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PLACAR DE ONTEM

ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS
Bolívia ?x? Brasil

Venezuela ?x? Uruguai
Chile ?x? Equador

Colômbia ?x? Paraguai
Argentina ?x? Peru

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS
Azerbaijão 1x2 Rep. Tcheca

Armênia 1x6 Polônia
Romênia ?x? Cazaquistão
Escócia ?x? Eslováquia

Inglaterra ?x? Eslovênia
San Marino ?x? Noruega

Malta ?x? Lituânia
Montenegro ?x? Dinamarca
Irl. do Norte ?x? Alemanha

ELIMINATÓRIAS ASIÁTICAS
Síria 1x1 Austrália

Brasil domina,
mas empata

Próximos jogos
O Brasil fecha sua participação nas

Eliminatória diante do Chile na
terça-feira, às 20h30, no Allianz

Parque, em São Paulo. No mesmo
dia e horário, a Bolívia visita o

Uruguai no Estádio Centenário,
em Montevidéu.

Com domínio total na altitu-
de de La Paz, a Seleção Brasi-
leira saiu do Estádio Hernarndo
Siles com um empate em 0 a 0
diante da Bolívia, no final da tar-
de de ontem, pela 17ª rodada
das Eliminatórias para a Copa
do Mundo de 2018. Com ótima
atuação e inúmeras chances cla-
ras de gol, o Brasil foi parado nas
defesas do goleiro Carlos Lam-
pe, que evitou que as redes ba-
lançassem na par tida.

Com o resultado, o Brasil segue
na liderança da tabela sul-america-
na das Eliminatórias, agora com 38
pontos. A Bolívia, com 14, ocupa a
nona posição. Pela última rodada
da competição, a Seleção Brasilei-
ra enfrenta o Chile, no dia 10, no
Allianz Parque, em São Paulo. O
jogo será às 20h30.

BRASIL até que brilhou, mas não conseguiu
abrir o marcador contra os bolivianos
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 Após um início de jogo morno, a
Bolívia resolveu acordar os jogadores
da seleção brasileira em uma cobrança
de escanteio ensaiada. Juan Arce
tocou curto para Machado, que
arriscou um belo chute de fora da área.
A bola passou rente à trave de
Alisson, que só ficou assistindo ela ir
pela linha de fundo.
A partir daí o Brasil cresceu. Neymar
arriscou de longe para boa defesa de
Lampe. O goleiro, inclusive, foi o grande
destaque boliviano no primeiro tempo.
Ele ainda salvou a Bolívia na arrancada do
próprio jogador do PSG, que apareceu
livre na área para finalizar. Gabriel Jesus
estava livre ao seu lado.

 O Brasil voltou melhor para o
segundo tempo e desperdiçou
outra grande oportunidade logo no
minuto inicial. Em cobrança de falta
de Neymar, Paulinho desviou,
Lampe pegou e a bola bateu
caprichosamente na trave. O
próprio jogador do PSG teve mais
uma chance, aos 14 minutos, mas
carimbou a cara do goleiro.
A seleção brasileira teve a posse
de bola, mas não conseguia
converter em gol. Aos 37 minutos,
Neymar cruzou na medida para
Gabriel Jesus. O camisa cabeceou
à queima-roupa de Lampe, que
segurou mais uma.

O jogo Segurou...

 , 06/10/2017
Edição 7865 - Ano XLI

Farpas no Legislativo
Os últimos dias foram de trocas de farpas no Legislativo de Cascavel entre o
líder do governo, Alécio Espínola, e o vereador Fernando Hallberg. Após sofrer
duras críticas, Alécio formalizou uma representação contra Hallberg na Mesa

Diretora por ele ter sugerido que o parlamentar recebe benefícios da prefeitura.
 Págs. 04 e 05

 AÍLTON SANTOS

Sábado solidário
Os 60 catadores de materiais recicláveis da Cootacar

enfrentem uma dura rotina e nem sempre conseguem
tirar do trabalho a renda necessária para sustentar a

família. A má separação do lixo por parte da população é
um dos problemas. Amanhã, um grupo de estudantes

universitários promove um almoço para arrecadar
fundos às famílias que enfrentam necessidades.

 Pág. 12
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Fim de semana
de velocidade

VICTOR LARA/DIVULGAÇÃO

O Campeonato Paranaense de
Velocidade chega ao fim neste fim
de semana, em Cascavel, quando
serão conhecidos os campeões das
categorias Marcas A, Marcas B, Tu-
rismo e Turismo 5000. As provas
acontecem sábado e domingo e se-
rão Open da 31ª Cascavel de Ouro,
que será disputada no dia 5 de no-
vembro, premiando a dupla ou trio
que vencer com um troféu em
ouro puro e mais R$ 100 mil.

Na briga pelo título do Marcas
A, Gustavo Magnabosco busca o
tricampeonato. Ele lidera a cate-
goria com 68 pontos. Já dupla
Ruslan Carta/Andrei Carta, vice-lí-
der com 63 pontos, e o terceiro
colocado Paulo Bento, com 51,
têm a missão de impedir o suces-
so do ponteiro da classificação.

Na categoria Marcas B, Rafael
Barranco chega à decisão invicto,
uma vez que ganhou as quatro

provas disputadas nas etapas de
Curitiba e Londrina. Seus adver-
sários na luta pelo título são Ed-
son Bueno e a dupla João Paulo
Naumes/Alisson Nurnberg.

A categoria Turismo terá uma
decisão imprevisível. Aplicando o
descarte, entram na pista em con-
dições de igualdade na luta pelo tí-
tulo os pilotos Rodrigo Kostin/Ro-
berto Baú, Márcio Ymagava/Lucas
Inoue, Roberto Bonato/Evandro
Maldonado, Adriano Botelho/Caio
Botelho e José Carlos Pederneiras.

Já na categoria Turismo 5000 o
piloto Anderson Andrade luta por seu
primeiro título. Para isso ele precisa
superar Armin Kliewer, Marco Anto-
nio Ortega Garcia e Richard Anthony
Heidrich na bandeirada final.

Handebol feminino
O handebol de Cascavel vive dias
decisivos neste fim de semana. Pela
categoria adulta o desafio neste sábado é
em Blumenau (SC), contra a equipe da
FURB, pela Liga Nacional. O duelo
ocorre dois dias depois de as
cascavelenses terem enfrentado o time da
UCS em Farroupilha (RS). Já a equipe
sub-18 disputa a fase final do Estadual
em Maringá. O desafio na semifinal
deste sábado é contra as anfitriãs, às
17h30. A outra semi é entre Alto
Paraná e Toledo. No masculino,
Maringá, Jussara, Campo Mourão
e Colorado disputam o
título. Os campeões serão
conhecidos domingo.
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Parceria para nova ponte
A nova ponte do Lago

Municipal de Cascavel
será construída pela pre-
feitura em parceria com o
Exército. A estrutura bas-
tante danificada pelo pas-
sar do tempo já deveria ter
sido substituída, mas im-
passes em licitação atra-
saram a obra. A empresa
Center Luz Ltda, vencedo-
ra do certame com a pro-
posta de R$ 55.028,40
para a prestação do servi-
ço, desistiu da licitação.

Com isso, a prefeitura
buscou parceria para exe-
cução da ponte. “A Secre-
taria de Obras informa que
o projeto para a reforma da
ponte do lago está sendo
desenvolvido. O Exército
oferecerá a mão de obra e
a Sesop está trabalhando
na aquisição dos materi-
ais necessários”, informa
em nota a prefeitura.

11 ESPÉCIES CATALOGADAS NO LAGO
Uma reunião ontem na Secretaria de Meio Ambiente para avaliar a 17ª Pesca no Lago "que neste ano
teve muitas novidades, dentre elas a finalidade social de destinar donativos ao Provopar", conforme
relatou o secretário de Meio Ambiente, Juarez Berté, reuniu os parceiros que garantiram o sucesso do
evento que arrecadou mais de 11 toneladas de alimentos que serão utilizados nas cozinhas comunitárias
do Município. Além disso, foram catalogadas 11 espécies de peixes no lago.
Uma das novidades dessa edição da pesca foi a parceria com a Unioeste (Universidade Estadual do Oeste
do Paraná) na realização do inventário das espécies retiradas pelos pescadores amadores do Lago
Municipal. Durante todo o dia acadêmicos do curso de Ciências Biológicas da Unioeste pesaram,
mediram e catalogaram os pescados.
Ontem, durante o café na Secretaria de Meio Ambiente, a professora-doutora da universidade, Rosilene
Luciana Delariva, apresentou o relatório dos trabalhos. Foram registradas 11 espécies. O peixe mais
pescado foi o popular curimba ou curimbatá, cientificamente denominado Prochilodontidae,
characiformes, a qual predominou entre os três premiados e mais pesados, todos acima de 3,3 quilos.

SITUAÇÃO DA PONTE oferece riscos ao público

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Ailton Santos
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Tira-teima
no futsal

Duas semanas depois de ter ido
à quadra pela última vez na Série
Ouro do Campeonato Paranaense,
o Cascavel Futsal volta a disputar
uma partida pela competição nes-
te sábado, quando visita o Campo
Mourão às 19h05, no Ginásio Val-
ternei de Oliveira, pela rodada de
ida das quartas de final.

Será o tira-teima entre as equi-
pes. Nos dois confrontos da primei-
ra fase cada um venceu em um tur-
no, com o detalhe que cada um ven-
ceu por 6 a 3 na casa do adversá-
rio. O Cascavel triunfou no Noroes-
te, no mês de agosto, e o Campo
Mourão no Oeste, há cinco meses.

A derrota sofrida em maio, ali-
ás, foi a última da Serpente Tri-
color diante de sua torcida. De-
pois, os comandados do técni-
co Nei Victor engataram uma se-
quência de sete vitórias na
Neva, que fez par te de um perío-
do de 13 jogos sem derrotas.

Entretanto, para este primeiro
jogo do mata-mata, o time cascave-
lense busca a recuperação, depois

de ter sido goleado por 9 a 3 em
Toledo na última rodada da fase
classificatória. Já o Campo Mourão
foi derrotado por 3 a 0 em Mare-

 As equipes e a volta
Para o compromisso deste sábado, o técnico

Nei Victor não conta Douglas Jesus, lesionado,
e Marquinhos, suspenso. Em contrapartida,

tem os retornos de Adeirton e Guilherme, que
voltam de suspensão. Artilheiro do

campeonato, Ernandes também está
confirmado, recuperado de lesão. Já o
treinador Lucas Chioro, que durante a

preparação para receber o Cascavel teve um
dia de atividade específica para estudar o time
adversário por meio de vídeos, conta com força
máxima para este jogo. O reencontro entre as
equipes, pela rodada de volta das quartas de

final, está marcado para o dia 17 (terça-feira),
às 19h, no Ginásio da Neva.

A cidade de Cascavel é sede neste fim de semana da 2ª fase
dos Jogos Comerciários do Paraná. Mais de 400 atletas represen-
tantes das cidades de Campo Mourão, Maringá, Paranavaí, Umua-
rama, Francisco Beltrão e Cascavel competem nas disputas de fut-
sal (ginásios Sérgio Mauro Festugatto e da Neva), futebol sintético
(campo do Alfeu), basquete (Ginásio Eduardo Luvison), vôlei de praia
(Ciro Nardi), vôlei (Ginásio Sérgio Mauro Festugatto), tênis de mesa
(Sesc), xadrez (Sesc) e truco (Sesc). Delas, apenas o futsal terá as
finais no domingo - pela manhã no Sérgio Mauro Festugatto. As de-
mais começarão e terminarão no sábado. Os campeões terão o
direito de disputar a fase final com todas as despesas pagas no
litoral paranaense, nos dias 21 e 22 deste mês, em Caiobá.

chal no seu último compromisso,
há 15 dias. Antes, havia perdido por
3 a 2 para o São Lucas, em sua úl-
tima partida em casa.

Jogos Comerciários

Jogo de volta
está marcado
para o dia 17

(terça-feira), às
19h, na Neva
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continua...

Articulação política?
O que motivou a briga dos vereadores, que pode ser considerada mais política do
que qualquer outra coisa, foi o projeto que regulamenta a atividade do Conselho

Tutelar. É que desde julho a proposta tramita na Casa de Leis e sabe-se lá o
porquê da demora. Más línguas dizem que o presidente do Legislativo estaria
“segurando” o projeto e que o substitutivo viria ao encontro de interesses de
Gugu. “Fazia tempo que o Gugu estava com esse projeto. E eu pedindo para

colocar em votação. Acredito que seja realmente nessa linha”, rebateu Alécio.
Em agosto, o projeto original recebeu parecer contrário da Comissão de Justiça e

Redação. Que pediu dilação de prazo para analisar e depois, em resumo,
considerou que assuntos relevantes no projeto estariam colocados de forma

ilegal e que os apontamentos elencados seriam sanados com o substitutivo.  “Eles
deram parecer contrário com um motivo confuso justamente para entrar o

substitutivo”, alegou Alécio. “Uma série de conselheiros procuraram a câmara
para fazer modificações, e desde o início buscamos ter um consenso para não

virar uma colcha de retalhos. Por isso é que demorou”, justificou Gugu, dizendo
que essa discussão é feita em todos os projetos que são de interesse público.

Por que não
emenda?
A reportagem do Hoje
News questionou aos
vereadores autores do
substitutivo o porquê não
apenas de uma alteração
com emenda. A justificativa
é de que, como o projeto
recebeu parecer contrário
da Comissão de Justiça, o
parecer poderia não ser
derrubado e, mesmo que
fosse, não haveria garantia
de que as emendas
seriam aprovadas.

ENTENDA AS
DIFERENÇAS

O projeto original diz que são
atribuições do Conselho Tutelar ela-
borar, aprovar em colegiado o regi-
mento de funcionamento do Conse-
lho Tutelar de Cascavel, com enca-
minhamento ao CMDCA (Conselho
Municipal da Criança e do Adoles-
cente), Ministério Público e Secre-
taria de Assistência Social.  Tam-
bém previa entregar mensalmente
ao CMDCA apresentar a cada qua-
drimestre relatório sistematizado,
com gráficos e análise dos atendi-
mentos retirados. O substitutivo
retira isso. “O Conselho Tutelar
não tem de fazer nada para o CMD-
CA”, justifica Hallberg.

O artigo 9 do projeto do Execu-
tivo diz que em até 30 dias de-
pois da posse os conselheiros de-
verão elaborar a proposta do re-
gimento único de funcionamento
do Conselho. Porém, dá o prazo

de 90 dias para elaboração do
regimento interno único no artigo
73. Também há mudança no 11º
artigo no projeto do Executivo. Que
diz que fora do horário de expedi-
ente os conselheiros trabalham
em regime de plantão. No substi-
tutivo, considera-se que para re-
gime de plantão a prefeitura de-
veria dispor de uma estrutura para

que os funcionários trabalhem
neste horário. Assim, os conse-
lheiros ficam de sobreaviso. Esse
mesmo item foi modificado no ar-
tigo 52 e 55 que especifica que o
conselheiro deve cumprir com a
jornada de trabalho e plantões e
que todos os conselheiros esta-
rão submetidos à mesma carga
horária e escala de plantão.

Líder de governo
protocolou

documento ontem
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Fantasma no Olímpico
O mês das bruxas está apenas co-

meçando, mas para o FC Cascavel o
dia de caça ao Fantasma é neste do-
mingo, quando recebe o Operário pela
partida de volta das quartas de final da
Taça FPF. O duelo está marcado para
as 11h05 no Estádio Olímpico, com
entrada gratuita para o público.

Será o reencontro entre as equi-
pes uma semana depois de terem em-
patado por 1 a 1 em Ponta Grossa,
no jogo de ida. Pelo resultado, os ri-
vais entram em campo em condições
de igualdade para tentar uma vaga
na semifinal. Quem vencer seguirá de
fase e se houver novo empate o ven-
cedor será definido nos pênaltis.

Para este compromisso, o técnico
Rodrigo Cabral não conta com o meia
André, que foi expulso no Germano
Krüger por receber dois cartões ama-

MAIS JOGOS
Outras três partidas, todas também às
11h05 deste domingo, definem os
demais semifinalistas da Taça FPF.
Quem tem a vaga mais encaminhada é
o Maringá FC, que recebe o Iraty
depois de ter goleado o rival por 6 a
0 no jogo de ida. Nos demais jogos o
equilíbrio prevaleceu, também com
empates por 1 a 1. A diferença é
desta vez Foz do Iguaçu e Rio Branco
jogam em casa contra Toledo e
Paranavaí, respectivamente.

 O empate em Ponta Grossa marcou a segunda partida seguida
sem vitória para o FC Cascavel, que antes do empate por 1 a 1 com o
Operário havia ficado no 1 a 1 com o Maringá FC, em casa, na última
rodada da primeira fase. Ainda assim, o time cascavelense segue sendo
quem mais venceu na Taça FPF, com seis triunfos em dez jogos no
total, além de três empates e uma derrota. Uma as vitórias também foi
sobre o Operário, por 1 a 0 no último dia 7 de setembro, no Olímpico.

relos antes mesmo de o time casca-
velense abrir o placar, aos 15min do
segundo tempo - o Operário empa-
tou aos 37min com Diego Carioca.

Já o atacante Lucas Choco, con-
tratado antes mesmo do término da
primeira fase, terá a primeira opor-
tunidade de vestir a camisa aurine-
gra, depois de ter sido desfalque nas
duas últimas partidas.

J ejum?

Inaugurado este ano depois de reformulado, o Estádio Olímpico oferecerá mais conforto às pessoas com necessidades especiais e
mobilidade reduzida nos próximos dias. O Município publicou quinta-feira a licitação (pregão eletrônico 325/2017) para
aquisição e instalação de 105 cadeiras especiais para as arquibancadas e os bancos de reservas à beira do campo. A abertura das
propostas será no dia 24 deste mês, às 9h. O valor máximo a ser investido é R$ 39,8 mil. Por enquanto, para os integrantes das
equipes que atuam no estádio, a solução tem sido cadeiras de plástico no estilo das utilizadas em bares na cidade.

FÁBIO DONEGÁ
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O vereador líder do governo,
Alécio Espínola, protocolou, na
manhã de ontem, uma represen-
tação contra o vereador Fernan-
do Hallberg. Na representação
consta uma denúncia de possível
falta de ética e quebra de decoro
parlamentar de Hallberg.

A proposição é à Mesa Diretora
para que a denúncia seja encami-
nhada à Comissão de Ética. Alécio
considera agressão verbal falas de

E a briga
Hallberg na sessão da última se-
gunda-feira. “Quem é que paga o
salário do Alécio, a Câmara ou a
Prefeitura? O vereador trabalha
para a população ou ele é funcio-
nário do prefeito? Por que tem ho-
ras que me parece que ele traba-
lha única exclusivamente como fun-
cionário do prefeito”, questionou
Hallberg. Para Alécio, Fernando deu
a entender que ele, como líder de
governo, recebe benefícios da pre-
feitura quando disse que “aliás,
tem que ser muito bem pago para
vim aqui falar esse tipo de bestei-
ra que ele fala, ele tem que ser
muito bem pago”.

