bairro Cascavel
Velho com o Centro. Quem seguia
pela Avenida Rocha Pombo, usava a Rua Waldemar Casagrande
que dava acesso à Rua Munique.
Hoje a Rua Veneza - ao lado da
Churrascaria Portal - é uma das entradas ao Cascavel Velho e o trevo
nesse local é alvo de questionamentos.
Moradores do bairro que percorrem por esse caminho precisam
de muita paciência, já que o fluxo
de veículos é grande na rodovia.
Consequentemente, os acidentes
por ali são frequentes. “Sabemos
que a maior parte ocorre por falta
de atenção dos motoristas”, reconhece Luciano Dere, proprietário
de uma empresa de chapeação.
Por outro lado, Adão Murinelli
diz que o trânsito deveria ser
mais bem organizado: “No começo da manhã e no fim da tarde é
impossível passar pelo trevo”.
Atenção você que mora no Distrito
de Espigão Azul. Na próxima
semana o Hoje News traz
reportagens especiais da sua região.
Sugestões podem ser enviadas para
o WhatsApp (45) 99975-1047 e pelas
redes sociais Facebook O Paraná /
Hoje News e Instagram
@oparanahojenews.

 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Fábio Donegá

BURACO foi feito para instalar superporte
com câmera de segurança
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Brinquedos de R$ 1 a R$ 100
Mais de 2 mil itens entre
brinquedos, roupas e calçados
vão colorir o salão do Cemic (Centro de Estudo do Menor e Integração à Comunidade) de Cascavel nesta quarta-feira em um
bazar especial que a entidade
organiza em comemoração ao
Dia das Crianças. “Nosso objetivo é dar a oportunidade para
que famílias carentes possam
comprar mais barato. No início
nós doávamos esses itens para
as famílias mais necessitadas,
mas percebemos que muitas
vezes o brinquedo ou a peça
eram descartados. Então pensa-

mos que pagando um preço simbólico a pessoa valoriza a peça e
nós temos um meio de arrecadação”, conta a coordenadora do bazar e voluntária Mary Noro. Os preços vão de R$ 1 a R$ 100.
O lucro será revertido aos projetos da entidade. “Com as doações recebemos fazemos bazares
a cada dois meses, além dos especiais, como este do Dia Das Crianças. Algo que nos ajuda muito é
o Nota Paraná, temos nossa caixinha de doação em várias empresas da cidade”.
 Reportagem: Bethania Davies

Riscos mudam
rotina de escola
Há três meses, parte do muro
que cerca a Escola Municipal Aníbal Lopes, no Bairro Floresta, região
norte de Cascavel, caiu. O local foi
fechado com tapumes, que nos fins
de semana são retirados por desocupados e até que alguém perceba
alguns aluninhos fogem da escola.
“Uma vez, um menorzinho fugiu por
um buraco na hora do recreio. A
sorte é que uma mãe viu e nos trouxe ele aqui”, conta a diretora da
escola, Mariani Terezinha Daniel.
Mas esse não é o único problema
da escola: virou comum as crianças
sofrerem acidentes no pátio porque
as calçadas estão quebradas e irregulares. Em um grupo de WhatsApp
criado pelos pais dos alunos, mães
divulgaram atestado médico do filho
após uma grave queda. A criança machucou o braço e agora passa por várias sessões de fisioterapia.

A Secretaria de Educação tem
conhecimento dos riscos, mas o
processo licitatório ainda não tem
data, assim como a reconstrução
do muro. Sobre a fuga dos alunos,
que têm entre quatro e dez anos, a
pasta disse que “cabe à direção informar se ainda há alguma falha nos
tapumes e controlar o acesso dos
alunos a esse local”.

TAPUMES tentam inibir fuga
de alunos, mas pouco adianta
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A ENTIDADE
O Cemic oferece ações socioeducativas
que auxiliam no desenvolvimento de
crianças e adolescentes. São aulas de
taekwondo e ginástica artística e oficinas
como tecnologias educacionais, temáticas do
cotidiano, artes visuais, oficina da moda,
jogos cooperativos e brinquedoteca,
voltados a crianças de 6 a 15 anos. Hoje
são atendidas 158 crianças de segunda a
sexta-feira no contraturno escolar e outras 40
três vezes por semana.

