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Orçamento emendado
Aprovado ontem por unanimidade na Câmara de Vereadores de Cascavel, a Lei de Diretrizes

Orçamentárias volta a ser discutida na sessão de hoje para apreciar as 28 propostas de
emendas protocoladas. A previsão orçamentária para 2018  é de R$ 1,17 bilhão e a maior

parte dos recursos – R$ 300 milhões – será aplicada no setor de saúde.
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PÁGINA

27
Futsal se
prepara para
a semifinal

PÁGINA

13
Idosos terão
mais moradias
em condomínio

PÁGINA

23
Empresário
é suspeito de
aplicar golpes

RECONSTRUÇÃO
A chuva deu trégua e possibilitou a
retomada de algumas frentes de serviços,
após os estragos causados pelos temporais
dos últimos dias. Ontem, as duas equipes
que fazem o serviço de tapa-buracos saíram
às ruas cedo para executar os trabalhos.
A Rua Antônio Damian, que teve um
bueiro rompido, permanece interditada
no acesso ao loteamento Novo
Milênio e a reconstrução deverá
levar ao menos 60 dias.
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AÍLTON SANTOS



O piloto paulista Betão Fonseca, que
participou da 31ª edição da Cascavel de
Ouro no fim de semana, ficou sensibilizado
com o trabalho desenvolvido pela Apae
de Cascavel e com o carisma dos alunos
que visitaram os boxes do Autódromo
Zilmar Beux durante a corrida que marcou
os 50 anos de história da competição, e
decidiu doar R$ 50 mil para a instituição.
O repasse foi comemorado pelo
presidente da Apae de Cascavel, Evilasio
Schmitz, dizendo que o recurso será
aplicado nas obras de ampliação da
estrutura para melhorar o atendimento
prestado aos alunos. A doação também
teve apoio fundamental do piloto
cascavelense Ângelo Giombelli.

 APAE CASCAVEL
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Pronto para a semi
O Cascavel Futsal está pronto

para o primeiro jogo da semifinal da
Série Ouro do Campeonato Parana-
ense. O jogo de ida com o Marreco
será amanhã, às 19h15, no Ginásio
Arrudão, em Francisco Beltrão.

Para os cascavelenses, será o retor-
no à competição após 20 dias sem jo-
gar. O ultimo jogo da Serpente Tricolor
foi no dia 18 de outubro, quando ven-
ceu o Campo Mourão na Neva, no jogo
de volta das quartas de final.

Para o compromisso de amanhã

Adeirton, que se recupera da cirurgia
de ligamento no tornozelo, é a única
baixa para o técnico Nei Victor. A defini-
ção dos relacionados para o jogo será
hoje, logo após o treino da manhã, a
partir das 9h30, no Ginásio da Neva. À
tarde a delegação cascavelense iniciará
a concentração para a partida.

Ontem o elenco trabalhou em
dois períodos na quadra da Neva,
pela manhã e à tarde, mesmo de-
pois de ter treinado durante todo o
fim de semana no local.

RONI PIMENTEL

“  Foi uma longa pausa nos jogos, o nunca é
o que queremos, mas aproveitamos para

nos preparar bem para esta decisão. Sabemos das
dificuldades que iremos encontrar, mas vamos com
muita ambição e muita responsabilidade, sabendo
o quanto é importante conseguirmos um resultado

positivo, e vamos lutar por isso

“
(Ernandes, artilheiro da Série Ouro)
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 A Rua Juscelino Kubitscheck, que
liga a Avenida Assunção, no Bairro
Alto Alegre, a Rua Manaus no
Recanto Tropical, deve passar por
recapeamento nos próximos meses,
conforme projeta a Secretária de
Obras Públicas. A JK atualmente
está toda esburacada e em péssimas
condições de uso, esse é um dos
motivos para ela receber o novo
pavimento. A secretaria ainda
informou que nas ruas e avenidas que
não receberam a nova camada de
asfalto, passam por operação “tapa-
buracos” regularmente.

FÁBIO DONEGÁ

Cestas em alta CESTAS tomam conta dos
supermercados, e já tem empresário
disposto a investir R$ 9 mil nesses
presentes para seus colaboradores

A pouco mais de um mês para o
Natal, os corredores dos supermer-
cados já ficam cheios das famosas
cestas, que são um presente já tra-
dicional, não só entre amigos e fa-
miliares, mas também na relação
de empresas e funcionários.

O empresário Laércio Denardi,
de uma distribuidora de hortifruti-
granjeiros, disse estar disposto a
gastar de R$ 100 a R$ 150 com
cada um dos seus 59 funcionário.
Isso significa um investimento de
quase R$ 9 mil. “Todo ano a em-
presa presenteia os colaboradores,
esse ano estou vendo como vai ser,
mas eles ganharão uma lembran-
ça, sempre dou a cesta natalina
para os funcionários” comenta.

Uma rede de supermercados
que é especializada na área monta
os presentes em Curitiba e depois
são distribuídas nas lojas da capi-
tal e de Cascavel, comercializando
cestas que variam de preço e ta-
manho. Umas custam R$ 29,90
com 15 itens, outras mais comple-
tas e com produtos importados,
podem sair por até R$ 2 mil. Estas
são recheadas com 34 itens, dis-
tribuídos dentro de um baú de ma-

deira personalizado. O gerente de
uma das lojas da rede, Gilmar Go-
mes, comemora os primeiros resul-
tados do Natal 2017. “Esse mês
já tive uma encomenda de 100 ces-
tas, totalizando quase R$ 10 mil”
comenta.

A expectativa do supermercado
é de vender 10 % mais cestas esse
ano que 2016. Os preços se man-
tiveram os mesmos que o ano pas-
sado. “Dependendo da quantida-
de de cestas podemos até negoci-
ar um desconto com os empresá-
rios” diz o gerente.
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Mais de R$ 250 mil perdidos
de uma emenda parlamentar.
Essa foi a verba desperdiçada
pela gestão anterior, ainda em
2014, para reforma e construção
de quadras de esportes.

Na época, a obra foi licitada e
a promessa, ainda em 2013, era
de que no ano seguinte todas as
obras fossem realizadas, com
construção de mais 10 quadras,
além das que começaram a ser
reformadas naquele ano.

Verba desperdiçada
O problema é que, de acordo

com o diretor da Secretaria de Es-
portes, Léo Mion, a empresa que
ganhou a licitação começou a per-
der prazos, recebeu pelo que ha-
via feito, mas, abandonou as cons-
truções, muitas ainda em fase de
terraplanagem.

A Prefeitura rescindiu o contra-
to, pagou a empresa pelo que ela
fez, mas se “embananou” na hora
de fazer uma nova licitação, atrasou
com os projetos e tudo ficou por

isso mesmo. Só agora é que um
novo certame foi realizado. “Con-
seguimos um bom desconto e
serão feitas oito quadras no va-
lor de R$ 750 mil. Daquela ver-
ba, sobrou pouco mais de R$
900. Então, com a sobra da lici-
tação, conseguiremos revitalizar
mais algumas quadras”, afirma
o diretor da pasta.

Campanha políticaOutro lado
Segundo o ex-secretário de esportes, Wanderlei Faust,
na época, a verba veio. E o problema teria ocorrido
com a empresa que venceu a licitação, deu um grande
desconto e não conseguiu concluir a obra. “Até fazer
todo o processo de rescindir contrato, fazer novos
projetos a partir do que já havia sido construído,
demora mais de um ano. E todas as secretarias estavam
envolvidas nas obras do PDI”, alega Faust.

 Reportagem: Tatiana Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

VERBA, que é de 2013, foi anunciada novamente para reforma de quadras

O anúncio da liberação de uma verba que não é
nova pareceu mais uma campanha política por
parte do deputado federal Fernando Giacobo,
que se anunciou como “pai” da criança e esteve em
Cascavel ontem, tratando o assunto como se fosse
novidade. Lembrando que 2017 é um ano pré-
eleitoral. A época em que a verba – a mesma – foi
anunciada da primeira vez, em 2013, também era
pré-eleitoral.
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Bronze na
classificação

geral dos
Parajaps

 A 6ª edição dos Parajaps (Jogos
Abertos Paradesportivos do Paraná)
foi encerrada no fim de semana após
cinco dias de competições em Ma-
ringá. Foi a primeira vez que os Jo-
gos foram realizados fora de Curiti-
ba, mas isso não impediu que a dele-
gação da capital paranaense faturas-
se o título de campeã geral, com 129
pontos conquistados. Em segundo
ficou a cidade de Maringá (107 pon-
tos) e em terceiro lugar ficou Casca-
vel, com 86 pontos.

A Capital do Oeste desbancou
Londrina no pódio depois de um
quarto lugar em 2016, atrás dos
londrinenses, dos maringaenses e
dos curitibanos no top 3.

No geral, foram 1.500 paraatletas
de 46 municípios na disputa de 14
modalidades nos Parajaps deste ano.
Cascavel contou com 79 competido-
res em 10 modalidades.

Destaque para os cascavelenses
do xadrez feminino e do paraciclismo
masculino, modalidades campeãs em
Maringá. Nos tabuleiros, a equipe ven-
cedora contou com apenas Elisange-
la Batista e Silvana Nunes Machado, o
suficiente para deixar Cascavel à fren-
te das equipes de Francisco Beltrão e
Curitiba. No masculino, o xadrez cas-
cavelense foi vice-campeão, dentre
10 equipes, com os atletas Marcelo
da Silva, Elivelto da Veiga Campos,
João Carlos Alves de Oliveira e Hum-
berto Golfieri Junior.

No paraciclismo a equipe cascave-
lense contou com apenas quatro atle-
tas e foi campeã na disputa contra
outros sete municípios. Destaque
para o pódio da categoria H5 (para
competidores amputados que utili-
zam bicicleta especial impulsionada
com braços e tórax), formado ape-
nas por representantes da cidade:
José Felipe Pavan Oliveira foi ouro,
Roberto Marchioro prata e Salatiel
Henrique Alves bronze. Cláudio Koro-
pka foi o outro integrante da equipe.
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Vai ficar para hoje a leitura e tam-
bém a votação de emendas propos-
tas à LDO (Lei de Diretrizes Orça-
mentárias). As sugestões de alte-
rações foram propostas até ontem,
meio-dia, na Câmara de Vereadores
de Cascavel.

Ao todo, foram 28 emendas proto-
coladas. A lei é uma base de diretri-
zes da LOA (Lei Orçamentária Anual),
que programa as ações que serão re-
alizadas em 2018. É a terceira base
do tripé orçamentário do município.

E a “grana” que os vereadores
colocaram em pauta é grande. Para
2018, o orçamento previsto do
Município é de R$ 1,170 bilhão. As
pastas com mais orçamento são as
de Saúde, com R$ 300 milhões dis-

poníveis, e de Educação, com R$
247,132 milhões. A maioria desse
dinheiro comprometida para manu-
tenção de ações já existentes e obri-
gatórias por parte da Prefeitura.

Para a Câmara de Vereadores,
ficaram “separados” R$ 26,810
milhões do montante total.

A LDO precisa ser encaminhada
ao Executivo até o dia 15 de novem-
bro, mesma data que é prazo para a
LOA ser encaminhada à Câmara de
Vereadores para discussão e vota-
ção. O prazo é até 30 de dezembro
para que a LOA tramite na Câmara e
seja sancionada pelo prefeito.

Erro de quem?
A polêmica é que, segundo a
diretoria legislativa, o Executivo é
que estava errado na história toda.
“O PPA é uma projeção de receita
e de despesa. Por isso não havia
restrição de emenda, por se tratar
de uma previsão. Porém, o
Executivo vetou e os legisladores
aceitaram”, afirma o diretor da
Câmara, Mário Galavotti.
Segundo ele, as restrições começam
a partir de agora. “A LDO e a
LOA são específicas para o ano
que vem. Aí sim eu tenho uma
restrição com relação à previsão,
porque se trabalha com verbas
apenas de 2018”, explica.

HISTÓRICO  DE EMENDAS

Emendas para hoje

No ano passado, 12 emendas feitas por vereadores foram aprovadas e
sancionadas para a LDO. Porém, neste ano, para o PPA (Plano
Plurianual), das 37 emendas propostas apenas 13 sobreviveram. A
justificativa foi de que os vereadores fizeram emendas para o ano que
vem, por exemplo, prevendo verbas que só seriam arrecadadas em anos
posteriores. O veto foi mantido pela Câmara.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

LDO será discutida
novamente na
sessão de hoje
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No atletismo Cascavel teve sua maior
representatividade em Maringá, com 40 competidores.
A equipe feminina ficou com o troféu de prata dentre
22 municípios e a masculina terminou em quarto lugar
dentre as 28 equipes. Individualmente o destaque
dentre as mulheres foi Giovanna Oliveira Rocha,
medalha de ouro nos 100m, 200m e 400m rasos
para atletas com SD (Síndrome de Down), com direito
a recorde nos 400m. Pâmela Luiza Nunes Riedi (prata
no salta em distância) e Isadora Demarch Fernandes
(bronze nos 200m rasos), também na SD, e Amanda
Cristina Rodrigues (bronze nos 400m DI - deficientes
intelectuais) também se evidenciaram. Na equipe
masculina de atletismo o destaque individual foi Jorge
Henrique Ferreira Machado, o Jorjão. Ele foi campeão
dos 200m e dos 400m e vice nos 100m, na
categoria DI, a mesma na qual Cosme Breno Taborda
Santos foi medalha de bronze nos 400m. Dentre os
deficientes físicos Rodrigo Campos Rodrigues foi prata
no lançamento disco e Robson Rodrigo Maciel prata
nos 200m rasos. Já na categoria SD Maycon Ribeiro
da Cruz foi prata nos 100m e nos 200m.

OUTROS
RESULTADOS

No parabadminton, Cascavel teve
sete representantes, que ajudaram a
cidade a ficar com o troféu de segun-

do lugar dentre as cinco equipes
participantes; na natação foram

apenas dois cascavelenses (Eduardo
Emanuel Sartori Fillus e Bruno Gustavo
Dalferth, mas três medalhas: ouro nos
50m e pratas nos 100m livre e 50m
costas - a equipe foi 10ª dentre 11

municípios. Na paracanoagem foram
dois de Cascavel, Cristiane Roberta

Kruger e Odirlei Moreira Gonçalves. Ele
foi prata nos 200m e nos 500m do

KL1 e ajudou a equipe a trazer o troféu
de vice-campeão dentre quatro

equipes participantes. Nas modalidades
coletivas, Cascavel foi vice-campeão
no handebol em cadeira de rodas
masculino dentre cinco equipes;

terceiro colocado no futsal masculino
DI dentre quatro equipes; quarto

colocado no handebol DI masculino
dentre cinco equipes; e quinto coloca-
do no basquete em cadeira de rodas

masculino dentre oito equipes.

  PARAJAPS
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É Fantástico!
No último domingo, Cascavel esteve em pauta no

Fantástico, programa global, exibido em âmbito nacional.
O assunto foi a polêmica licitação e contrato do lixo de
Cascavel, que está nas mãos da Justiça e em que os ex-

secretários Luiz Carlos Marcon (Meio Ambiente) e Alisson
Ramos da Luz e Alisson Ramos da Luz (Administração)

foram denunciados pelo Ministério Público.

Clima de campanha
Em clima de campanha
política, esta é a primeira
vez que o deputado federal
Fernando Giacobo vem a
Cascavel durante a gestão
Paranhos. Ele já está no
quarto mandato federal e
com os olhos bem ligados
em uma possível nova
eleição no ano que vem. E
ainda veio para anunciar,
como se fosse nova, uma
emenda disponibilizada
ainda em 2013. A imprensa
tá de olho, deputado, e a
população também!

Puxando sardinha
Não bastasse a novidade
que não é novidade, vários
vereadores estiveram na
prefeitura na manhã de
ontem, para puxar sardinha
para Giacobo. Gugu Bueno
e Celso Dal Molin, que são

do mesmo partido,
“enjoaram” de tanto
agradecer o deputado.
Josué de Souza, Serginho
Ribeiro, Cabral, Jaime
Vasatta, Alécio Espínola,
Roberto Parra e Sidnei
Mazutti também marcaram
presença.

“Botinada”
Giacobo criticou a
administração passada por
não fazer proveito da verba
destinada à construção de
quadras. E foi criticado pelo
ex-secretário de Esportes
,Wanderlei Faust, que, por
telefone à nossa
reportagem, disse: “não sei
porque Giacobo expôs desta
forma, já que o deputado
sabe muito bem o que
ocorreu na época, por que
explicamos para ele”, se
referindo ao fato de que a
empresa abandonou a obra.

SESSÃO ATRASADA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

E com os vereadores fazendo um “social” mais político, a
sessão da Câmara de Vereadores começou atrasada. O
horário é marcado para 9h30, mas o início mesmo ficou só
para às 9h50. A sessão começou com a posse do novo
vereador, Dorival Lino, que assume o lugar de Mauro Seibert
por 30 dias na Câmara. Mauro se afastou por problemas de
saúde. Por ser a primeira sessão ordinária do mês, o hino
nacional também foi entoado, sob a presidência de Rômulo
Quintino, já que Gugu Bueno se atrasou um pouquinho mais
no “tête-à-tête” com o colega de partido.

 A Câmara de Vereadores aprovou o projeto que
denomina um próprio público com o nome de Anderson
Pelegrini.

Expovel no
“Calendário”

Os vereadores aprova-
ram na sessão de ontem,
em primeira votação, a ins-
tituição da Expovel como
evento para o calendário
oficial do Município. Mas
aí, duas questões são le-
vantadas e não dá pra en-
tender qual delas é a pior.

Primeiro, a feira que
tem quase 40 anos e que
ainda não era reconhecida
como evento oficial de Cas-
cavel. Que traz para Cas-
cavel pessoas de várias re-
giões, comércio e movi-
mentação financeira. Ou, o
segundo ponto, que é o
fato de que o evento está
sendo instituído em um
calendário que nem exis-
te ainda. Cascavel não
tem uma lista oficial de

eventos, ou um calendário.
E vários projetos de lei,

com datas e meses come-
morativos foram aprovados
sem que a cidade tivesse
essa organização. Um pro-
jeto de lei tramita na Câma-
ra e deve entrar em pauta
em breve, para fazer com
que esse calendário seja,
efetivamente, constituído.

A regra para se tornar
um evento oficial é que
seja realizado, pelo me-
nos, por três anos conse-
cutivos na cidade. Mes-
ma regra para sair desse
calendário, que deverá
ser organizado por secre-
tarias como a de Espor-
te e a de Cultura.