O advogado Jairo Ferreira Filho,
que representa o denunciado, dis-
se que a representação, a partir de
agora, pode ser ou não admitida.
“Há precariedade no conteúdo da
representação. Trabalhamos no
fato de ela sequer ser aceita. Mas
se for aceita tenho certeza da ab-
solvição”, afirmou.

Teste psicológico
No artigo 19 do projeto original

que diz da necessidade de os candi-
datos a conselheiros serem subme-
tidos a testes, inclusive psicológi-

cos, a única mudança ao outro
projeto é que os critérios devem ser
publicados no Edital do processo de
escolha. No mesmo artigo, o Executi-
vo diz que há necessidade de forma-
ção inicial de 40 horas, com partici-
pação integral. No projeto dos verea-

dores, foi incluída aceitação de
faltas por motivo de saúde.

Em nota, a Secretaria de Assistência Social afirmou ver com preocu-
pação a não aprovação da Lei dos Conselhos Tutelares. A partir da
aprovação, haverá mais celeridade nos processos administrativos que
antes precisavam ser analisados pelo CMDCA e que recentemente pas-
saram a ser responsabilidade do Executivo. Atualmente, a Lei do Con-
selho está em desacordo com a Lei da Política de Proteção às Crian-
ças, a que regulamenta a investigação dos conselheiros por exemplo e
que já foi aprovada na Câmara. As eleições de conselheiros vão ocorrer
apenas em 2019, porém, a Secretaria considera um desrespeito ao
CMDCA e ao Executivo a não aprovação do projeto, que foi elaborado
com a aprovação de mais de 80% dos conselheiros tutelares.

Os prejuízos

Defesa de
Hallberg

acredita que
denuncia

não vai passar
 Reportagem: Tatiane Bertolino

   Foto: Assessoria
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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, 06 de outubro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Claudino Demetrio e Luciane Mara da Silva Lemes
2- Leonardo Henrique da Costa Bonatto e Melissa Catarine Nascimento
3- Jeferson Gonçalves de Ramos e Karina de Araujo Martins
4- Maurício Roberto Gonçalves e Gleiciane dos Santos Queiroz
5- Evaldo Schlichting e Marcia Cristina Bueno
6- Claudiney Kruguer Gomes  e Bibiana Angelica Martins Alves
7- Diogo Geraldi dos Santos e Patricia Sott
8- Robson Michel da Silva e Daisy Daniele Ribeiro
9- Juarez Rodrigues de Azevedo e Luiza Deloski
10- Diogo Geraldi dos Santos e Patrícia Sott
11- Renan Conceição Cano e Mõnica Domingo dos Santos
12- Osvaldo José da Luz e Marcia de Fatima Ferreira
13- Vanderlei Prestes e Veronica de Mello Ferreira
14- Pedro Israel Cabral e Tania Donato da Conceição
15- Moises de Paiva Monteiro e Noeli Aparecida da Silva
16- Jefferson Demétrio Soares e Jennifer Aline da Silva Baptista
17- Alex Sandro do Nascimento e Vanessa da Rocha Pelentir
18- Marcelo Castrucci e Alessandra de Novais
19- Marcelo Gonçalves de Lima e Sabrina Rodrigues Amarante
20- Matheus Henrique de Oliveira e Tauana Chagas de Brito
21- Marciel Bueno da Silva e Adriana Beatriz Gama Viana
22- Renato Furlan de Freitas e Raquel Aline Silvano
23- Luiz Fernando Barbosa e Patrícia Lucila dos Santos
24- Gabriel Almeida da Silva e Egislaine Nazaro da SIlva
25- Fernando França Ibarra Armoa e Dayane Cristina Ferreira
26- Eduardo Aparecido Cezar e Ana Carla da Silva
27- Valdir de Oliveira e Geovana Aparecida dos Anjos
28- Cleyton Franco Leite e Silvana dos Santos Andrade
29- Ademar Kanauth e Regina Nolevaiko
30- Vanderlei Wengrat e Rozilda Silva de Paula
31- Antonio Angelo de Paula Junior e Makelli Facciochi
32- Augusto Henrique Rodrigues Clementino e Viviane Farias Barboza
33- Sidnei de Lima e Maria Lucia Silveira
34- Ermison Ramos de Oliveira e Patrícia Rodrigues Ferreira
35- Fabio José Rabel e Rozani Terezinha Borges de Medeiros
36- Paulo Ricardo Bianchini Lopes e Tatieli Cordeiro da Cruz
37- Antonio Cordeiro de Godoi Neto e Rosa Aparecida Maciel de Oliveira
38- Elisane Jurema de Oliveira e Jackeline Amaral da Silva
39- Nilson Francisco Walker e Lidiane Carla da Cruz
40- Luiz Roberto Gonçalves Melo e Thais Mariele Possamai

Copa Comercial
A Copa Comercial terá neste fim

de semana os confrontos que
deveriam ter sido realizados na

semana passada, pela 2ª rodada,
que acabou cancelada por conta
das chuvas. Assim, cinco partidas

pela categoria Sênior estão
programadas para esta sexta-feira:

Eko7 x Coqueiral (19h15),
Ferrocol/Natural Island x Isto É/
Megasorte (19h20), Tintavel x

Schiffer/Jeans Piaccelli (20h10),
União x Notoya/Vip/Rhoden
(20h40) e Agrossol/Queiroz

Agronegócio x Tomacheski (21h).
Por enquanto, Amarildo José

Roncaglio (Tintavel) e Aldecir José
de Oliveira (Bilhares Tomacheski)
são os destaques individuais da

categoria, ambos com quatro gols
marcados.   No sábado os jogos serão
pela Super-Sênior: Social FC x Cattani

Sul e Oxiguaçu x Embalagens Novo
Mundo às 16h, e Imobiliária Roani/
Natural Island x Turma da Terça às

17h. O destaque individual por
enquanto é José Roberto Marques,
artilheiro da categoria pela equipe

Embalagens Novo Mundo. Já a
categoria Livre terá sete jogos na

segunda-feira: Mundial Auto Center
x Agrossol, Mais Contábil x Pan.

Roani e Hookah Gold x Cattani Sul às
19h15; Macarrão e Cia x Santa Ana,

Injetronic x União e Tintavel x
Container às 20h15; e Karter Auto
Peças x Assecon/Unilabor às 21h.

Com quatro gols marcados, Dyego
Portes é o destaque.

 A Copa Liga Ferronatto terá
quatro jogos na segunda-feira, no
Ginásio da Neva, pela 3ª rodada:
Diferral x Predadores (19h30),
Fercaus x Alternativa Brasil
(20h30), Armazém Bebidas x
Oral Sin (21h30) e Madeiras
Ferronatto x Controle Sistemas
(22h30). Já as jogadoras da
competição terão uma folga até o
dia 22, quando será realizada a 3ª
rodada do naipe feminino.

LDF
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Sessão à noite
E quem achava que acabou a discussão para que as

sessões da Câmara fossem realizadas à noite se enganou.
Isso porque um abaixo-assinado vai ‘rolar’ na Câmara e

companhia limitada para que pelo menos os encontros de
terça-feira sejam às 18h. Quem deu a ideia alega o de

sempre, falta de participação popular nas sessões.

Projetos
importantes
A alegação é de que a
população não esteve
presente na aprovação de
projetos importantes,
como o PPA (Plano
Plurianual), por exemplo,
que dispõe do
planejamento do
Município para os
próximos quatro anos,
com um orçamento de
mais de R$ 5 bilhões.

Causa animal
Na aprovação do projeto
que regulamenta controle
de animais de rua e do
projeto que libera a verba
de R$ 450 mil para

castrações, também foi
mínima a participação,
inclusive dos seguidores
da causa, que
provavelmente estavam em
horário de trabalho.

Mesmo assim...
... Vai ficar difícil para a
imprensa local acompanhar
uma sessão à noite. Os
jornais televisivos
começam por volta das
19h. Os impressos têm o
fechamento também mais
ou menos nesse horário.  E
dificilmente a população
vai aderir a ideia. A não
ser que haja muito
interesse de que a
imprensa não acompanhe
certas votações...

“BOLSONARISTAS”

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

  Os apaixonados por Bolsonaro criaram até uma página
na rede social Facebook para comunicação entre eles.

 Eles usam o slogan “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”.

  O Movimento Sul é o Meu País terá, neste sábado, uma urna
em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida, em Cascavel.

 Eles realizam uma consulta popular que tem como
objetivo a separação da região Sul do restante do Brasil.

O Movimento Bolsonaro Cascavel, que faz campanha
extemporânea para o pré-candidato à Presidência da
República está disposto a investir. Depois de mandar
confeccionar camisetas e adesivos com a caricatura do
capitão reformado, agora instalou um outdoor nas
proximidades do Terminal Oeste.

O banco de horas dos
servidores municipais de
Cascavel voltou à pauta.
Representantes do Sis-
muvel (Sindicato dos Ser-
vidores Municipais de
Cascavel) e o prefeito Leo-
naldo Paranhos se reuni-
ram para definir a respei-
to do assunto. Isso por-
que no último recesso, do
dia 8 de setembro, a de-
terminação foi de com-
pensação de horas, e
muita gente que não ti-

Banco de
horas em pauta

nha hora extra precisou
fazer trabalho interno.

“A partir de agora, não
será obrigatória a com-
pensação. Quem tiver,
quiser e for autorizado
a compensar pode. No
dia 13 agora, por exem-
plo, será dessa forma.
O prefeito nos disse
que apenas os profes-
sores vão folgar porque
já estava previsto esse
recesso no calendário
escolar”, conta o presi-

dente do Sindicato
Ricieri D’Estefani.

Ele ressalta que há funcionários com mais de 400
horas acumuladas. “Que poderão compensar se o
setor autorizar”, diz.
Segundo o sindicato, o prefeito firmou o compromisso
de elaborar uma Lei regulamentando o banco de horas,
em comum acordo com os servidores.

Acumuladas

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

SERVIDORES conseguiram acordo com a prefeitura sobre recesso
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Megasena
Concurso: 1974

04 19 27 38 54 57

Dupla sena
Concurso: 1702

08 09 26 31 42 481º sorteio

19 20 31 35 36 482º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1568

01 02 03 04 06 07 10 11
13 16 17 19 21 22 24

Quina
Concurso: 4499

11 24 33 34 79

Timemania
Concurso: 1090

10 16 25 32 44 54 73
TIME DO

Lotomania
Concurso: 1802

01 06 13 24 29 33 53 54
54 60 63 64 68 71 72 73

84 90 91 95 96
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5220

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

72.095
38.743
30.864
27.615
63.348

AMERICANA-RJ

 O fim de semana que antecede
o Dia das Crianças, que será come-
morado na próxima quinta-feira, será
de esporte e também de brincadei-
ras neste domingo, a partir das 10h,
no CEU (Centro de Esportes e Artes
Unificados) Jair João Bordignon, ao
lado do Estádio Olímpico, em Casca-
vel. O local receberá cerca de 400
jovens para as disputas da 2ª Copa
Kids de Jiu-Jítsu, que contará com a
participação de equipes de todo o Es-
tado formadas por jovens atletas
com até 16 anos de idade.

A Polícia Federal cumpriu quinta-
feira, no Rio de Janeiro, um mandado
de prisão temporária de cinco dias
contra o presidente do COB (Comitê
Olímpico do Brasil) e do Rio-2016,
Carlos Arthur Nuzman, na segunda
fase da Operação Unfair Play.

O dirigente foi detido durante a
manhã em sua residência no Leblon e
levado para a sede da PF da cidade
em um desdobramento de investiga-
ção sobre suspeita de compra de
votos na eleição que escolheu o Rio
de Janeiro como sede dos Jogos de
2016. Outro mandado de prisão foi
expedido contra Leonardo Gryner,
diretor geral do Comitê Rio-2016 e
braço direito de Nuzman no COB.

“Ele [Nuzman] só veio a declarar a
existência de 16 barras de ouro, de
um quilo cada uma, que mantinha no
exterior, à Receita Federal, por meio
de retificação da DIRPF, na data de
20 de setembro de 2017, ou seja,
após a deflagração da Operação Un-
fair Play”, disse o Ministério Público
Federal em comunicado. No pedido

Ouro
para três
olimpíadas

de prisão apresentado pelo MPF, Nuz-
man é acusado de tentativa de ocul-
tação de bens.

As 16 barras de ouro, de um quilo
cada uma, que Carlos Arthur Nuzman
guardava na Suíça e só declarou à Re-
ceita Federal depois de se tornar alvo
da operação do MPF do Rio, resolveri-
am o problema das medalhas olímpicas
de verão até 2028. Com elas, seria pos-
sível produzir mais de 2.600 medalhas
de ouro dos Jogos de Verão.

Ouro
para três
olimpíadas

Copa Kids
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ÉTICA NO LEGISLATIVO

 Uniacic
A Uniacic (Universidade
Corporativa Empresarial
da Acic) informa que estão
abertas inscrições para o
workshop sobre a
modernização trabalhista,
aprovada em julho pelo
Congresso e sancionada no
mesmo mês pelo presidente
Michel Temer. O evento
será realizado na Acic no
dia 10 de outubro, das 19h
às 23h. Os conteúdos vão
ser repassados pelo
contador e pós-graduado
em Direito e Processo do
Trabalho Fábio Carvalho.
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“Numa época em que o
Brasil sofre a pior onda de

corrupção da história, é
gratificante perceber que o

povo não perdeu sua
capacidade de reconhecer
que o trabalho feito com

eficiência e transparência,
dá resultado.”

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

A campanha
do FC

Cascavel na
Taça FPF e
que neste
domingo

enfrenta o
Operário.

A lentidão dos
projetos de

duplicação da
BR-277 nessas
duas décadas

de implantação
das rodovias
pedagiadas.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

32
Sexta

Curitiba

19 25
Sábado

29
Sexta

20
Sábado

16

Fases da lua
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CHEIA
05/10 - 15h40

19

Chuvas com
trovoadas a

partir da tarde

Parcialmente
nublado com

pancadas de chuva

Chuvas com
trovoadas a

partir da tarde

CRESCENTE
27/09 - 23h53

MINGUANTE
12/10 - 09h25

NOVA
19/10 - 17h12

Pancadas de
chuvas e

trovoadas

Leonaldo Paranhos,
prefeito de Cascavel ao

comentar pelas redes
sociais a aprovação de

82% da população.

sadfsadfsadfasd

O Conselho de Ética da Câmara de Vereadores
de Cascavel, que nas legislaturas passadas e nos
primeiros sete meses da atual teve pouco trabalho,
agora começa ter abacaxis para descascar. O pri-
meiro deles é a denúncia contra o vereador Albino
Stehr Junior, mais conhecido como Damasceno Ju-
nior, do PSDC. Um áudio em que o vereador apare-
ce oferecendo um serviço público a uma pessoa,
em troca de segurança pessoal nos fins de sema-
na, gerou um procedimento de investigação por que-
bra de decoro parlamentar.

Na manhã de ontem, uma nova denúncia foi pro-
tocolada, desta vez por conta de ataques pessoais
entre vereadores. Fernando Hallberg (PPL), o mais
falastrão de todos os parlamentares, sugeriu na Tri-
buna da Câmara que o colega Alécio Espínola (PSC)
seja pago pelos cofres do Município por defender
demais a atual administração. Cabe lembrar que
Alécio é o líder do governo e, portanto, cumpre seu
papel de defender os projetos enviados pela Prefei-
tura de Cascavel ao Legislativo.

Mais uma vez, Hallberg exagerou no tom das crí-
ticas ao afirmar que Alécio “tem que ser muito bem
pago para vir aqui e falar esse tipo de besteira que
ele fala”. Outra vez, como já fez em outras oportuni-
dades, partiu para o ataque gratuito.

A oposição é necessária e salutar em um regi-
me democrático, mas quando descamba para ata-
ques pessoais perde a credibilidade. Hallberg tem
boas intenções e é um político íntegro, talvez falte-
lhe uma boa assessoria.

Uniformes
A Prefeitura de Cascavel
confirmou para segunda-
feira (9) a licitação na
modalidade “Pregão
Eletrônico” para registro de
preços para aquisição do
uniforme escolar para o
ano letivo de 2018, que tem
valor máximo de R$
5.720.412,30, sendo o
menor preço por item o
critério de julgamento. O
pregão estava programado
para ontem, mas devido a
pedidos de esclarecimentos
e impugnações ao edital,
foi suspenso.

DIVULGAÇÃO
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 Sipat começa na segunda
Colaboradores da Acic, Caciopar e Conselho de Desenvolvimento

Econômico Sustentável vão participar a partir de segunda do Sipat 2017.
A Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho vai envolver os
funcionários em diversas palestras. Os encontros serão diários, das 7h30
às 8h30. Em função dessas atividades, a Acic encerrará seu expediente,
de 9 a 16 de outubro, às 17h48. No entanto, a associação comercial

estará aberta normalmente no fim da tarde e à noite.

Campanha de Natal vende kits
O Departamento Comercial da Acic

vende kits da maior campanha de fim
de ano do município, que chega à sua
quarta edição. Nessa ocasião, a Acic
firmou parceria com a Faciap e serão

duas fases de premiação (local e
regional) com mais de R$ 1 milhão em
prêmios aos consumidores. Para saber
mais e participar basta ligar para o

telefone 3321-1403 ou acessar o site
da Acic (www.acicvel.com.br).

CACB Mil
A Confederação das Associações

Comerciais e Empresariais do Brasil
acelera preparativos do 4º Fórum CACB
Mil, que será de 18 a 20 de outubro
no Recanto Thermas e Resort, em Foz

do Iguaçu. Entre os palestrantes
confirmados estão o maestro João
Carlos Martins, o cientista político

Fernando Schuler, o consultor
Maurício Lousada e a vice-presidente

do Grupo Sabin, Janete Vaz. O
encontro da CACB será durante a 27ª

Convenção Anual da Faciap. A
expectativa dos organizadores é que

cerca de 1,5 mil empresários
participem.

 Cursos e treinamentos
Acesse o site da Acic

(www.acicvel.com.br ) e no link
Uniacic saiba quais são os cursos,

treinamentos, palestras e
capacitações oferecidos pela

Universidade Corporativa
Empresarial da Associação Comercial
e Industrial de Cascavel. Os temas

são os mais diversos, sempre
conectados à realidade, atualidade

e necessidade de empresas dos
mais variados ramos. Há preços

especiais para empresas filiadas à
Acic. Outras informações podem
ser conseguidas pelos telefones

3321-1415 e 3321-1436.