Serviço
Especial para o
O que: Bazar
Dia das Crianças
Quando: Quarta-feira, das 11h às 21h
Onde: Cemic - Rua Maceió, 118
*As compras podem ser feitas em dinheiro,
cartão de crédito e débito

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

z Polêmica
Pensando no bem-estar dos alunos, há
uma semana o recreio no pátio está
proibido. Os pais não concordaram. O
assunto foi pauta de uma reunião interna
da escola ontem em busca de solução.

z Em obras
A Secretaria de Educação informou que
tem conhecimento da situação, mas que
as condições da escola já melhoraram
bastante, visto que a reforma era uma
reivindicação de décadas. “De dezembro
de 2017 a maio de 2018 a escola passou
por uma primeira etapa de reforma, que
custou cerca de R$ 500 mil”.
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MORADORES afirmam que alface estaria sendo destruída por funcionários

Desperdício na
Horta Municipal?
O destino do alface da Horta
Municipal, que fica no Bairro Santa
Cruz, em Cascavel, rendeu muita
polêmica. Uma moradora daquela
região entrou em contato com a reportagem do Hoje News para denunciar o desperdício e a destruição de hortaliças no local.
Revoltada, a mulher, que pediu
para não ter o nome divulgado, disse que existem canteiros grandes
de alface que estão sendo destruídas pelos funcionários que passam
a grade com o trator sobre as verduras. Isso porque as folheosas
passaram do tempo para consumo.
Outro denunciante disse que
seriam cerca de 4 mil pés da hortaliça estragados e que boa parte
teria sido levada ao Zoológico Municipal para alimentar os animais.
A revolta dessa vizinha era maior porque seu marido teria ido até
a Horta para pegar verdura para o
consumo da família, mas que teria sido impedido pelos funcioná Reportagem: Cláudia Neis
Foto: Aílton Santos

rios, e até a Guarda Municipal fora
chamada para retirá-lo do local. A
moradora diz que a prática de destruir verduras que passaram do
ponto é comum e que ela mesma
já viu isso várias vezes.
A reportagem do Hoje News foi
até o local e confirmou que existem
canteiros de alface que já não servem para o consumo, e que há um

canteiro em que a terra foi revirada
recentemente, no qual aparecem
pedaços de folhas verdes. Na manhã ontem, mesmo com chuva, havia funcionários fazendo a colheita
das hortaliças.
Nas redondezas, a reportagem
conversou com outro vizinho, o qual
disse ter acesso aos produtos já
há cinco anos, sem transtornos.

O que a prefeitura diz
A prefeitura admitiu a perda das hortaliças, mas atribuiu o problema ao
excesso de chuva das últimas semanas, que danificaram a alface, a qual é
bastante sensível às ações do clima. Também disse que o que foi destruído
pelo trator para a preparação da terra foram plantas que apodreceram no
pé e que não havia mais como aproveitar. Quanto à retirada das hortaliças
ontem pela manhã, a prefeitura afirmou que foram enviadas a escolas e
Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil) para ser utilizada na
merenda. Contudo, negou que tenham sido levadas para o Zoológico.
A situação envolvendo a Guarda Municipal não foi confirmada.
O Município afirmou ainda que o que é produzido na horta, além de
abastecer a merenda escolar, também é doado a entidades cadastradas,
como o Provopar (Programa do Voluntariado Paranaense).
Além disso, informou que a comunidade tem livre acesso aos produtos para
consumo, mas que para isso é preciso fazer cadastro no local.
A Horta Municipal de Cascavel fica na Rua João Berlando, entre as Ruas
Tamoios e Cuiabá, no Bairro Santa Cruz.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mais teatro
Dia 10, o 32o Festival de
Teatro traz ao Teatro
Municipal a Cia Abração,
que apresentará a peça
Estórias Brincantes de
Muitas Mainhas.
As sessóes serão em dois
horários: às 10h e às 14h.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Gesta Cascavel
Na próxima quinta-feira
Aline Worma, doula e
coach em aleitamento, vai
falar sobre os “Mitos da
Amamentação”.
O evento será dia 11
às 19h30.
O encontro é gratuito e
será no Lions Clube,
Rua Riacuelo, 666.