REFORMA PROTESTANTE
A discussão foi tranquila a respeito do projeto que institui o
Dia da Reforma Protestante em Cascavel. O projeto foi
aprovado pela maioria dos votos. Apenas Dorival Lino e Olavo
Santos votaram contra a proposição. Os dois que, curiosamente,
não fazem parte da bancada evangélica da Câmara. Lembrando
que esse dia já é comemorado mundialmente, em 31 de outubro.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

PROJETO que reconhece a Expovel foi aprovado pela totalidade dos vereadores

ESPORTE30 HOJE NEWS, 07 DE NOVEMBRO DE 2017

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

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
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 novembro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Marcelo João Soares Elesbão e Yasmim Cassyane da Silva
2- Maicon José Felipe e Daniele Cristiane Duarte
3- Maikon Ronsani Franzoni e Michelle Brito Komatsu
4- Julio Cezar Pereira e Jaiana Camargo de Siqueira
5- Renato Cordeiro e Valdirene Soares da Silva
6- Renato Martini e Mérlyn de Alcantara
7- Paulo Roberto de Macedo e Silvana Pickler
8- Mônica Sousa dos Santos  e Ana Carolina Antunes

Milenar modalidade de ar te
marcial que atualmente engloba
vários estilos, o caratê está voltan-
do às origens com a cidade de Cas-
cavel como “casa” do estilo tradi-
cional na região Oeste do Estado.
Neste sábado, cerca de 200 carate-
cas estarão no município para as
disputas da Taça Cidade de Karatê,
evento que será realizado no Giná-
sio Sérgio Mauro Festugatto e que
faz parte da programação festiva alu-
siva ao aniversário de Cascavel.

Atletas de 4 a 60 anos de idade
de Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu,
Cafelândia, Nova Aurora, Corbélia,
Ubiratã, Umuarama, Medianeira e
Santa Tereza do Oeste devem parti-
cipar da competição, que terá início
às 9h e a abertura oficial às 17h, com
apresentações da banda do Exército
e do grupo cascavelense de Taikô.

De acordo com o professor Vol-
mir Mazieiro, da Academia Dojô de
Karatê Shotokan e organizador da
Taça Cidade, as disputas do estilo
tradicional democratizam o espor-
te, pois opõem caratecas por faixas
nos combates, além da idade. São
apenas duas divisões: de faixa
branca à faixa laranja e da faixa ver-
de à faixa preta. Nos demais esti-
los do esporte, os combates tam-
bém são subdivididos por peso.

“Agradeço antecipadamente a pre-
sença do presidente da Federação
Tradicional Paranaense de Karatê-Do,
Antônio Edoardo Neto, que é 5º Dan
no esporte e virá de Curitiba nos
prestigiar, e também da secretaria de
Esporte e Lazer”, diz Mazieiro, recém-
nomeado diretor da Região Oeste da
Federação Tradicional.

 RODRIGO FELIX LEAL/JAPS

A casa do CARACARACARACARACARATÊTÊTÊTÊTÊ
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Trump batendo boca com Kim, imigrantes e jogado-
res de basquete é uma cortina de fumaça para encobrir
fatos gravíssimos que rolam no mundo. No Brasil, a in-
dignação com a ministra tucana que quer ganhar o
mesmo que ministros homens, o medo da nudez e as
brigas entre intolerantes cumprem o mesmo papel: dis-
trair as atenções das coisas graves que acontecem.

À parte o horror da dívida pública, qual é a dura
realidade da qual os governantes fogem por não ter
soluções a apresentar? É o desajuste social – o cri-
me cresce em Londres e aqui no grotão, atira-se em
escola e igreja, aumenta o desemprego, cai a gera-
ção de empregos de qualidade. Destruir uma vaga
na indústria e criar duas de vendedores de chinari-
as é uma falsa “retomada do crescimento”.

Quando se alardeia que a crise acabou não se
fala que as “reformas” foram apenas truques para
ganhar tempo até a recessão funcionar. As famílias
reorganizaram as compras, mas o desajuste social
persiste e o “recuo” do desemprego não leva em
conta o critério da qualidade.

A ocupação nova criada ou é precária ou “empreen-
dedora”, ou seja, uma viração, como o caso da picolezei-
ra que a TV viraliza como exemplo. Como, na crise de
1980, a professora que deixou a sala e foi vender cachor-
ro-quente. O empreendedorismo do Top Suco.

Quando a economia do picolé e do cachorro-
quente são exemplos compreende-se porque Trump
e Kim brigam e tantos xingam a ministra tucana por
querer salário igual ao de seus pares. Na falta de
solução, dê-lhe distração. E guerra.

O HORROR OCULTO
PELAS DISTRAÇÕES

 Cidadania
Está programada para o
dia 25 de novembro a
primeira edição do Feirão
da Cidadania. O evento
tem como objetivo a
apresentação de algumas
das entidades sem fins
lucrativos de Cascavel a
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auxílio diverso.
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“É dia de trazer o
tererê, o chimarrão, o
violão para a rua. A

cidade é de
todos nós!”

Prefeito de Cascavel,

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

A projeção
positiva de

Cascavel para o
Brasil com a
realização da

Cascavel de Ouro,
tradicional prova

do automobilismo.

A projeção negativa
de Cascavel para o

Brasil com a
polêmica da

licitação do lixo
levada ao ar no
domingo pelo
Fantástico.
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CRESCENTE
26/11 - 15h02

MINGUANTE
10/11 - 18h36

NOVA
18/11 - 09h42

Pancadas de
chuva isoladas

CHEIA
03/12 - 13h42

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens
Nublado com
chuvas fracas

DIVULGAÇÃO

Alceu A. Sperança - escritor
alceusperanca@ig.com.br

 Salário
O salário médio no Paraná
aumentou 72,8% em seis
anos. O valor, que era de
R$ 1.586,16 em dezembro
de 2010, passou para
R$ 2.741,51 em dezembro
do ano passado. Foi a
maior variação entre os
estados do Sul e do
Sudeste. Em termos reais,
já descontada a inflação
no período medida pelo
INPC, o salário do Paraná
cresceu 15,4%. Os dados
são do Ipardes.

 Leonaldo Paranhos,
sobre o projeto

“Domingão-Calçadão-
Fechadão”.
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Internacional 62 33 18 8 7 47 23 24
2º América-MG 60 33 16 12 5 40 24 16
3º Ceará 58 33 17 7 9 40 29 11
4º Paraná 56 33 16 8 9 45 25 20
5º Oeste 55 33 14 13 6 41 27 14
6º Vila Nova 52 33 14 10 9 33 25 8
7º Londrina 49 33 14 7 12 50 45 5
8º Juventude 49 33 13 10 10 33 30 3
9º Goiás 43 33 12 7 14 33 39 -6
10º Criciúma 43 33 11 10 12 35 39 -4
11º Paysandu 42 33 11 9 13 32 32 0
12º Figueirense 42 33 11 9 13 40 45 -5
13º Boa Esporte 40 33 9 13 11 32 36 -4
14º Brasil de Pelotas 39 33 11 6 16 31 44 -13
15º Guarani 39 33 10 9 14 32 40 -8
16º CRB 39 33 10 9 14 30 45 -15
17º Luverdense 39 33 9 12 12 33 35 -2
18º Santa Cruz 32 33 7 11 15 33 43 -10
19º Náutico 31 33 8 7 18 26 41 -15
20º ABC 28 33 7 7 19 23 42 -19

SÉRIE B

ONTEM
Luverdense x Internacional

HOJE
19h15 Criciúma x Boa Esporte
19h15 Vila Nova x Santa Cruz
19h15 América-MG x ABC
20h30 Londrina x Goiás
20h30 B. de Pelotas x Paraná Clube
20h30 Oeste x Figueirense
20h30 Náutico x Paysandu
21h30 Ceará x Guarani
21h30 CRB x Juventude

34ª RODADA

Quarto colocado da Série B do
Campeonato Brasileiro, o Paraná Clu-
be desafia o Brasil de Pelotas nesta
terça-feira em busca da primeira das
três vitórias que precisa para retornar
à elite do futebol brasileiro após dez
anos. O jogo está marcado para as
20h30 no Estádio Bento de Freitas,
no Rio Grande do Sul, válido pela 34ª
rodada, que foi aberta ontem com o
líder Internacional em campo - se ven-
ceu, retornou à Série A - e será en-

Londrina
Sétimo colocado na tabela de
classificação com 49 pontos, a
sete do Paraná Clube, quarto

colocado, o Londrina recebe o
Goiás nesta noite pela 34ª

rodada da Série B. O Tubarão
vem de vitória fora de casa

sobre o Boa Esporte e tenta
manter vivo o sonho de
acesso, apesar da baixa

probabilidade - cerca de 1%. Já
o Esmeraldino busca a vitória

para carimbar de vez sua
permanência na Série B.

Atualmente é o nono colocado
com 43 pontos e

vem de sete jogos de
invencibilidade no

campeonato (quatro vitórias e
três empates). O lateral-
direito Lucas Ramón está
suspenso e Reginaldo é o

favorito para a vaga no
Londrina.

cerrada hoje. Para a Gralha, que vem
de derrota em casa para o Oeste, por
2 a 1, a matemática diz que é preciso
mais três vitórias nos cinco jogos res-
tantes para terminar entre os quatro
primeiros da classificação.

Para a partida desta noite, que
marca o início de uma série contra ti-
mes da parte de baixo da tabela de
classificação, depois de ter enfrenta-
do Ceará, América-MG, Vila Nova e
Oeste em sequência, o Paraná Clube
deve ter a mesma formação da últi-
ma rodada. Depois do Brasil de Pelo-
tas, a Gralha terá pela frente Luver-
dense (em casa), Santa Cruz (fora),
CRB (fora) e Boa Esporte (em casa).

Contagem
regressiva

Na preparação para o amistoso contra o Japão, a seleção brasileira realizou ontem
seu primeiro treinamento em Paris. Participaram 23 jogadores da atividade que foi
comandada pelo auxiliar técnico Sylvinho. Cinco jogadores do PSG completaram
o treinamento. Não foram todos os atletas que trabalharam com bola. Fernandinho,
Casemiro, Renato Augusto, Firmino, Miranda, Douglas Costa, Giuliano, Marcelo,
Thiago Silva, Alex Sandro e Philippe Coutinho fizeram um trabalho de
recuperação na academia e no campo do Estádio Sebastian Charlety. A seleção
volta a treinar em Paris nesta terça-feira. A atividade, desta vez, será no Parque
dos Príncipes. O trabalho começa às 12h30 (de Brasília).

CBF
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ABMES: UNIPAR RECEBE SELO DE INSTITUIÇÃO
SOCIALMENTE RESPONSÁVEL

A extensão é um dos pilares
que movem uma universidade,
fazendo com que a comunida-
de que está em seu raio de al-
cance seja beneficiada com
serviços voltados a promover
desenvolvimento socioeconô-
mico e qualidade de vida.

Em toda a sua trajetória de 45
anos, a Universidade Paranaen-
se se orgulha de se manter como
uma das IES (Instituições de En-
sino Superior) do Paraná que
mais investem em projetos exten-
sionistas, realizando ao ano mi-
lhares de atendimentos.

Os projetos de extensão uni-
versitária e outros afins promo-
vem ações dentro e fora dos es-
paços da Unipar; são ações edu-
cativas e prestação de serviços
em clínicas, laboratórios, escritó-
rios experimentais, entidades fi-
lantrópicas, órgãos públicos e
empresas.

Mais uma vez este esforço foi
reconhecido pela ABMES (Asso-
ciação Brasileira de Mantenedo-
ras de Ensino Superior), que con-

cedeu à Unipar, pelo quarto ano
consecutivo, o selo ‘Instituição So-
cialmente Responsável’.

Após avaliação criteriosa, as IES
do país, que participam da campa-
nha ‘Responsabilidade Social do
Ensino Superior Particular’ promo-
vida pela ABMES, recebem o selo.

Para o diretor de Extensão Uni-
versitária da Unipar, professor Adri-
ano Martins, essa honraria é a pro-
va do reconhecimento que a ABMES
confere ao trabalho sério que a
Unipar desenvolve. São mais de

300 mil atendimentos/ano.

“Sendo a Extensão Universi-
tária caracterizada pela interação
da Unipar com a comunidade, fun-
cionando como uma via de mão
dupla, em que os acadêmicos
repassam os conhecimentos
adquiridos em sala de aula e re-
cebem, como retorno, a aprendi-
zagem do contato e das experi-
ências da população atendida, o
selo é o atestado de que a Uni-
par faz seu papel e o faz com pri-
mor”, enfatiza.

Reconhecimento é concedido para IES que realizam ações de
extensão universitária com prestações de serviços à comunidade

SELO
CONCEDIDO à
Unipar:
reconhecimento pelo
bom trabalho
desempenhado pelas
equipes da extensão
universitária
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O deputado cassado Eduar-
do Cunha afirmou ontem que
o Ministério Público Federal
(MPF) e o empresário Joesley
Batista, um dos donos do gru-
po J&F, forjaram uma suposta
compra de seu silêncio, para
poder incriminar o presidente
Michel Temer.

“Não existe essa história
de dizer que estou em silên-
cio porque estou recebendo
para não delatar. Parte disso
é forjado para imputar crime ao
Michel [presidente Michel Te-
mer] no atual mandato”, afir-
mou Cunha. “Deram uma for-
jada, e o seu Joesley foi cúm-
plice dessa forjada, e está pa-
gando por isso agora.”

A suposta compra do silên-
cio de Cunha embasou uma das
denúncias do então procurador-
geral da República, Rodrigo Ja-
not, contra Temer, após Joesley
ter gravado uma conversa em
que o presidente aparentemen-
te daria sua anuência a paga-
mentos para o ex-deputado.

O ex-deputado, que se encontra preso preventivamente após ser
condenado em primeira instância na Lava Jato, foi interrogado on-
tem pelo juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de
Brasília, responsável pela Operação Sépsis, que apura casos de
corrupção na vice-presidência de Fundos de Governo e Loterias da
Caixa Econômica Federal.

Cunha negou qualquer envolvimento com pagamentos de propina
por empresas e disse desconhecer os supostos desvios na Caixa,
classificando de “ridícula” a suposição de que receberia dinheiro para
não delatar Temer no esquema.

Impeachment
O ex-deputado negou ainda ter
pedido dinheiro para comprar o
impeachment da então
presidente Dilma Rousseff, crime
do qual foi acusado na delação
premiada de seu ex-operador
financeiro Lúcio Funaro.
“É ridícula a afirmação dele de
que pedi dinheiro para o
impeachment”, disse Cunha.
“Cadê a mensagem de que eu
pedi? Cadê a mensagem de que
paguei? Nessa data do
impeachment tinha seis meses
que não encontrava ele [Funaro].”
O depoimento de Cunha na
ação penal resultante da
Operação Sépsis continuou ao
longo da segunda-feira. Outros
três réus já foram ouvidos na
semana passada – além de
Funaro, Fábio Cleto, ex-vice-
presidente da Caixa, e
Alexandre Magotto, ex-
funcionário do corretor de
valores. O ex-ministro
Henrique Eduardo Alves,
também réu, será o último a
ser interrogado.

P reso  ARQUIVO

 EDUARDO CUNHA está
preso preventivamente por sua

participação na Lava Jato

Compra de silêncio



O piloto paulista Betão Fonseca, que
participou da 31ª edição da Cascavel de
Ouro no fim de semana, ficou sensibilizado
com o trabalho desenvolvido pela Apae
de Cascavel e com o carisma dos alunos
que visitaram os boxes do Autódromo
Zilmar Beux durante a corrida que marcou
os 50 anos de história da competição, e
decidiu doar R$ 50 mil para a instituição.
O repasse foi comemorado pelo
presidente da Apae de Cascavel, Evilasio
Schmitz, dizendo que o recurso será
aplicado nas obras de ampliação da
estrutura para melhorar o atendimento
prestado aos alunos. A doação também
teve apoio fundamental do piloto
cascavelense Ângelo Giombelli.

 APAE CASCAVEL
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Pronto para a semi
O Cascavel Futsal está pronto

para o primeiro jogo da semifinal da
Série Ouro do Campeonato Parana-
ense. O jogo de ida com o Marreco
será amanhã, às 19h15, no Ginásio
Arrudão, em Francisco Beltrão.

Para os cascavelenses, será o retor-
no à competição após 20 dias sem jo-
gar. O ultimo jogo da Serpente Tricolor
foi no dia 18 de outubro, quando ven-
ceu o Campo Mourão na Neva, no jogo
de volta das quartas de final.

Para o compromisso de amanhã

Adeirton, que se recupera da cirurgia
de ligamento no tornozelo, é a única
baixa para o técnico Nei Victor. A defini-
ção dos relacionados para o jogo será
hoje, logo após o treino da manhã, a
partir das 9h30, no Ginásio da Neva. À
tarde a delegação cascavelense iniciará
a concentração para a partida.

Ontem o elenco trabalhou em
dois períodos na quadra da Neva,
pela manhã e à tarde, mesmo de-
pois de ter treinado durante todo o
fim de semana no local.

RONI PIMENTEL

“  Foi uma longa pausa nos jogos, o nunca é
o que queremos, mas aproveitamos para

nos preparar bem para esta decisão. Sabemos das
dificuldades que iremos encontrar, mas vamos com
muita ambição e muita responsabilidade, sabendo
o quanto é importante conseguirmos um resultado

positivo, e vamos lutar por isso

“
(Ernandes, artilheiro da Série Ouro)
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 A Rua Juscelino Kubitscheck, que
liga a Avenida Assunção, no Bairro
Alto Alegre, a Rua Manaus no
Recanto Tropical, deve passar por
recapeamento nos próximos meses,
conforme projeta a Secretária de
Obras Públicas. A JK atualmente
está toda esburacada e em péssimas
condições de uso, esse é um dos
motivos para ela receber o novo
pavimento. A secretaria ainda
informou que nas ruas e avenidas que
não receberam a nova camada de
asfalto, passam por operação “tapa-
buracos” regularmente.

FÁBIO DONEGÁ

Cestas em alta CESTAS tomam conta dos
supermercados, e já tem empresário
disposto a investir R$ 9 mil nesses
presentes para seus colaboradores

A pouco mais de um mês para o
Natal, os corredores dos supermer-
cados já ficam cheios das famosas
cestas, que são um presente já tra-
dicional, não só entre amigos e fa-
miliares, mas também na relação
de empresas e funcionários.

O empresário Laércio Denardi,
de uma distribuidora de hortifruti-
granjeiros, disse estar disposto a
gastar de R$ 100 a R$ 150 com
cada um dos seus 59 funcionário.
Isso significa um investimento de
quase R$ 9 mil. “Todo ano a em-
presa presenteia os colaboradores,
esse ano estou vendo como vai ser,
mas eles ganharão uma lembran-
ça, sempre dou a cesta natalina
para os funcionários” comenta.

Uma rede de supermercados
que é especializada na área monta
os presentes em Curitiba e depois
são distribuídas nas lojas da capi-
tal e de Cascavel, comercializando
cestas que variam de preço e ta-
manho. Umas custam R$ 29,90
com 15 itens, outras mais comple-
tas e com produtos importados,
podem sair por até R$ 2 mil. Estas
são recheadas com 34 itens, dis-
tribuídos dentro de um baú de ma-

deira personalizado. O gerente de
uma das lojas da rede, Gilmar Go-
mes, comemora os primeiros resul-
tados do Natal 2017. “Esse mês
já tive uma encomenda de 100 ces-
tas, totalizando quase R$ 10 mil”
comenta.