Acic tem dez
espaços para locação
 A Acic conta com dez espaços para
locações a empresas associadas e
não filiadas. Oito são destinados a
cursos, palestras, workshops e a
treinamentos em geral. Os tamanhos
variam e comportam entre 35 e 208
pessoas. Todos os ambientes são
dotados de equipamentos e
acessórios para que os conteúdos
possam ser adequadamente
repassados aos inscritos.  Há ainda
um espaço para exposições e o foyer,
que recepciona confraternizações e
eventos de caráter social. Para
empresas filiadas à associação
comercial, os preços são
diferenciados. Outras informações
podem ser conseguidas pelos
telefones 3321-1400 e 3321-1415, ou
ainda pelo endereço de e-mail
locacoes@acicvel.com.br.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e
V do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

 Cascavel, 06 de outubro de 2017

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

01. VOLNEI ANTONIO AMORIM E JAQUELINE CAROLINE RUBINI
02. CLAUDINEI GONÇALVES FERREIRA E RAQUEL FERNANDA VIEIRA DA SILVA
03. OSCAR DOS SANTOS GIMENEZ E PATRICIA SANAI GOMES YAMAGUCHI
04. DIEGO ZUCHI DO NASCIMENTO E ALINE DA COSTA GRANZA
05. RUI CARLOS PIEROZAN E MARIA REGINA MOTTA
06. JEVERSON DA COSTA PINTO E CAROLINE DANIELLI
07. YANN RADAMES ALMEIDA VELHO E CAMILA SPITZER
08. NIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO E NELCI FRANCISCA DOS SANTOS ALVES
09. FERNANDO LUIZ DE LIMA E KATLEN CAROLINA DA ROSA
10. EDUARDO PEGORER GONÇALVES E ANA CLAUDIA WENDLAND
11. JOÃO GUILHERME DA SILVA E TAMARA DE SOUZA
12. ELIVELTON RODRIGO DE SOUZA GARBIN E DAIANE DE LIMA
13. JOCEMIR ENGEL E LORENI RINETE BARBOZA
14. MARCIO IURCZAKI E GENI TEREZINHA SCHUPEL
15. JURACI DOS SANTOS E CENIRA BARROCHELLI
16. DARCI JOÃO BONOTTO E MARIA DE FATIMA CAMARGO
17. BRYAN HUL DE SOUZA E THAIS HEVELIN FAPPI
18. ALISSON LUIS FAGUNDES STEMPINHAKI E ANDRESSA TAVARES
19. ALESSANDRO JUNIOR LOPES E DEBORA BECKENKAMP MIZIAK
20. FABIO RODRIGO SCHUTZ E ANDREIA TONINI
21. LUIS CLOVIS VELOSO PEREIRA E JESSICA BECK DE SOUZA
22. EDINEI RISTOF E VANDERLEIA DE ALMEIDA
23. VAGNER ROBERTO RYCHIK E ALINE MENDES CORREA
24. RODRIGO FELIPE GONGORA E SILVA E ALINE BOBATO LARA

Vigia incendeia e
mata 4 crianças

Quatro crianças morreram quei-
madas, na manhã de ontem em
uma creche na cidade de Janaúba,
no norte de Minas Gerais. Segun-
do autoridades policiais e a pre-
feitura, o incêndio foi provocado por
um segurança da Creche Munici-
pal Educacional Infantil Gente Ino-
cente, que fica no bairro Rio Novo.
Vinte pessoas, entre crianças e
adultos, ficaram feridas.

De acordo com o Corpo de Bom-
beiros, o incêndio ocorreu por vol-
ta das 9h40. Oito viaturas e dois
helicópteros foram utilizados no
atendimento às vítimas, que foram
encaminhadas para o Hospital Re-
gional de Janaúba (Fundação Hos-
pitalar de Janaúba) e o Hospital
Fundajan. Equipes de bombeiros
que estavam de folga também fo-
ram escaladas, devido à gravidade
do caso. Damião era funcionário
efetivo do município desde 2008.

Inicialmente, chegou a ser di-
vulgada a morte de uma profes-
sora, mas a assessoria informou
que ela continua viva, após ter
sofrido diversas paradas cardía-
cas, e que seu estado é muito gra-
ve. Vinte pessoas, entre crianças
e adultos, ficaram feridas.
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 Luto
A prefeitura de Janaúna decretou
luto oficial de sete dias. Em nota,

manifestou solidariedade às famílias
envolvidas na tragédia. “Toda a

administração e a sociedade civil de
Janaúba está consternada em virtude
da tragédia ocorrida hoje na Creche
do Bairro Rio Novo. A administração

municipal manifesta profunda
preocupação com o lamentável

episódio e direcionou todos os seus
esforços para atender os envolvidos e

amenizar, de alguma forma, a dor
que acomete a todos”, diz o texto.

Vigia ateia fogo e mata 4 crianças e
1 PROFESSORA em creche
de Janaúba, norte de Minas
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Fim de semana
de velocidade

VICTOR LARA/DIVULGAÇÃO

O Campeonato Paranaense de
Velocidade chega ao fim neste fim
de semana, em Cascavel, quando
serão conhecidos os campeões das
categorias Marcas A, Marcas B, Tu-
rismo e Turismo 5000. As provas
acontecem sábado e domingo e se-
rão Open da 31ª Cascavel de Ouro,
que será disputada no dia 5 de no-
vembro, premiando a dupla ou trio
que vencer com um troféu em
ouro puro e mais R$ 100 mil.

Na briga pelo título do Marcas
A, Gustavo Magnabosco busca o
tricampeonato. Ele lidera a cate-
goria com 68 pontos. Já dupla
Ruslan Carta/Andrei Carta, vice-lí-
der com 63 pontos, e o terceiro
colocado Paulo Bento, com 51,
têm a missão de impedir o suces-
so do ponteiro da classificação.

Na categoria Marcas B, Rafael
Barranco chega à decisão invicto,
uma vez que ganhou as quatro

provas disputadas nas etapas de
Curitiba e Londrina. Seus adver-
sários na luta pelo título são Ed-
son Bueno e a dupla João Paulo
Naumes/Alisson Nurnberg.

A categoria Turismo terá uma
decisão imprevisível. Aplicando o
descarte, entram na pista em con-
dições de igualdade na luta pelo tí-
tulo os pilotos Rodrigo Kostin/Ro-
berto Baú, Márcio Ymagava/Lucas
Inoue, Roberto Bonato/Evandro
Maldonado, Adriano Botelho/Caio
Botelho e José Carlos Pederneiras.

Já na categoria Turismo 5000 o
piloto Anderson Andrade luta por seu
primeiro título. Para isso ele precisa
superar Armin Kliewer, Marco Anto-
nio Ortega Garcia e Richard Anthony
Heidrich na bandeirada final.

Handebol feminino
O handebol de Cascavel vive dias
decisivos neste fim de semana. Pela
categoria adulta o desafio neste sábado é
em Blumenau (SC), contra a equipe da
FURB, pela Liga Nacional. O duelo
ocorre dois dias depois de as
cascavelenses terem enfrentado o time da
UCS em Farroupilha (RS). Já a equipe
sub-18 disputa a fase final do Estadual
em Maringá. O desafio na semifinal
deste sábado é contra as anfitriãs, às
17h30. A outra semi é entre Alto
Paraná e Toledo. No masculino,
Maringá, Jussara, Campo Mourão
e Colorado disputam o
título. Os campeões serão
conhecidos domingo.
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Parceria para nova ponte
A nova ponte do Lago

Municipal de Cascavel
será construída pela pre-
feitura em parceria com o
Exército. A estrutura bas-
tante danificada pelo pas-
sar do tempo já deveria ter
sido substituída, mas im-
passes em licitação atra-
saram a obra. A empresa
Center Luz Ltda, vencedo-
ra do certame com a pro-
posta de R$ 55.028,40
para a prestação do servi-
ço, desistiu da licitação.

Com isso, a prefeitura
buscou parceria para exe-
cução da ponte. “A Secre-
taria de Obras informa que
o projeto para a reforma da
ponte do lago está sendo
desenvolvido. O Exército
oferecerá a mão de obra e
a Sesop está trabalhando
na aquisição dos materi-
ais necessários”, informa
em nota a prefeitura.

11 ESPÉCIES CATALOGADAS NO LAGO
Uma reunião ontem na Secretaria de Meio Ambiente para avaliar a 17ª Pesca no Lago "que neste ano
teve muitas novidades, dentre elas a finalidade social de destinar donativos ao Provopar", conforme
relatou o secretário de Meio Ambiente, Juarez Berté, reuniu os parceiros que garantiram o sucesso do
evento que arrecadou mais de 11 toneladas de alimentos que serão utilizados nas cozinhas comunitárias
do Município. Além disso, foram catalogadas 11 espécies de peixes no lago.
Uma das novidades dessa edição da pesca foi a parceria com a Unioeste (Universidade Estadual do Oeste
do Paraná) na realização do inventário das espécies retiradas pelos pescadores amadores do Lago
Municipal. Durante todo o dia acadêmicos do curso de Ciências Biológicas da Unioeste pesaram,
mediram e catalogaram os pescados.
Ontem, durante o café na Secretaria de Meio Ambiente, a professora-doutora da universidade, Rosilene
Luciana Delariva, apresentou o relatório dos trabalhos. Foram registradas 11 espécies. O peixe mais
pescado foi o popular curimba ou curimbatá, cientificamente denominado Prochilodontidae,
characiformes, a qual predominou entre os três premiados e mais pesados, todos acima de 3,3 quilos.

SITUAÇÃO DA PONTE oferece riscos ao público

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Ailton Santos
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Giro da
Violência

Incêndio no Cataratas
Um terreno baldio, que servia como
depósito de lixo irregular, foi
consumido pelas chamas na
madrugada de ontem na Avenida Santa
Maria, no Bairro Cataratas. O fogo e a
fumaça eram vistos de longe por
populares, que acionaram o Corpo de
Bombeiros. Um caminhão ABT (Auto
Bomba Tanque) foi deslocado até o
terreno e os militares conseguiram
conter as chamas sem que o fogo
atingisse nenhuma residência.

Queda no Floresta
Venâncio Nogueira da Cruz, de 61 anos,
sofreu uma queda na tarde de ontem na
Rua Condor, no Bairro Floresta, em
Cascavel. De acordo com socorristas do
Siate (Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência), o homem
teve uma fratura fechada no antebraço
direito e por isso foi encaminhado ao
Hospital Universitário.

Presos por roubo
Foram presos na noite de quarta-feira,
por policiais militares do Pelotão de
Choque, dois homens acusados de
envolvimento no roubo de uma
caminhonete no período da tarde em
Santa Tereza do Oeste. Os dois foram
localizados com o auxílio de cães
farejadores do Choque Canil. Já a
caminhonete foi encontrada
abandonada momentos depois do
crime, próximo ao Contorno Oeste.

Munições de uso restrito
Policiais militares da Rocam (Rondas
Ostensivas com Apoio de
Motocicletas) apreenderam na noite
de quarta-feira, munições calibre 38 e
de calibre 765. O armamento estava
com o passageiro de um veículo, na
Rua Serra de Santana, no Bairro
Morumbi. Preso e encaminhado a 15ª
SDP (Subdivisão Policial), o homem
que não teve a identidade divulgada,
disse que apenas transportava os
projéteis para outra pessoa.

Acidente na BR-369

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Mais um acidente foi registra-
do ontem na BR-369, que liga
Cascavel a Corbélia. Desta vez a
colisão aconteceu na região do
Lago Azul e envolveu um automó-
vel e um caminhão.

Segundo testemunhas, os dois
veículos seguiam no mesmo senti-
do e no momento em que o condu-
tor do Voyage parou no acostamen-
to para cruzar a rodovia e acessar
o bairro, foi atingido na traseira pelo
caminhão. Com o impacto da bati-
da, o Voyage foi jogado para o outro
lado da pista.

Três jovens, com idade
entre 19 e 21 anos,

ficaram feridas

 Uma mulher de 32 anos foi encaminhada em estado grave ao Hospital
Universitário na tarde de ontem. Ela conduzia uma Honda Biz pela Rua
Octaviano Daros, no Bairro Santo Inácio, quando foi atingida por uma Montana.
De acordo com testemunhas, o carro estava parado e saía do local no momento
em que a moto passava. Ela foi atendida pelo Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em Emergência) e estava com hemorragia no ouvido.

Dentro do carro estavam cinco
pessoas e três ficaram feridas. Tai-
nara Lolato, de 20 anos, e Gabrie-
la Muraro, de 19, e Gabriela Neres,
de 21 tiveram ferimentos modera-
dos. Elas foram atendidas por so-
corristas do Siate (Serviço Integra-
do de Atendimento ao Trauma em
Emergência) que passavam pela
rodovia e levadas para unidades
hospitalares. O motorista do cami-
nhão não se feriu.

AÍLTON SANTOS
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O Sicredi – primeira Instituição
Financeira Cooperativa do Brasil –
vai reinaugurar, hoje, a agência Cas-
cavel Centro. A cidade, que tem cer-
ca de 320 mil habitantes, já conta
com sete agências da marca. Ao
todo, são mais de 1.500 agências
espalhadas pelo o Brasil. A agên-
cia Sicredi do Centro de Cascavel,
que funciona desde 2002 na cida-
de, passará a ter uma área total de
1.400 metros quadrados, quase o
triplo da anterior que era de 507
metros quadrados e estará locali-
zada em frente ao antigo local.

O novo endereço da agência será
na Rua Paraná, na região central da
cidade. Com a ampliação do espa-
ço, os associados poderão contar
com maior privacidade no atendi-
mento, salas destinadas à reuni-
ões e treinamentos e estaciona-
mento para aproximadamente 50
veículos, além de implantar a nova
marca da instituição financeira.

A solenidade de inauguração
da agência da cooperativa Sicre-
di Vanguarda PR/SP/RJ acontece-
rá às 19h30.

Sicredi reinaugura agência

O Sicredi

FÁBIO DONEGÁ

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o
crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões
onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,6 milhões
de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com
presença nacional, o Sicredi está em 20 estados, com 1.500 agências, e
oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.

AGÊNCIA muda de local e triplica espaço de atendimento
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Denúncia do Sinpef (Sindicato
das Escolas Particulares de Cas-
cavel e Região) ao Ministério Públi-
co, por meio da 8ª Promotoria de
Justiça e a Vara da Infância e da
Juventude da Comarca de Casca-
vel, coordenada pelo promotor Lu-
ciano Machado de Souza, coloca em
xeque o trabalho das babás.

Isso porque depois da denúncia
o MP solicitou ao Conselho Tutelar
de Cascavel que vistoriasse locais
onde, de acordo com o denuncian-
te, funcionam possíveis estabele-
cimentos de recreação e educação
infantil, porém, sem alvará.

Entre as denúncias feitas está
a que envolve o filho de 4 anos

de Tatiane Aparecida Alievi. Ela
conta que há um ano a criança fica
no período da manhã na casa de
uma babá, que mora próximo a sua
residência.

“Eu trabalho das 9h às 15h e
não tenho condições de pagar
uma escolinha particular integral.
Meu filho já está acostumado com
a babá, gosta muito dela. Não sei
por que estão mexendo com
isso”, diz a mãe.

Há poucas semanas, Tatiane fez
um desabafo em sua rede social,

que rendeu muita polêmica. O texto
foi publicado logo após a Secretaria
de Educação ir até a casa da babá
solicitando que ela apresentasse
um alvará semelhante aos que as
escolas privadas possuem. “Só que
ela só cuida do meu filho durante a
semana e de uma menina em sába-
dos alternados. Ela não tem um
monte de criança lá, como é em uma
escola”, afirma Tatiane. Neste mes-
mo dia, o Corpo de Bombeiros e um
fiscal da Prefeitura de Cascavel tam-
bém estiveram no local.

  Denúncia quer saber como funcionam os
locais onde as crianças são cuidadas por babás

De olho nas babás

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Aílton Santos
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O 50o homicídio

 Reportagem: Tissiane Merlak

Silvair Ferreira de Morais,
de 33 anos, foi a 50ª vitima de
homicídio deste ano em Cas-
cavel. O homem foi morto na
noite de quarta-feira, no cruza-
mento da Rua Xavantes com a
Bororós, no Bairro Santa Cruz.

Segundo informações da
Delegacia de Homicídios, ele
estava em casa, passou na
casa da mãe e, sem motivo
aparente, teria parado na rua
o veículo Astra que conduzia,
quando foi alvejado por tiros.
O atirador estaria a pé e com
um capacete no momento em
que efetuou o disparo na ca-
beça de Silvair.

Socorristas e o médico do
Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em
Emergência) chegaram a ser
acionados, mas apenas cons-
tataram a morte do homem.

Câmeras de segurança de
locais próximos ao assassina-
to devem auxiliar a polícia a
descobrir o que motivou Silvair
parar no cruzamento, como foi
a dinâmica do crime, e ainda
quem seria o autor do disparo.

AÍLTON SANTOS

Silvair Ferreira
de Morais foi

alvejado com um
tiro na cabeça
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Veículo conduzido
pela vítima foi

periciado
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Só depende do governador
Uma das lutas dos chamados pra-

ças (soldados e cabos) da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros é a
implantação de um plano de carrei-
ra. A reivindicação consiste em fazer
com que os profissionais que entram
nas corporações por meio de concur-
so público, possam ‘crescer’ sem
precisar fazer um novo certame, as-
sim como ocorre no caso de aspiran-
tes e cadetes, por exemplo.

Dessa forma, o militar que fosse
aprovado no primeiro processo sele-
tivo, inicialmente como soldado, con-
seguiria galgar novos passos sem que
houvesse um gasto a mais por parte
do Governo e ainda, sem que preci-
sasse passar por um novo crivo.

A ideia foi discutida ontem em
Cascavel, assim como já ocorreu em
outras cidades do Estado, na sede
do 4º Grupamento de Bombeiros.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

 Cabos e soldados querem
plano de carreira

assim como acontece
hoje com oficiais

TRAMITAÇÃO
De acordo com o representante do movimento Praças Unidos, o cabo Sebastião Carlos de

Souza, a reivindicação já tramita há mais de dois anos no Poder Legislativo do Paraná.
“Estamos dialogando, mas por enquanto temos apenas a aprovação por parte do comandante

geral da PM, coronel Mauricio Tortato, e do secretário de segurança Wagner Mesquita”.
Conforme cabo Carlos, a aprovação depende de que o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni,
encaminhe a proposta para votação na Assembleia Legislativa. “Se o governador quiser, em

uma semana esse plano é aprovado”.

Um capotamento foi registrado na noite de quarta-feira na Avenida das Torres, no Parque Verde,
em Cascavel. Segundo informações de populares, Camila Castro da Rosa Negreiros, de 27

anos, seguia em um Nissan March quando perdeu o controle da direção, bateu em um poste, e
capotou. Com o impacto da colisão o poste quebrou ao meio. Camila foi atendida pelo Siate
(Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e encaminhada, com ferimentos

leves, para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Brasília.

AÍLTON SANTOS

 Funcionamento
Segundo o cabo Carlos, o
Paraná é um dos únicos

estados do País que não tem
plano de carreira. “Essa é
nossa grande demanda e a
grande luta de valorização
profissional. Se aprovado o

Estado economiza e a população
sai ganhando. Hoje cerca de mil
praças se aposentam por ano no

auge de sua capacidade
intelectual e profissional, com 25

anos de serviço”.
Ele cita que, se tivesse um

plano de carreira, o praça não
se aposentaria e trabalharia

por mais 10 anos. “Se nos
últimos cinco anos se

aposentaram cinco mil praças,
o Estado precisa contratar o

mesmo tanto para repor. Isso
significa que são pagos 10 mil,

mas só cinco mil atendem
diretamente a população”.