Expoceep
O Centro Estadual de Educação Profissional Pedro
Boaretto Neto - Ceep - realiza dias 18 e 19 de outubro a
Expoceep - Mostra Científico Pedagógica.
O evento será das 19h às 22h.
O endereço é Rua Tropical, 2.800, Tropical.

Ana Paula Vian, pelas lentes de Arivonil Policarpo

Outubro Rosa
Amanhã, a Associação
Cascavel Rosa realiza a
noite de palestras “Juntos
Contra o Câncer”. Será às
19h30, no Teatro Emir Sfair.
O ingresso é um quilo de
alimento não perecível
ou produto de higiene
pessoal, que será doado
para pacientes do
Hotel Santa Ana.

“Porque a força de dentro é
maior. Maior que todo mal
que existe no mundo. Maior
que todos os ventos
contrários. É maior porque
é do bem. E nisso sim,
acredito até o fim.”
Caio Fernando Abreu
YASMIN HANESN, por Vera e Grasi Fotografias
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Felicidades!
Maria Paula Neves, Mariana
Sérgio Boacatto, Pedro
Juliana Dionísio Veloso,
Melise Santos, Claudia
Danielle Marcon, Fabi
Armiliato, Alexandre
Vargas e
Guilherme Moura.
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N o velas
GLOBO • SEGUNDO SOL

Edgar e Roberval se agridem
DIVULGAÇÃO

raiva de Marocas. Amadeu fica preocupado quando Dom Sabino avisa que não
aceitará sua proposta de emprego. Cairu procura Marocas, exigindo a devolução dos vestidos.
• RECORD

JESUS
Jesus diz que irá curar Goy. O Messias fica satisfeito com a fé de Cornélius e diz para ele voltar. Gabriela, Sara
e Yoná ficam felizes ao verem que Goy
melhorou. Cornélius agradece a Jesus.
Judite não acredita na desculpa dada
por Caifás. Cornélius avisa a Goy que
ele foi curado por Jesus. Zaqueu descobre que Gestas e Dimas são filhos de
Adela. Jesus retorna à Cafarnaum e reencontra Maria. Tiago Maior e João reencontram Sula e avisam que foram escolhidos como apóstolos de Jesus.
• BAND

Quinho leva Beto e Groa até Jennifer, e a menina confirma que Emily é uma
farsa criada por Laureta. A moça afirma a Beto que seu filho com Luzia é um
menino e está vivo. Roberval desconfia de que Zefa conhece Laureta. Valentim
questiona Karola sobre seu possível envolvimento na mentira contada por
Rosa. Manuela e todos os moradores do casarão repreendem o comportamento de Ícaro e Rosa. Beto revela a Luzia o que Jennifer lhe contou, e garante que
encontrará o filho dos dois. Selma pede para reatar com Maura, que confessa
estar confusa com seus sentimentos. Tomé chega à casa de Laureta.
Agenor destrata Severo no conjunto habitacional abandonado.
Ionan revela a Naná que o pai biológico de Badu é Natalino.

• REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Michael e Pérola afirmam que Jade
não foi correta com seus amigos. Amanda se emociona com o entusiasmo de
Kavaco para vender os quitutes de seu
pai. Amanda emociona Jade com seu
depoimento. Fabiana decide manipular a
edição do vídeo sobre Jade.
ESPELHO DA VIDA
Alain diz a Bola que desistirá de fazer seu filme se Cris deixar Rosa Branca. Isabel se aproxima de Américo.
Dalton confirma que a saúde de Cris
está em perfeito estado. Cris decide
permanecer em Rosa Branca e interpre-

tar Júlia. Cris desaparece na casa de
Júlia. Alain se surpreende ao descobrir
que o último proprietário da casa de Júlia
foi Gustavo Bruno.
O TEMPO NÃO PARA
Waleska fica constrangida na presença de Betina. Marocas apreende os
vestidos e afirma a Zelda que o desfile
não irá acontecer. Vera Lúcia mente para
Marciana sobre seu novo trabalho. Paulina aconselha Marocas a denunciar
Zelda à polícia. Miss Celine ouve uma
conversa entre Barão e Florêncio sobre
a sabotagem na motocicleta de Samuca. Barão decide prender Miss Celine.
Paulina procura Vanda para ajudar Marocas. Betina instiga Cairu a ficar com