A expectativa do supermercado
é de vender 10 % mais cestas esse
ano que 2016. Os preços se man-
tiveram os mesmos que o ano pas-
sado. “Dependendo da quantida-
de de cestas podemos até negoci-
ar um desconto com os empresá-
rios” diz o gerente.
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Diagnóstico do
trabalho infantil

Conforme a secretaria, a contratação
da empresa, além de garantir o
diagnóstico dessa realidade no
Município, vai subsidiar estratégicas
para o caso após análise de dados
coletados. O aviso de licitação prevê o
pagamento máximo de R$ 33.374,88
para a empresa, que será contratada
no dia 17 de novembro.

Casos de trabalho infantil serão
apurados com mais rigor pela Pre-
feitura de Cascavel. Embora a Secre-
taria de Assistência Social desem-
penhe ações fundamentais para
essa finalidade, empresa será con-
tratada para realizar assessoria téc-
nica e aperfeiçoamento na modali-
dade presencial para a construção
de um diagnóstico do município.

A secretaria de Assistência
Social tem como base o último
levantamento do IBGE (Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica) de 2010 que aponta em tor-
no de 1.500 a 2.000 casos de
crianças em situação de trabalho
infantil em Cascavel.

“Quando detectado, o caso é
levado para os Creas fazer a abor-
dagem e o estudo de como solucio-
nar o problema, além de oferecer
serviços de convivência e fortaleci-
mento de vínculo para o jovem e a
família”, esclarece a Secretaria de
Comunicação de Cascavel.

A Escola de Trânsito Pedrinho e Rafa
da Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e Trânsito)
recebeu o Clube de Aventureiros
Gralha Azul, que participou de
atividades educativas. Crianças entre
5 e 9 anos de idade participaram
das atividades realizadas anteontem.
Elas participaram de uma aula sobre
questões fundamentais sobre o
trânsito e depois vivenciaram na
prática circulando na “minicidade”.

SECOM

S ubsídios

 Reportagem: Romulo Grigoli
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Giro da
Violência

Continuam as buscas para ten-
tar localizar João Terlan Barbosa,
de 23 anos, que conseguiu fugir
por duas vezes da polícia. O jovem
foi preso na quarta-feira (1) em
Santa Tereza do Oeste. Contra ele
havia um mandado de prisão em
aberto pelo crime de roubo.

Porém, poucas horas depois,
mesmo algemado, ele conseguiu
sair correndo de dentro da 15ª SDP
(Subdivisão Policial) pela porta dos
fundos e pular o muro até ganhar
as ruas. A primeira informação era
de que ele estava escondido na
área de mata no círculo militar, po-
rém ele não foi localizado.

Acidente no centro
Uma mulher de 29 anos ficou ferida
ontem em um acidente na área central
de Cascavel. Segundo testemunhas,
Talita Graziele dos Santos Oliveira
conduzia uma motocicleta pela Rua
São Paulo, ao lado da Praça Wilson
Jofre, quando bateu na traseira de
uma caminhonete. Talita foi atendida
pelos socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma
em Emergência) com ferimentos leves e
encaminhada a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Brasília.

Arrombamento
Um arrombamento foi registrado no
fim de semana no Cras(Centro de
Referência de Assistência Social),
localizado na Rua Curitiba, no centro
de Cascavel. Funcionários chegaram
para trabalhar na manhã de ontem
quando perceberam que o local estava
totalmente revirado. A suspeita é de
que os bandidos entraram por um
terreno baldio, tentaram forçar a porta
da frente e, como não conseguiram,
arrombaram a porta dos fundos. Do
local eles fugiram levando dois
computadores da marca Romazi,
modelo “all in one” (tudo em um).

Furto de carteira
A Polícia Civil investiga um caso de
furto registrado na tarde de domingo,
na Rua Marechal Deodoro, no Bairro
Neva em Cascavel. A vítima, uma idosa
de 86 anos, foi abordada por uma
suposta vendedora que entrou em sua
casa. A golpista levou da vitima R$ 700
em dinheiro, além de cartões de crédito
e o CPF que estavam em uma bolsa. Do
lado de fora, segundo vizinhos, um
homem aguardava a ladra em uma
Ecosport preta. Em apenas um dia com os
cartões, os golpistas já usaram o cartão
da idosa em diversos estabelecimentos
comerciais, aplicando um prejuízo que
ultrapassa os R$ 3,2 mil.

Já a segunda fuga teria sido re-
gistrada na madrugada de ontem,
quando uma equipe da Rocam (Ron-
das Com Apoio de Motocicletas) ten-
tou abordar o condutor de um Gol.
O motorista, além de fugir, atirou
contra a equipe policial, que solici-
tou apoio de outras viaturas na ten-
tativa de prender o criminoso.

Na fuga em direção a Santa Te-
reza do Oeste, João conseguiu ba-
ter o Gol na cerca de uma proprie-
dade rural. Ele abandonou o carro,
que não possui queixa de roubo ou
furto, e se “embrenhou” na mata.
Até o fechamento da edição a polí-
cia não havia localizado o “fujão”.

Duplamente
“fujão”

Um ciclista ficou ferido ontem no cruzamento das ruas Pernambuco com Jorge Lacerda, no centro
de Cascavel. Marcos Vinícius Melo, de 19 anos, seguia pela Pernambuco quando atingiu um
veículo. Segundo a condutora, ela tinha estacionado e o ciclista bateu na porta no momento em
que ela saia do carro. Com ferimentos leves, Marcos foi atendido pelo Siate (Serviço Integrado
de Atendimento ao Trauma em Emergência) e levado ao Hospital São Lucas.

 AÍLTON SANTOS
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Outra equipe de Obras, que atua somente com bueiros, trabalhou nesta manhã na
Rua Antônio Damian, onde ocorreu o rompimento de um bueiro na travessia que
dá acesso ao loteamento Novo Milênio. O estrago foi tamanho que não há
possibilidade de recuperação, uma vez que dois tubos metálicos com diâmetro de
2,50 metros cada foram corroídos e romperam-se. De acordo com Jorge Lange a
equipe da Sesop está realizando a topografia do local para elaborar o projeto e
fazer o orçamento de uma nova obra, o que deve levar mais alguns dias. “Teremos
que licitar ou, devido à emergência para liberar esta importante via, pedir dispensa
de licitação. Estamos avaliando com o prefeito, ainda”.

O sol voltou ontem e as equipes
da Secretaria de Serviços e Obras
Públicas tiveram muito trabalho
para amenizar diversos estragos
resultantes do excesso de chuvas
registrados na pavimentação asfál-
tica nas últimas semanas, princi-
palmente em vias que têm mais de
duas décadas, a exemplo de bair-
ros como Cancelli, Pacaembu, Par-
que São Paulo, e de vias de liga-
ção como a Tito Muffato, Europa,
entre outras, que têm pavimento
antigo que se agrava com o grande
volume de água, além de abrir no-
vos buracos na pista.

De acordo com o vice-prefeito e
secretário de Obras, Jorge Lange,
as duas equipes que fazem o servi-
ço de tapa-buracos saíram cedo
para as ruas, pela primeira vez nes-
te mês de novembro, devido à chu-
va. Uma seguiu para a Tito Muffa-
to, na zona oeste da cidade, e a

outra para os binários.
“São cerca de 30 toneladas/dia

de massa asfáltica somente para
amenizar esses estragos. Temos
seguido o volume de reclamações
que chegam por meio do Particity,
do 156, dos vereadores que nos
alcançam e da comunidade para
definir as prioridades, uma vez que
a situação está generalizada em
toda a cidade”, detalhou.

Reconstrução
após a chuva

Rompimento de bueiro

 Equipes da Secretaria de Obras trabalharam ontem para reparar os danos causados pelas CHUVAS

 SECOM

INTERIOR
Já no interior, as equipes ainda estão
tendo dificuldades para retomar os
serviços. Nos últimos 15 dias, foram
apenas dois ou três de trabalho
efetivo. “Não temos como
movimentar a terra molhada, pois
isso acaba prejudicando ainda mais
as condições da estrada”, detalha o
secretário de Agricultura, Agassiz
Linhares Neto.
Ontem, uma equipe trabalhava
emergencialmente no término de um
bueiro que caiu na Colônia Melissa.
Outra na divisa de Corbélia e outra
em Rio do Salto. Amanhã um grupo
segue para a Linha Bebber.
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Dez flagrantes por hora

Dez motoristas por hora.
Esse foi o total de imagens cap-
tadas pelos radares da PRF (Po-
lícia Rodoviária Federal) duran-
te os cinco dias de Operação
Finados somente nos 795 qui-
lômetros de rodovias atendidas
pela Delegacia de Cascavel. Ao
todo foram captadas 1.160 ima-
gens nos radares.

Os números, que são alar-
mantes, foram divulgados ontem
no balanço oficial da Operação
Finados, desenvolvida entre os
dias 1º e 5 de novembro pela ins-
tituição. O destaque, no que diz
respeito ao excesso de velocida-
de fica para o motorista de um
Peugeot, flagrado a 219 quilôme-
tros por hora no domingo, na BR-
467. A velocidade é quase o do-
bro do permitido na rodovia, que
é de 110 quilômetros por hora.

Segundo o balanço, durante
os cinco dias de Operação Fina-
dos foram registrados 11 aciden-
tes, com 18 feridos e uma única
morte. A vítima, Edimilson da

Conceição, de 46 anos, conduzia
um Gol no sentido Ubiratã a Corbé-
lia, pela BR-369, quando possivel-
mente por excesso de velocidade,
perdeu o controle da direção, aqua-
planou na pista e atingiu uma Fiat
Strada, que trafegava no sentido
contrário. Além de Edimilson esta-
vam no Gol outros dois passagei-
ros, de 18 e 45 anos, que ficaram
gravemente feridos. Já na Fiat Stra-
da estavam três pessoas, dentre
elas uma criança de seis anos. Eles
tiveram ferimentos leves.

Já nas rodovias estaduais, de acordo com a PRE (Polícia Rodoviária
Estadual), em todas as estradas do Oeste não foram contabilizadas
nenhuma morte. No mesmo feriado do ano passado foi apenas uma.
Quanto ao número de acidentes, os cinco dias de Operação registra-
ram nove colisões com oito pessoas feridas.

Conforme a PRE, somente na área de abrangência da 3ª Compa-
nhia, com sede em Cascavel, foram fiscalizados 1.378 veículos, 26,4%
a mais do que no mesmo feriado do ano passado, quando foram 1.090
fiscalizações. Destes, 387 foram autuados, número 77,5% maior do
que em 2016.

O excesso de velocidade foi responsável por 170 infrações de trân-
sito confeccionadas nas rodovias estaduais e ao todo 97 motoristas
fizeram o teste de bafômetro.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: PRF

E staduais

BAFÔMETRO
Conforme a PRF, três pessoas
foram presas em flagrante por
dirigir sob influência de álcool
acima de 0,30 miligramas por
litro de ar expelido dos
pulmões. Dos 512 condutores
submetidos ao teste, foram
extraídos 16 autos de infração por
dirigir alcoolizado. Eles receberão
multa no valor de R$ 2.934,70 e
terão o direito de dirigir suspenso
por um ano. Já os três presos, além
da multa e da suspensão,
responderão processo criminal
podendo ser condenados a pena de
reclusão de seis meses a três anos.
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O delegado da Polícia Federal de
Cascavel, Mário Cesar Leal Júnior,
deve solicitar hoje a prorrogação do
prazo para a conclusão do inquéri-
to envolvendo Maria Conceição
Queiroz, a Maria Paraguaia. Ela é
acusada por crime análogo à escra-
vidão e suspeita de tráfico interna-
cional de pessoas.

A mulher, que foi presa no dia
24 de outubro e passou por audi-
ência de custódia no dia 26, está
detida na carceragem da Delegacia
de Corbélia. Segundo a Polícia Fe-
deral são aguardadas as informa-
ções da polícia do Paraguai sobre
as crianças que foram encontradas
com Maria Paraguaia. Ainda não há
confirmação de quem são os me-
nores e também de como eles vie-
ram parar no Brasil.

Uma comitiva do país vizinho é
aguardada para esta semana. Os
integrantes da comitiva devem
acompanhar a investigação que
está sendo feita pela Polícia Fede-
ral e ainda como os menores es-
tão abrigados em Cascavel.

MAIS
prazo

MENORES
Os três menores, que estavam na
casa de Maria, um menino de pouco
mais de um ano, uma menina de nove
anos e uma adolescente de 17 anos,
têm origem paraguaia. Porém, a
polícia ainda busca informações se
há algum grau de parentesco entre os
menores e, principalmente, se o
menino é ou não filho da adolescente
que estava na casa da acusada.

O caso suspeito de tráfico
internacional de pessoas, que
ganhou destaque no fim de
outubro, começou com o suposto
aparecimento no dia 10 de outubro,
de um menino de pouco mais de um
ano em frente a uma casa, no
Bairro Cascavel Velho, em Cascavel.
No dia 10, Maria Paraguaia acionou
o Conselho Tutelar Sul alegando que
o menino estava abandonado em
frente ao seu portão. O Nucria
(Núcleo de Proteção à Criança e ao
Adolescente) foi acionado e, como
não conseguia pistas a respeito do
caso, convocou, juntamente com o
Ministério Público e Poder
Judiciário, o auxilio da população.
Vizinhos, que reconheceram o
menino alertaram a polícia, que

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

 O caso
DELEGADO Mario Cesar Leal Junior deve pedir mais 15 dias para conclusão do inquérito

acabou por descobrir a farsa de
Paraguaia. Conforme a polícia, a
mulher teria vendido o menino para
um casal que, depois de não
conseguir a documentação do
menor, o teria devolvido. Buscas
foram feitas na casa dela e a polícia
encontrou os outros dois menores.
Com a suspeita de tráfico
internacional de pessoas, o caso foi
repassado à Polícia Federal, que
cumpriu mandados de busca e
apreensão na casa de Maria
Paraguaia e outros envolvidos no
caso. Lá, eles recolheram diversos
documentos que fazem parte do
inquérito. A Polícia Federal não
divulgou o conteúdo dos
documentos, nem mesmo dos
depoimentos prestados no caso.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 66
Homicídios 53
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 995
Furtos 2.855
Veículos (furtos/roubos) 864
Outros 2.986

Acidentes 2.319
Colisões 2.138
Atropelamentos 177
Mortes 46

O setor de crimes e esteliona-
tos da Polícia Civil de Cascavel deve
ouvir nos próximos dias todas as
pessoas que foram vítimas de um
empresário local. Segundo o dele-
gado Rodrigo Baptista, o proprietá-
rio de uma empresa de portas, lo-
calizada na esquina da Avenida To-
ledo com a Rua Pernambuco, mes-
mo sabendo da impossibilidade de
entregar o produto, fez a venda da
mercadoria. “O ilícito começou a
ser praticado ainda no início do ano,
quando as primeiras pessoas fo-
ram vítimas. Mesmo já falido, o
empresário fazia as vendas saben-
do que não conseguiria honrar com
o compromisso da entrega”.

Conforme o delegado, além do
empresário a esposa dele, que tam-
bém fazia parte no negócio, deve
ser ouvida e indiciada. “Ela respon-
derá criminalmente pela fraude as-
sim como o marido, uma vez que
ambos participavam do golpe”.

Baptista comentou ainda que há
cerca de três ou quatro semanas o
homem tentou vender a empresa a
um terceiro. “O comprador então
percebeu que havia algo de errado,
percebeu a fraude e o problema
causado a uma série de clientes, e

Um golpe de R$ 300 mil

abortou a compra”.
O próximo passo, de acordo com

o delegado, será ouvir todas as
pessoas. “Orientamos que se mais
pessoas foram vítimas dessa em-
presa, da má fé deste empresário
e foram lesadas, que procurem a
polícia civil”. O golpe, conforme a
polícia é estimado em R$ 300 mil.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Ministério Público
Na tarde de ontem, algumas das vítimas
foram até o Ministério Público para
tentar um caminho judicial para reaver o
dinheiro usurpado pelo golpista. Todo o
caso teve início no fim de outubro,
quando um advogado do empresário
teria se reunido com os consumidores
lesados e, não havendo acordo, as
vítimas procuraram a polícia. Eles teriam
comprado diversas portas da empresa,
que não fez a entrega do produto.

Uma pessoa ficou ferida em um acidente na tarde de ontem, na Avenida Tancredo Neves, no
Bairro Santo Onofre. Segundo testemunhas, Gelson Tefardoski, de 40 anos, seguia pela
Avenida quando bateu em um Ford Fiesta. Gelson foi atendido pelos socorristas do Siate
(Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) com escoriação na região pélvica
e contusões na perna e no ombro esquero. O homem foi levado a unidade hospitalar.

 Empresário vendeu portas a diversos consumidores e não teria entregue aos CONSUMIDORES

AÍLTON SANTOS
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De olho nas minorias
A primeira etapa do Enem (Exa-

me Nacional do Ensino Médio), re-
alizada no domingo (5), apresentou
o tema da redação deste ano. As-
sim como em provas anteriores, o
Inep (Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Anísio Teixeira) abor-
dou as minorias. Para esta edição,
os desafios para a formação edu-
cacional de surdos no Brasil foi o
assunto escolhido.

Para a presidente da Comissão
de Acessibilidade da OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil) de Cas-
cavel, a advogada Lorraine Alcânta-
ra, não há como negar a relevância
do tema inclusão. “Fiquei muito fe-
liz com esta abordagem. Acredito
que de alguma forma todos já tive-
ram contato com este assunto em
algum momento”, relata.

Segundo ela, as mudanças pro-
movidas pelo MEC (Ministério da
Educação) davam sinais de que
poderia haver o envolvimento des-
te grupo na redação. Isso porque
depois de consulta pública, foi in-

cluído no Exame o recurso de víde-
oprova em Libras, escolhido por
mais de 1,8 mil participantes de
todo o País. Nesta opção, cada can-
didato recebeu um notebook e um
DVD contendo todas as questões
da prova. Quem optou por esta
modalidade possuiu 120 minutos
adicionais ao tempo regulamentar.

“O Enem já havia divulgado que
a formatação da prova seria diferen-

te, atendendo as especificidades
das pessoas surdas. Isso poderia
ter sido levado em conta pelos par-
ticipantes”, aponta. O deficiente
auditivo poderia optar ainda, no
momento da inscrição, a preferên-
cia pelo intérprete de Libras ou lei-
tura labial.

DIFICULDADE
Entre as possíveis dificuldades
encontradas pelos participantes,
a advogada, que é também
assessora jurídica da Surdovel
(Associação de Surdos de
Cascavel), elenca a principal: a
forma como se reportar a essa
pessoa. “Eles [os candidatos]
pensam que a palavra surdo, por
exemplo, é considerada um
termo pejorativo e opta por usar
em seu texto o termo ‘surdo-
mudo’. Este sim deve ser
evitado”, comenta.