O crescimento, conforme cabo
Carlos, seria por mérito e

antiguidade. “Não queremos
aumento de salário nem de

vagas, apenas mudar o sistema
que vai valorizar a profissão. A
carreira dos oficiais já é assim.

Eles fazem cursos técnicos,
capacitando-os à função, e com

isso são promovidos”.
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No próximo sábado (7), ocorre a
tradicional Caminhada Rosa, do
grupo Cascavel Rosa. O evento
será no Lago Municipal, a partir
das 16h. Esta é a principal ação
da entidade durante a campanha
Outubro Rosa, que fala sobre a
prevenção do câncer de mama e
os cuidados com a saúde da
mulher.  Conforme a voluntária
Rosí Czepula Meassi, para
participar basta levar um quilo de
alimento não perecível. A
inscrição pode ser feita no local
do evento e é gratuita.
Nesta semana, as voluntárias
hastearam uma bandeira da
campanha em um prédio no centro
de Cascavel. Segundo Rosí, a
bandeira, que ficará exposta até o
fim do mês, serve como um
lembrete às mulheres quanto a
importância de realizar
periodicamente os exames,
inclusive a mamografia.

 O denunciante
A reportagem do Hoje News procurou por diversas

vezes os representantes do Sinpef, que não atenderam
nenhuma das ligações.

 O QUE DIZ O CONSELHO TUTELAR

 Alvará
A orientação dada à babá foi de que

procurasse o setor de alvará da
prefeitura para resolver este

impasse. “Ela foi lá e a própria
atendente disse a ela que nunca viu
uma babá precisar de alvará para
cuidar de uma criança”, conta. “Lá
mesmo disseram que o caso dela

estava resolvido”, acrescenta.
Sem precisar emitir o documento,

Tatiane continuou levando seu filho à
casa da babá como faz todos os dias.

Só que na quarta-feira (4), outra
surpresa. “Três conselheiras do

Conselho Tutelar da região Sul foram
até a casa da babá do meu filho para

vistoriar a casa dela. Chegando lá,
elas disseram estar cumprindo uma

ordem judicial. Entregaram um papel
a ela e pediram que até segunda-

feira (9) o documento fosse entregue
ao Conselho”, explica a mãe.

A presidente do Conselho Tute-
lar da Região Sul, Terezinha Done-
gá, confirma a visita à casa da babá
do filho de Tatiane. “A gente foi lá
sim, assim como fomos em outros
dois locais para averiguar a denún-
cia feita pelo MP e encaminhada a
nós”, relata a conselheira.

Terezinha explica que o docu-
mento entregue à babá pede algu-
mas especificações quanto ao nú-
mero de crianças que estão sob os
cuidados dessa profissional, quem
são os pais, onde moram, qual a
estrutura ofertada a essas crian-

ças, entre outras.
Tatiane Alievi lembra que a babá

pediu às conselheiras para que os
próprios pais respondessem ao
questionário. “Na mesma hora elas
disseram que não, que a única pes-
soa que poderia responder era a
profissional”, comenta.

O relatório, que foi solicitado
pelo Ministério Público deve ser res-
pondido até o início da próxima se-
mana, na segunda-feira (7). “Em
caso de descumprimento, o Conse-
lho vai comunicar o MP que fará as
ações cabíveis”, diz.



LOCAL10 HOJE NEWS, 06 DE OUTUBRO DE 2017

O prefeito Leonaldo Paranhos e
o secretário de Assistência Social,
Hudson Moreschi Júnior, foram na
manhã de ontem fazer uma visita
no imóvel que servirá de novo en-
dereço da Casa Pop de Cascavel. A
casa de passagem para a popula-
ção em situação de rua sairá do
Bairro Cancelli e passará a funcio-
nar no Bairro Santa Felicidade, num
espaço muito maior, que possibili-
tará também atender a artistas de
rua no período noturno e indígenas.
A coordenadora da Casa, Ana Lau-
ra Egewarth, acompanhou a visita.

“Queremos ir além do acolhimen-
to provisório, pois o projeto busca a
reinserção de pessoas em situação
de rua ao mercado de trabalho. Es-
sas pessoas precisam recuperar a
autoestima e ter condições de voltar
a ocupar um lugar na sociedade. Para
isso estamos mudando a concepção
da Casa”, reafirmou o prefeito.

Casa Pop amplia espaço
SECOM

PREFEITO Paranhos e
o secretário Hudson
visitaram o imóvel

INCLUSÃO NO SPC AUMENTA
 Com a crise e o risco de inadim-

plência em alta, as empresas ampli-
am os cuidados com a busca de in-
formações antes de aprovar compras
no crediário. Ao mesmo tempo, elas
defensdem a sua saúde financeira
aumentando o número de negativa-
ções de devedores, sintoma que o
SPC (Serviço de Proteção ao Crédito)
da Associação Comercial e Industri-
al de Cascavel (Acic) percebeu com
força em setembro passado ante ao
mesmo mês do ano anterior.

O número de registros, ou inclu-
sões de devedores no sistema,
cresceu 24%. Foram 4.503 de se-
tembro último contra 3.626 de se-
tembro do ano passado. As baixas
também aumentaram no período
(pessoas que pagam suas dívidas,
saem do SPC e limpam o nome

O número de consultas em setembro de 2017
contra o mesmo mês do ano anterior cresceu
1%, subindo de 43.311 para 43.558. Existe
tendência natural, segundo técnicos do SPC da
Acic, de que as inclusões cresçam já a partir de
agosto motivadas pelas vendas de fim de ano e
pela expectativa de pagamento do 13º salário.

para poder voltar a consumir). O
percentual, no entanto, foi inferior
ao de negativações. As baixas de
registros atingiram índice de 12%.
Em setembro deste ano elas alcan-
çaram 2.722 contra 2.430 de se-
tembro de 2016.

N úmeros

ARQUIVO
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 63
Homicídios 50
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 930
Furtos 2.766
Veículos (furtos/roubos) 803
Outros 2.893

Acidentes 2.036
Colisões 1.969
Atropelamentos 167
Mortes 44

O Tribunal do Júri de Cascavel jul-
gou ontem dois casos de tentativas
de homicídios cometidos na cidade.
O primeiro a sentar no banco dos
réus foi Paulo Camargo do Nascimen-
to. Ele era acusado de esfaquear, em
novembro de 2014, Laudir Monteiro,
na Rua Paranaguá, no Gramado. Lau-
dir ficou gravemente ferido, mas so-
breviveu ao ataque. Paulo foi conde-
nado a pouco mais de um ano de pri-
são em regime semiaberto pelo cri-
me de lesão corporal.

O segundo julgamento foi de Cle-
berson Oliveira de Almeida e Eze-
quiel de Oliveira Muniz. Eles tenta-
ram matar, em fevereiro do ano pas-
sado, Gilberto Milheiro de Mecedo,
no Bairro Esmeralda.

Conforme o processo, os dois
acusados iniciaram uma discussão

com Gilberto e desferiram vários
chutes e socos, principalmente na
cabeça do homem. Clientes do bar
onde acontecia a briga consegui-
ram intervir e Gilberto conseguiu
sobreviver. Cleberson e Ezequiel
foram condenados pela tentativa de
homicídio a cerca de três anos de
prisão em regime semiaberto.

Julgados por tentativas

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

 NO PRIMEIRO julgamento, Paulo Camargo
do Nascimento foi condenado por lesão corporal

 Um homem de 26 anos foi pre-
so por tráfico de drogas e outro de
25 detido como usuário ontem, no
Bairro Esmeralda, em Cascavel. O
inusitado, neste caso, é que os
dois são irmãos e estavam na mes-
ma casa no momento da prisão,
feita pela Polícia Militar.

Os policiais prenderam a dupla
devido a uma denúncia de que a
residência era um ponto de tráfico
de drogas. No local foram encontra-
dos um pé de maconha, cultivado
há três meses, dois celulares, uma
faca, porções da droga e ainda uma
quantia em dinheiro. Dentro de
uma gaveta foi localizado ainda um
caderno onde eram contabilizadas

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

IRMÃOS NO
TRÁFICO

as vendas do entorpecente.
Segundo a polícia, os dois já

possuem passagens pelo setor
policial e foram levados para a 15ª
SDP (Subdivisão Policial).

 Pé de maconha e um caderno com a contabilidade
da comercialização da droga foram apreendidos
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 Sipat começa na segunda
Colaboradores da Acic, Caciopar e Conselho de Desenvolvimento

Econômico Sustentável vão participar a partir de segunda do Sipat 2017.
A Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho vai envolver os
funcionários em diversas palestras. Os encontros serão diários, das 7h30
às 8h30. Em função dessas atividades, a Acic encerrará seu expediente,
de 9 a 16 de outubro, às 17h48. No entanto, a associação comercial

estará aberta normalmente no fim da tarde e à noite.

Campanha de Natal vende kits
O Departamento Comercial da Acic

vende kits da maior campanha de fim
de ano do município, que chega à sua
quarta edição. Nessa ocasião, a Acic
firmou parceria com a Faciap e serão

duas fases de premiação (local e
regional) com mais de R$ 1 milhão em
prêmios aos consumidores. Para saber
mais e participar basta ligar para o

telefone 3321-1403 ou acessar o site
da Acic (www.acicvel.com.br).

CACB Mil
A Confederação das Associações

Comerciais e Empresariais do Brasil
acelera preparativos do 4º Fórum CACB
Mil, que será de 18 a 20 de outubro
no Recanto Thermas e Resort, em Foz

do Iguaçu. Entre os palestrantes
confirmados estão o maestro João
Carlos Martins, o cientista político

Fernando Schuler, o consultor
Maurício Lousada e a vice-presidente

do Grupo Sabin, Janete Vaz. O
encontro da CACB será durante a 27ª

Convenção Anual da Faciap. A
expectativa dos organizadores é que

cerca de 1,5 mil empresários
participem.

 Cursos e treinamentos
Acesse o site da Acic

(www.acicvel.com.br ) e no link
Uniacic saiba quais são os cursos,

treinamentos, palestras e
capacitações oferecidos pela

Universidade Corporativa
Empresarial da Associação Comercial
e Industrial de Cascavel. Os temas

são os mais diversos, sempre
conectados à realidade, atualidade

e necessidade de empresas dos
mais variados ramos. Há preços

especiais para empresas filiadas à
Acic. Outras informações podem
ser conseguidas pelos telefones

3321-1415 e 3321-1436.

Acic tem dez
espaços para locação
 A Acic conta com dez espaços para
locações a empresas associadas e
não filiadas. Oito são destinados a
cursos, palestras, workshops e a
treinamentos em geral. Os tamanhos
variam e comportam entre 35 e 208
pessoas. Todos os ambientes são
dotados de equipamentos e
acessórios para que os conteúdos
possam ser adequadamente
repassados aos inscritos.  Há ainda
um espaço para exposições e o foyer,
que recepciona confraternizações e
eventos de caráter social. Para
empresas filiadas à associação
comercial, os preços são
diferenciados. Outras informações
podem ser conseguidas pelos
telefones 3321-1400 e 3321-1415, ou
ainda pelo endereço de e-mail
locacoes@acicvel.com.br.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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gente@jhoje.com.br

Queima do Alho
A Sociedade Rural do Oeste
do Paraná (SRO) promove

Cavalgada e a 5ª Queima do
Alho dia 08. A Cavalgada

Expovel 2017 terá início às
8h na Avenida Piquiri

(entre as Ruas Antonina e
Minas Gerais), com término

previsto para as 12h no
Parque de Exposições de

Cascavel e serão
recepcionados com pratos

deliciosos da 5ª Queima do
Alho, concurso culinário de

comida tropeira.
oOo

O evento também é aberto à
comunidade, que pode

comprar o ingresso na sede
da SRO ao valor de

R$ 25 por pessoa. Mais
informações  pelo telefone
(45) 3228-2526 (Andrea).

Almoço dos Pioneiros
As famílias pioneiras

cadastradas no Museu da
Imagem e do Som (MIS) de
Cascavel já podem retirar os
convites para o tradicional
Almoço dos Pioneiros, que
será dia 14 de Novembro.

Os convites serão entregues
no Centro Cultural Gilberto
Mayer, de segunda a sexta-
feira, das 9h às 12h e das
13h30 às 16h30, com a
Giseli ou com a Emily.

oOo
 É importante que cada

pioneiro atualize o cadastro
e registre a foto para
 o perfil do cadastro

histórico e assim retirar
seu convite.

Livro e leitura
Hoje, a partir das 14h, o público vai conhecer três

pequenos escritores que já têm livros publicados e serão
entrevistados por uma equipe bastante atrapalhada: a Cia
do Rabisco. O evento é realizado pela Biblioteca Pública

Sandálio dos Santos e faz parte das
comemorações alusivas ao Dia Nacional do Livro e ao

Dia Municipal da Leitura. A entrada é franca.

De Rosa
Amanhã tem a Caminhada Cascavel Rosa. O ponto de

partida será no Lago Municipal, com recepção, atrações
culturais e alongamento, às 15h30. Às 16h, início da

caminhada. A inscrição é um quilo de alimento. Os
donativos são em prol da Casa de São Francisco de Assis.

Rock Acústico
O músico Heron Sales vai
mostrar o melhor do rock

acústico no WAMC Rock Bar,
neste sábado, às 20h. A

entrada é gratuita. O
endereço é Rua

Fortaleza,3.474, mais
informações pelo telefone

(45) 3040-2260.

 EDU FREIRE

RAFAEL
MEASSI
e GISIANNE
TOZATTO
WAKIMOTO
trocam o sim
neste sábado

VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

Ana Carolina Gussi, que completou
15 anos recentemente. Felicidades!

Conheço muitas razões
pelas quais eu

morreria, mas não
conheço nenhuma pela

qual eu mataria
Mahatma Gandhi
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Todos os dias, 60 catadores de materiais re-
cicláveis que fazem parte da Cootacar (Coopera-
tiva dos Trabalhadores Catadores de Recicláveis
de Cascavel) enfrentam uma dura rotina. Muitas
vezes ela é prejudicada por conta da má separa-
ção do lixo, que ocorre ainda em casa.

A renda mensal dessas famílias é oriunda
dos resíduos descartados. O salário dos cata-
dores depende de quanto a cooperativa arreca-
da em recicláveis. “Eles têm toda a renda a partir
do material reciclado e sempre precisamos
mais. Quanto mais a população separar em
casa, melhor será o dia a dia dessas famílias”,
relata a assistente social Alessandra Baldin.

Pensando em ajudar os trabalhadores, uma
das turmas do curso de gastronomia do Cen-
tro Universitário Univel vai reverter toda a ren-
da arrecadada em um evento social à Coota-
car. A Gastrojoada está marcada para às 12h
deste sábado (7), e para fazer parte desta cor-
rente do bem basta adquirir um ingresso ao
custo de R$ 35, que está à venda no Posto
Casagrande, que fica na Rua Sete de Setem-
bro. Crianças de até seis anos não pagam.

“Tudo o que os alunos arrecadarem neste
dia virá para a cooperativa. É mais uma forma
de ajudar essas famílias que tanto necessi-
tam”, afir-
ma Ales-
sandra.

 RENDA do evento social será revertida aos catadores da Cootacar

Um sábado de
solidariedade
Dia da Criança

A Gastrojoada será sábado
e o ingresso custa

R$ 35
 Reportagem: Marina Kessler

   Foto: Aílton Santos

Em cada data comemorativa, o grupo Fazer o Bem Sempre
promove ações solidárias. Desta vez, a proposta é arrecadar 60
caixas de leite (com 12 unidades cada) e pacotes de chocolate
em pó para doar aos filhos dos catadores.
“Muitas vezes, eles tomam água com açúcar à noite para matar a
fome. Por isso, toda a ajuda é bem-vinda e será repassada a essas
crianças”, garante a assistente social.
As doações podem ser feitas até o dia 13 de outubro, às 17h.
Os produtos arrecadados serão doados no dia 14, durante uma
festa preparada às crianças na sede da cooperativa.
Os produtos podem ser entregues na Avenida Piquiri, 1721,
Bairro Brasmadeira. Quem não puder levar as doações até a
Cootacar, pode entrar em contato pelo (45) 3324-0066.
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 Sala 1: Qui a Qua 14h - 15h50 - 17h40 - 19h30

 IT - a coisa
Sala 1: Qui a Qua  21h10

 Blade Runner
Sala 2: Qui a Qua 15h - 18h (dub) 21h (leg)

Kingsman - O Circulo Dourado
Sala 3: Qui a Qua 21h30 (LEG)

 LEGO Ninjago - O Filme
Sala 3: Qui a Qua 19h30

 Emoji: O Filme
Sala 4: Qui a Qua  14h

 My Little Pony - O Filme
Sala 3: Qui a Qua  15h30 - 17h30

 Chocante
Sala 4: Qui a Qua 15h50 - 17h40 - 19h30 - 21h20

SHOPPING JL

Pica-Pau o Filme
O brincalhão e travesso
Pica-Pau está metido em
mais uma de suas
divertidas brigas por
território, e dessa vez os
inimigos são o vigarista
Lance Walters (Timothy
Omundson) e sua
namorada Brittany (Thaila
Ayala). Eles estão
determinados a construir a
sua grande casa dos
sonhos mas, para isso,
precisam derrubar a casa
do Pica-Pau, que promete
não deixar barato.

SHOPPING WEST SIDE
 LEGO Ninjago - O Filme

Sala 1: Qui a Qua 14h (3D)
Sala 2: Qui a Qua 14h40 - 16h40

Kingsman - O Circulo Dourado
Sala 2: Qui a Qua 18h45 - 21h30 (Dud)

Divórcio
Sala 3: Qui a Qua 22h10
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Mostra de Profissões dá segurança aos
jovens na tomada de decisão para o futuro

Você já decidiu qual profissão seguir?
Pensando nessa fase de dúvidas, a
Universidade Paranaense – Unipar
proporciona um dia importante e
único para os alunos do ensino
médio, da rede pública e particular.
Na última terça-feira (3), aconteceu
em Cascavel mais uma edição da
Mostra de Profissões – Unipar Aberta.
Mais de 2500 alunos da região
participaram.
O evento foi uma oportunidade de
visitar ambientes especiais dos
cursos, saber sobre a vida acadêmica,
disciplinas específicas, carreira de
interesse e mercado de trabalho. O
objetivo é auxiliar o jovem para que
faça uma boa escolha para o seu
futuro, potencializando o intercâmbio
de ideias com docentes e acadêmicos
Os diversos cursos da Unipar foram

expostos. Na modalidade presencial
foram demonstrados Administração,
Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina,
Direito, Enfermagem, Engenharia Civil,
Estética e Cosmética, Odontologia e
Psicologia, além dos cursos
convidados Medicina Veterinária e
Comunicação Social (Unidade de
Umuarama). Os alunos também
puderam se informar sobre os cursos
das modalidades semipresencial e
educação a distância.
Com o vestibular quase chegando, a
angústia só aumenta. A ideia é dar
mais confiança na decisão e
aproximar alunos e carreiras. “Acho
bastante importante avaliar todas as
possibilidades para decidir certinho,
saber o que quer e também o que não
gosta. Adorei a Biomedicina e suas
áreas de atuação, além de ter

afinidade com os conteúdos que
serão estudados”, enfatiza a
estudante Pamela Gomes, do Colégio
Interlagos.
Quem também aproveitou foi a
estudante Dariabe Rheinheimer, do
Colégio Cataratas, que destaca seu
interesse pela área da Psicologia:
“Gostei bastante, principalmente
porque acho interessante poder trabalhar
ajudando as pessoas”.
Autoconhecimento e planejamento de
metas são fatores fundamentais para uma
decisão profissional mais sólida, assim
como o apoio dos pais. A mãe Neiri
Cervelin acompanhou sua filha Maria
Fernanda, que veio com foco na
Arquitetura. “Formei um filho e agora
incentivo ela a buscar o que o gosta, pois
o estudo é fundamental, ela me chamou
pra vir e estou aqui dando toda força”.