ASAS DO AMOR
Engin acalma Alper dizendo que
Hasmet não fará nada para Leyla e
Ruzgar. Hasmet pede para Leyla seguir
o plano para Alper viver. Hasmet deixa
Leyla na delegacia para que ela denuncie Alper como assassino de Gurkan.
Alper fica sabendo que Berna é a nova
dona da casa. Engin conta a Alper que
Hasmet havia comprado a casa e que
devia ter dado a Berna. Ayla aborda
Canan chantageando e querendo dinheiro. Salih discute com Alper por ele ter
se envolvido com Hasmet.
• SBT

AS AVENTURAS DE POLIANA
Guilherme conversa com Vinícius.
Poliana ensaia a peça com seus amigos.
Sara é sequestrada. Vinicius conta para
Mirela que fez as pazes com Guilherme.
Branca confessa que não consegue viver
sem internet. Roger não gosta do discurso escrito por Sérgio. Luísa não quer que
Poliana participe da peça de teatro. Capanga do Rato cobra taxa de estacionamento de Ciro e Gleyce. Afonso fica triste
porque Luísa devolveu o anel de compromisso. Roger revela que Marcelo foi afastado da escola para Glória.

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

Touro
Gêmos
Câncer
Leão

Esteja atento às suas responsabilidades
familiares e emocionais. Cuidado com a
tendência a se fechar em demasia, leonino. Um dia que favorece atitudes arrojadas e ousadas emocionalmente.

Virgem

Reavaliações sobre o que é considerado essencial e valioso. Momento oportuno para retomar certas parcerias ligadas aos negócios. Um dia que favorece o contato com amigos e com grupos.
Há muitas coisas que precisam ser repensadas e reavaliadas, libriano. O
momento é oportuno para refletir sobre como está agindo amorosamente.

Sagitário Escorpião

Dia que favorece o trabalho e as finanças dos cancerianos. Tenha cuidado com
a tendência a atitudes carentes ou mesquinhas. É importante que esteja consciente das demandas emocionais

Podem haver desafios entre as demandas pessoais e profissionais. Esteja atento à necessidade de agir com
mais maturidade e responsabilidade.

Capricórnio

Um dia que favorece aprendizados e
relacionamentos aos geminianos. Fase
oportuna para ter uma nova consciência do que você está aprendendo
com as pessoas.

Momento importante para se conscientizar de suas responsabilidades
emocionais. Cuidado com atitudes autoritárias e repressivas, capricorniano.

Aquário

Os relacionamentos tem exigido comprometimento dos taurinos. Momento em
que podem haver desafios envolvendo demandas familiares. Fase significativa para ampliar seus horizontes.

Podem haver conflitos entre as demandas da carreira e dos relacionamentos. Momento oportuno para uma consciência maior de suas responsabilidades e atribuições.

Peixes

Esteja atento às responsabilidades
emocionais e materiais, ariano. O momento favorece a expansão dos seus
horizontes intelectuais.

Libra

horóscopo

Um dia interessante para as demandas
profissionais dos piscianos. Expressarse com criatividade e com confiança está
estimulado. Cuidado com a tendência a
agir de uma forma controladora.

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

Cuidado com posturas dogmáticas e
inflexíveis, sagitariano. Não se considere o dono da verdade. Escute mais
o que as pessoas têm a lhe dizer. Seja
humilde.
SOLUÇÃO DO DIA
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Uma viatura da Polícia Militar de
Cascavel se envolveu em um acidente
na tarde de ontem. Foi na Rua Carlos
Gomes, no Centro. De acordo com
informações do militar que conduzia a
viatura, ele tentou desviar de um
carro que parou na via e bateu em um
muro. O veículo acabou atingindo
uma motocicleta e o piloto teve
ferimentos leves. O motorista da
viatura não se feriu.