INCLUSÃO
Sobre a inclusão, Lorraine é enfática: “Falta provimento do Estado ao
profissional intérprete na sala de aula, há uma carência de formação de
professores nesta área, além de que não podemos dizer que na educação
há uma educação bilíngue, ou seja, os surdos precisam ter acesso aos
conteúdos por meio da Língua Brasileira de Sinais e o português escrito.
A sua língua de instrução é a Libras, mas a segunda poderia e deve ser a
escrita”, explica.

Em dois domingos
GRAVENeste ano, a prova do Enem foi dividida em dois domingos
consecutivos. Na primeira, foi aplicada a avaliação nas áreas de Ciências
Humanas e Linguagens, além da redação. No próximo fim de semana
será a vez da prova de Ciências da Natureza e Matemática. O gabarito
oficial será divulgado pelo Inep em 16 de novembro, no site
www.enem.inep.gov.br.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fabio Donegá

RECENTEMENTE, surdos protestaram no centro de Cascavel solicitando intérpretes nas salas de aula
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ABMES: UNIPAR RECEBE SELO DE INSTITUIÇÃO
SOCIALMENTE RESPONSÁVEL

A extensão é um dos pilares
que movem uma universidade,
fazendo com que a comunida-
de que está em seu raio de al-
cance seja beneficiada com
serviços voltados a promover
desenvolvimento socioeconô-
mico e qualidade de vida.

Em toda a sua trajetória de 45
anos, a Universidade Paranaen-
se se orgulha de se manter como
uma das IES (Instituições de En-
sino Superior) do Paraná que
mais investem em projetos exten-
sionistas, realizando ao ano mi-
lhares de atendimentos.

Os projetos de extensão uni-
versitária e outros afins promo-
vem ações dentro e fora dos es-
paços da Unipar; são ações edu-
cativas e prestação de serviços
em clínicas, laboratórios, escritó-
rios experimentais, entidades fi-
lantrópicas, órgãos públicos e
empresas.

Mais uma vez este esforço foi
reconhecido pela ABMES (Asso-
ciação Brasileira de Mantenedo-
ras de Ensino Superior), que con-

cedeu à Unipar, pelo quarto ano
consecutivo, o selo ‘Instituição So-
cialmente Responsável’.

Após avaliação criteriosa, as IES
do país, que participam da campa-
nha ‘Responsabilidade Social do
Ensino Superior Particular’ promo-
vida pela ABMES, recebem o selo.

Para o diretor de Extensão Uni-
versitária da Unipar, professor Adri-
ano Martins, essa honraria é a pro-
va do reconhecimento que a ABMES
confere ao trabalho sério que a
Unipar desenvolve. São mais de

300 mil atendimentos/ano.

“Sendo a Extensão Universi-
tária caracterizada pela interação
da Unipar com a comunidade, fun-
cionando como uma via de mão
dupla, em que os acadêmicos
repassam os conhecimentos
adquiridos em sala de aula e re-
cebem, como retorno, a aprendi-
zagem do contato e das experi-
ências da população atendida, o
selo é o atestado de que a Uni-
par faz seu papel e o faz com pri-
mor”, enfatiza.

Reconhecimento é concedido para IES que realizam ações de
extensão universitária com prestações de serviços à comunidade

SELO
CONCEDIDO à
Unipar:
reconhecimento pelo
bom trabalho
desempenhado pelas
equipes da extensão
universitária
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O deputado cassado Eduar-
do Cunha afirmou ontem que
o Ministério Público Federal
(MPF) e o empresário Joesley
Batista, um dos donos do gru-
po J&F, forjaram uma suposta
compra de seu silêncio, para
poder incriminar o presidente
Michel Temer.

“Não existe essa história
de dizer que estou em silên-
cio porque estou recebendo
para não delatar. Parte disso
é forjado para imputar crime ao
Michel [presidente Michel Te-
mer] no atual mandato”, afir-
mou Cunha. “Deram uma for-
jada, e o seu Joesley foi cúm-
plice dessa forjada, e está pa-
gando por isso agora.”

A suposta compra do silên-
cio de Cunha embasou uma das
denúncias do então procurador-
geral da República, Rodrigo Ja-
not, contra Temer, após Joesley
ter gravado uma conversa em
que o presidente aparentemen-
te daria sua anuência a paga-
mentos para o ex-deputado.

O ex-deputado, que se encontra preso preventivamente após ser
condenado em primeira instância na Lava Jato, foi interrogado on-
tem pelo juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de
Brasília, responsável pela Operação Sépsis, que apura casos de
corrupção na vice-presidência de Fundos de Governo e Loterias da
Caixa Econômica Federal.

Cunha negou qualquer envolvimento com pagamentos de propina
por empresas e disse desconhecer os supostos desvios na Caixa,
classificando de “ridícula” a suposição de que receberia dinheiro para
não delatar Temer no esquema.

Impeachment
O ex-deputado negou ainda ter
pedido dinheiro para comprar o
impeachment da então
presidente Dilma Rousseff, crime
do qual foi acusado na delação
premiada de seu ex-operador
financeiro Lúcio Funaro.
“É ridícula a afirmação dele de
que pedi dinheiro para o
impeachment”, disse Cunha.
“Cadê a mensagem de que eu
pedi? Cadê a mensagem de que
paguei? Nessa data do
impeachment tinha seis meses
que não encontrava ele [Funaro].”
O depoimento de Cunha na
ação penal resultante da
Operação Sépsis continuou ao
longo da segunda-feira. Outros
três réus já foram ouvidos na
semana passada – além de
Funaro, Fábio Cleto, ex-vice-
presidente da Caixa, e
Alexandre Magotto, ex-
funcionário do corretor de
valores. O ex-ministro
Henrique Eduardo Alves,
também réu, será o último a
ser interrogado.

P reso  ARQUIVO

 EDUARDO CUNHA está
preso preventivamente por sua

participação na Lava Jato

Compra de silêncio
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Cultura Afro
Dias 17 e 18 de novembro

ocorre o 3o Seminário
Estadual de História e
Cultura Afrobrasileira e

Africana. O encontro tem
por objetivo difundir

informações e propiciar um
espaço de formação e

promover o debate sobre
ações afirmativas, processos

de empoderamento e
reconhecimento identitário.
O evento será realizado na

APP Sindicato, Rua
Francisco Bartinik, 2.017.
As inscrições podem ser
feitas no link:  https://

goo.gl/f1xFDw.

Humor
Neste sábado, Jonathan Nemer apresenta stand up no
anfiteatro da Unioeste. Os ingressos estão à venda na

Made in Grill, no Shoppin JL, na Atualíssima Acessórios,
 Centro e na Livraria Ebenezer, no Centro.

Sintropia
Dias 24, 25 e 26 de

novembro será realizado o
curso Agrofloresta

Sintrópica (agricultura que
concilia produção agrícola

e recuperação de áreas
degradadas, baseada em
processos de regeneração

natural).  A promoção é do
Instituto Pedra da Mata, de

Santa Tereza do Oeste.  O
curso será teórico e prático
e será ministrado por Yuri
Diniz. Mais informações e
inscrições pelos telefones

(45) 99146-1751
e 99914-9456.

Meditação
Dia 10 de novembro será realizada a palestra sobre
Neo-Humanismo, Yoga e Meditação, com o monge

Acarya Vishvarananda Avadhuta.
oOo

Nascido na Índia, o monge já ministrou cursos e palestras
em vários países do mundo e atua no Brasil desde 2007. O
encontro será às 19h, na Casanóz, Rua Presidente Kennedy,

2.396,  Centro. O valor de troca é R$ 10.

Se você achar que eu
estou derrotado.

Saiba que ainda estão
rolando os dados...
Porque o tempo,

o tempo não para!
Cazuza

Edson e Andréia Gavazzoni, em comemoração aos 20
anos de casados, ao lado do filho Igor e das filhas
Thaisa e Arabela. A cerimônia foi no fim de semana.
O registro é de Rodrigo Dassie

Na lentes de Vera e Grasi Fotografias,
a bela CAROLINA GUSSI
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NOTAS
Mobilização
Professores estaduais fazem um
ato público na manhã de hoje na
sede do Núcleo Regional de
Educação em Cascavel. O núcleo
sindical da APP fará a entrega da
pauta da categoria à chefia do
NRE. Corte na hora-atividade, nas
licenças médicas a reposição
salarial suspensa integram a
pauta. O ato está previsto
para as 10 horas.

Conferência
Acontecerá na quinta (9) e sexta-
feira (10) a III Conferência Municipal
de Educação, um espaço para a
comunicação e mobilização social
para a participação e debate sobre a
Educação e o monitoramento do
Plano Municipal de Educação. O
objetivo é avaliar e aprovar as
readequações do Plano Municipal
de Educação, nos termos da
legislação vigente.

Escolinha
Hoje, acontece a apresentação da
última Escola de Governo do ano.
À cargo da Secretaria de
Comunicação, serão apresentadas
as mais de 60 ações programadas
para comemorar o aniversário de
Cascavel. Além das inaugurações,
anúncios de obras e lançamentos
de projetos, estão ações em
parceria com a sociedade civil,
como o resgate do Fercapo.

Gasolina acima dos R$ 4
Como já era previsto, o preço do

litro da gasolina já passa de R$ 4
em Cascavel. No mês de outubro,
pesquisa da ANP (Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis) apontava o valor médio
de R$ 4,08 entre 48 postos de com-
bustíveis pesquisados pela cidade.

No período da avaliação, hou-
ve o registro de que o valor míni-
mo encontrado nas bombas era
de R$ 3,89. Nesta semana, o
menor preço foi verificado em es-
tabelecimento na Rua Souza Na-
ves, a R$ 3,94, por conta de pro-
moção e em posto na Rua Presi-
dente Kennedy, que comercializa
o litro da gasolina a R$ 3,98.

Com a nova política da Petro-
brás, ocorrem reajustes até mes-
mo diários às distribuidoras e o con-
sumidor não está livre dos impac-
tos no bolso no momento em que
vai abastecer os veículos.

A situação faz com que muitos
motoristas abram mão dos carros
por conta das despesas excessivas
com o combustível. O cinegrafista
Elson Paes decidiu vendeu o veícu-
lo e optou por andar de moto na
maior parte dos dias para econo-

mizar. “A gasolina está com um valor
abusivo e em três meses sem carro, já
consegui economizar R$ 1.200”, co-
menta ele. O dinheiro que poupou ser-
virá para melhorias na casa da família.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

Posto anunciou gasolina
a R$ 3,94 somente por

conta de promoção

 NOVA POLÍTICA
O Sindicombustíveis-PR já se manifestou contra a nova política de preços
da Petrobrás, com aumentos até mesmo diários, e reconhece que essa
prática prejudica o consumidor. “Em geral as tendências de baixa são
repassadas pelas distribuidoras aos postos de forma lenta, em menor escala
ou simplesmente não são repassadas”, afirma o sindicato.
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Mais moradias a idosos
O Condomínio da Terceira Idade,

construído no Bairro Tarumã em
Cascavel, receberá dois novos blo-
cos neste mês de novembro.

Atualmente o programa que in-
tegra a política de serviços da Se-
cretaria de Assistência Social do
Município, oferece cinco blocos,
cada com um com oito unidades
habitacionais. A entrega das novas
estruturas faz parte da agenda de
aniversário do município.

O Condomínio da Terceira Idade
atende idosos que têm vínculo famili-
ar rompido e em situação de vulnera-
bilidade. O diagnóstico para o público
que necessita de uma moradia é fei-
to pelo Creas (Centros de Referência
Especializado em Assistência Social).

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

Os gestores públicos têm que ter um cuidado especial e uma atenção aos idosos. Daqui a 30
anos, por exemplo, teremos Cmeis sem uso e demandas para atendimento de idosos.

 EXPECTATIVA é de que
melhorias sejam feitas neste mês

SAÚDE
Além da moradia, idosos que faze parte
do espaço recebem acompanhamento de
equipe da área da saúde do município.
“É um local seguro e também oferecemos

o atendimento psico social para os
moradores. Serviços como esse devem ser
qualificados e ampliados no município”,

acrescenta o secretário.

 Vivendo mais
De acordo com o secretário de Assistência Social, Hudson Marcio
Moreschi Junior, a tendência é de que a população viva cada vez mais, e
por isso, há preocupação do poder público em atender da melhor forma a
terceira idade. “Os gestores públicos têm que ter um cuidado especial e
uma atenção aos idosos. Daqui a 30 anos, por exemplo, teremos Cmeis
sem uso e demandas para atendimento de idosos. Por conta disso, desde já
estamos nos organizando para oferecer espaços de excelência para
atendimento aos idosos como o Condomínio da Terceira Idade”, ressalta.

Hudson Moreschi Junior, secretário de Assistência Social“

“
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

SHOPPING JL

SHOPPING WEST SIDE

 Thor: Ragnarok
Sala 1: Qui a Qua:16h e 21h30 (3D-Dub)
Sala 1: Qui a Qua: 18h50 (Leg)
Sala 2: Qui a Qua: 13h45 (Dub)
Sala 3: Qui a Qua: 17h15 e 19h45 (Dub)

 Além da Morte
Sala 2: Qui a Qua: 22h (Dub)

 As Aventuras do Capitão Cueca
Sala 3: Qui a Qua :13h30 (Dub)

 Thor: Ragnarok
Sala 1: Qui a Qua: 13h30 e 16h (dub)
Sala 1: Qui a Qua: 18h30 e 21h (leg)
Sala 2: Qui a Qua: 14h, 16h30 e19h (dub)
Sala 2: Qui a Qua: 21h30 (leg)

 Big Pai e Big Filho
Sala 3: Qui a Qua: 13h50, 15h40 e 1730

 A Noiva
Sala 3: Qui a Qua: 19h30 (dub)
Sala 3: Qui a Qua: 21h30 (leg)

 Tempestade - Planeta em Fúria
Sala 4: Qui a Qua: 14h40, 17h, 19h10 e 21h20
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O prefeito Leonaldo Paranhos
assinou ontem o termo de adesão
oficial do Município de Cascavel ao
Projeto de Desenvolvimento de Tu-
rismo Rural Regional no Oeste do
Paraná, uma parceria que envolve
a Prefeitura por meio da Secreta-
ria de Desenvolvimento Econômi-
co - via o Departamento de Turis-
mo e Eventos; os municípios de
Guaraniaçu e Ubiratã; a Adetur
Oeste e a Unioeste, que fará o ge-
renciamento dos recursos oriun-
dos do PTI da Itaipu Binacional.

“Estou ansioso para iniciar este
projeto, pois temos muitos pontos
turísticos importantes em nosso
interior, que precisam ser valoriza-
dos”, reafirmou Paranhos.

A apresentação da ideia reuniu
os principais atores da elabora-
ção da proposta, como os servi-
dores da Semdec, e foi conduzida
pela coordenadora do projeto na
Unioeste, Luciana Oliveira Fariña.
Trata-se da criação de uma meto-
dologia replicável para o fomento
e o for talecimento do Turismo
Rural na região oeste, usando
como amostra os três municípios,
uma vez que não existe um estu-
do aprofundado sobre os locais
que mantêm atividades potencial-
mente associadas ao Turismo

Turismo Rural Regional

Participação
Os termos de participação dos
envolvidos estão em fase de
confecção. Assim que todos
assinarem, os parceiros serão
convocados para um ato de
assinatura no PTI na Itaipu. A
Unioeste fará o gerenciamento
dos recursos. A ideia, segundo
Luciana, é desenvolver um
aplicativo para smartphones e
um site que indicarão os
principais atrativos de cada
município. O custo do projeto é
de R$ 100 mil. Cada cidade
participante indicará 15
propriedades, que serão
georreferenciadas, totalizando
45 ao todo. O projeto deve levar
cerca de um ano para ser
desenvolvido.

Encontro aconteceu
na manhã de ontem
na sala de reuniões

da Prefeitura

Na prática serão avaliados os tipos de turismo rural que po-
dem ser explorados nos municípios avaliados, para na sequência
georreferenciar as propriedades rurais com potencial de explora-
ção em turismo rural. Essas propriedades serão inventariadas
para, na sequência, se propor rotas de acessibilidade para che-
gar até as propriedades rurais georreferenciadas. Serão também
criados canais de divulgação online e em redes sociais das pro-
priedades rurais inventariadas.

Rural de Cascavel, Ubiratã e Gua-
raniaçu e não existe acesso fácil
a essas informações. Essa inicia-
tiva, segundo a proposta, pode ge-
rar mais emprego, renda e desen-
volvimento das atividades turísti-
cas nos municípios envolvidos.

Como funcionará

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

RECOR • O RICO E LÁZARO

 • SBT

DIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO
Benê não consegue mostrar sua

letra de música para as amigas. Mit-
suko anuncia que Tina irá ao Japão, e
Malu apoia a mãe da menina. Lica su-
gere a Tina que a amiga fuja com An-
derson. Yoko conforta Tina. Tina arma
um plano de fuga com Anderson, e
Moqueca alerta o amigo.

TEMPO DE AMAR
No Rio, Lucinda aceita o pedido de

casamento de Inácio e todos comemo-
ram. Bernardo promete a Celeste que
tentará desfazer o negócio com Teodo-
ro. Lucinda planeja seu casamento, e
Inácio confessa que ainda pensa em
Maria Vitória. Em Morros Verdes, Mar-
tim e Padilha aceitam a oferta de José
Augusto para ficar com Mariana. Mar-
tim afirma que Josefina jamais poderá
saber da negociação. José Augusto
confronta Delfina, que acusa Fernão de
ter tentado prejudicar Mariana. Fernão
exige que Tereza o alerte sobre as ati-
tudes de Delfina. No Rio, Celina questi-
ona Balbina sobre a paternidade de

Pepito. Geraldo dá a Maria Vitória os
convites para o recital de Celeste, que
a fadista enviara para Inácio.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Henrique volta ao Brasil e sofre ao

saber da suposta morte da mulher. Jô
consola Henrique e Adriana, e Natana-
el gosta. Elizabeth adota outra identi-
dade e se apresenta como Duda. Josa-
fá afirma a Gael que não permitirá o
garimpo em suas terras e Sophia se
irrita. Estela desabafa com Gael sobre
seu desejo de encontrar um amor.

 SORTILÉGIO
Alessandro, apesar de todos seus

esforços, não consegue encontrar ne-
nhuma prova que incrimine Bruno. Ele
comenta com Maria José que Bruno
soube fazer as coisas, por isso Fernan-
do não acredita nela e Vitória defende o
filho com unhas e dentes. Maria José
conta a Alessandro que Vitória pediu
para terem uma conversa franca. Alex
pede a ela que só conte que se casa-
ram e o restante da história ele conta-

rá. Raquel conta a Maura, Ulisses e
Roberto o que ouviu da conversa entre
sua mãe e Fernando. Roberto adverte
Raquel e diz que sua mãe não a perdo-
ará se contar a estranhos os segredos
de sua família e Alessandro menos ain-
da. Raquel fica furiosa e diz que Maria
José é uma impostora.

UM CAMINHO PARA O DESTINO
Irmã Rosaura comunica a Fernan-

da que pelo seu baixo rendimento es-
colar o comitê cancelou sua bolsa de
estudos. Embora triste por ter que in-
terromper seus estudos, a prioridade de
Fernanda é a recuperação do pai. Por
isso o importante agora é trabalhar
muito para pagar o tratamento.