Curso de Engenharia Civil atraiu estudantes Criatividade e arte guiam a profissão do arquiteto

Alunos conhecem as áreas da Biomedicina A coordenadora de Administração, Adriane Uecker, apresenta o mercado
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO
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O valor pela formação em uma
universidade vai além do que é
pago a cada mensalidade. Só
quem passa por uma instituição
de ensino privado sabe o quanto
é difícil concluir a graduação e re-
ceber o diploma como recompen-
sa por anos de estudo.

A indignação do jornalista Lucia-
no Diniz Monteiro não é por acaso.
Ele viu imagem do diploma pela for-
mação na Unipar ser divulgado em
página que anunciava a venda de
tantos outros.

“Um diploma universitário a cus-
to de R$ 600 parece oferta seduto-
ra, se considerar que o meu, além
de quatro anos da vida, consumiu
qualquer coisa em torno de R$ 30
mil”, ironiza o jornalista.

Pela página “Bricks Cascavel,

Defesa pelo diploma
troca, venda, compra, rolos, negó-
cios”, disponível no Facebook, o
anúncio que já foi retirado da rede,
garantia registro acadêmico, publi-
cação no Diário Oficial da União,
registro no Ministério da Educação
e da Cultura e fotocópia de toda do-
cumentação emitida para conferên-
cia antes do envio do diploma.

Mediante o pagamento de R$
600 os interessados ainda poderi-

am escolher onde e quando o cur-
so superior teria sido feito. “Não
imagino quais facilidades institui-
ções possam oferecer ao presta-
dor do serviço anunciado, dada à
discrepância numérica”, critica o
jornalista.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

Da internet
A foto do diploma de Luciano Monteiro foi copiada, para o fim
indevido, do blog dele sem autorização. “Meu diploma de jornalista não é
falso, obviamente, ao contrário do que podem ter concluído os outros
102.805 integrantes do grupo do Facebook”, lamenta o jornalista que já
buscou amparo jurídico para essa situação.

A Prefeitura concedeu, enfim, o aditivo para a empresa Dalba Engenharia, que foi a responsável pela
Avenida Barão do Rio Branco. O aditivo é de R$ 578.625,31, referente a serviços não previstos. A
Secretaria de Planejamento já havia explicado que a construtora, quando retirou a camada de asfalto
da pista exclusiva para ônibus, precisou fazer serviço de retirada de dejetos e também de umidade, o
que não estava previsto em contrato.

AÍLTON SANTOS

R$ 578 mil a mais na BarãoR$ 578 mil a mais na Barão
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

GLOBO • A FORÇA DO QUERER

Cibele tenta subornar a família de Zeca,
e  Abel e Nazaré repreendem a menina. Jei-
za afirma a Zeca que ele precisa revelar tudo
o que sabe à polícia. Eugênio é rude com
Ruy. Abel conta para Edinalva que revelou a
Cibele sobre o casamento de Ritinha com
Zeca. Silvana perde no jogo e Dita teme a
reação do agiota. Edinalva planeja a fuga de
Ritinha para o Pará. A polícia avisa a Caio
que descobriram o paradeiro de Rubinho. Ci-
bele anuncia a Ruy e Eugênio que Ritinha é
bígama. Bibi decide procurar por Rubinho,
que está no hotel com Carine. Ivan pensa
em Cláudio. Joyce sequestra Ruyzinho. Alan
e Érica treinam Jeiza para uma importante
luta. Bibi agride Carine e confronta Rubinho.
Simone deixa escapar para Ritinha que Ruy
pediu a guarda de Ruyzinho. O agiota rende
Silvana com uma arma.

MALHAÇÃO
Iolanda, assistente social indicada

por Dóris, se apresenta a Aldo e Tato.
Aldo afirma ao filho que irá se recupe-
rar. Clara ouve Malu dizer a Edgar que
Bóris assediou Lica. Fio, Benê e Keyla
organizam a festa de despedida de El-
len do Cora Coralina. Edgar avança con-
tra Bóris, que exige seus direitos de
defesa. Tina e Felipe se preocupam
com o estado de Lica. Tato cozinha para
Aldo. Guto alerta Tina e Felipe sobre a
armação de Malu contra Lica e Bóris.
Samantha sofre com a rejeição de An-
derson.

TEMPO DE AMAR
Lucinda, Reinaldo, Gregório e Tiana

cuidam de Inácio, que continua desa-
cordado. Padre Orlando e Lourival se
espantam ao ver que Inácio não está
mais na estrada. Geraldo e Nicota se
preocupam com a demora de Inácio.
Em Portugal, Maria Vitória estranha a
ausência de notícias do amado. Delfi-
na se aproveita do rancor de José Au-
gusto e dá as joias de Maria Vitória para

Tereza, que se incomoda com as atitu-
des da mãe. No Rio, Geraldo, Lourival
e Padre Orlando desconfiam de que Iná-
cio era o rapaz desacordado na estra-
da. Lucinda consulta Urânia e acredita
que Inácio é seu grande amor. Conse-
lheiro desafia Teodoro para um duelo,
mas Celeste os impede. Inácio desperta
do coma e afirma que está cego. Em
Morros Verdes, Delfina e Tereza entregam
a carta de Inácio para Maria Vitória.

NO LIMITE DA APAIXAO
Ana Cristina recobra os sentidos em

um mosteiro e o abade diz que alguém
a deixou na porta. Gabriel se decep-
ciona ao perceber que Maciel não é
tão bom como pensava. Ele vai até
seu escritório e pega o gravador e al-
gumas fitas que pertencem ao “pa-
drasto”. Maciel percebe que Gabriel
tem provas que podem comprometê-
lo. Por isso dá ordens a Tobias para
que vá atrás dele, recupere seus per-
tences e o mate. Tobias encontra San-
tinha e a filha na rua, faz insinuações
grosseiras e a ameaça.

CARINHA DE ANJO
Gilmar (Eduardo Costa) faz um pe-

queno show para as irmãs e alunas do
colégio religioso de Doce Horizonte.
Flávio e Haydee ficam tristes com o fato
de Noemia ir embora da cidade. Fabia-
na (Karin Hils) canta a música “Fogão
de Lenha” com Gilmar (Eduardo Cos-
ta). Verônica telefona para o colégio
para conversar com a noviça Fabiana.
Jorjão (Thogun Teixeira) convida Fran-
ciely para conhecer a quadra de sua
escola de samba, “Acadêmicos de
Doce Horizonte”.

O RICO E LÁZARO
Evil-Merodaque e Shamiran pedem

para Beroso cuidar da pequena Shala.
Joaquim se declara para Edissa e eles
se deitam. Evil-Merodaque fica preocu-
pado com o estado de saúde da filha.
Nicolau chega em casa bêbado. Zelfa
critica a presença de Fassur na vida de
Elga. Beroso diz que Shala está doen-
te por castigo dos deuses. O sacerdo-
te pede para Evil-Merodaque trazer as
imagens de volta.

 • SBT

 • RECORD

Cibele tenta subornar a família de Zeca
DIVULGAÇÃO

 Presidente da Amic participa da
celebração ao Dia Nacional das MPEs

A Amic Oeste Paraná, representada pelo seu presidente, Celso Bevilacqua
participou, na manhã de ontem (04) de uma cerimônia em alusão ao Dia

Nacional da Micro e Pequena Empresa, que é comemorado hoje (05).
No dia de hoje, mas precisamente às 9 horas teve uma sessão especial no
Senado com autoridades representativas de todo o Brasil e novamente na
pauta esteve as Micro e Pequenas Empresas, estas que são o sustentáculo

vital da economia brasileira.  O nosso presidente, Celso Bevilacqua fez
questão de acompanhar de perto todos os momentos, representando assim

Cascavel e o estado do Paraná. Confira algumas imagens com nosso
presidente desse importante acontecimento das MPEs.
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(45) 3036-5636 - www.amicoeste.org.br

A partir do dia 12 até 15 de outubro,
mais um grupo de peregrinos vão
caminhar rumo a terra do sol e ao
encontro das águas. Idealizado pela
Amic, desta vez, o Caminho Terra do Sol
inaugura um novo formato. A oitava
edição é dedicada as pessoas com
experiência em percursos de longa
distância, com bom condicionamento
físico e preparadas para possíveis
mudanças climáticas. Afinal, pelo
percurso do Caminho se encontra
subidas, descidas e travessia de rio,
estrada de chão e paralelepípedo.
Aos interessados em realizar o trajeto
Caminho Terra do Sol devem fazer a
inscrição por meio do endereço eletrônico
http:/ caminhoterradosol.amicoeste.org.br/
ou pelo telefone (45) 3036-5636.

Amic lança iniciativa de
recuperação de crédito

Entre os dias 16 a 20 de outubro, a
Amic Oeste Paraná realiza a

iniciativa de regularizar a situação
financeira das empresas

inadimplentes da região, por meio
da negociação com instituições de

crédito parceiras como Sicoob,
Sicredi, Caixa Econômica Federal e
Banco do Brasil. Será uma semana
destinada a realizar bons acordos,
tanto para as instituições como

para os empreendedores. As
instituições de crédito parceiras da
ação irão oferecer prazos maiores e
juros mais atraentes, a fim de que

seus clientes possam resolver
pendências financeiras. As

negociações são para pessoa jurídica
e para pessoa física. Os interessados

em sair da inadimplência devem
procurar a sua agência, contanto que

seja uma das acima citadas, para
acertar a vida financeira.

Amic abre inscrições para a 8º edição do Caminho Terra do Sol
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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O prefeito Leonaldo Paranhos e
o secretário de Assistência Social,
Hudson Moreschi Júnior, foram na
manhã de ontem fazer uma visita
no imóvel que servirá de novo en-
dereço da Casa Pop de Cascavel. A
casa de passagem para a popula-
ção em situação de rua sairá do
Bairro Cancelli e passará a funcio-
nar no Bairro Santa Felicidade, num
espaço muito maior, que possibili-
tará também atender a artistas de
rua no período noturno e indígenas.
A coordenadora da Casa, Ana Lau-
ra Egewarth, acompanhou a visita.

“Queremos ir além do acolhimen-
to provisório, pois o projeto busca a
reinserção de pessoas em situação
de rua ao mercado de trabalho. Es-
sas pessoas precisam recuperar a
autoestima e ter condições de voltar
a ocupar um lugar na sociedade. Para
isso estamos mudando a concepção
da Casa”, reafirmou o prefeito.

Casa Pop amplia espaço
SECOM

PREFEITO Paranhos e
o secretário Hudson
visitaram o imóvel

INCLUSÃO NO SPC AUMENTA
 Com a crise e o risco de inadim-

plência em alta, as empresas ampli-
am os cuidados com a busca de in-
formações antes de aprovar compras
no crediário. Ao mesmo tempo, elas
defensdem a sua saúde financeira
aumentando o número de negativa-
ções de devedores, sintoma que o
SPC (Serviço de Proteção ao Crédito)
da Associação Comercial e Industri-
al de Cascavel (Acic) percebeu com
força em setembro passado ante ao
mesmo mês do ano anterior.

O número de registros, ou inclu-
sões de devedores no sistema,
cresceu 24%. Foram 4.503 de se-
tembro último contra 3.626 de se-
tembro do ano passado. As baixas
também aumentaram no período
(pessoas que pagam suas dívidas,
saem do SPC e limpam o nome

O número de consultas em setembro de 2017
contra o mesmo mês do ano anterior cresceu
1%, subindo de 43.311 para 43.558. Existe
tendência natural, segundo técnicos do SPC da
Acic, de que as inclusões cresçam já a partir de
agosto motivadas pelas vendas de fim de ano e
pela expectativa de pagamento do 13º salário.

para poder voltar a consumir). O
percentual, no entanto, foi inferior
ao de negativações. As baixas de
registros atingiram índice de 12%.
Em setembro deste ano elas alcan-
çaram 2.722 contra 2.430 de se-
tembro de 2016.

N úmeros

ARQUIVO
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 63
Homicídios 50
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 930
Furtos 2.766
Veículos (furtos/roubos) 803
Outros 2.893

Acidentes 2.036
Colisões 1.969
Atropelamentos 167
Mortes 44

O Tribunal do Júri de Cascavel jul-
gou ontem dois casos de tentativas
de homicídios cometidos na cidade.
O primeiro a sentar no banco dos
réus foi Paulo Camargo do Nascimen-
to. Ele era acusado de esfaquear, em
novembro de 2014, Laudir Monteiro,
na Rua Paranaguá, no Gramado. Lau-
dir ficou gravemente ferido, mas so-
breviveu ao ataque. Paulo foi conde-
nado a pouco mais de um ano de pri-
são em regime semiaberto pelo cri-
me de lesão corporal.

O segundo julgamento foi de Cle-
berson Oliveira de Almeida e Eze-
quiel de Oliveira Muniz. Eles tenta-
ram matar, em fevereiro do ano pas-
sado, Gilberto Milheiro de Mecedo,
no Bairro Esmeralda.

Conforme o processo, os dois
acusados iniciaram uma discussão

com Gilberto e desferiram vários
chutes e socos, principalmente na
cabeça do homem. Clientes do bar
onde acontecia a briga consegui-
ram intervir e Gilberto conseguiu
sobreviver. Cleberson e Ezequiel
foram condenados pela tentativa de
homicídio a cerca de três anos de
prisão em regime semiaberto.

Julgados por tentativas

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

 NO PRIMEIRO julgamento, Paulo Camargo
do Nascimento foi condenado por lesão corporal

 Um homem de 26 anos foi pre-
so por tráfico de drogas e outro de
25 detido como usuário ontem, no
Bairro Esmeralda, em Cascavel. O
inusitado, neste caso, é que os
dois são irmãos e estavam na mes-
ma casa no momento da prisão,
feita pela Polícia Militar.

Os policiais prenderam a dupla
devido a uma denúncia de que a
residência era um ponto de tráfico
de drogas. No local foram encontra-
dos um pé de maconha, cultivado
há três meses, dois celulares, uma
faca, porções da droga e ainda uma
quantia em dinheiro. Dentro de
uma gaveta foi localizado ainda um
caderno onde eram contabilizadas

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

IRMÃOS NO
TRÁFICO

as vendas do entorpecente.
Segundo a polícia, os dois já

possuem passagens pelo setor
policial e foram levados para a 15ª
SDP (Subdivisão Policial).

 Pé de maconha e um caderno com a contabilidade
da comercialização da droga foram apreendidos
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Só depende do governador
Uma das lutas dos chamados pra-

ças (soldados e cabos) da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros é a
implantação de um plano de carrei-
ra. A reivindicação consiste em fazer
com que os profissionais que entram
nas corporações por meio de concur-
so público, possam ‘crescer’ sem
precisar fazer um novo certame, as-
sim como ocorre no caso de aspiran-
tes e cadetes, por exemplo.

Dessa forma, o militar que fosse
aprovado no primeiro processo sele-
tivo, inicialmente como soldado, con-
seguiria galgar novos passos sem que
houvesse um gasto a mais por parte
do Governo e ainda, sem que preci-
sasse passar por um novo crivo.

A ideia foi discutida ontem em
Cascavel, assim como já ocorreu em
outras cidades do Estado, na sede
do 4º Grupamento de Bombeiros.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

 Cabos e soldados querem
plano de carreira

assim como acontece
hoje com oficiais

TRAMITAÇÃO
De acordo com o representante do movimento Praças Unidos, o cabo Sebastião Carlos de

Souza, a reivindicação já tramita há mais de dois anos no Poder Legislativo do Paraná.
“Estamos dialogando, mas por enquanto temos apenas a aprovação por parte do comandante

geral da PM, coronel Mauricio Tortato, e do secretário de segurança Wagner Mesquita”.
Conforme cabo Carlos, a aprovação depende de que o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni,
encaminhe a proposta para votação na Assembleia Legislativa. “Se o governador quiser, em

uma semana esse plano é aprovado”.

Um capotamento foi registrado na noite de quarta-feira na Avenida das Torres, no Parque Verde,
em Cascavel. Segundo informações de populares, Camila Castro da Rosa Negreiros, de 27

anos, seguia em um Nissan March quando perdeu o controle da direção, bateu em um poste, e
capotou. Com o impacto da colisão o poste quebrou ao meio. Camila foi atendida pelo Siate
(Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e encaminhada, com ferimentos

leves, para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Brasília.

AÍLTON SANTOS

 Funcionamento
Segundo o cabo Carlos, o
Paraná é um dos únicos

estados do País que não tem
plano de carreira. “Essa é
nossa grande demanda e a
grande luta de valorização
profissional. Se aprovado o

Estado economiza e a população
sai ganhando. Hoje cerca de mil
praças se aposentam por ano no

auge de sua capacidade
intelectual e profissional, com 25

anos de serviço”.
Ele cita que, se tivesse um

plano de carreira, o praça não
se aposentaria e trabalharia

por mais 10 anos. “Se nos
últimos cinco anos se

aposentaram cinco mil praças,
o Estado precisa contratar o

mesmo tanto para repor. Isso
significa que são pagos 10 mil,

mas só cinco mil atendem
diretamente a população”.

O crescimento, conforme cabo
Carlos, seria por mérito e

antiguidade. “Não queremos
aumento de salário nem de

vagas, apenas mudar o sistema
que vai valorizar a profissão. A
carreira dos oficiais já é assim.

Eles fazem cursos técnicos,
capacitando-os à função, e com

isso são promovidos”.
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No próximo sábado (7), ocorre a
tradicional Caminhada Rosa, do
grupo Cascavel Rosa. O evento
será no Lago Municipal, a partir
das 16h. Esta é a principal ação
da entidade durante a campanha
Outubro Rosa, que fala sobre a
prevenção do câncer de mama e
os cuidados com a saúde da
mulher.  Conforme a voluntária
Rosí Czepula Meassi, para
participar basta levar um quilo de
alimento não perecível. A
inscrição pode ser feita no local
do evento e é gratuita.
Nesta semana, as voluntárias
hastearam uma bandeira da
campanha em um prédio no centro
de Cascavel. Segundo Rosí, a
bandeira, que ficará exposta até o
fim do mês, serve como um
lembrete às mulheres quanto a
importância de realizar
periodicamente os exames,
inclusive a mamografia.

 O denunciante
A reportagem do Hoje News procurou por diversas

vezes os representantes do Sinpef, que não atenderam
nenhuma das ligações.