Quedas perigosas
Três pessoas foram vítimas de
queda de altura na manhã de ontem, em Cascavel, já nas primeiras
horas do dia. Uma das vítimas foi
um homem de 60 anos que caiu de
dois metros de altura. O acidente
aconteceu no Bairro Morumbi, na
Rua Lagoa Bonita, em Cascavel.
Valmor Becker estava trabalhando em uma construção e caiu de
um andaime, que quebrou. O idoso
teve ferimentos moderados e suspeita de fratura nas costas.
O outro acidente aconteceu em
uma empresa às margens da BR277, perto da Ferroeste. Juarez
Mariano da Silva, de 37 anos, ficou
ferido ao cair de aproximadamente
dois metros de altura quando estava trabalhando.
Também em uma empresa na

marginal da BR-277 um homem de
53 anos ficou ferido após sofrer uma
queda. Osni Aparecido Correia caiu
de um metro e meio de altura. Ele foi
atendido com suspeita de fratura.
Todos foram levados para atendimento hospitalar sem risco de morte.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Fábio Donegá

NO Morumbi, idoso ficou ferido ao cair de construção
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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Um veículo Uno caiu de um
barranco perto da Rua
Aranpongas, no Conjunto
Sanga Funda, em Cascavel. O
acidente aconteceu na noite de
domingo. Chovia muito no
momento e o motorista não viu
que a rua tinha acabado. Ele
perdeu o controle da direção e
caiu no barranco. Cinco
pessoas estavam no veículo,
todas tiveram ferimentos leves.

POLÍCIA
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Criança no trânsito,
perigo constante
O Corpo de Bombeiros de Cascavel registrou 42 casos de atropelamentos de crianças de até 14
anos neste ano na cidade. Ontem
uma menina de nove anos ficou ferida ao atingir um carro na Rua Imigração, Bairro Universitário.
A criança ia para a escola e atravessou a rua correndo, quando foi
atropelada. Ela teve ferimentos leves e foi levada para atendimento
hospitalar pelos socorristas.
Um caso parecido foi registrado na semana passada e a vítima
foi um garoto de dez anos. A falta
de atenção é a característica
mais comum dos atropelamentos
envolvendo crianças.
Como parte das ações educativas para evitar acidentes e chamar
a atenção dos pequenos, a Cettrans
(Companhia de Engenharia de

Transporte e Trânsito) já estuda
uma atividade que deverá realizada na quarta ou na quinta-feira desta semana no Centro de Cascavel.
“Vamos aproveitar a movimentação
da Festa da Padroeira, em frente à
Catedral, e vamos fazer uma ação
para orientar crianças e pais a respeito do cuidado nas vias”, antecipa o presidente da Companhia em
Cascavel, Alsir Pelissaro.
“Fazemos também um trabalho
nas escolas de orientação, aos
pais e aos alunos, além das operações Pé na Faixa, que são frequentes e orientam a não atravessar a rua fora da faixa de pedestre”, complementa.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Fábio Donegá
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Giro da
Violência
Julgado por tentativa
Será julgado hoje Rodrigo Nunes
Pereira por tentativa de
homicídio. Ele é réu solto. De
acordo com a denúncia do
Ministério Público, ele é acusado
de tentar matar Rodrigo Nunes
Pereira a facadas. O crime
aconteceu no dia 3 de agosto de
2014, durante a madrugada, na
Avenida Papagaios, Bairro
Floresta. O julgamento será no
Fórum Estadual de Cascavel, a
partir das 13h.

Uno recuperado
Um veículo Fiat Uno foi
recuperado ontem pelos
policiais militares da UPS
(Unidade Paraná Seguro) da
Região Norte de Cascavel. O
automóvel estava em uma área
de difícil acesso, no meio de
uma mata, no Bairro Cataratas.
Segundo a polícia, o Uno tinha
registro de furto da semana
passada. O veículo estava sem
danos aparentes e seria
devolvido ao proprietário.

Furto de fios
Mais de 65 metros de fiação
elétrica foram furtados de uma
casa no Bairro Floresta, em
Cascavel. Foi na tarde de ontem.
A Polícia Militar foi acionada por
moradores próximos que viram
suspeitos saindo do local. O
boletim de ocorrência foi
registrado e a PM fez diligências
em busca dos ladrões, que ainda
não foram encontrados.