CARINHA DE ANJO
Gustavo lembra de Tereza e quan-

do prometeu para ela sempre fazer aqui-
lo que seu coração mandar. Franciely
conta para Rosana que Silvestre vai
precisar passar por uma delicada ci-
rurgia. A empregada diz ainda que
Gustavo pediu para Dulce dormir com
Rosana por ter acontecido algo que o
deixou abalado.

Belsazar reconhece Nabonido como rei, mas
trata Daniel com desdém. O hebreu avisa que La-
bash-Marduk não é filho de Nebuzaradã. Shag-
Shag pede para falar a sós com Hurzabum e Re-
beca. No palácio, Daniel revela que Labash-Mar-
duk é filho de Hurzabum e Rebeca. Nabonido diz
que o menino deverá ser entregue aos verdadeiros
pais. Joana pede para Zac ajudá-la a libertar Asher.
Larsa tenta bater em Asher, mas ele desvia dos
golpes. Nabonido manda libertar Asher e pede para
agradecer a ajuda de Lior. Revoltada, Namnu ter-
mina o casamento com Rabe-Sáris. Hurzabum e
Rebeca se emocionam ao saber que são os ver-
dadeiros pais de Labash-Marduk.

Namnu termina o casamento
com Rabe-Sáris
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A compra dos bancos para a Igre-
ja Nossa Senhora de Fátima, cons-
truída no Lago Municipal de Casca-
vel, deve ocorrer em breve. Após a
suspensão de licitação no ano pas-
sado para aquisição dos bancos de
madeira, o município abriu novo cer-
tame e definirá a escolha da empre-
sa para a entrega dos itens previs-
tos no próximo dia 20 de novembro.

Conforme o edital a compra
terá o custo máximo de R$
38.984,68. A empresa vencedo-
ra da licitação deverá concluir os
serviços para a instalação dos
bancos no prazo de quatro meses.

Considerada como um dos prin-
cipais monumentos culturais de
Cascavel, a Igreja do Lago passou
por um processo de recuperação.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

HISTÓRICO
A estrutura foi inaugurada em 1960
na comunidade de São João do Oeste
e após pouco mais de 20 anos foi
transferida para a Avenida Rocha
Pombo, na região do Lago Municipal.
A estrutura de madeira recebeu
algumas melhorias, preservando o estilo
original. Neste ano o espaço foi palco
de apresentações previstas pelo
Festival de Teatro de Cascavel.

Bancos para igreja

Estrutura é
um dos

principais
monumentos
culturais de

Cascavel
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 66
Homicídios 53
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 995
Furtos 2.855
Veículos (furtos/roubos) 864
Outros 2.986

Acidentes 2.319
Colisões 2.138
Atropelamentos 177
Mortes 46

O setor de crimes e esteliona-
tos da Polícia Civil de Cascavel deve
ouvir nos próximos dias todas as
pessoas que foram vítimas de um
empresário local. Segundo o dele-
gado Rodrigo Baptista, o proprietá-
rio de uma empresa de portas, lo-
calizada na esquina da Avenida To-
ledo com a Rua Pernambuco, mes-
mo sabendo da impossibilidade de
entregar o produto, fez a venda da
mercadoria. “O ilícito começou a
ser praticado ainda no início do ano,
quando as primeiras pessoas fo-
ram vítimas. Mesmo já falido, o
empresário fazia as vendas saben-
do que não conseguiria honrar com
o compromisso da entrega”.

Conforme o delegado, além do
empresário a esposa dele, que tam-
bém fazia parte no negócio, deve
ser ouvida e indiciada. “Ela respon-
derá criminalmente pela fraude as-
sim como o marido, uma vez que
ambos participavam do golpe”.

Baptista comentou ainda que há
cerca de três ou quatro semanas o
homem tentou vender a empresa a
um terceiro. “O comprador então
percebeu que havia algo de errado,
percebeu a fraude e o problema
causado a uma série de clientes, e

Um golpe de R$ 300 mil

abortou a compra”.
O próximo passo, de acordo com

o delegado, será ouvir todas as
pessoas. “Orientamos que se mais
pessoas foram vítimas dessa em-
presa, da má fé deste empresário
e foram lesadas, que procurem a
polícia civil”. O golpe, conforme a
polícia é estimado em R$ 300 mil.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Ministério Público
Na tarde de ontem, algumas das vítimas
foram até o Ministério Público para
tentar um caminho judicial para reaver o
dinheiro usurpado pelo golpista. Todo o
caso teve início no fim de outubro,
quando um advogado do empresário
teria se reunido com os consumidores
lesados e, não havendo acordo, as
vítimas procuraram a polícia. Eles teriam
comprado diversas portas da empresa,
que não fez a entrega do produto.

Uma pessoa ficou ferida em um acidente na tarde de ontem, na Avenida Tancredo Neves, no
Bairro Santo Onofre. Segundo testemunhas, Gelson Tefardoski, de 40 anos, seguia pela
Avenida quando bateu em um Ford Fiesta. Gelson foi atendido pelos socorristas do Siate
(Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) com escoriação na região pélvica
e contusões na perna e no ombro esquero. O homem foi levado a unidade hospitalar.

 Empresário vendeu portas a diversos consumidores e não teria entregue aos CONSUMIDORES

AÍLTON SANTOS
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De olho nas minorias
A primeira etapa do Enem (Exa-

me Nacional do Ensino Médio), re-
alizada no domingo (5), apresentou
o tema da redação deste ano. As-
sim como em provas anteriores, o
Inep (Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Anísio Teixeira) abor-
dou as minorias. Para esta edição,
os desafios para a formação edu-
cacional de surdos no Brasil foi o
assunto escolhido.

Para a presidente da Comissão
de Acessibilidade da OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil) de Cas-
cavel, a advogada Lorraine Alcânta-
ra, não há como negar a relevância
do tema inclusão. “Fiquei muito fe-
liz com esta abordagem. Acredito
que de alguma forma todos já tive-
ram contato com este assunto em
algum momento”, relata.

Segundo ela, as mudanças pro-
movidas pelo MEC (Ministério da
Educação) davam sinais de que
poderia haver o envolvimento des-
te grupo na redação. Isso porque
depois de consulta pública, foi in-

cluído no Exame o recurso de víde-
oprova em Libras, escolhido por
mais de 1,8 mil participantes de
todo o País. Nesta opção, cada can-
didato recebeu um notebook e um
DVD contendo todas as questões
da prova. Quem optou por esta
modalidade possuiu 120 minutos
adicionais ao tempo regulamentar.

“O Enem já havia divulgado que
a formatação da prova seria diferen-

te, atendendo as especificidades
das pessoas surdas. Isso poderia
ter sido levado em conta pelos par-
ticipantes”, aponta. O deficiente
auditivo poderia optar ainda, no
momento da inscrição, a preferên-
cia pelo intérprete de Libras ou lei-
tura labial.

DIFICULDADE
Entre as possíveis dificuldades
encontradas pelos participantes,
a advogada, que é também
assessora jurídica da Surdovel
(Associação de Surdos de
Cascavel), elenca a principal: a
forma como se reportar a essa
pessoa. “Eles [os candidatos]
pensam que a palavra surdo, por
exemplo, é considerada um
termo pejorativo e opta por usar
em seu texto o termo ‘surdo-
mudo’. Este sim deve ser
evitado”, comenta.

INCLUSÃO
Sobre a inclusão, Lorraine é enfática: “Falta provimento do Estado ao
profissional intérprete na sala de aula, há uma carência de formação de
professores nesta área, além de que não podemos dizer que na educação
há uma educação bilíngue, ou seja, os surdos precisam ter acesso aos
conteúdos por meio da Língua Brasileira de Sinais e o português escrito.
A sua língua de instrução é a Libras, mas a segunda poderia e deve ser a
escrita”, explica.

Em dois domingos
GRAVENeste ano, a prova do Enem foi dividida em dois domingos
consecutivos. Na primeira, foi aplicada a avaliação nas áreas de Ciências
Humanas e Linguagens, além da redação. No próximo fim de semana
será a vez da prova de Ciências da Natureza e Matemática. O gabarito
oficial será divulgado pelo Inep em 16 de novembro, no site
www.enem.inep.gov.br.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fabio Donegá

RECENTEMENTE, surdos protestaram no centro de Cascavel solicitando intérpretes nas salas de aula
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O delegado da Polícia Federal de
Cascavel, Mário Cesar Leal Júnior,
deve solicitar hoje a prorrogação do
prazo para a conclusão do inquéri-
to envolvendo Maria Conceição
Queiroz, a Maria Paraguaia. Ela é
acusada por crime análogo à escra-
vidão e suspeita de tráfico interna-
cional de pessoas.

A mulher, que foi presa no dia
24 de outubro e passou por audi-
ência de custódia no dia 26, está
detida na carceragem da Delegacia
de Corbélia. Segundo a Polícia Fe-
deral são aguardadas as informa-
ções da polícia do Paraguai sobre
as crianças que foram encontradas
com Maria Paraguaia. Ainda não há
confirmação de quem são os me-
nores e também de como eles vie-
ram parar no Brasil.

Uma comitiva do país vizinho é
aguardada para esta semana. Os
integrantes da comitiva devem
acompanhar a investigação que
está sendo feita pela Polícia Fede-
ral e ainda como os menores es-
tão abrigados em Cascavel.

MAIS
prazo

MENORES
Os três menores, que estavam na
casa de Maria, um menino de pouco
mais de um ano, uma menina de nove
anos e uma adolescente de 17 anos,
têm origem paraguaia. Porém, a
polícia ainda busca informações se
há algum grau de parentesco entre os
menores e, principalmente, se o
menino é ou não filho da adolescente
que estava na casa da acusada.

O caso suspeito de tráfico
internacional de pessoas, que
ganhou destaque no fim de
outubro, começou com o suposto
aparecimento no dia 10 de outubro,
de um menino de pouco mais de um
ano em frente a uma casa, no
Bairro Cascavel Velho, em Cascavel.
No dia 10, Maria Paraguaia acionou
o Conselho Tutelar Sul alegando que
o menino estava abandonado em
frente ao seu portão. O Nucria
(Núcleo de Proteção à Criança e ao
Adolescente) foi acionado e, como
não conseguia pistas a respeito do
caso, convocou, juntamente com o
Ministério Público e Poder
Judiciário, o auxilio da população.
Vizinhos, que reconheceram o
menino alertaram a polícia, que

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

 O caso
DELEGADO Mario Cesar Leal Junior deve pedir mais 15 dias para conclusão do inquérito

acabou por descobrir a farsa de
Paraguaia. Conforme a polícia, a
mulher teria vendido o menino para
um casal que, depois de não
conseguir a documentação do
menor, o teria devolvido. Buscas
foram feitas na casa dela e a polícia
encontrou os outros dois menores.
Com a suspeita de tráfico
internacional de pessoas, o caso foi
repassado à Polícia Federal, que
cumpriu mandados de busca e
apreensão na casa de Maria
Paraguaia e outros envolvidos no
caso. Lá, eles recolheram diversos
documentos que fazem parte do
inquérito. A Polícia Federal não
divulgou o conteúdo dos
documentos, nem mesmo dos
depoimentos prestados no caso.
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Outra equipe de Obras, que atua somente com bueiros, trabalhou nesta manhã na
Rua Antônio Damian, onde ocorreu o rompimento de um bueiro na travessia que
dá acesso ao loteamento Novo Milênio. O estrago foi tamanho que não há
possibilidade de recuperação, uma vez que dois tubos metálicos com diâmetro de
2,50 metros cada foram corroídos e romperam-se. De acordo com Jorge Lange a
equipe da Sesop está realizando a topografia do local para elaborar o projeto e
fazer o orçamento de uma nova obra, o que deve levar mais alguns dias. “Teremos
que licitar ou, devido à emergência para liberar esta importante via, pedir dispensa
de licitação. Estamos avaliando com o prefeito, ainda”.

O sol voltou ontem e as equipes
da Secretaria de Serviços e Obras
Públicas tiveram muito trabalho
para amenizar diversos estragos
resultantes do excesso de chuvas
registrados na pavimentação asfál-
tica nas últimas semanas, princi-
palmente em vias que têm mais de
duas décadas, a exemplo de bair-
ros como Cancelli, Pacaembu, Par-
que São Paulo, e de vias de liga-
ção como a Tito Muffato, Europa,
entre outras, que têm pavimento
antigo que se agrava com o grande
volume de água, além de abrir no-
vos buracos na pista.

De acordo com o vice-prefeito e
secretário de Obras, Jorge Lange,
as duas equipes que fazem o servi-
ço de tapa-buracos saíram cedo
para as ruas, pela primeira vez nes-
te mês de novembro, devido à chu-
va. Uma seguiu para a Tito Muffa-
to, na zona oeste da cidade, e a

outra para os binários.
“São cerca de 30 toneladas/dia

de massa asfáltica somente para
amenizar esses estragos. Temos
seguido o volume de reclamações
que chegam por meio do Particity,
do 156, dos vereadores que nos
alcançam e da comunidade para
definir as prioridades, uma vez que
a situação está generalizada em
toda a cidade”, detalhou.

Reconstrução
após a chuva

Rompimento de bueiro

 Equipes da Secretaria de Obras trabalharam ontem para reparar os danos causados pelas CHUVAS

 SECOM

INTERIOR
Já no interior, as equipes ainda estão
tendo dificuldades para retomar os
serviços. Nos últimos 15 dias, foram
apenas dois ou três de trabalho
efetivo. “Não temos como
movimentar a terra molhada, pois
isso acaba prejudicando ainda mais
as condições da estrada”, detalha o
secretário de Agricultura, Agassiz
Linhares Neto.
Ontem, uma equipe trabalhava
emergencialmente no término de um
bueiro que caiu na Colônia Melissa.
Outra na divisa de Corbélia e outra
em Rio do Salto. Amanhã um grupo
segue para a Linha Bebber.
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Dez flagrantes por hora

Dez motoristas por hora.
Esse foi o total de imagens cap-
tadas pelos radares da PRF (Po-
lícia Rodoviária Federal) duran-
te os cinco dias de Operação
Finados somente nos 795 qui-
lômetros de rodovias atendidas
pela Delegacia de Cascavel. Ao
todo foram captadas 1.160 ima-
gens nos radares.

Os números, que são alar-
mantes, foram divulgados ontem
no balanço oficial da Operação
Finados, desenvolvida entre os
dias 1º e 5 de novembro pela ins-
tituição. O destaque, no que diz
respeito ao excesso de velocida-
de fica para o motorista de um
Peugeot, flagrado a 219 quilôme-
tros por hora no domingo, na BR-
467. A velocidade é quase o do-
bro do permitido na rodovia, que
é de 110 quilômetros por hora.

Segundo o balanço, durante
os cinco dias de Operação Fina-
dos foram registrados 11 aciden-
tes, com 18 feridos e uma única
morte. A vítima, Edimilson da

Conceição, de 46 anos, conduzia
um Gol no sentido Ubiratã a Corbé-
lia, pela BR-369, quando possivel-
mente por excesso de velocidade,
perdeu o controle da direção, aqua-
planou na pista e atingiu uma Fiat
Strada, que trafegava no sentido
contrário. Além de Edimilson esta-
vam no Gol outros dois passagei-
ros, de 18 e 45 anos, que ficaram
gravemente feridos. Já na Fiat Stra-
da estavam três pessoas, dentre
elas uma criança de seis anos. Eles
tiveram ferimentos leves.

Já nas rodovias estaduais, de acordo com a PRE (Polícia Rodoviária
Estadual), em todas as estradas do Oeste não foram contabilizadas
nenhuma morte. No mesmo feriado do ano passado foi apenas uma.
Quanto ao número de acidentes, os cinco dias de Operação registra-
ram nove colisões com oito pessoas feridas.

Conforme a PRE, somente na área de abrangência da 3ª Compa-
nhia, com sede em Cascavel, foram fiscalizados 1.378 veículos, 26,4%
a mais do que no mesmo feriado do ano passado, quando foram 1.090
fiscalizações. Destes, 387 foram autuados, número 77,5% maior do
que em 2016.

O excesso de velocidade foi responsável por 170 infrações de trân-
sito confeccionadas nas rodovias estaduais e ao todo 97 motoristas
fizeram o teste de bafômetro.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: PRF

E staduais

BAFÔMETRO
Conforme a PRF, três pessoas
foram presas em flagrante por
dirigir sob influência de álcool
acima de 0,30 miligramas por
litro de ar expelido dos
pulmões. Dos 512 condutores
submetidos ao teste, foram
extraídos 16 autos de infração por
dirigir alcoolizado. Eles receberão
multa no valor de R$ 2.934,70 e
terão o direito de dirigir suspenso
por um ano. Já os três presos, além
da multa e da suspensão,
responderão processo criminal
podendo ser condenados a pena de
reclusão de seis meses a três anos.
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Diagnóstico do
trabalho infantil

Conforme a secretaria, a contratação
da empresa, além de garantir o
diagnóstico dessa realidade no
Município, vai subsidiar estratégicas
para o caso após análise de dados
coletados. O aviso de licitação prevê o
pagamento máximo de R$ 33.374,88
para a empresa, que será contratada
no dia 17 de novembro.

Casos de trabalho infantil serão
apurados com mais rigor pela Pre-
feitura de Cascavel. Embora a Secre-
taria de Assistência Social desem-
penhe ações fundamentais para
essa finalidade, empresa será con-
tratada para realizar assessoria téc-
nica e aperfeiçoamento na modali-
dade presencial para a construção
de um diagnóstico do município.

A secretaria de Assistência
Social tem como base o último
levantamento do IBGE (Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica) de 2010 que aponta em tor-
no de 1.500 a 2.000 casos de
crianças em situação de trabalho
infantil em Cascavel.

“Quando detectado, o caso é
levado para os Creas fazer a abor-
dagem e o estudo de como solucio-
nar o problema, além de oferecer
serviços de convivência e fortaleci-
mento de vínculo para o jovem e a
família”, esclarece a Secretaria de
Comunicação de Cascavel.

A Escola de Trânsito Pedrinho e Rafa
da Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e Trânsito)
recebeu o Clube de Aventureiros
Gralha Azul, que participou de
atividades educativas. Crianças entre
5 e 9 anos de idade participaram
das atividades realizadas anteontem.
Elas participaram de uma aula sobre
questões fundamentais sobre o
trânsito e depois vivenciaram na
prática circulando na “minicidade”.

SECOM

S ubsídios

 Reportagem: Romulo Grigoli
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Giro da
Violência

Continuam as buscas para ten-
tar localizar João Terlan Barbosa,
de 23 anos, que conseguiu fugir
por duas vezes da polícia. O jovem
foi preso na quarta-feira (1) em
Santa Tereza do Oeste. Contra ele
havia um mandado de prisão em
aberto pelo crime de roubo.

Porém, poucas horas depois,
mesmo algemado, ele conseguiu
sair correndo de dentro da 15ª SDP
(Subdivisão Policial) pela porta dos
fundos e pular o muro até ganhar
as ruas. A primeira informação era
de que ele estava escondido na
área de mata no círculo militar, po-
rém ele não foi localizado.