 O QUE DIZ O CONSELHO TUTELAR

 Alvará
A orientação dada à babá foi de que

procurasse o setor de alvará da
prefeitura para resolver este

impasse. “Ela foi lá e a própria
atendente disse a ela que nunca viu
uma babá precisar de alvará para
cuidar de uma criança”, conta. “Lá
mesmo disseram que o caso dela

estava resolvido”, acrescenta.
Sem precisar emitir o documento,

Tatiane continuou levando seu filho à
casa da babá como faz todos os dias.

Só que na quarta-feira (4), outra
surpresa. “Três conselheiras do

Conselho Tutelar da região Sul foram
até a casa da babá do meu filho para

vistoriar a casa dela. Chegando lá,
elas disseram estar cumprindo uma

ordem judicial. Entregaram um papel
a ela e pediram que até segunda-

feira (9) o documento fosse entregue
ao Conselho”, explica a mãe.

A presidente do Conselho Tute-
lar da Região Sul, Terezinha Done-
gá, confirma a visita à casa da babá
do filho de Tatiane. “A gente foi lá
sim, assim como fomos em outros
dois locais para averiguar a denún-
cia feita pelo MP e encaminhada a
nós”, relata a conselheira.

Terezinha explica que o docu-
mento entregue à babá pede algu-
mas especificações quanto ao nú-
mero de crianças que estão sob os
cuidados dessa profissional, quem
são os pais, onde moram, qual a
estrutura ofertada a essas crian-

ças, entre outras.
Tatiane Alievi lembra que a babá

pediu às conselheiras para que os
próprios pais respondessem ao
questionário. “Na mesma hora elas
disseram que não, que a única pes-
soa que poderia responder era a
profissional”, comenta.

O relatório, que foi solicitado
pelo Ministério Público deve ser res-
pondido até o início da próxima se-
mana, na segunda-feira (7). “Em
caso de descumprimento, o Conse-
lho vai comunicar o MP que fará as
ações cabíveis”, diz.
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Denúncia do Sinpef (Sindicato
das Escolas Particulares de Cas-
cavel e Região) ao Ministério Públi-
co, por meio da 8ª Promotoria de
Justiça e a Vara da Infância e da
Juventude da Comarca de Casca-
vel, coordenada pelo promotor Lu-
ciano Machado de Souza, coloca em
xeque o trabalho das babás.

Isso porque depois da denúncia
o MP solicitou ao Conselho Tutelar
de Cascavel que vistoriasse locais
onde, de acordo com o denuncian-
te, funcionam possíveis estabele-
cimentos de recreação e educação
infantil, porém, sem alvará.

Entre as denúncias feitas está
a que envolve o filho de 4 anos

de Tatiane Aparecida Alievi. Ela
conta que há um ano a criança fica
no período da manhã na casa de
uma babá, que mora próximo a sua
residência.

“Eu trabalho das 9h às 15h e
não tenho condições de pagar
uma escolinha particular integral.
Meu filho já está acostumado com
a babá, gosta muito dela. Não sei
por que estão mexendo com
isso”, diz a mãe.

Há poucas semanas, Tatiane fez
um desabafo em sua rede social,

que rendeu muita polêmica. O texto
foi publicado logo após a Secretaria
de Educação ir até a casa da babá
solicitando que ela apresentasse
um alvará semelhante aos que as
escolas privadas possuem. “Só que
ela só cuida do meu filho durante a
semana e de uma menina em sába-
dos alternados. Ela não tem um
monte de criança lá, como é em uma
escola”, afirma Tatiane. Neste mes-
mo dia, o Corpo de Bombeiros e um
fiscal da Prefeitura de Cascavel tam-
bém estiveram no local.

  Denúncia quer saber como funcionam os
locais onde as crianças são cuidadas por babás

De olho nas babás

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Aílton Santos

POLÍCIA 25CASCAVEL, 06 DE OUTUBRO DE 2017

O 50o homicídio

 Reportagem: Tissiane Merlak

Silvair Ferreira de Morais,
de 33 anos, foi a 50ª vitima de
homicídio deste ano em Cas-
cavel. O homem foi morto na
noite de quarta-feira, no cruza-
mento da Rua Xavantes com a
Bororós, no Bairro Santa Cruz.

Segundo informações da
Delegacia de Homicídios, ele
estava em casa, passou na
casa da mãe e, sem motivo
aparente, teria parado na rua
o veículo Astra que conduzia,
quando foi alvejado por tiros.
O atirador estaria a pé e com
um capacete no momento em
que efetuou o disparo na ca-
beça de Silvair.

Socorristas e o médico do
Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em
Emergência) chegaram a ser
acionados, mas apenas cons-
tataram a morte do homem.

Câmeras de segurança de
locais próximos ao assassina-
to devem auxiliar a polícia a
descobrir o que motivou Silvair
parar no cruzamento, como foi
a dinâmica do crime, e ainda
quem seria o autor do disparo.

AÍLTON SANTOS

Silvair Ferreira
de Morais foi

alvejado com um
tiro na cabeça
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Veículo conduzido
pela vítima foi

periciado
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Giro da
Violência

Incêndio no Cataratas
Um terreno baldio, que servia como
depósito de lixo irregular, foi
consumido pelas chamas na
madrugada de ontem na Avenida Santa
Maria, no Bairro Cataratas. O fogo e a
fumaça eram vistos de longe por
populares, que acionaram o Corpo de
Bombeiros. Um caminhão ABT (Auto
Bomba Tanque) foi deslocado até o
terreno e os militares conseguiram
conter as chamas sem que o fogo
atingisse nenhuma residência.

Queda no Floresta
Venâncio Nogueira da Cruz, de 61 anos,
sofreu uma queda na tarde de ontem na
Rua Condor, no Bairro Floresta, em
Cascavel. De acordo com socorristas do
Siate (Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência), o homem
teve uma fratura fechada no antebraço
direito e por isso foi encaminhado ao
Hospital Universitário.

Presos por roubo
Foram presos na noite de quarta-feira,
por policiais militares do Pelotão de
Choque, dois homens acusados de
envolvimento no roubo de uma
caminhonete no período da tarde em
Santa Tereza do Oeste. Os dois foram
localizados com o auxílio de cães
farejadores do Choque Canil. Já a
caminhonete foi encontrada
abandonada momentos depois do
crime, próximo ao Contorno Oeste.

Munições de uso restrito
Policiais militares da Rocam (Rondas
Ostensivas com Apoio de
Motocicletas) apreenderam na noite
de quarta-feira, munições calibre 38 e
de calibre 765. O armamento estava
com o passageiro de um veículo, na
Rua Serra de Santana, no Bairro
Morumbi. Preso e encaminhado a 15ª
SDP (Subdivisão Policial), o homem
que não teve a identidade divulgada,
disse que apenas transportava os
projéteis para outra pessoa.

Acidente na BR-369

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Mais um acidente foi registra-
do ontem na BR-369, que liga
Cascavel a Corbélia. Desta vez a
colisão aconteceu na região do
Lago Azul e envolveu um automó-
vel e um caminhão.

Segundo testemunhas, os dois
veículos seguiam no mesmo senti-
do e no momento em que o condu-
tor do Voyage parou no acostamen-
to para cruzar a rodovia e acessar
o bairro, foi atingido na traseira pelo
caminhão. Com o impacto da bati-
da, o Voyage foi jogado para o outro
lado da pista.

Três jovens, com idade
entre 19 e 21 anos,

ficaram feridas

 Uma mulher de 32 anos foi encaminhada em estado grave ao Hospital
Universitário na tarde de ontem. Ela conduzia uma Honda Biz pela Rua
Octaviano Daros, no Bairro Santo Inácio, quando foi atingida por uma Montana.
De acordo com testemunhas, o carro estava parado e saía do local no momento
em que a moto passava. Ela foi atendida pelo Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em Emergência) e estava com hemorragia no ouvido.

Dentro do carro estavam cinco
pessoas e três ficaram feridas. Tai-
nara Lolato, de 20 anos, e Gabrie-
la Muraro, de 19, e Gabriela Neres,
de 21 tiveram ferimentos modera-
dos. Elas foram atendidas por so-
corristas do Siate (Serviço Integra-
do de Atendimento ao Trauma em
Emergência) que passavam pela
rodovia e levadas para unidades
hospitalares. O motorista do cami-
nhão não se feriu.

AÍLTON SANTOS
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O Sicredi – primeira Instituição
Financeira Cooperativa do Brasil –
vai reinaugurar, hoje, a agência Cas-
cavel Centro. A cidade, que tem cer-
ca de 320 mil habitantes, já conta
com sete agências da marca. Ao
todo, são mais de 1.500 agências
espalhadas pelo o Brasil. A agên-
cia Sicredi do Centro de Cascavel,
que funciona desde 2002 na cida-
de, passará a ter uma área total de
1.400 metros quadrados, quase o
triplo da anterior que era de 507
metros quadrados e estará locali-
zada em frente ao antigo local.

O novo endereço da agência será
na Rua Paraná, na região central da
cidade. Com a ampliação do espa-
ço, os associados poderão contar
com maior privacidade no atendi-
mento, salas destinadas à reuni-
ões e treinamentos e estaciona-
mento para aproximadamente 50
veículos, além de implantar a nova
marca da instituição financeira.

A solenidade de inauguração
da agência da cooperativa Sicre-
di Vanguarda PR/SP/RJ acontece-
rá às 19h30.

Sicredi reinaugura agência

O Sicredi

FÁBIO DONEGÁ

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o
crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões
onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,6 milhões
de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com
presença nacional, o Sicredi está em 20 estados, com 1.500 agências, e
oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.

AGÊNCIA muda de local e triplica espaço de atendimento
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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, 06 de outubro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Claudino Demetrio e Luciane Mara da Silva Lemes
2- Leonardo Henrique da Costa Bonatto e Melissa Catarine Nascimento
3- Jeferson Gonçalves de Ramos e Karina de Araujo Martins
4- Maurício Roberto Gonçalves e Gleiciane dos Santos Queiroz
5- Evaldo Schlichting e Marcia Cristina Bueno
6- Claudiney Kruguer Gomes  e Bibiana Angelica Martins Alves
7- Diogo Geraldi dos Santos e Patricia Sott
8- Robson Michel da Silva e Daisy Daniele Ribeiro
9- Juarez Rodrigues de Azevedo e Luiza Deloski
10- Diogo Geraldi dos Santos e Patrícia Sott
11- Renan Conceição Cano e Mõnica Domingo dos Santos
12- Osvaldo José da Luz e Marcia de Fatima Ferreira
13- Vanderlei Prestes e Veronica de Mello Ferreira
14- Pedro Israel Cabral e Tania Donato da Conceição
15- Moises de Paiva Monteiro e Noeli Aparecida da Silva
16- Jefferson Demétrio Soares e Jennifer Aline da Silva Baptista
17- Alex Sandro do Nascimento e Vanessa da Rocha Pelentir
18- Marcelo Castrucci e Alessandra de Novais
19- Marcelo Gonçalves de Lima e Sabrina Rodrigues Amarante
20- Matheus Henrique de Oliveira e Tauana Chagas de Brito
21- Marciel Bueno da Silva e Adriana Beatriz Gama Viana
22- Renato Furlan de Freitas e Raquel Aline Silvano
23- Luiz Fernando Barbosa e Patrícia Lucila dos Santos
24- Gabriel Almeida da Silva e Egislaine Nazaro da SIlva
25- Fernando França Ibarra Armoa e Dayane Cristina Ferreira
26- Eduardo Aparecido Cezar e Ana Carla da Silva
27- Valdir de Oliveira e Geovana Aparecida dos Anjos
28- Cleyton Franco Leite e Silvana dos Santos Andrade
29- Ademar Kanauth e Regina Nolevaiko
30- Vanderlei Wengrat e Rozilda Silva de Paula
31- Antonio Angelo de Paula Junior e Makelli Facciochi
32- Augusto Henrique Rodrigues Clementino e Viviane Farias Barboza
33- Sidnei de Lima e Maria Lucia Silveira
34- Ermison Ramos de Oliveira e Patrícia Rodrigues Ferreira
35- Fabio José Rabel e Rozani Terezinha Borges de Medeiros
36- Paulo Ricardo Bianchini Lopes e Tatieli Cordeiro da Cruz
37- Antonio Cordeiro de Godoi Neto e Rosa Aparecida Maciel de Oliveira
38- Elisane Jurema de Oliveira e Jackeline Amaral da Silva
39- Nilson Francisco Walker e Lidiane Carla da Cruz
40- Luiz Roberto Gonçalves Melo e Thais Mariele Possamai

Copa Comercial
A Copa Comercial terá neste fim

de semana os confrontos que
deveriam ter sido realizados na

semana passada, pela 2ª rodada,
que acabou cancelada por conta
das chuvas. Assim, cinco partidas

pela categoria Sênior estão
programadas para esta sexta-feira:

Eko7 x Coqueiral (19h15),
Ferrocol/Natural Island x Isto É/
Megasorte (19h20), Tintavel x

Schiffer/Jeans Piaccelli (20h10),
União x Notoya/Vip/Rhoden
(20h40) e Agrossol/Queiroz

Agronegócio x Tomacheski (21h).
Por enquanto, Amarildo José

Roncaglio (Tintavel) e Aldecir José
de Oliveira (Bilhares Tomacheski)
são os destaques individuais da

categoria, ambos com quatro gols
marcados.   No sábado os jogos serão
pela Super-Sênior: Social FC x Cattani

Sul e Oxiguaçu x Embalagens Novo
Mundo às 16h, e Imobiliária Roani/
Natural Island x Turma da Terça às

17h. O destaque individual por
enquanto é José Roberto Marques,
artilheiro da categoria pela equipe

Embalagens Novo Mundo. Já a
categoria Livre terá sete jogos na

segunda-feira: Mundial Auto Center
x Agrossol, Mais Contábil x Pan.

Roani e Hookah Gold x Cattani Sul às
19h15; Macarrão e Cia x Santa Ana,

Injetronic x União e Tintavel x
Container às 20h15; e Karter Auto
Peças x Assecon/Unilabor às 21h.

Com quatro gols marcados, Dyego
Portes é o destaque.

 A Copa Liga Ferronatto terá
quatro jogos na segunda-feira, no
Ginásio da Neva, pela 3ª rodada:
Diferral x Predadores (19h30),
Fercaus x Alternativa Brasil
(20h30), Armazém Bebidas x
Oral Sin (21h30) e Madeiras
Ferronatto x Controle Sistemas
(22h30). Já as jogadoras da
competição terão uma folga até o
dia 22, quando será realizada a 3ª
rodada do naipe feminino.

LDF

POLÍTICA 03CASCAVEL, 06 DE OUTUBRO DE 2017

Sessão à noite
E quem achava que acabou a discussão para que as

sessões da Câmara fossem realizadas à noite se enganou.
Isso porque um abaixo-assinado vai ‘rolar’ na Câmara e

companhia limitada para que pelo menos os encontros de
terça-feira sejam às 18h. Quem deu a ideia alega o de

sempre, falta de participação popular nas sessões.

Projetos
importantes
A alegação é de que a
população não esteve
presente na aprovação de
projetos importantes,
como o PPA (Plano
Plurianual), por exemplo,
que dispõe do
planejamento do
Município para os
próximos quatro anos,
com um orçamento de
mais de R$ 5 bilhões.

Causa animal
Na aprovação do projeto
que regulamenta controle
de animais de rua e do
projeto que libera a verba
de R$ 450 mil para

castrações, também foi
mínima a participação,
inclusive dos seguidores
da causa, que
provavelmente estavam em
horário de trabalho.

Mesmo assim...
... Vai ficar difícil para a
imprensa local acompanhar
uma sessão à noite. Os
jornais televisivos
começam por volta das
19h. Os impressos têm o
fechamento também mais
ou menos nesse horário.  E
dificilmente a população
vai aderir a ideia. A não
ser que haja muito
interesse de que a
imprensa não acompanhe
certas votações...

“BOLSONARISTAS”

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

  Os apaixonados por Bolsonaro criaram até uma página
na rede social Facebook para comunicação entre eles.

 Eles usam o slogan “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”.

  O Movimento Sul é o Meu País terá, neste sábado, uma urna
em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida, em Cascavel.

 Eles realizam uma consulta popular que tem como
objetivo a separação da região Sul do restante do Brasil.

O Movimento Bolsonaro Cascavel, que faz campanha
extemporânea para o pré-candidato à Presidência da
República está disposto a investir. Depois de mandar
confeccionar camisetas e adesivos com a caricatura do
capitão reformado, agora instalou um outdoor nas
proximidades do Terminal Oeste.

O banco de horas dos
servidores municipais de
Cascavel voltou à pauta.
Representantes do Sis-
muvel (Sindicato dos Ser-
vidores Municipais de
Cascavel) e o prefeito Leo-
naldo Paranhos se reuni-
ram para definir a respei-
to do assunto. Isso por-
que no último recesso, do
dia 8 de setembro, a de-
terminação foi de com-
pensação de horas, e
muita gente que não ti-

Banco de
horas em pauta

nha hora extra precisou
fazer trabalho interno.

“A partir de agora, não
será obrigatória a com-
pensação. Quem tiver,
quiser e for autorizado
a compensar pode. No
dia 13 agora, por exem-
plo, será dessa forma.
O prefeito nos disse
que apenas os profes-
sores vão folgar porque
já estava previsto esse
recesso no calendário
escolar”, conta o presi-

dente do Sindicato
Ricieri D’Estefani.

Ele ressalta que há funcionários com mais de 400
horas acumuladas. “Que poderão compensar se o
setor autorizar”, diz.
Segundo o sindicato, o prefeito firmou o compromisso
de elaborar uma Lei regulamentando o banco de horas,
em comum acordo com os servidores.

Acumuladas

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

SERVIDORES conseguiram acordo com a prefeitura sobre recesso
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Fantasma no Olímpico
O mês das bruxas está apenas co-

meçando, mas para o FC Cascavel o
dia de caça ao Fantasma é neste do-
mingo, quando recebe o Operário pela
partida de volta das quartas de final da
Taça FPF. O duelo está marcado para
as 11h05 no Estádio Olímpico, com
entrada gratuita para o público.

Será o reencontro entre as equi-
pes uma semana depois de terem em-
patado por 1 a 1 em Ponta Grossa,
no jogo de ida. Pelo resultado, os ri-
vais entram em campo em condições
de igualdade para tentar uma vaga
na semifinal. Quem vencer seguirá de
fase e se houver novo empate o ven-
cedor será definido nos pênaltis.

Para este compromisso, o técnico
Rodrigo Cabral não conta com o meia
André, que foi expulso no Germano
Krüger por receber dois cartões ama-

MAIS JOGOS
Outras três partidas, todas também às
11h05 deste domingo, definem os
demais semifinalistas da Taça FPF.
Quem tem a vaga mais encaminhada é
o Maringá FC, que recebe o Iraty
depois de ter goleado o rival por 6 a
0 no jogo de ida. Nos demais jogos o
equilíbrio prevaleceu, também com
empates por 1 a 1. A diferença é
desta vez Foz do Iguaçu e Rio Branco
jogam em casa contra Toledo e
Paranavaí, respectivamente.