MENINA foi atendida pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves e encaminhada para atendimento hospitalar
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De olho no Joinville, Cascavel Futsal coloca ingressos promocionais à venda
Com a derrota para o Pato Branco, por 2 a 0, no último sábado, já
fazendo parte do passado, o Cascavel Futsal comemora a semana
cheia para pensar exclusivamente
no Joinville, seu adversário na próxima terça-feira (16) pela partida de
ida das oitavas de final da Liga Nacional, no Ginásio da Neva.
Para este jogo, o time cascave-

lense terá um intervalo de dez dias
desde seu último compromisso,
algo atípico para os comandados
do técnico Nei Victor nas últimas
semanas. Foram oito jogos em 12
dias para a Serpente Tricolor, que
pouco tempo teve para treinar.
Desta vez, a missão é mostrar sua
força dentro do Ginásio da Neva para
o atual campeão da Liga Nacional e

Cascavel nos Jojups
Cerca de três meses depois da
realização da fase regional da Divisão B da 31ª edição dos Jojups (Jogos da Juventude do Paraná), equipes de todo o Estado estão de
malas prontas para a fase final da
competição, que terá início quintafeira em Chopinzinho.
Cascavel estará presente nos
Jogos com seis equipes: futsal,
handebol e voleibol masculinos,
vôlei de praia feminino e xadrez (em
ambos os naipes). No total, a delegação cascavelense contará com
69 integrantes, sendo 59 atletas.

Para os cascavelenses, a fase
regional foi realizada em Pranchita,
em meados de julho. Lá os meninos do futsal, do handebol e do voleibol, comandados respectivamente por Edemilson Pereira, Cezar
Casagrande e Dorival “Juca” Sesso Júnior, foram campeões e ganharam o direito de representar a Regional 8 da Secretaria de Estado de
Esporte e Turismo nesta fase final.
Já o futebol (exclusivo no naipe masculino) e o futsal feminino
não conseguiram avançar. Com
isso, terão de disputar novamen-

melhor equipe da primeira fase. Para
isso, o Cascavel futsal espera um grande público nas arquibancadas.
Tanto, e para comodidade dos
torcedores, que a diretoria já colocou ingressos promocionais à venda antecipada, ao valor único de R$
20. As entradas podem ser adquiridas até domingo com esse preço,
nos tradicionais pontos de venda.

Os Jogos
A fase final da Divisão B da
31ª edição dos Jogos da
Juventude reunirá 2,8 mil
atletas em Chopinzinho de
quinta-feira (11) até o dia 17.
A competição contará com
representantes de 89 cidades,
distribuídos em 206 equipes.

te a regional no ano que vem, enquanto as equipes que competem
agora em Chopinzinho tentam se
juntar aos times de basquete masculino, handebol feminino e vôlei
feminino, que estão na Divisão A.
O vôlei de praia e xadrez são de
livre inscrição.

ESPORTE
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FC Cascavel inicia treinos
Após um período de descanso,
alguns jogadores do elenco profissional do Futebol Clube Cascavel
retornaram ontem aos treinamentos, já visando à Primeira Divisão
do Campeonato Paranaense 2019.
Sob os cuidados do preparador
físico Dante Luiz Pereira, dez jogadores realizaram exercícios de musculação na academia do Centro

Treinamento. “Neste primeiro momento estamos fazendo um processo de readaptação física. Alguns vinham jogando, outros
não, por isso vamos analisar
cada um de forma individual”, explicou o preparador.
Ainda de acordo com Dante, os
treinos estão sendo focados no fortalecimento da base muscular dos
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atletas. “Estamos fazendo este trabalho prévio para que quando as atividades tiverem início com todos
do elenco, não tenhamos essa preocupação”, continuou.
Por enquanto, apenas alguns
atletas retomaram as atividades. O
elenco completo deve estar à disposição da comissão técnica até o
fim deste mês. A apresentação dos
jogadores está marcada para o dia
22, quando terá início a bateria de
exames e, na sequência, os treinamentos comandados pelo técnico
Paulo Foiani.
FC CASCAVEL