Acidente no centro
Uma mulher de 29 anos ficou ferida
ontem em um acidente na área central
de Cascavel. Segundo testemunhas,
Talita Graziele dos Santos Oliveira
conduzia uma motocicleta pela Rua
São Paulo, ao lado da Praça Wilson
Jofre, quando bateu na traseira de
uma caminhonete. Talita foi atendida
pelos socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma
em Emergência) com ferimentos leves e
encaminhada a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Brasília.

Arrombamento
Um arrombamento foi registrado no
fim de semana no Cras(Centro de
Referência de Assistência Social),
localizado na Rua Curitiba, no centro
de Cascavel. Funcionários chegaram
para trabalhar na manhã de ontem
quando perceberam que o local estava
totalmente revirado. A suspeita é de
que os bandidos entraram por um
terreno baldio, tentaram forçar a porta
da frente e, como não conseguiram,
arrombaram a porta dos fundos. Do
local eles fugiram levando dois
computadores da marca Romazi,
modelo “all in one” (tudo em um).

Furto de carteira
A Polícia Civil investiga um caso de
furto registrado na tarde de domingo,
na Rua Marechal Deodoro, no Bairro
Neva em Cascavel. A vítima, uma idosa
de 86 anos, foi abordada por uma
suposta vendedora que entrou em sua
casa. A golpista levou da vitima R$ 700
em dinheiro, além de cartões de crédito
e o CPF que estavam em uma bolsa. Do
lado de fora, segundo vizinhos, um
homem aguardava a ladra em uma
Ecosport preta. Em apenas um dia com os
cartões, os golpistas já usaram o cartão
da idosa em diversos estabelecimentos
comerciais, aplicando um prejuízo que
ultrapassa os R$ 3,2 mil.

Já a segunda fuga teria sido re-
gistrada na madrugada de ontem,
quando uma equipe da Rocam (Ron-
das Com Apoio de Motocicletas) ten-
tou abordar o condutor de um Gol.
O motorista, além de fugir, atirou
contra a equipe policial, que solici-
tou apoio de outras viaturas na ten-
tativa de prender o criminoso.

Na fuga em direção a Santa Te-
reza do Oeste, João conseguiu ba-
ter o Gol na cerca de uma proprie-
dade rural. Ele abandonou o carro,
que não possui queixa de roubo ou
furto, e se “embrenhou” na mata.
Até o fechamento da edição a polí-
cia não havia localizado o “fujão”.

Duplamente
“fujão”

Um ciclista ficou ferido ontem no cruzamento das ruas Pernambuco com Jorge Lacerda, no centro
de Cascavel. Marcos Vinícius Melo, de 19 anos, seguia pela Pernambuco quando atingiu um
veículo. Segundo a condutora, ela tinha estacionado e o ciclista bateu na porta no momento em
que ela saia do carro. Com ferimentos leves, Marcos foi atendido pelo Siate (Serviço Integrado
de Atendimento ao Trauma em Emergência) e levado ao Hospital São Lucas.

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

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

Cascavel, 07 de novembro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Marcelo João Soares Elesbão e Yasmim Cassyane da Silva
2- Maicon José Felipe e Daniele Cristiane Duarte
3- Maikon Ronsani Franzoni e Michelle Brito Komatsu
4- Julio Cezar Pereira e Jaiana Camargo de Siqueira
5- Renato Cordeiro e Valdirene Soares da Silva
6- Renato Martini e Mérlyn de Alcantara
7- Paulo Roberto de Macedo e Silvana Pickler
8- Mônica Sousa dos Santos  e Ana Carolina Antunes

Milenar modalidade de ar te
marcial que atualmente engloba
vários estilos, o caratê está voltan-
do às origens com a cidade de Cas-
cavel como “casa” do estilo tradi-
cional na região Oeste do Estado.
Neste sábado, cerca de 200 carate-
cas estarão no município para as
disputas da Taça Cidade de Karatê,
evento que será realizado no Giná-
sio Sérgio Mauro Festugatto e que
faz parte da programação festiva alu-
siva ao aniversário de Cascavel.

Atletas de 4 a 60 anos de idade
de Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu,
Cafelândia, Nova Aurora, Corbélia,
Ubiratã, Umuarama, Medianeira e
Santa Tereza do Oeste devem parti-
cipar da competição, que terá início
às 9h e a abertura oficial às 17h, com
apresentações da banda do Exército
e do grupo cascavelense de Taikô.

De acordo com o professor Vol-
mir Mazieiro, da Academia Dojô de
Karatê Shotokan e organizador da
Taça Cidade, as disputas do estilo
tradicional democratizam o espor-
te, pois opõem caratecas por faixas
nos combates, além da idade. São
apenas duas divisões: de faixa
branca à faixa laranja e da faixa ver-
de à faixa preta. Nos demais esti-
los do esporte, os combates tam-
bém são subdivididos por peso.

“Agradeço antecipadamente a pre-
sença do presidente da Federação
Tradicional Paranaense de Karatê-Do,
Antônio Edoardo Neto, que é 5º Dan
no esporte e virá de Curitiba nos
prestigiar, e também da secretaria de
Esporte e Lazer”, diz Mazieiro, recém-
nomeado diretor da Região Oeste da
Federação Tradicional.

 RODRIGO FELIX LEAL/JAPS
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É Fantástico!
No último domingo, Cascavel esteve em pauta no

Fantástico, programa global, exibido em âmbito nacional.
O assunto foi a polêmica licitação e contrato do lixo de
Cascavel, que está nas mãos da Justiça e em que os ex-

secretários Luiz Carlos Marcon (Meio Ambiente) e Alisson
Ramos da Luz e Alisson Ramos da Luz (Administração)

foram denunciados pelo Ministério Público.

SESSÃO ATRASADA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

E com os vereadores fazendo um “social” mais político, a
sessão da Câmara de Vereadores começou atrasada. O
horário é marcado para 9h30. Mas o início mesmo ficou só
para às 9h50. A sessão começou com a posse do novo
vereador, Dorival Lino, que assume o lugar de Mauro Seibert
por 30 dias na Câmara. Mauro se afastou por problemas de
saúde. Por ser a primeira sessão ordinária do mês, o hino
nacional também foi entoado, sob a presidência de Rômulo
Quintino, já que Gugu Bueno se atrasou um pouquinho mais
no “Tetê-à-tête” com o colega de partido.

 O vereador Damasceno Júnior não esteve na sessão de
ontem.

 Na justificativa, ele alegou para a ausência o
falecimento de sua avó.

Expovel no
“Calendário”

Os vereadores aprova-
ram na sessão de ontem,
em primeira votação, a ins-
tituição da Expovel como
evento para o calendário
oficial do Município. Mas
aí, duas questões são le-
vantadas e não dá pra en-
tender qual delas é a pior.

Primeiro, a feira que
tem quase 40 anos e que
ainda não era reconhecida
como evento oficial de Cas-
cavel. Que traz para Cas-
cavel pessoas de várias re-
giões, comércio e movi-
mentação financeira. Ou, o
segundo ponto, que é o
fato de que o evento está
sendo instituído em um
calendário que nem exis-
te ainda. Cascavel não
tem uma lista oficial de

eventos, ou um calendário.
E vários projetos de lei,

com datas e meses come-
morativos foram aprovados
sem que a cidade tivesse
essa organização. Um pro-
jeto de lei tramita na Câma-
ra e deve entrar em pauta
em breve, para fazer com
que esse calendário seja,
efetivamente, constituído.

A regra para se tornar
um evento oficial é que
seja realizado, pelo me-
nos, por três anos conse-
cutivos na cidade. Mes-
ma regra para sair desse
calendário, que deverá
ser organizado por secre-
tarias como a de Espor-
te e a de Cultura.

REFORMA PROTESTANTE
A discussão foi tranquila a respeito do projeto que institui o
Dia da Reforma Protestante em Cascavel. O projeto foi
aprovado pela maioria dos votos. Apenas Dorival Lino e Olavo
Santos votaram contra a proposição. Os dois que, curiosamente,
não fazem parte da bancada evangélica da Câmara. Lembrando
que esse dia já é comemorado mundialmente, em 31 de outubro.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

PROJETO que reconhece a Expovel foi aprovado pela totalidade dos vereadores

Revidou
Edgar Bueno, prefeito de
Cascavel na época em que a
licitação foi realizada, usou
as redes sociais para atacar
a reportagem do Fantástico.
Ele gravou um vídeo que na
abertura trazia a inscrição
“veja como a Globo edita e
manipula as entrevistas”. O
vídeo traz toda entrevista
que ele concedeu ao
repórter Marcelo Canellas.

Paranhos
O prefeito Leonaldo
Paranhos também usou as
redes sociais para
comentar a matéria da TV
Globo. Ele postou o link da
reportagem e escreveu:
“Ontem o programa
Fantástico, da Rede Globo,

voltou os olhos do país
para Cascavel ao falar um
tema que chamei atenção
ainda quando era
deputado estadual”.
Paranhos disse que o
contrato foi assinado na
gestão passada e que é
obrigado a respeitar “até
que a Justiça decida sobre
a denúncia feita pelo
Ministério Público”.

Homenagem
A Câmara de Vereadores
aprovou o projeto que
denomina um próprio
público com o nome de
Anderson Pelegrini. O
policial militar morreu neste
ano, em um latrocínio, ao
tentar evitar um assalto e
enfrentando os bandidos,
mesmo de folga.
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Vai ficar para hoje a leitura e tam-
bém a votação de emendas propos-
tas à LDO (Lei de Diretrizes Orça-
mentárias). As sugestões de alte-
rações foram propostas até ontem,
meio-dia, na Câmara de Vereadores
de Cascavel.

Ao todo, foram 28 emendas proto-
coladas. A lei é uma base de diretri-
zes da LOA (Lei Orçamentária Anual),
que programa as ações que serão re-
alizadas em 2018. É a terceira base
do tripé orçamentário do município.

E a “grana” que os vereadores
colocaram em pauta é grande. Para
2018, o orçamento previsto do
Município é de R$ 1,170 bilhão. As
pastas com mais orçamento são as
de Saúde, com R$ 300 milhões dis-

poníveis, e de Educação, com R$
247,132 milhões. A maioria desse
dinheiro comprometida para manu-
tenção de ações já existentes e obri-
gatórias por parte da Prefeitura.

Para a Câmara de Vereadores,
ficaram “separados” R$ 26,810
milhões do montante total.

A LDO precisa ser encaminhada
ao Executivo até o dia 15 de novem-
bro, mesma data que é prazo para a
LOA ser encaminhada à Câmara de
Vereadores para discussão e vota-
ção. O prazo é até 30 de dezembro
para que a LOA tramite na Câmara e
seja sancionada pelo prefeito.

Erro de quem?
A polêmica é que, segundo a
diretoria legislativa, o Executivo é
que estava errado na história toda.
“O PPA é uma projeção de receita
e de despesa. Por isso não havia
restrição de emenda, por se tratar
de uma previsão. Porém, o
Executivo vetou e os legisladores
aceitaram”, afirma o diretor da
Câmara, Mário Galavotti.
Segundo ele, as restrições começam
a partir de agora. “A LDO e a
LOA são específicas para o ano
que vem. Aí sim eu tenho uma
restrição com relação à previsão,
porque se trabalha com verbas
apenas de 2018”, explica.

HISTÓRICO  DE EMENDAS

Emendas para hoje

No ano passado, 12 emendas feitas por vereadores foram aprovadas e
sancionadas para a LDO. Porém, neste ano, para o PPA (Plano
Plurianual), das 37 emendas propostas apenas 13 sobreviveram. A
justificativa foi de que os vereadores fizeram emendas para o ano que
vem, por exemplo, prevendo verbas que só seriam arrecadadas em anos
posteriores. O veto foi mantido pela Câmara.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

LDO será discutida
novamente na
sessão de hoje
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No atletismo Cascavel teve sua maior
representatividade em Maringá, com 40 competidores.
A equipe feminina ficou com o troféu de prata dentre
22 municípios e a masculina terminou em quarto lugar
dentre as 28 equipes. Individualmente o destaque
dentre as mulheres foi Giovanna Oliveira Rocha,
medalha de ouro nos 100m, 200m e 400m rasos
para atletas com SD (Síndrome de Down), com direito
a recorde nos 400m. Pâmela Luiza Nunes Riedi (prata
no salta em distância) e Isadora Demarch Fernandes
(bronze nos 200m rasos), também na SD, e Amanda
Cristina Rodrigues (bronze nos 400m DI - deficientes
intelectuais) também se evidenciaram. Na equipe
masculina de atletismo o destaque individual foi Jorge
Henrique Ferreira Machado, o Jorjão. Ele foi campeão
dos 200m e dos 400m e vice nos 100m, na
categoria DI, a mesma na qual Cosme Breno Taborda
Santos foi medalha de bronze nos 400m. Dentre os
deficientes físicos Rodrigo Campos Rodrigues foi prata
no lançamento disco e Robson Rodrigo Maciel prata
nos 200m rasos. Já na categoria SD Maycon Ribeiro
da Cruz foi prata nos 100m e nos 200m.

OUTROS
RESULTADOS

No parabadminton, Cascavel teve
sete representantes, que ajudaram a
cidade a ficar com o troféu de segun-

do lugar dentre as cinco equipes
participantes; na natação foram

apenas dois cascavelenses (Eduardo
Emanuel Sartori Fillus e Bruno Gustavo
Dalferth, mas três medalhas: ouro nos
50m e pratas nos 100m livre e 50m
costas - a equipe foi 10ª dentre 11

municípios. Na paracanoagem foram
dois de Cascavel, Cristiane Roberta

Kruger e Odirlei Moreira Gonçalves. Ele
foi prata nos 200m e nos 500m do

KL1 e ajudou a equipe a trazer o troféu
de vice-campeão dentre quatro

equipes participantes. Nas modalidades
coletivas, Cascavel foi vice-campeão
no handebol em cadeira de rodas
masculino dentre cinco equipes;

terceiro colocado no futsal masculino
DI dentre quatro equipes; quarto

colocado no handebol DI masculino
dentre cinco equipes; e quinto coloca-
do no basquete em cadeira de rodas

masculino dentre oito equipes.

  PARAJAPS
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Bronze na
classificação

geral dos
Parajaps

 A 6ª edição dos Parajaps (Jogos
Abertos Paradesportivos do Paraná)
foi encerrada no fim de semana após
cinco dias de competições em Ma-
ringá. Foi a primeira vez que os Jo-
gos foram realizados fora de Curiti-
ba, mas isso não impediu que a dele-
gação da capital paranaense faturas-
se o título de campeã geral, com 129
pontos conquistados. Em segundo
ficou a cidade de Maringá (107 pon-
tos) e em terceiro lugar ficou Casca-
vel, com 86 pontos.

A Capital do Oeste desbancou
Londrina no pódio depois de um
quarto lugar em 2016, atrás dos
londrinenses, dos maringaenses e
dos curitibanos no top 3.

No geral, foram 1.500 paraatletas
de 46 municípios na disputa de 14
modalidades nos Parajaps deste ano.
Cascavel contou com 79 competido-
res em 10 modalidades.

Destaque para os cascavelenses
do xadrez feminino e do paraciclismo
masculino, modalidades campeãs em
Maringá. Nos tabuleiros, a equipe ven-
cedora contou com apenas Elisange-
la Batista e Silvana Nunes Machado, o
suficiente para deixar Cascavel à fren-
te das equipes de Francisco Beltrão e
Curitiba. No masculino, o xadrez cas-
cavelense foi vice-campeão, dentre
10 equipes, com os atletas Marcelo
da Silva, Elivelto da Veiga Campos,
João Carlos Alves de Oliveira e Hum-
berto Golfieri Junior.

No paraciclismo a equipe cascave-
lense contou com apenas quatro atle-
tas e foi campeã na disputa contra
outros sete municípios. Destaque
para o pódio da categoria H5 (para
competidores amputados que utili-
zam bicicleta especial impulsionada
com braços e tórax), formado ape-
nas por representantes da cidade:
José Felipe Pavan Oliveira foi ouro,
Roberto Marchioro prata e Salatiel
Henrique Alves bronze. Cláudio Koro-
pka foi o outro integrante da equipe.

A Comissão de Defesa dos Di-
reitos da Mulher, presidida na As-
sembleia Legislativa do Paraná pela
deputada Cantora Mara Lima
(PSDB), reuniu-se na tarde de on-
tem para aprovar o projeto de lei do
deputado Hussein Bakri (PSD) que
flexibiliza o roteiro de paradas obri-
gatórias dos ônibus do sistema in-
termunicipal e metropolitano de
transporte coletivo, permitindo que
mulheres optem por desembarcar
dos veículos nos locais que consi-
derem mais seguros e acessíveis,
no período compreendido entre as
22 e as 5 horas – respeitados o
itinerário original da linha e o Códi-
go de Trânsito Brasileiro.

De acordo com o projeto de lei
nº 223/2016, na impossibilidade
de parada no local exato escolhido
pela passageira, fica estabelecido
o local de parada mais próximo pos-

sível do indicado. “O objetivo des-
te projeto é reduzir a vulnerabilida-
de das mulheres que usam o trans-
porte público e que desembarcam
dos veículos no período noturno no
ponto convencional”, destaca o
deputado Hussein Bakri.

Com a prerrogativa de desembar-

UTILIDADE PÚBLICA

Projeto contra assédio

Também foi aprovado na mesma reunião o projeto de lei nº
525/2017, da deputada Cristina Silvestri (PPS), que reconhe-
ce como de utilidade pública a Associação Comunitária das
Mulheres Organizadas de Roncador, com sede no município
de Roncador.

Segundo a parlamentar, a entidade promove importantes
atividades assistenciais, educativas e sociais, beneficiando
comunidades carentes e incrementando a renda de aproxi-
madamente quarenta famílias, através de sua inclusão no
mercado de trabalho e mediante a oferta de cursos de con-
fecção artesanal de tapetes e crochês.

car fora do ponto, o parlamentar
acredita que as mulheres podem
escolher o local que proporciona
melhor sensação de segurança,
sem contar o fato de que, sendo o
desembarque em local incerto, isso
também dificultaria a ação de even-
tuais assediadores.

COMISSÃO de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia

NOEMI FROES/ALEP
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Trump batendo boca com Kim, imigrantes e jogado-
res de basquete é uma cortina de fumaça para encobrir
fatos gravíssimos que rolam no mundo. No Brasil, a in-
dignação com a ministra tucana que quer ganhar o
mesmo que ministros homens, o medo da nudez e as
brigas entre intolerantes cumprem o mesmo papel: dis-
trair as atenções das coisas graves que acontecem.

À parte o horror da dívida pública, qual é a dura
realidade da qual os governantes fogem por não ter
soluções a apresentar? É o desajuste social – o cri-
me cresce em Londres e aqui no grotão, atira-se em
escola e igreja, aumenta o desemprego, cai a gera-
ção de empregos de qualidade. Destruir uma vaga
na indústria e criar duas de vendedores de chinari-
as é uma falsa “retomada do crescimento”.