 O empate em Ponta Grossa marcou a segunda partida seguida
sem vitória para o FC Cascavel, que antes do empate por 1 a 1 com o
Operário havia ficado no 1 a 1 com o Maringá FC, em casa, na última
rodada da primeira fase. Ainda assim, o time cascavelense segue sendo
quem mais venceu na Taça FPF, com seis triunfos em dez jogos no
total, além de três empates e uma derrota. Uma as vitórias também foi
sobre o Operário, por 1 a 0 no último dia 7 de setembro, no Olímpico.

relos antes mesmo de o time casca-
velense abrir o placar, aos 15min do
segundo tempo - o Operário empa-
tou aos 37min com Diego Carioca.

Já o atacante Lucas Choco, con-
tratado antes mesmo do término da
primeira fase, terá a primeira opor-
tunidade de vestir a camisa aurine-
gra, depois de ter sido desfalque nas
duas últimas partidas.

J ejum?

Inaugurado este ano depois de reformulado, o Estádio Olímpico oferecerá mais conforto às pessoas com necessidades especiais e
mobilidade reduzida nos próximos dias. O Município publicou quinta-feira a licitação (pregão eletrônico 325/2017) para
aquisição e instalação de 105 cadeiras especiais para as arquibancadas e os bancos de reservas à beira do campo. A abertura das
propostas será no dia 24 deste mês, às 9h. O valor máximo a ser investido é R$ 39,8 mil. Por enquanto, para os integrantes das
equipes que atuam no estádio, a solução tem sido cadeiras de plástico no estilo das utilizadas em bares na cidade.

FÁBIO DONEGÁ
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O vereador líder do governo,
Alécio Espínola, protocolou, na
manhã de ontem, uma represen-
tação contra o vereador Fernan-
do Hallberg. Na representação
consta uma denúncia de possível
falta de ética e quebra de decoro
parlamentar de Hallberg.

A proposição é à Mesa Diretora
para que a denúncia seja encami-
nhada à Comissão de Ética. Alécio
considera agressão verbal falas de

E a briga
Hallberg na sessão da última se-
gunda-feira. “Quem é que paga o
salário do Alécio, a Câmara ou a
Prefeitura? O vereador trabalha
para a população ou ele é funcio-
nário do prefeito? Por que tem ho-
ras que me parece que ele traba-
lha única exclusivamente como fun-
cionário do prefeito”, questionou
Hallberg. Para Alécio, Fernando deu
a entender que ele, como líder de
governo, recebe benefícios da pre-
feitura quando disse que “aliás,
tem que ser muito bem pago para
vim aqui falar esse tipo de bestei-
ra que ele fala, ele tem que ser
muito bem pago”.

O advogado Jairo Ferreira Filho,
que representa o denunciado, dis-
se que a representação, a partir de
agora, pode ser ou não admitida.
“Há precariedade no conteúdo da
representação. Trabalhamos no
fato de ela sequer ser aceita. Mas
se for aceita tenho certeza da ab-
solvição”, afirmou.

Teste psicológico
No artigo 19 do projeto original

que diz da necessidade de os candi-
datos a conselheiros serem subme-
tidos a testes, inclusive psicológi-

cos, a única mudança ao outro
projeto é que os critérios devem ser
publicados no Edital do processo de
escolha. No mesmo artigo, o Executi-
vo diz que há necessidade de forma-
ção inicial de 40 horas, com partici-
pação integral. No projeto dos verea-

dores, foi incluída aceitação de
faltas por motivo de saúde.

Em nota, a Secretaria de Assistência Social afirmou ver com preocu-
pação a não aprovação da Lei dos Conselhos Tutelares. A partir da
aprovação, haverá mais celeridade nos processos administrativos que
antes precisavam ser analisados pelo CMDCA e que recentemente pas-
saram a ser responsabilidade do Executivo. Atualmente, a Lei do Con-
selho está em desacordo com a Lei da Política de Proteção às Crian-
ças, a que regulamenta a investigação dos conselheiros por exemplo e
que já foi aprovada na Câmara. As eleições de conselheiros vão ocorrer
apenas em 2019, porém, a Secretaria considera um desrespeito ao
CMDCA e ao Executivo a não aprovação do projeto, que foi elaborado
com a aprovação de mais de 80% dos conselheiros tutelares.

Os prejuízos

Defesa de
Hallberg

acredita que
denuncia

não vai passar
 Reportagem: Tatiane Bertolino

   Foto: Assessoria
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Tira-teima
no futsal

Duas semanas depois de ter ido
à quadra pela última vez na Série
Ouro do Campeonato Paranaense,
o Cascavel Futsal volta a disputar
uma partida pela competição nes-
te sábado, quando visita o Campo
Mourão às 19h05, no Ginásio Val-
ternei de Oliveira, pela rodada de
ida das quartas de final.

Será o tira-teima entre as equi-
pes. Nos dois confrontos da primei-
ra fase cada um venceu em um tur-
no, com o detalhe que cada um ven-
ceu por 6 a 3 na casa do adversá-
rio. O Cascavel triunfou no Noroes-
te, no mês de agosto, e o Campo
Mourão no Oeste, há cinco meses.

A derrota sofrida em maio, ali-
ás, foi a última da Serpente Tri-
color diante de sua torcida. De-
pois, os comandados do técni-
co Nei Victor engataram uma se-
quência de sete vitórias na
Neva, que fez par te de um perío-
do de 13 jogos sem derrotas.

Entretanto, para este primeiro
jogo do mata-mata, o time cascave-
lense busca a recuperação, depois

de ter sido goleado por 9 a 3 em
Toledo na última rodada da fase
classificatória. Já o Campo Mourão
foi derrotado por 3 a 0 em Mare-

 As equipes e a volta
Para o compromisso deste sábado, o técnico

Nei Victor não conta Douglas Jesus, lesionado,
e Marquinhos, suspenso. Em contrapartida,

tem os retornos de Adeirton e Guilherme, que
voltam de suspensão. Artilheiro do

campeonato, Ernandes também está
confirmado, recuperado de lesão. Já o
treinador Lucas Chioro, que durante a

preparação para receber o Cascavel teve um
dia de atividade específica para estudar o time
adversário por meio de vídeos, conta com força
máxima para este jogo. O reencontro entre as
equipes, pela rodada de volta das quartas de

final, está marcado para o dia 17 (terça-feira),
às 19h, no Ginásio da Neva.

A cidade de Cascavel é sede neste fim de semana da 2ª fase
dos Jogos Comerciários do Paraná. Mais de 400 atletas represen-
tantes das cidades de Campo Mourão, Maringá, Paranavaí, Umua-
rama, Francisco Beltrão e Cascavel competem nas disputas de fut-
sal (ginásios Sérgio Mauro Festugatto e da Neva), futebol sintético
(campo do Alfeu), basquete (Ginásio Eduardo Luvison), vôlei de praia
(Ciro Nardi), vôlei (Ginásio Sérgio Mauro Festugatto), tênis de mesa
(Sesc), xadrez (Sesc) e truco (Sesc). Delas, apenas o futsal terá as
finais no domingo - pela manhã no Sérgio Mauro Festugatto. As de-
mais começarão e terminarão no sábado. Os campeões terão o
direito de disputar a fase final com todas as despesas pagas no
litoral paranaense, nos dias 21 e 22 deste mês, em Caiobá.

chal no seu último compromisso,
há 15 dias. Antes, havia perdido por
3 a 2 para o São Lucas, em sua úl-
tima partida em casa.

Jogos Comerciários

Jogo de volta
está marcado
para o dia 17

(terça-feira), às
19h, na Neva
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continua...

Articulação política?
O que motivou a briga dos vereadores, que pode ser considerada mais política do
que qualquer outra coisa, foi o projeto que regulamenta a atividade do Conselho

Tutelar. É que desde julho a proposta tramita na Casa de Leis e sabe-se lá o
porquê da demora. Más línguas dizem que o presidente do Legislativo estaria
“segurando” o projeto e que o substitutivo viria ao encontro de interesses de
Gugu. “Fazia tempo que o Gugu estava com esse projeto. E eu pedindo para

colocar em votação. Acredito que seja realmente nessa linha”, rebateu Alécio.
Em agosto, o projeto original recebeu parecer contrário da Comissão de Justiça e

Redação. Que pediu dilação de prazo para analisar e depois, em resumo,
considerou que assuntos relevantes no projeto estariam colocados de forma

ilegal e que os apontamentos elencados seriam sanados com o substitutivo.  “Eles
deram parecer contrário com um motivo confuso justamente para entrar o

substitutivo”, alegou Alécio. “Uma série de conselheiros procuraram a câmara
para fazer modificações, e desde o início buscamos ter um consenso para não

virar uma colcha de retalhos. Por isso é que demorou”, justificou Gugu, dizendo
que essa discussão é feita em todos os projetos que são de interesse público.

Por que não
emenda?
A reportagem do Hoje
News questionou aos
vereadores autores do
substitutivo o porquê não
apenas de uma alteração
com emenda. A justificativa
é de que, como o projeto
recebeu parecer contrário
da Comissão de Justiça, o
parecer poderia não ser
derrubado e, mesmo que
fosse, não haveria garantia
de que as emendas
seriam aprovadas.

ENTENDA AS
DIFERENÇAS

O projeto original diz que são
atribuições do Conselho Tutelar ela-
borar, aprovar em colegiado o regi-
mento de funcionamento do Conse-
lho Tutelar de Cascavel, com enca-
minhamento ao CMDCA (Conselho
Municipal da Criança e do Adoles-
cente), Ministério Público e Secre-
taria de Assistência Social.  Tam-
bém previa entregar mensalmente
ao CMDCA apresentar a cada qua-
drimestre relatório sistematizado,
com gráficos e análise dos atendi-
mentos retirados. O substitutivo
retira isso. “O Conselho Tutelar
não tem de fazer nada para o CMD-
CA”, justifica Hallberg.

O artigo 9 do projeto do Execu-
tivo diz que em até 30 dias de-
pois da posse os conselheiros de-
verão elaborar a proposta do re-
gimento único de funcionamento
do Conselho. Porém, dá o prazo

de 90 dias para elaboração do
regimento interno único no artigo
73. Também há mudança no 11º
artigo no projeto do Executivo. Que
diz que fora do horário de expedi-
ente os conselheiros trabalham
em regime de plantão. No substi-
tutivo, considera-se que para re-
gime de plantão a prefeitura de-
veria dispor de uma estrutura para

que os funcionários trabalhem
neste horário. Assim, os conse-
lheiros ficam de sobreaviso. Esse
mesmo item foi modificado no ar-
tigo 52 e 55 que especifica que o
conselheiro deve cumprir com a
jornada de trabalho e plantões e
que todos os conselheiros esta-
rão submetidos à mesma carga
horária e escala de plantão.

Líder de governo
protocolou

documento ontem
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Megasena
Concurso: 1974

04 19 27 38 54 57

Dupla sena
Concurso: 1702

08 09 26 31 42 481º sorteio

19 20 31 35 36 482º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1568

01 02 03 04 06 07 10 11
13 16 17 19 21 22 24

Quina
Concurso: 4499

11 24 33 34 79

Timemania
Concurso: 1090

10 16 25 32 44 54 73
TIME DO

Lotomania
Concurso: 1802

01 06 13 24 29 33 53 54
54 60 63 64 68 71 72 73

84 90 91 95 96
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5220

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

72.095
38.743
30.864
27.615
63.348

AMERICANA-RJ

 O fim de semana que antecede
o Dia das Crianças, que será come-
morado na próxima quinta-feira, será
de esporte e também de brincadei-
ras neste domingo, a partir das 10h,
no CEU (Centro de Esportes e Artes
Unificados) Jair João Bordignon, ao
lado do Estádio Olímpico, em Casca-
vel. O local receberá cerca de 400
jovens para as disputas da 2ª Copa
Kids de Jiu-Jítsu, que contará com a
participação de equipes de todo o Es-
tado formadas por jovens atletas
com até 16 anos de idade.

A Polícia Federal cumpriu quinta-
feira, no Rio de Janeiro, um mandado
de prisão temporária de cinco dias
contra o presidente do COB (Comitê
Olímpico do Brasil) e do Rio-2016,
Carlos Arthur Nuzman, na segunda
fase da Operação Unfair Play.

O dirigente foi detido durante a
manhã em sua residência no Leblon e
levado para a sede da PF da cidade
em um desdobramento de investiga-
ção sobre suspeita de compra de
votos na eleição que escolheu o Rio
de Janeiro como sede dos Jogos de
2016. Outro mandado de prisão foi
expedido contra Leonardo Gryner,
diretor geral do Comitê Rio-2016 e
braço direito de Nuzman no COB.

“Ele [Nuzman] só veio a declarar a
existência de 16 barras de ouro, de
um quilo cada uma, que mantinha no
exterior, à Receita Federal, por meio
de retificação da DIRPF, na data de
20 de setembro de 2017, ou seja,
após a deflagração da Operação Un-
fair Play”, disse o Ministério Público
Federal em comunicado. No pedido

Ouro
para três
olimpíadas

de prisão apresentado pelo MPF, Nuz-
man é acusado de tentativa de ocul-
tação de bens.

As 16 barras de ouro, de um quilo
cada uma, que Carlos Arthur Nuzman
guardava na Suíça e só declarou à Re-
ceita Federal depois de se tornar alvo
da operação do MPF do Rio, resolveri-
am o problema das medalhas olímpicas
de verão até 2028. Com elas, seria pos-
sível produzir mais de 2.600 medalhas
de ouro dos Jogos de Verão.

Ouro
para três
olimpíadas

Copa Kids

P
F
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ÉTICA NO LEGISLATIVO

 Uniacic
A Uniacic (Universidade
Corporativa Empresarial
da Acic) informa que estão
abertas inscrições para o
workshop sobre a
modernização trabalhista,
aprovada em julho pelo
Congresso e sancionada no
mesmo mês pelo presidente
Michel Temer. O evento
será realizado na Acic no
dia 10 de outubro, das 19h
às 23h. Os conteúdos vão
ser repassados pelo
contador e pós-graduado
em Direito e Processo do
Trabalho Fábio Carvalho.
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“Numa época em que o
Brasil sofre a pior onda de

corrupção da história, é
gratificante perceber que o

povo não perdeu sua
capacidade de reconhecer
que o trabalho feito com

eficiência e transparência,
dá resultado.”

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

A campanha
do FC

Cascavel na
Taça FPF e
que neste
domingo

enfrenta o
Operário.

A lentidão dos
projetos de

duplicação da
BR-277 nessas
duas décadas

de implantação
das rodovias
pedagiadas.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

32
Sexta

Curitiba

19 25
Sábado

29
Sexta

20
Sábado

16

Fases da lua
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ep

ar

14

CHEIA
05/10 - 15h40

19

Chuvas com
trovoadas a

partir da tarde

Parcialmente
nublado com

pancadas de chuva

Chuvas com
trovoadas a

partir da tarde

CRESCENTE
27/09 - 23h53

MINGUANTE
12/10 - 09h25

NOVA
19/10 - 17h12

Pancadas de
chuvas e

trovoadas

Leonaldo Paranhos,
prefeito de Cascavel ao

comentar pelas redes
sociais a aprovação de

82% da população.

sadfsadfsadfasd

O Conselho de Ética da Câmara de Vereadores
de Cascavel, que nas legislaturas passadas e nos
primeiros sete meses da atual teve pouco trabalho,
agora começa ter abacaxis para descascar. O pri-
meiro deles é a denúncia contra o vereador Albino
Stehr Junior, mais conhecido como Damasceno Ju-
nior, do PSDC. Um áudio em que o vereador apare-
ce oferecendo um serviço público a uma pessoa,
em troca de segurança pessoal nos fins de sema-
na, gerou um procedimento de investigação por que-
bra de decoro parlamentar.

Na manhã de ontem, uma nova denúncia foi pro-
tocolada, desta vez por conta de ataques pessoais
entre vereadores. Fernando Hallberg (PPL), o mais
falastrão de todos os parlamentares, sugeriu na Tri-
buna da Câmara que o colega Alécio Espínola (PSC)
seja pago pelos cofres do Município por defender
demais a atual administração. Cabe lembrar que
Alécio é o líder do governo e, portanto, cumpre seu
papel de defender os projetos enviados pela Prefei-
tura de Cascavel ao Legislativo.

Mais uma vez, Hallberg exagerou no tom das crí-
ticas ao afirmar que Alécio “tem que ser muito bem
pago para vir aqui e falar esse tipo de besteira que
ele fala”. Outra vez, como já fez em outras oportuni-
dades, partiu para o ataque gratuito.

A oposição é necessária e salutar em um regi-
me democrático, mas quando descamba para ata-
ques pessoais perde a credibilidade. Hallberg tem
boas intenções e é um político íntegro, talvez falte-
lhe uma boa assessoria.

Uniformes
A Prefeitura de Cascavel
confirmou para segunda-
feira (9) a licitação na
modalidade “Pregão
Eletrônico” para registro de
preços para aquisição do
uniforme escolar para o
ano letivo de 2018, que tem
valor máximo de R$
5.720.412,30, sendo o
menor preço por item o
critério de julgamento. O
pregão estava programado
para ontem, mas devido a
pedidos de esclarecimentos
e impugnações ao edital,
foi suspenso.

DIVULGAÇÃO
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Queima do Alho
A Sociedade Rural do Oeste
do Paraná (SRO) promove

Cavalgada e a 5ª Queima do
Alho dia 08. A Cavalgada

Expovel 2017 terá início às
8h na Avenida Piquiri

(entre as Ruas Antonina e
Minas Gerais), com término

previsto para as 12h no
Parque de Exposições de

Cascavel e serão
recepcionados com pratos

deliciosos da 5ª Queima do
Alho, concurso culinário de

comida tropeira.
oOo

O evento também é aberto à
comunidade, que pode

comprar o ingresso na sede
da SRO ao valor de

R$ 25 por pessoa. Mais
informações  pelo telefone
(45) 3228-2526 (Andrea).

Almoço dos Pioneiros
As famílias pioneiras

cadastradas no Museu da
Imagem e do Som (MIS) de
Cascavel já podem retirar os
convites para o tradicional
Almoço dos Pioneiros, que
será dia 14 de Novembro.

Os convites serão entregues
no Centro Cultural Gilberto
Mayer, de segunda a sexta-
feira, das 9h às 12h e das
13h30 às 16h30, com a
Giseli ou com a Emily.

oOo
 É importante que cada

pioneiro atualize o cadastro
e registre a foto para
 o perfil do cadastro

histórico e assim retirar
seu convite.

Livro e leitura
Hoje, a partir das 14h, o público vai conhecer três

pequenos escritores que já têm livros publicados e serão
entrevistados por uma equipe bastante atrapalhada: a Cia
do Rabisco. O evento é realizado pela Biblioteca Pública

Sandálio dos Santos e faz parte das
comemorações alusivas ao Dia Nacional do Livro e ao

Dia Municipal da Leitura. A entrada é franca.