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

1- 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
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 09 DE OUTUBRO DE 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Com bola
Em relação aos treinos com bola, o
preparador físico Dante Pereira, do FC
Cascavel, revela que as atividades
serão iniciadas em breve.
Primeiramente, a comissão irá avaliar
as condições físicas e técnicas de cada
atleta. “Geralmente vamos mesclar
os trabalhos. É óbvio que um ou outro
jogador pode não estar pronto para
treinar com bola, mas vamos dividir
bem os trabalhos e ir encaixando
devagar cada um”, disse o
preparador.
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Seleção brasileira reunida
Após a rodada do fim de semana
nos principais campeonatos mundo
afora, os principais jogadores do planeta já viraram a chave para as suas
seleções. Os brasileiros começaram a
se apresentar ontem ao técnico Tite,
no CT do Tottenham, para dar início
à preparação para os amistosos da
Data FIFA de outubro.
Já no almoço, o time estava
praticamente completo. Apenas
Fabinho e Roberto Firmino, do Liverpool, e Renato Augusto, que
tinha chegada prevista para o fim
do dia, não estavam presente.
Com isso, o primeiro trabalho com

MUNDIAL DE
VÔLEI
A seleção brasileira feminina de
vôlei conseguiu a quinta vitória no
Campeonato Mundial ao vencer a
equipe do México, na madrugada
de ontem, por 3 sets a 1, de
virada, em Nagoya, no Japão. O
Brasil voltará à quadra à 1h25
desta quarta-feira contra a
Holanda. O SporTV 2 transmitirá
ao vivo. Na classificação geral do
Grupo E, as brasileiras aparecem
em terceiro lugar, com 16 pontos.
A Sérvia lidera com 21 pontos e a
Holanda está na segunda posição,
com 20 pontos. Os três primeiros
de cada grupo passarão para a
terceira fase da competição.

JOGAM HOJE
BRASILEIRÃO
21h

Botafogo x Vasco

SÉRIE B
19h15
21h30

Paysandu x CRB
Criciúma x B. de Pelotas

bola da equipe durante este período
de treinos na Inglaterra foi realizado
ontem mesmo. Como de costume,
foi levada em conta o desgaste do fim
de semana dos atletas em virtude dos
minutos em campo por seus clubes.

Ao todo, serão três treinos em solo
inglês antes do embarque para a Arábia Saudita, onde a seleção brasileira
disputará amistosos contra os donos
da casa, na sexta-feira (12), e a Argentina, na próxima terça-feira (16).

EVERTON CORTADO
Depois de deixar o jogo do Grêmio contra o Bahia lesionado no último sábado, o
atacante Everton foi cortado, ontem, da seleção brasileira. Para o seu lugar, o
técnico Tite convocou Lucas Moura, do Tottenham (ING), que assim será opção
para os amistosos contra Arábia Saudita, nesta sexta-feira (12), e Argentina, na
próxima terça (16).

Recorde na natação
O brasileiro Nicholas Santos quebrou, no sábado, o recorde mundial dos 50m
borboleta em piscina curta. O atleta de 38 anos estabeleceu a nova marca do
mundo durante a etapa de Budapeste da Copa do Mundo de Natação com o
tempo de 21s75. Esta foi a quarta medalha de Nicholas em etapas da Copa do
Mundo de 2018. O paulista de Ribeirão Preto já havia sido campeão nos 50m
borboleta na etapa de Eindhoven, na última semana, com 22s08. Desta vez,
cravou 21s75 para estabelecer o novo recorde mundial da prova. Nesta quarta
etapa de Copa do Mundo, Nicholas Santos havia conquistado também o bronze
nos 100m borboleta com 50s12. A próxima etapa da Copa do Mundo da Fina
será em Pequim, na China, entre os dias 2 e 4 de novembro.
PSG

Neymar está entre os 30 indicados à Bola de Ouro de 2018, tradicional
prêmio de melhor do mundo da revista “France Football” que será entregue no dia
3 de dezembro. O camisa 10 do PSG e da seleção brasileira aparece na lista
após ficar fora dos 10 melhores do prêmio “The Best”, organizado pela Fifa.
Neymar se junta a outros três brasileiros na disputa: o goleiro Alisson, o lateral
Marcelo e o atacante Roberto Firmino.