Quando se alardeia que a crise acabou não se
fala que as “reformas” foram apenas truques para
ganhar tempo até a recessão funcionar. As famílias
reorganizaram as compras, mas o desajuste social
persiste e o “recuo” do desemprego não leva em
conta o critério da qualidade.

A ocupação nova criada ou é precária ou “empreen-
dedora”, ou seja, uma viração, como o caso da picolezei-
ra que a TV viraliza como exemplo. Como, na crise de
1980, a professora que deixou a sala e foi vender cachor-
ro-quente. O empreendedorismo do Top Suco.

Quando a economia do picolé e do cachorro-
quente são exemplos compreende-se porque Trump
e Kim brigam e tantos xingam a ministra tucana por
querer salário igual ao de seus pares. Na falta de
solução, dê-lhe distração. E guerra.

O HORROR OCULTO
PELAS DISTRAÇÕES

 Cidadania
Está programada para o
dia 25 de novembro a
primeira edição do Feirão
da Cidadania. O evento
tem como objetivo a
apresentação de algumas
das entidades sem fins
lucrativos de Cascavel a
fim de que a população
conheça o trabalho
desenvolvido e saiba
como fazer parte por
meio de doações,
trabalho voluntário e
auxílio diverso.
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“É dia de trazer o
tererê, o chimarrão, o
violão para a rua. A

cidade é de
todos nós!”

Prefeito de Cascavel,

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

A projeção
positiva de

Cascavel para o
Brasil com a
realização da

Cascavel de Ouro,
tradicional prova

do automobilismo.

A projeção negativa
de Cascavel para o

Brasil com a
polêmica da

licitação do lixo
levada ao ar no
domingo pelo
Fantástico.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

27
Terça

Curitiba

13 28
Quarta

19
Terça

20
Quarta

12

Fases da lua
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ar

1114

CRESCENTE
26/11 - 15h02

MINGUANTE
10/11 - 18h36

NOVA
18/11 - 09h42

Pancadas de
chuva isoladas

CHEIA
03/12 - 13h42

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens
Nublado com
chuvas fracas

DIVULGAÇÃO

Alceu A. Sperança - escritor
alceusperanca@ig.com.br

 Salário
O salário médio no Paraná
aumentou 72,8% em seis
anos. O valor, que era de
R$ 1.586,16 em dezembro
de 2010, passou para
R$ 2.741,51 em dezembro
do ano passado. Foi a
maior variação entre os
estados do Sul e do
Sudeste. Em termos reais,
já descontada a inflação
no período medida pelo
INPC, o salário do Paraná
cresceu 15,4%. Os dados
são do Ipardes.

 Leonaldo Paranhos,
sobre o projeto

“Domingão-Calçadão-
Fechadão”.
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Internacional 62 33 18 8 7 47 23 24
2º América-MG 60 33 16 12 5 40 24 16
3º Ceará 58 33 17 7 9 40 29 11
4º Paraná 56 33 16 8 9 45 25 20
5º Oeste 55 33 14 13 6 41 27 14
6º Vila Nova 52 33 14 10 9 33 25 8
7º Londrina 49 33 14 7 12 50 45 5
8º Juventude 49 33 13 10 10 33 30 3
9º Goiás 43 33 12 7 14 33 39 -6
10º Criciúma 43 33 11 10 12 35 39 -4
11º Paysandu 42 33 11 9 13 32 32 0
12º Figueirense 42 33 11 9 13 40 45 -5
13º Boa Esporte 40 33 9 13 11 32 36 -4
14º Brasil de Pelotas 39 33 11 6 16 31 44 -13
15º Guarani 39 33 10 9 14 32 40 -8
16º CRB 39 33 10 9 14 30 45 -15
17º Luverdense 39 33 9 12 12 33 35 -2
18º Santa Cruz 32 33 7 11 15 33 43 -10
19º Náutico 31 33 8 7 18 26 41 -15
20º ABC 28 33 7 7 19 23 42 -19

SÉRIE B

ONTEM
Luverdense x Internacional

HOJE
19h15 Criciúma x Boa Esporte
19h15 Vila Nova x Santa Cruz
19h15 América-MG x ABC
20h30 Londrina x Goiás
20h30 B. de Pelotas x Paraná Clube
20h30 Oeste x Figueirense
20h30 Náutico x Paysandu
21h30 Ceará x Guarani
21h30 CRB x Juventude

34ª RODADA

Quarto colocado da Série B do
Campeonato Brasileiro, o Paraná Clu-
be desafia o Brasil de Pelotas nesta
terça-feira em busca da primeira das
três vitórias que precisa para retornar
à elite do futebol brasileiro após dez
anos. O jogo está marcado para as
20h30 no Estádio Bento de Freitas,
no Rio Grande do Sul, válido pela 34ª
rodada, que foi aberta ontem com o
líder Internacional em campo - se ven-
ceu, retornou à Série A - e será en-

Londrina
Sétimo colocado na tabela de
classificação com 49 pontos, a
sete do Paraná Clube, quarto

colocado, o Londrina recebe o
Goiás nesta noite pela 34ª

rodada da Série B. O Tubarão
vem de vitória fora de casa

sobre o Boa Esporte e tenta
manter vivo o sonho de
acesso, apesar da baixa

probabilidade - cerca de 1%. Já
o Esmeraldino busca a vitória

para carimbar de vez sua
permanência na Série B.

Atualmente é o nono colocado
com 43 pontos e

vem de sete jogos de
invencibilidade no

campeonato (quatro vitórias e
três empates). O lateral-
direito Lucas Ramón está
suspenso e Reginaldo é o

favorito para a vaga no
Londrina.

cerrada hoje. Para a Gralha, que vem
de derrota em casa para o Oeste, por
2 a 1, a matemática diz que é preciso
mais três vitórias nos cinco jogos res-
tantes para terminar entre os quatro
primeiros da classificação.

Para a partida desta noite, que
marca o início de uma série contra ti-
mes da parte de baixo da tabela de
classificação, depois de ter enfrenta-
do Ceará, América-MG, Vila Nova e
Oeste em sequência, o Paraná Clube
deve ter a mesma formação da últi-
ma rodada. Depois do Brasil de Pelo-
tas, a Gralha terá pela frente Luver-
dense (em casa), Santa Cruz (fora),
CRB (fora) e Boa Esporte (em casa).

Contagem
regressiva

Na preparação para o amistoso contra o Japão, a seleção brasileira realizou ontem
seu primeiro treinamento em Paris. Participaram 23 jogadores da atividade que foi
comandada pelo auxiliar técnico Sylvinho. Cinco jogadores do PSG completaram
o treinamento. Não foram todos os atletas que trabalharam com bola. Fernandinho,
Casemiro, Renato Augusto, Firmino, Miranda, Douglas Costa, Giuliano, Marcelo,
Thiago Silva, Alex Sandro e Philippe Coutinho fizeram um trabalho de
recuperação na academia e no campo do Estádio Sebastian Charlety. A seleção
volta a treinar em Paris nesta terça-feira. A atividade, desta vez, será no Parque
dos Príncipes. O trabalho começa às 12h30 (de Brasília).

CBF
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Cultura Afro
Dias 17 e 18 de novembro

ocorre o 3o Seminário
Estadual de História e
Cultura Afrobrasileira e

Africana. O encontro tem
por objetivo difundir

informações e propiciar um
espaço de formação e

promover o debate sobre
ações afirmativas, processos

de empoderamento e
reconhecimento identitário.
O evento será realizado na

APP Sindicato, Rua
Francisco Bartinik, 2.017.
As inscrições podem ser
feitas no link:  https://

goo.gl/f1xFDw.

Humor
Neste sábado, Jonathan Nemer apresenta stand up no
anfiteatro da Unioeste. Os ingressos estão à venda na

Made in Grill, no Shoppin JL, na Atualíssima Acessórios,
 Centro e na Livraria Ebenezer, no Centro.

Sintropia
Dias 24, 25 e 26 de

novembro será realizado o
curso Agrofloresta

Sintrópica (agricultura que
concilia produção agrícola

e recuperação de áreas
degradadas, baseada em
processos de regeneração

natural).  A promoção é do
Instituto Pedra da Mata, de

Santa Tereza do Oeste.  O
curso será teórico e prático
e será ministrado por Yuri
Diniz. Mais informações e
inscrições pelos telefones

(45) 99146-1751
e 99914-9456.

Meditação
Dia 10 de novembro será realizada a palestra sobre
Neo-Humanismo, Yoga e Meditação, com o monge

Acarya Vishvarananda Avadhuta.
oOo

Nascido na Índia, o monge já ministrou cursos e palestras
em vários países do mundo e atua no Brasil desde 2007. O
encontro será às 19h, na Casanóz, Rua Presidente Kennedy,

2.396,  Centro. O valor de troca é R$ 10.

Se você achar que eu
estou derrotado.

Saiba que ainda estão
rolando os dados...
Porque o tempo,

o tempo não para!
Cazuza

Edson e Andréia Gavazzoni, em comemoração aos 20
anos de casados, ao lado do filho Igor e das filhas
Thaisa e Arabela. A cerimônia foi no fim de semana.
O registro é de Rodrigo Dassie

Na lentes de Vera e Grasi Fotografias,
a bela CAROLINA GUSSI
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NOTAS
Mobilização
Professores estaduais fazem um
ato público na manhã de hoje na
sede do Núcleo Regional de
Educação em Cascavel. O núcleo
sindical da APP fará a entrega da
pauta da categoria à chefia do
NRE. Corte na hora-atividade, nas
licenças médicas a reposição
salarial suspensa integram a
pauta. O ato está previsto
para as 10 horas.

Conferência
Acontecerá na quinta (9) e sexta-
feira (10) a III Conferência Municipal
de Educação, um espaço para a
comunicação e mobilização social
para a participação e debate sobre a
Educação e o monitoramento do
Plano Municipal de Educação. O
objetivo é avaliar e aprovar as
readequações do Plano Municipal
de Educação, nos termos da
legislação vigente.

Escolinha
Hoje, acontece a apresentação da
última Escola de Governo do ano.
À cargo da Secretaria de
Comunicação, serão apresentadas
as mais de 60 ações programadas
para comemorar o aniversário de
Cascavel. Além das inaugurações,
anúncios de obras e lançamentos
de projetos, estão ações em
parceria com a sociedade civil,
como o resgate do Fercapo.

Gasolina acima dos R$ 4
Como já era previsto, o preço do

litro da gasolina já passa de R$ 4
em Cascavel. No mês de outubro,
pesquisa da ANP (Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis) apontava o valor médio
de R$ 4,08 entre 48 postos de com-
bustíveis pesquisados pela cidade.

No período da avaliação, hou-
ve o registro de que o valor míni-
mo encontrado nas bombas era
de R$ 3,89. Nesta semana, o
menor preço foi verificado em es-
tabelecimento na Rua Souza Na-
ves, a R$ 3,94, por conta de pro-
moção e em posto na Rua Presi-
dente Kennedy, que comercializa
o litro da gasolina a R$ 3,98.

Com a nova política da Petro-
brás, ocorrem reajustes até mes-
mo diários às distribuidoras e o con-
sumidor não está livre dos impac-
tos no bolso no momento em que
vai abastecer os veículos.

A situação faz com que muitos
motoristas abram mão dos carros
por conta das despesas excessivas
com o combustível. O cinegrafista
Elson Paes decidiu vendeu o veícu-
lo e optou por andar de moto na
maior parte dos dias para econo-

mizar. “A gasolina está com um valor
abusivo e em três meses sem carro, já
consegui economizar R$ 1.200”, co-
menta ele. O dinheiro que poupou ser-
virá para melhorias na casa da família.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

Posto anunciou gasolina
a R$ 3,94 somente por

conta de promoção

 NOVA POLÍTICA
O Sindicombustíveis-PR já se manifestou contra a nova política de preços
da Petrobrás, com aumentos até mesmo diários, e reconhece que essa
prática prejudica o consumidor. “Em geral as tendências de baixa são
repassadas pelas distribuidoras aos postos de forma lenta, em menor escala
ou simplesmente não são repassadas”, afirma o sindicato.
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Megasena
Concurso: 1984

21 29 32 35 43 50

Dupla sena
Concurso: 1713

01 13 24 36 44 501º sorteio

19 25 35 36 37 462º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1582

01 02 05 07 08 10 11 14
16 17 18 19 23 24 25

Quina
Concurso: 4524

29 34 40 54 79

Timemania
Concurso: 1102

11 12 29 30 35 38 71
TIME DO AMERICANO/RJ

Lotomania
Concurso: 1811

02 10 26 35 43 46 53
54 55 60 66 67 69 74

81 82 88 89 91 93
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5229

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

63.514
51.683
27.552
72.294
29.713

PLACAR DE ONTEM

SÉRIE B
Luverdense ? x ? Internacional

Novas unidades habitacionais
O Ministério das Cidades auto-

rizou a contratação de 54.089 uni-
dades habitacionais do programa
Minha Casa, Minha Vida. Os imó-
veis poderão ser adquiridos com re-
cursos do Fundo de Arrendamento
Residencial (FAR). A lista com as
propostas habilitadas para aquisi-
ção de imóveis foi publicada ontem
no Diário Oficial da União.

Os proponentes terão 30 dias
para comprovar informações preen-
chidas nos Formulários de Qualifi-
cação Inicial, 90 dias para apresen-
tar anteprojeto e estudo de viabili-
dade do empreendimento e 180
dias para reunir todas as condições
necessárias à contratação do em-
preendimento.

As novas contratações fazem
parte do segundo lote de moradias
do Minha Casa, Minha Vida e bene-
ficiará famílias que se enquadram
na Faixa 1 do programa, ou seja, com
renda mensal de até R$ 1,8 mil.

O ministro das Cidades, Bruno
Araújo, ressaltou que as novas con-
tratações garantem a geração de
emprego no país, a movimentação
do comércio nas cidades atendi-
das. "E a manter vivo para mais de
300 mil pessoas que vão ser aten-
didas com essas novas residênci-
as o sonho de receber a sua casa
própria. Essa faixa do programa
atende às pessoas mais pobres, e

não haveria outra forma de elas te-
rem habitação que não fosse pela
Faixa 1 do programa", disse Araújo
à Agência Brasil.

BALANÇO
De acordo com o Ministério das Cidades, neste ano já foram
autorizadas 92.304 unidades. A meta para o ano é 100 mil. "Esse
espaço, de 8 mil [unidades], eventualmente ainda pode ser
alcançado com autorizações que podem vir a acontecer em
contratações habitacionais em áreas de calamidade ou em
excepcionalidades que estão sendo analisadas por parte do
ministério", disse o ministro das Cidades, Bruno Araújo.
Além das autorizações anunciadas nesta segunda-feira, em junho,
foram autorizadas 25.664 contratações. Segundo a pasta, somadas,
as autorizações representam um investimento de R$ 6,31 bilhões
do Tesouro. Ao todo, 320 mil pessoas serão atendidas em 337
municípios brasileiros.

 MINISTRO BRUNO ARAÚJO disse que contratação garante a geração de empregos

AGÊNCIA BRASIL
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Á
ri
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Hoje, você terá facilidade para ver lon-
ge e poderá fazer alguns planos para o
futuro. Investir em um curso ou aumen-
tar seus conhecimentos será a melhor
escolha. À noite, você vai se preocu-
par mais com a sua imagem. Cor: rosa.

horóscopo

To
ur

o

Hoje, ouvir sua intuição será o melhor
caminho. Procure trabalhar a sós na hora
de cuidar das suas tarefas, sempre que
for possível. E não acredite em tudo o
que as pessoas dizem, pois alguém pode
tentar te passar pra trás. Cor: rosa.

Li
br

a

Use a sua diplomacia para se enten-
der com todos. Você terá facilidade para
conhecer gente nova e expressar suas
ideias, o que pode marcar muitos pon-
tos no trabalho. À noite, ficar em casa
pode ser a melhor pedida. Cor: bege.

E
sc

or
pi

ão

Hoje, podem surgir boas oportunida-
des de descolar uma grana extra, mas
seu sucesso vai depender diretamen-
te do seu empenho, por isso, dedique-
se mais para se dar bem. Cor: vinho

G
êm

eo
s Hoje, seu desempenho vai depender do

seu esforço e também da sua capacida-
de de trabalhar em equipe. Converse
com os colegas, troque experiências e
junte forças para dar conta das suas ta-
refas. É hora de brilhar! Cor: cinza.

C
ân

ce
r

Não vai faltar disposição e boa vonta-
de para encarar o trabalho. Você terá
disposição até para as tarefas mais
chatas, mas é melhor se empenhar
bastante, pois o sucesso depende do
seu esforço.  Cor: amarelo.

Sa
gi

tá
rio

Você vai se dar bem no trabalho se deixar
o egoísmo de lado e apostar nas suas
qualidades para se entender melhor com
colegas e clientes. À noite, seu lado pos-
sessivo estará em alta e isso atrapalhará
sua relação em casa. Cor: branco.

C
ap

ric
ór

ni
o Hoje, você precisa se concentrar no

trabalho e dar duro para terminar as
suas tarefas. Cuide das suas coisas e
não baixe a guarda, pois há risco de
ser traído por alguém em quem confia-
va. Cor: preto.

Le
ão

A vontade de se divertir pode falar mais
alto, mas cuide das suas obrigações
primeiro. Se explorar melhor o seu
magnetismo, pode ser mais fácil ganhar
aliados no trabalho.  Cor: marrom.

V
irg

em

Procure se concentrar mais no que pre-
cisa fazer e não se distraia com proble-
mas familiares. Se trabalha com produ-
tos voltados para o lar, pode ser um dia
muito produtivo. À noite, a Lua entra em
seu paraíso astral. Cor: vermelho.

A
qu

ár
io

Hoje, seu rendimento no trabalho vai
depender diretamente do seu esforço.
Procure se concentrar nas tarefas e
não deixe os seus sonhos de lado. É
hora de batalhar pelo que acredita.
Cor: branco.

Pe
ix

es

Quanto mais você se dedicar ao traba-
lho, melhor será o resultado. Se está
pensando em crescer na carreira, é
hora de correr atrás dos seus interes-
ses, o sucesso depende só do seu
empenho. Cor: roxo.

ANJO MEBAHEL

Quem nasce sob esta influência, será um
codificador de sonhos conhecedor das
leis materiais e espirituais, que pratica sem
utopia. Sempre portador de boas notícias,
será um magnífico defensor, de forma
desinteressada, das pessoas inocen-
tes. Seu ego e forte presença de espíri-
to, marcarão seu dia-a-dia com a
nobreza e dignidade nas ações.
Às vezes terá forte impressão de
que está vivendo algo que já acon-
teceu em outra dimensão, ou mes-
mo em outra vida.

Parabéns!

Salmo do Dia
Salmo 9

Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu co-
ração; contarei todas as tuas maravilhas.
Em ti me alegrarei e saltarei de prazer; can-
tarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo.
Porquanto os meus inimigos retornaram,
caíram e pereceram diante da tua face.
Pois tu tens sustentado o meu direito e a
minha causa; tu te assentaste no tribunal,
julgando justamente.