De Rosa
Amanhã tem a Caminhada Cascavel Rosa. O ponto de

partida será no Lago Municipal, com recepção, atrações
culturais e alongamento, às 15h30. Às 16h, início da

caminhada. A inscrição é um quilo de alimento. Os
donativos são em prol da Casa de São Francisco de Assis.

Rock Acústico
O músico Heron Sales vai
mostrar o melhor do rock

acústico no WAMC Rock Bar,
neste sábado, às 20h. A

entrada é gratuita. O
endereço é Rua

Fortaleza,3.474, mais
informações pelo telefone

(45) 3040-2260.

 EDU FREIRE

RAFAEL
MEASSI
e GISIANNE
TOZATTO
WAKIMOTO
trocam o sim
neste sábado

VERA E GRASI FOTOGRAFIAS

Ana Carolina Gussi, que completou
15 anos recentemente. Felicidades!

Conheço muitas razões
pelas quais eu

morreria, mas não
conheço nenhuma pela

qual eu mataria
Mahatma Gandhi
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PLACAR DE ONTEM

ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS
Bolívia ?x? Brasil

Venezuela ?x? Uruguai
Chile ?x? Equador

Colômbia ?x? Paraguai
Argentina ?x? Peru

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS
Azerbaijão 1x2 Rep. Tcheca

Armênia 1x6 Polônia
Romênia ?x? Cazaquistão
Escócia ?x? Eslováquia

Inglaterra ?x? Eslovênia
San Marino ?x? Noruega

Malta ?x? Lituânia
Montenegro ?x? Dinamarca
Irl. do Norte ?x? Alemanha

ELIMINATÓRIAS ASIÁTICAS
Síria 1x1 Austrália

Brasil domina,
mas empata

Próximos jogos
O Brasil fecha sua participação nas

Eliminatória diante do Chile na
terça-feira, às 20h30, no Allianz

Parque, em São Paulo. No mesmo
dia e horário, a Bolívia visita o

Uruguai no Estádio Centenário,
em Montevidéu.

Com domínio total na altitu-
de de La Paz, a Seleção Brasi-
leira saiu do Estádio Hernarndo
Siles com um empate em 0 a 0
diante da Bolívia, no final da tar-
de de ontem, pela 17ª rodada
das Eliminatórias para a Copa
do Mundo de 2018. Com ótima
atuação e inúmeras chances cla-
ras de gol, o Brasil foi parado nas
defesas do goleiro Carlos Lam-
pe, que evitou que as redes ba-
lançassem na par tida.

Com o resultado, o Brasil segue
na liderança da tabela sul-america-
na das Eliminatórias, agora com 38
pontos. A Bolívia, com 14, ocupa a
nona posição. Pela última rodada
da competição, a Seleção Brasilei-
ra enfrenta o Chile, no dia 10, no
Allianz Parque, em São Paulo. O
jogo será às 20h30.

BRASIL até que brilhou, mas não conseguiu
abrir o marcador contra os bolivianos
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 Após um início de jogo morno, a
Bolívia resolveu acordar os jogadores
da seleção brasileira em uma cobrança
de escanteio ensaiada. Juan Arce
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O jogo Segurou...
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Farpas no Legislativo
Os últimos dias foram de trocas de farpas no Legislativo de Cascavel entre o
líder do governo, Alécio Espínola, e o vereador Fernando Hallberg. Após sofrer
duras críticas, Alécio formalizou uma representação contra Hallberg na Mesa

Diretora por ele ter sugerido que o parlamentar recebe benefícios da prefeitura.
 Págs. 04 e 05

 AÍLTON SANTOS

Sábado solidário
Os 60 catadores de materiais recicláveis da Cootacar

enfrentem uma dura rotina e nem sempre conseguem
tirar do trabalho a renda necessária para sustentar a

família. A má separação do lixo por parte da população é
um dos problemas. Amanhã, um grupo de estudantes

universitários promove um almoço para arrecadar
fundos às famílias que enfrentam necessidades.
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Você vai chegar mais longe se juntar
forças. Boa fase para se dedicar aos
estudos e aprender o que puder com
as pessoas mais próximas. Uma socie-
dade tem boas chances de dar certo.
Cor: marrom.

horóscopo

To
ur

o

No trabalho, seja flexível para agarrar
uma oportunidade que pode surgir de
repente. A saúde também pode se be-
neficiar se você deixar de lado alguns
hábitos nocivos. Cor: vinho.

Li
br

a

Raciocínio rápido será a melhor arma
para se destacar na vida profissional
ou para dar conta dos assuntos do dia
a dia. Você pode fazer alguns contatos
e agitar a vida social. Cor: creme.

E
sc

or
pi

ão

Você vai lidar bem com dinheiro. Os
astros ainda indicam que poderá en-
gordar seu bolso. Aproveite para abrir
uma poupança ou guardar uma gra-
na, se for possível. Cor: azul.

G
êm

eo
s Você estará com disposição a agir em

grupo e não será difícil se entender
com as pessoas próximas. Mas não
baixe a guarda: há sinal de competi-
ção na profissão e talvez precise ven-
cer um rival. Cor: laranja.

C
ân

ce
r A disposição para cuidar das tarefas,

até as mais chatas, continua em alta.
Pode ter boa notícia sobre a saúde de
um parente. Cuide da sua saúde - pode
ser mais fácil iniciar dieta ou praticar
exercícios físicos. Cor: branco.

Sa
gi

tá
rio

Bom momento para sair da rotina e se
arriscar mais perseguindo um sonho.
Renove a esperança e confie em si -
você pode chegar mais longe do que
imagina ser possível! Cor: lilás.

C
ap

ric
ór

ni
o Seu lado ambicioso está em alta, mas o

segredo será manter tudo em segre-
do. O astral é favorável para fazer pla-
nos a longo prazo, desde que não com-
partilhe isso com ninguém por enquan-
to. Cor: verde-escuro.

Le
ão

Bom dia para acreditar na sorte e fazer
uma fezinha. Se depender das estre-
las, o dia vai correr melhor do que ima-
gina. Você vai encantar as pessoas e
convencê-las do seu ponto de vista.
Cor: roxo.

V
irg

em

O astral é favorável para correr atrás
do sonho da casa própria. Mas, se está
precisando de grana, pedir a ajuda de
um familiar pode ser a melhor solução.
Cor: cinza.

A
qu

ár
io

Aproxime-se dos amigos e troque in-
formações - você pode aprender mui-
to com essa experiência. Você não vai
se contentar com pouco e pode che-
gar mais longe do que imagina. Cor:
vermelho.

Pe
ix

es

A vida profissional continua em destaque e
você vai se preocupar com a imagem que
passa aos outros. O astral é favorável para
fazer alguns ajustes no visual e até corrigir
o rumo na carreira. Cor: laranja.
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Salmo do Dia Salmo 101

Quem nasce sob esta influência se
distinguirá por suas benfeitorias, por
sua piedade e por seu zelo em amar a
Deus e a todos os homens. Saberá o
caminho a ser seguido, sempre em
busca de novas perspectivas. Enten-
derá os mistérios divinos, a doutrina
crística e não medirá esforços para
plantá-los nos sentimentos dos ho-
mens. Será um propagador ativo dos
conceitos religiosos e da conser-
vação da moral. Sempre dispo-
nível, gosta de sentir-se útil tra-
balhando para o bem estar da
comunidade.

ANJO MEBAHIAH

Cantarei a misericórdia e o juízo; a ti, Senhor,
cantarei. Portar-me-ei com inteligência no ca-
minho reto. Quando virás a mim? Andarei em
minha casa com um coração sincero.  Não
porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio
a obra daqueles que se desviam; não se me
pegará a mim. Um coração perverso se apar-
tará de mim; não conhecerei o homem mau.
Aquele que murmura do seu próximo às es-
condidas, eu o destruirei; aquele que tem olhar
altivo e coração soberbo, não suportarei.

Parabéns!
Protege os dias: 13/05 - 25/07 - 06/10
- 18/12 - 01/03. Número de sorte: 8.
Mês de mudança: agosto. Está pre-
sente na Terra: de 18h às 18h20

Moriti Bauermann, Juliet Manfrin, Regina De
Toni, Alexandre Gurtat, Fabiano Andreolli, Ju-
liane Oliveira, Sedenir Alves, Sirlei Vettori e
Iracema Globs.

A aromaterapia é uma técnica poderosa
que utiliza das propriedades dos óleos
essenciais para ajudar em sintomas como
ansiedade, estresse, insônia, resfriado,
depressão, entre outros. Um exemplo é
o óleo essencial extraído das folhas de
eucalipto globulus, indicado para o sistema
respiratório. Entre as principais
propriedades desse óleo destaca-se sua
ação expectorante. É utilizado também no
alívio de sintomas de asma, bronquite,
sinusite e até mesmo resfriados. Vale
destacar que pode também ser utilizado
como desinfetante de ambientes e
repelente para insetos.

Promove o bem-estar
Ter um ambiente agradável, com energias positivas e que
desperta calma e tranquilidade é o sonho de muitas
pessoas. Uma dica é ter um cantinho para descansar e
renovar as forças além de ser muito revigorante. E a
aromaterapia pode ajudar a promover o bem-estar físico e
mental por meio de um tratamento natural à base de óleos
essenciais. Sentir o cheiro das flores, folhas e raízes pode
ser um santo remédio para relaxar, conseguir tranquilidade,
ou sentir excitação e alegria. Cada cheiro proporciona um
tipo de sensação, que pode ser energizante, afrodisíaca e
relaxante.Para cada necessidade existe um aroma.

A utilização de óleos essenciais
ajuda o sistema imunológico a
reforçar a resposta imunológica
do corpo com propriedades

antimicrobianas, fortalecendo as
defesas do corpo. Podemos

destacar os seguintes
óleos essenciais:

EUCALIPTO STAIGERIANA:
auxilia o alívio de infecções do
trato respiratório.

 ANIS ESTRELADO: ajuda nas
respostas ao sistema imunológico,
estimulando ou inibindo os
microorganismos responsáveis,
agindo contra uma grande
variedade de bactérias e vírus.

HORTELÃ-PIMENTA: alivia
nos sintomas de gripes e resfriados,
revigorando e combatendo os
primeiros sintomas.

 LAVANDA: auxilia no combate
a insônia, melhora o humor e
combate o estresse.

ALECRIM: melhora a memória e é
um antidepressivo natural;

MAY CHANG: estimulante
mental que revigora a memória e
desperta a imaginação.

 Há muitas
aplicações para os
óleos essenciais, que
podem ser inalados,
aplicados ao corpo
por meio de
massagens, compressas
ou escalda-pés. No
entanto, é fundamental
que sejam utilizados
com cautela e, de
preferência, por
profissionais
especializados.

FONTE: TERRA FLOR

FORTALECE
AS DEFESAS
DO CORPO
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GLOBO • A FORÇA DO QUERER

Cibele tenta subornar a família de Zeca,
e  Abel e Nazaré repreendem a menina. Jei-
za afirma a Zeca que ele precisa revelar tudo
o que sabe à polícia. Eugênio é rude com
Ruy. Abel conta para Edinalva que revelou a
Cibele sobre o casamento de Ritinha com
Zeca. Silvana perde no jogo e Dita teme a
reação do agiota. Edinalva planeja a fuga de
Ritinha para o Pará. A polícia avisa a Caio
que descobriram o paradeiro de Rubinho. Ci-
bele anuncia a Ruy e Eugênio que Ritinha é
bígama. Bibi decide procurar por Rubinho,
que está no hotel com Carine. Ivan pensa
em Cláudio. Joyce sequestra Ruyzinho. Alan
e Érica treinam Jeiza para uma importante
luta. Bibi agride Carine e confronta Rubinho.
Simone deixa escapar para Ritinha que Ruy
pediu a guarda de Ruyzinho. O agiota rende
Silvana com uma arma.

MALHAÇÃO
Iolanda, assistente social indicada

por Dóris, se apresenta a Aldo e Tato.
Aldo afirma ao filho que irá se recupe-
rar. Clara ouve Malu dizer a Edgar que
Bóris assediou Lica. Fio, Benê e Keyla
organizam a festa de despedida de El-
len do Cora Coralina. Edgar avança con-
tra Bóris, que exige seus direitos de
defesa. Tina e Felipe se preocupam
com o estado de Lica. Tato cozinha para
Aldo. Guto alerta Tina e Felipe sobre a
armação de Malu contra Lica e Bóris.
Samantha sofre com a rejeição de An-
derson.

TEMPO DE AMAR
Lucinda, Reinaldo, Gregório e Tiana

cuidam de Inácio, que continua desa-
cordado. Padre Orlando e Lourival se
espantam ao ver que Inácio não está
mais na estrada. Geraldo e Nicota se
preocupam com a demora de Inácio.
Em Portugal, Maria Vitória estranha a
ausência de notícias do amado. Delfi-
na se aproveita do rancor de José Au-
gusto e dá as joias de Maria Vitória para

Tereza, que se incomoda com as atitu-
des da mãe. No Rio, Geraldo, Lourival
e Padre Orlando desconfiam de que Iná-
cio era o rapaz desacordado na estra-
da. Lucinda consulta Urânia e acredita
que Inácio é seu grande amor. Conse-
lheiro desafia Teodoro para um duelo,
mas Celeste os impede. Inácio desperta
do coma e afirma que está cego. Em
Morros Verdes, Delfina e Tereza entregam
a carta de Inácio para Maria Vitória.

NO LIMITE DA APAIXAO
Ana Cristina recobra os sentidos em

um mosteiro e o abade diz que alguém
a deixou na porta. Gabriel se decep-
ciona ao perceber que Maciel não é
tão bom como pensava. Ele vai até
seu escritório e pega o gravador e al-
gumas fitas que pertencem ao “pa-
drasto”. Maciel percebe que Gabriel
tem provas que podem comprometê-
lo. Por isso dá ordens a Tobias para
que vá atrás dele, recupere seus per-
tences e o mate. Tobias encontra San-
tinha e a filha na rua, faz insinuações
grosseiras e a ameaça.

CARINHA DE ANJO
Gilmar (Eduardo Costa) faz um pe-

queno show para as irmãs e alunas do
colégio religioso de Doce Horizonte.
Flávio e Haydee ficam tristes com o fato
de Noemia ir embora da cidade. Fabia-
na (Karin Hils) canta a música “Fogão
de Lenha” com Gilmar (Eduardo Cos-
ta). Verônica telefona para o colégio
para conversar com a noviça Fabiana.
Jorjão (Thogun Teixeira) convida Fran-
ciely para conhecer a quadra de sua
escola de samba, “Acadêmicos de
Doce Horizonte”.

O RICO E LÁZARO
Evil-Merodaque e Shamiran pedem

para Beroso cuidar da pequena Shala.
Joaquim se declara para Edissa e eles
se deitam. Evil-Merodaque fica preocu-
pado com o estado de saúde da filha.
Nicolau chega em casa bêbado. Zelfa
critica a presença de Fassur na vida de
Elga. Beroso diz que Shala está doen-
te por castigo dos deuses. O sacerdo-
te pede para Evil-Merodaque trazer as
imagens de volta.

 • SBT

 • RECORD

Cibele tenta subornar a família de Zeca
DIVULGAÇÃO
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 Sala 1: Qui a Qua 14h - 15h50 - 17h40 - 19h30

 IT - a coisa
Sala 1: Qui a Qua  21h10

 Blade Runner
Sala 2: Qui a Qua 15h - 18h (dub) 21h (leg)

Kingsman - O Circulo Dourado
Sala 3: Qui a Qua 21h30 (LEG)

 LEGO Ninjago - O Filme
Sala 3: Qui a Qua 19h30

 Emoji: O Filme
Sala 4: Qui a Qua  14h

 My Little Pony - O Filme
Sala 3: Qui a Qua  15h30 - 17h30

 Chocante
Sala 4: Qui a Qua 15h50 - 17h40 - 19h30 - 21h20

SHOPPING JL

Pica-Pau o Filme
O brincalhão e travesso
Pica-Pau está metido em
mais uma de suas
divertidas brigas por
território, e dessa vez os
inimigos são o vigarista
Lance Walters (Timothy
Omundson) e sua
namorada Brittany (Thaila
Ayala). Eles estão
determinados a construir a
sua grande casa dos
sonhos mas, para isso,
precisam derrubar a casa
do Pica-Pau, que promete
não deixar barato.

SHOPPING WEST SIDE
 LEGO Ninjago - O Filme

Sala 1: Qui a Qua 14h (3D)
Sala 2: Qui a Qua 14h40 - 16h40

Kingsman - O Circulo Dourado
Sala 2: Qui a Qua 18h45 - 21h30 (Dud)

Divórcio
Sala 3: Qui a Qua 22h10
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Mostra de Profissões dá segurança aos
jovens na tomada de decisão para o futuro

Você já decidiu qual profissão seguir?
Pensando nessa fase de dúvidas, a
Universidade Paranaense – Unipar
proporciona um dia importante e
único para os alunos do ensino
médio, da rede pública e particular.
Na última terça-feira (3), aconteceu
em Cascavel mais uma edição da
Mostra de Profissões – Unipar Aberta.
Mais de 2500 alunos da região
participaram.
O evento foi uma oportunidade de
visitar ambientes especiais dos
cursos, saber sobre a vida acadêmica,
disciplinas específicas, carreira de
interesse e mercado de trabalho. O
objetivo é auxiliar o jovem para que
faça uma boa escolha para o seu
futuro, potencializando o intercâmbio
de ideias com docentes e acadêmicos
Os diversos cursos da Unipar foram

expostos. Na modalidade presencial
foram demonstrados Administração,
Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina,
Direito, Enfermagem, Engenharia Civil,
Estética e Cosmética, Odontologia e
Psicologia, além dos cursos
convidados Medicina Veterinária e
Comunicação Social (Unidade de
Umuarama). Os alunos também
puderam se informar sobre os cursos
das modalidades semipresencial e
educação a distância.
Com o vestibular quase chegando, a
angústia só aumenta. A ideia é dar
mais confiança na decisão e
aproximar alunos e carreiras. “Acho
bastante importante avaliar todas as
possibilidades para decidir certinho,
saber o que quer e também o que não
gosta. Adorei a Biomedicina e suas
áreas de atuação, além de ter

afinidade com os conteúdos que
serão estudados”, enfatiza a
estudante Pamela Gomes, do Colégio
Interlagos.
Quem também aproveitou foi a
estudante Dariabe Rheinheimer, do
Colégio Cataratas, que destaca seu
interesse pela área da Psicologia:
“Gostei bastante, principalmente
porque acho interessante poder trabalhar
ajudando as pessoas”.
Autoconhecimento e planejamento de
metas são fatores fundamentais para uma
decisão profissional mais sólida, assim
como o apoio dos pais. A mãe Neiri
Cervelin acompanhou sua filha Maria
Fernanda, que veio com foco na
Arquitetura. “Formei um filho e agora
incentivo ela a buscar o que o gosta, pois
o estudo é fundamental, ela me chamou
pra vir e estou aqui dando toda força”.

Curso de Engenharia Civil atraiu estudantes Criatividade e arte guiam a profissão do arquiteto

Alunos conhecem as áreas da Biomedicina A coordenadora de Administração, Adriane Uecker, apresenta o mercado