ESTAMPA VICHY: Tendência no Verão
elicada e superfeminina, a estampa
xadrez Vichy vem dominando as
passarelas. Cheia de charme,

remete à uma toalha de piquenique mas
sua origem vem da cidade francesa de
mesmo nome. O desenho surgiu na
década de 1950 e foi eternizado por
ninguém menos do que a musa
Brigitte Bardot.
Sua forma simplificada, com uma
divisão clara entre as cores e
espaçamentos bem definidos, torna a
estampa clássica e atemporal, por isso
pode ser usada pelas mulheres dos mais
variados estilos. Nas passarelas, ele
aparece tanto na sua forma tradicional
quanto em releituras mais estilizadas.

COR
A cor mais comum do Xadrez Vichy é o preto, mas ele aparece também em outras cores, como
rosa, vermelho, amarelo e azul. Muitas pessoas já estão apostando nessa estampa que foi febre nas
semanas de moda e que veio para ficar. A consultora de imagem Lucila Vilarins ressalta o quanto
essa estampa é democrática, versátil e muito cool. Ela também deu algumas dicas de como criar
produções arrasadoras com o xadrez Vichy, confere aí!

COMO
COMBINAR
De acordo com a
consultora de imagem A
consultora de imagem
Lucila Vilarins, a blusa
em xadrez Vichy cai bem
desde ambientes mais
formais até aqueles mais
despojados, como a
balada de sábado ou o
churrasco de domingo.
Outra dica é dar um
nozinho na barra da
blusa, ele deixa o look
charmoso e estiloso ao
mesmo tempo. Para
ocasiões mais formais,
como o trabalho, a dica
é combinar a blusa
xadrez Vichy com uma
saia mais estruturada ou
calça de alfaiataria.

D

Protege os dias: 02/04 - 14/06 - 26/08
- 07/11 - 19/01. Mês de mudança: ju-
nho. Está presente na Terra: de 4h20
às 4h40 da manhã.

Cleidi Vons Nogueira Tamaributi, Odair
Guardiano Souza e Alberto Sierpinski

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Hoje, você terá facilidade para ver lon-
ge e poderá fazer alguns planos para o
futuro. Investir em um curso ou aumen-
tar seus conhecimentos será a melhor
escolha. À noite, você vai se preocu-
par mais com a sua imagem. Cor: rosa.

horóscopo

To
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o

Hoje, ouvir sua intuição será o melhor
caminho. Procure trabalhar a sós na hora
de cuidar das suas tarefas, sempre que
for possível. E não acredite em tudo o
que as pessoas dizem, pois alguém pode
tentar te passar pra trás. Cor: rosa.

Li
br

a

Use a sua diplomacia para se enten-
der com todos. Você terá facilidade para
conhecer gente nova e expressar suas
ideias, o que pode marcar muitos pon-
tos no trabalho. À noite, ficar em casa
pode ser a melhor pedida. Cor: bege.

E
sc

or
pi

ão

Hoje, podem surgir boas oportunida-
des de descolar uma grana extra, mas
seu sucesso vai depender diretamen-
te do seu empenho, por isso, dedique-
se mais para se dar bem. Cor: vinho

G
êm

eo
s Hoje, seu desempenho vai depender do

seu esforço e também da sua capacida-
de de trabalhar em equipe. Converse
com os colegas, troque experiências e
junte forças para dar conta das suas ta-
refas. É hora de brilhar! Cor: cinza.

C
ân

ce
r

Não vai faltar disposição e boa vonta-
de para encarar o trabalho. Você terá
disposição até para as tarefas mais
chatas, mas é melhor se empenhar
bastante, pois o sucesso depende do
seu esforço.  Cor: amarelo.

Sa
gi

tá
rio

Você vai se dar bem no trabalho se deixar
o egoísmo de lado e apostar nas suas
qualidades para se entender melhor com
colegas e clientes. À noite, seu lado pos-
sessivo estará em alta e isso atrapalhará
sua relação em casa. Cor: branco.

C
ap

ric
ór

ni
o Hoje, você precisa se concentrar no

trabalho e dar duro para terminar as
suas tarefas. Cuide das suas coisas e
não baixe a guarda, pois há risco de
ser traído por alguém em quem confia-
va. Cor: preto.

Le
ão

A vontade de se divertir pode falar mais
alto, mas cuide das suas obrigações
primeiro. Se explorar melhor o seu
magnetismo, pode ser mais fácil ganhar
aliados no trabalho.  Cor: marrom.

V
irg

em

Procure se concentrar mais no que pre-
cisa fazer e não se distraia com proble-
mas familiares. Se trabalha com produ-
tos voltados para o lar, pode ser um dia
muito produtivo. À noite, a Lua entra em
seu paraíso astral. Cor: vermelho.

A
qu

ár
io

Hoje, seu rendimento no trabalho vai
depender diretamente do seu esforço.
Procure se concentrar nas tarefas e
não deixe os seus sonhos de lado. É
hora de batalhar pelo que acredita.
Cor: branco.

Pe
ix

es

Quanto mais você se dedicar ao traba-
lho, melhor será o resultado. Se está
pensando em crescer na carreira, é
hora de correr atrás dos seus interes-
ses, o sucesso depende só do seu
empenho. Cor: roxo.

ANJO MEBAHEL

Quem nasce sob esta influência, será um
codificador de sonhos conhecedor das
leis materiais e espirituais, que pratica sem
utopia. Sempre portador de boas notícias,
será um magnífico defensor, de forma
desinteressada, das pessoas inocen-
tes. Seu ego e forte presença de espíri-
to, marcarão seu dia-a-dia com a
nobreza e dignidade nas ações.
Às vezes terá forte impressão de
que está vivendo algo que já acon-
teceu em outra dimensão, ou mes-
mo em outra vida.

Parabéns!

Salmo do Dia
Salmo 9

Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu co-
ração; contarei todas as tuas maravilhas.
Em ti me alegrarei e saltarei de prazer; can-
tarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo.
Porquanto os meus inimigos retornaram,
caíram e pereceram diante da tua face.
Pois tu tens sustentado o meu direito e a
minha causa; tu te assentaste no tribunal,
julgando justamente.

ESTAMPA VICHY: Tendência no Verão
elicada e superfeminina, a estampa
xadrez Vichy vem dominando as
passarelas. Cheia de charme,

remete à uma toalha de piquenique mas
sua origem vem da cidade francesa de
mesmo nome. O desenho surgiu na
década de 1950 e foi eternizado por
ninguém menos do que a musa
Brigitte Bardot.
Sua forma simplificada, com uma
divisão clara entre as cores e
espaçamentos bem definidos, torna a
estampa clássica e atemporal, por isso
pode ser usada pelas mulheres dos mais
variados estilos. Nas passarelas, ele
aparece tanto na sua forma tradicional
quanto em releituras mais estilizadas.

COR
A cor mais comum do Xadrez Vichy é o preto, mas ele aparece também em outras cores, como
rosa, vermelho, amarelo e azul. Muitas pessoas já estão apostando nessa estampa que foi febre nas
semanas de moda e que veio para ficar. A consultora de imagem Lucila Vilarins ressalta o quanto
essa estampa é democrática, versátil e muito cool. Ela também deu algumas dicas de como criar
produções arrasadoras com o xadrez Vichy, confere aí!

COMO
COMBINAR
De acordo com a
consultora de imagem A
consultora de imagem
Lucila Vilarins, a blusa
em xadrez Vichy cai bem
desde ambientes mais
formais até aqueles mais
despojados, como a
balada de sábado ou o
churrasco de domingo.
Outra dica é dar um
nozinho na barra da
blusa, ele deixa o look
charmoso e estiloso ao
mesmo tempo. Para
ocasiões mais formais,
como o trabalho, a dica
é combinar a blusa
xadrez Vichy com uma
saia mais estruturada ou
calça de alfaiataria.

D

Protege os dias: 02/04 - 14/06 - 26/08
- 07/11 - 19/01. Mês de mudança: ju-
nho. Está presente na Terra: de 4h20
às 4h40 da manhã.

Cleidi Vons Nogueira Tamaributi, Odair
Guardiano Souza e Alberto Sierpinski

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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DIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO
Benê não consegue mostrar sua

letra de música para as amigas. Mit-
suko anuncia que Tina irá ao Japão, e
Malu apoia a mãe da menina. Lica su-
gere a Tina que a amiga fuja com An-
derson. Yoko conforta Tina. Tina arma
um plano de fuga com Anderson, e
Moqueca alerta o amigo.

TEMPO DE AMAR
No Rio, Lucinda aceita o pedido de

casamento de Inácio e todos comemo-
ram. Bernardo promete a Celeste que
tentará desfazer o negócio com Teodo-
ro. Lucinda planeja seu casamento, e
Inácio confessa que ainda pensa em
Maria Vitória. Em Morros Verdes, Mar-
tim e Padilha aceitam a oferta de José
Augusto para ficar com Mariana. Mar-
tim afirma que Josefina jamais poderá
saber da negociação. José Augusto
confronta Delfina, que acusa Fernão de
ter tentado prejudicar Mariana. Fernão
exige que Tereza o alerte sobre as ati-
tudes de Delfina. No Rio, Celina questi-
ona Balbina sobre a paternidade de

Pepito. Geraldo dá a Maria Vitória os
convites para o recital de Celeste, que
a fadista enviara para Inácio.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Henrique volta ao Brasil e sofre ao

saber da suposta morte da mulher. Jô
consola Henrique e Adriana, e Natana-
el gosta. Elizabeth adota outra identi-
dade e se apresenta como Duda. Josa-
fá afirma a Gael que não permitirá o
garimpo em suas terras e Sophia se
irrita. Estela desabafa com Gael sobre
seu desejo de encontrar um amor.

 SORTILÉGIO
Alessandro, apesar de todos seus

esforços, não consegue encontrar ne-
nhuma prova que incrimine Bruno. Ele
comenta com Maria José que Bruno
soube fazer as coisas, por isso Fernan-
do não acredita nela e Vitória defende o
filho com unhas e dentes. Maria José
conta a Alessandro que Vitória pediu
para terem uma conversa franca. Alex
pede a ela que só conte que se casa-
ram e o restante da história ele conta-

rá. Raquel conta a Maura, Ulisses e
Roberto o que ouviu da conversa entre
sua mãe e Fernando. Roberto adverte
Raquel e diz que sua mãe não a perdo-
ará se contar a estranhos os segredos
de sua família e Alessandro menos ain-
da. Raquel fica furiosa e diz que Maria
José é uma impostora.

UM CAMINHO PARA O DESTINO
Irmã Rosaura comunica a Fernan-

da que pelo seu baixo rendimento es-
colar o comitê cancelou sua bolsa de
estudos. Embora triste por ter que in-
terromper seus estudos, a prioridade de
Fernanda é a recuperação do pai. Por
isso o importante agora é trabalhar
muito para pagar o tratamento.

CARINHA DE ANJO
Gustavo lembra de Tereza e quan-

do prometeu para ela sempre fazer aqui-
lo que seu coração mandar. Franciely
conta para Rosana que Silvestre vai
precisar passar por uma delicada ci-
rurgia. A empregada diz ainda que
Gustavo pediu para Dulce dormir com
Rosana por ter acontecido algo que o
deixou abalado.

Belsazar reconhece Nabonido como rei, mas
trata Daniel com desdém. O hebreu avisa que La-
bash-Marduk não é filho de Nebuzaradã. Shag-
Shag pede para falar a sós com Hurzabum e Re-
beca. No palácio, Daniel revela que Labash-Mar-
duk é filho de Hurzabum e Rebeca. Nabonido diz
que o menino deverá ser entregue aos verdadeiros
pais. Joana pede para Zac ajudá-la a libertar Asher.
Larsa tenta bater em Asher, mas ele desvia dos
golpes. Nabonido manda libertar Asher e pede para
agradecer a ajuda de Lior. Revoltada, Namnu ter-
mina o casamento com Rabe-Sáris. Hurzabum e
Rebeca se emocionam ao saber que são os ver-
dadeiros pais de Labash-Marduk.

Namnu termina o casamento
com Rabe-Sáris
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A compra dos bancos para a Igre-
ja Nossa Senhora de Fátima, cons-
truída no Lago Municipal de Casca-
vel, deve ocorrer em breve. Após a
suspensão de licitação no ano pas-
sado para aquisição dos bancos de
madeira, o município abriu novo cer-
tame e definirá a escolha da empre-
sa para a entrega dos itens previs-
tos no próximo dia 20 de novembro.

Conforme o edital a compra
terá o custo máximo de R$
38.984,68. A empresa vencedo-
ra da licitação deverá concluir os
serviços para a instalação dos
bancos no prazo de quatro meses.

Considerada como um dos prin-
cipais monumentos culturais de
Cascavel, a Igreja do Lago passou
por um processo de recuperação.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

HISTÓRICO
A estrutura foi inaugurada em 1960
na comunidade de São João do Oeste
e após pouco mais de 20 anos foi
transferida para a Avenida Rocha
Pombo, na região do Lago Municipal.
A estrutura de madeira recebeu
algumas melhorias, preservando o estilo
original. Neste ano o espaço foi palco
de apresentações previstas pelo
Festival de Teatro de Cascavel.

Bancos para igreja

Estrutura é
um dos

principais
monumentos
culturais de

Cascavel
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

SHOPPING JL

SHOPPING WEST SIDE

 Thor: Ragnarok
Sala 1: Qui a Qua:16h e 21h30 (3D-Dub)
Sala 1: Qui a Qua: 18h50 (Leg)
Sala 2: Qui a Qua: 13h45 (Dub)
Sala 3: Qui a Qua: 17h15 e 19h45 (Dub)

 Além da Morte
Sala 2: Qui a Qua: 22h (Dub)

 As Aventuras do Capitão Cueca
Sala 3: Qui a Qua :13h30 (Dub)

 Thor: Ragnarok
Sala 1: Qui a Qua: 13h30 e 16h (dub)
Sala 1: Qui a Qua: 18h30 e 21h (leg)
Sala 2: Qui a Qua: 14h, 16h30 e19h (dub)
Sala 2: Qui a Qua: 21h30 (leg)

 Big Pai e Big Filho
Sala 3: Qui a Qua: 13h50, 15h40 e 1730

 A Noiva
Sala 3: Qui a Qua: 19h30 (dub)
Sala 3: Qui a Qua: 21h30 (leg)

 Tempestade - Planeta em Fúria
Sala 4: Qui a Qua: 14h40, 17h, 19h10 e 21h20
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O prefeito Leonaldo Paranhos
assinou ontem o termo de adesão
oficial do Município de Cascavel ao
Projeto de Desenvolvimento de Tu-
rismo Rural Regional no Oeste do
Paraná, uma parceria que envolve
a Prefeitura por meio da Secreta-
ria de Desenvolvimento Econômi-
co - via o Departamento de Turis-
mo e Eventos; os municípios de
Guaraniaçu e Ubiratã; a Adetur
Oeste e a Unioeste, que fará o ge-
renciamento dos recursos oriun-
dos do PTI da Itaipu Binacional.

“Estou ansioso para iniciar este
projeto, pois temos muitos pontos
turísticos importantes em nosso
interior, que precisam ser valoriza-
dos”, reafirmou Paranhos.

A apresentação da ideia reuniu
os principais atores da elabora-
ção da proposta, como os servi-
dores da Semdec, e foi conduzida
pela coordenadora do projeto na
Unioeste, Luciana Oliveira Fariña.
Trata-se da criação de uma meto-
dologia replicável para o fomento
e o for talecimento do Turismo
Rural na região oeste, usando
como amostra os três municípios,
uma vez que não existe um estu-
do aprofundado sobre os locais
que mantêm atividades potencial-
mente associadas ao Turismo

Turismo Rural Regional

Participação
Os termos de participação dos
envolvidos estão em fase de
confecção. Assim que todos
assinarem, os parceiros serão
convocados para um ato de
assinatura no PTI na Itaipu. A
Unioeste fará o gerenciamento
dos recursos. A ideia, segundo
Luciana, é desenvolver um
aplicativo para smartphones e
um site que indicarão os
principais atrativos de cada
município. O custo do projeto é
de R$ 100 mil. Cada cidade
participante indicará 15
propriedades, que serão
georreferenciadas, totalizando
45 ao todo. O projeto deve levar
cerca de um ano para ser
desenvolvido.

Encontro aconteceu
na manhã de ontem
na sala de reuniões

da Prefeitura

Na prática serão avaliados os tipos de turismo rural que po-
dem ser explorados nos municípios avaliados, para na sequência
georreferenciar as propriedades rurais com potencial de explora-
ção em turismo rural. Essas propriedades serão inventariadas
para, na sequência, se propor rotas de acessibilidade para che-
gar até as propriedades rurais georreferenciadas. Serão também
criados canais de divulgação online e em redes sociais das pro-
priedades rurais inventariadas.

Rural de Cascavel, Ubiratã e Gua-
raniaçu e não existe acesso fácil
a essas informações. Essa inicia-
tiva, segundo a proposta, pode ge-
rar mais emprego, renda e desen-
volvimento das atividades turísti-
cas nos municípios envolvidos.

Como funcionará

 SECOM
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Mais moradias a idosos
O Condomínio da Terceira Idade,

construído no Bairro Tarumã em
Cascavel, receberá dois novos blo-
cos neste mês de novembro.

Atualmente o programa que in-
tegra a política de serviços da Se-
cretaria de Assistência Social do
Município, oferece cinco blocos,
cada com um com oito unidades
habitacionais. A entrega das novas
estruturas faz parte da agenda de
aniversário do município.

O Condomínio da Terceira Idade
atende idosos que têm vínculo famili-
ar rompido e em situação de vulnera-
bilidade. O diagnóstico para o público
que necessita de uma moradia é fei-
to pelo Creas (Centros de Referência
Especializado em Assistência Social).

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

Os gestores públicos têm que ter um cuidado especial e uma atenção aos idosos. Daqui a 30
anos, por exemplo, teremos Cmeis sem uso e demandas para atendimento de idosos.

 EXPECTATIVA é de que
melhorias sejam feitas neste mês

SAÚDE
Além da moradia, idosos que faze parte
do espaço recebem acompanhamento de
equipe da área da saúde do município.
“É um local seguro e também oferecemos

o atendimento psico social para os
moradores. Serviços como esse devem ser
qualificados e ampliados no município”,

acrescenta o secretário.

 Vivendo mais
De acordo com o secretário de Assistência Social, Hudson Marcio
Moreschi Junior, a tendência é de que a população viva cada vez mais, e
por isso, há preocupação do poder público em atender da melhor forma a
terceira idade. “Os gestores públicos têm que ter um cuidado especial e
uma atenção aos idosos. Daqui a 30 anos, por exemplo, teremos Cmeis
sem uso e demandas para atendimento de idosos. Por conta disso, desde já
estamos nos organizando para oferecer espaços de excelência para
atendimento aos idosos como o Condomínio da Terceira Idade”, ressalta.

Hudson Moreschi Junior, secretário de Assistência Social“

“


