
VISÃO DO ALTO
Do topo do edifício mais alto de Cascavel, ainda

em construção, as imagens são impressionantes.
É possível avistar a cidade de todos os ângulos, a

zona rural e até mesmo a vizinha Toledo.
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Mortes aumentam 21%
As mortes por atropelamento em Cascavel aumentaram 21% de 1º de janeiro até ontem, em
comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 17 mortes em 2017 e 14 no ano
passado. Os números mostram que 70% dos atropelamentos fatais ocorreram no perímetro

urbano e, em alguns casos, na faixa de pedestre.
 Págs. 24  e 25
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Economia de R$ 1,7 milhão
A aquisição do uniforme escolar

para os alunos que frequentarão a
rede municipal de ensino de Cas-
cavel em 2018 ficará 30,51% mais
barato que o estimado. Com valor
máximo de edital de R$
5.720.412,30, a licitação 304/20,
realizada ontem na modalidade
“Pregão Eletrônico”, atraiu pelo
menos 30 empresas de várias re-
giões do Brasil, sendo de oito cida-
des disputaram com lances por
meio da BBMnet (Bolsa Brasileira
de Mercadorias), com descontos
que chegaram a até 55,88% em al-
guns itens. No fechamento dos 23
lotes licitados, o desconto total foi
de R$ 1.745.515,23, baixando para
R$ 3.974.897,07 o valor final do
registro de preços para 12 meses.

De acordo com o diretor do De-
partamento de Compras, Edson Zo-
rek, a licitação resultou numa signi-
ficativa economia, repetindo a reali-
zada no fim de abril deste ano, quan-
do o Município economizou 40,52%,
proporcionando uma economia de
R$ 2.813.145,00. “No comparativo,
esta licitação resulta numa econo-
mia ainda maior, uma vez que na
anterior foram adquiridos 30 mil kits
ao custo de R$ 3.909.994,07 e,

nesta, estamos licitando uma com-
pra para 31 mil kits, que ficará na
casa dos R$ 3.974.897,07, incluin-
do as peças de roupas para os be-
bês de 0 a 12 meses e a babucha”,
destacou, lembrando que o unifor-
me era adquirido a partir do tama-
nho de 1 ano de idade.

Uniforme ficou
30,5%  abaixo do
valor estimado

Habilitação
Com a conclusão do certame, as
vencedoras serão agora
habilitadas no dia 17, às 15
horas, novamente com
transmissão ao vivo pelo Portal
da Prefeitura e pela plataforma
BBMnet. Elas têm três dias úteis
para apresentar a documentação
ao pregoeiro, que fica alterado
devido ao feriado desta semana
(12 de outubro). Pela primeira
vez, a licitação é antecipada e os
alunos poderão receber o
uniforme já no início do ano
letivo. Uma empresa de Cascavel
venceu 10, dos 23 lotes licitados.

LICITAÇÃO aconteceu ontem e atraiu cerca
de 30 empresas

DIVULGAÇÃO
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Algumas das principais praças des-
portivas de Cascavel foram palco, no
fim de semana, das disputas da 2ª fase
dos Jogos Comerciários do Paraná,
organizados pelo Sesc (Serviço Social
do Comércio). Melhor para as equi-
pes cascavelenses de futsal masculi-
no, voleibol feminino e vôlei de praia
feminino, que aproveitaram o fator
casa e, empurradas das arquibanca-
das por familiares e amigos, conquis-
taram o título e consequentemente o
direito de disputar a fase final com to-
das as despesas pagas no litoral para-
naense, nos dias 21 e 22 deste mês,
em Caiobá.

Os representantes do Sesc Cas-
cavel na decisão estadual serão os ti-
mes da Itaipava, no futsal masculino,
da AABB (Associação Atlética Banco
do Brasil), no vôlei feminino, e a par-
ceria formada por Helena e Neide no
vôlei de praia.

No total, a competição em Casca-
vel contou com cerca de 400 atletas
das cidades de Campo Mourão, Ma-
ringá, Paranavaí, Umuarama e Fran-
cisco Beltrão, além de Cascavel.

As disputas de futsal, futebol sin-
tético, basquete, vôlei de praia, vôlei,
tênis de mesa, xadrez e truco ocor-
reram nos ginásios Sérgio Mauro Fes-

tugatto, Eduardo Luvison e Odilon
Reinhardt (Neva), no campo do Al-
feu, nas quadras de areia do Ciro Nar-
di e nas dependências do Sesc.

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com
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Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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

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

Cascavel, 10 de outubro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Wilton Goulart dos Santos e Doralice dos Santos
2- Alexander Renato Vieira da Luz e Daiana Karina Bonine Oliveira
3- Maycon Rodrigo Fernandes Bonatti e Adrielli Angélica Bramé
4- Reinaldo Fernandes de Paula e Lucilde Carmen Pereira
5- Wellington José Nanir Oliveira e Gabrielly Vitoria Marcondes Pires

FOTOS: SESC CASCAVEL

Deu praia em Cascavel



ESPORTE28 HOJE NEWS, 10 DE OUTUBRO DE 2017

O Campeonato Metropolitano de
Marcas de Cascavel, encerrado
domingo, no Autódromo Zilmar
Beux, foi dos mais equilibrados dos
últimos 10 anos. Como era espe-
rado, os campeões das categorias
Marcas A e Marcas B só foram co-
nhecidos na segunda prova da 8ª e
última etapa. Thiago Klein, na ca-
tegoria Marcas A, e Caito Carvalho,
na Marcas B, foram os campeões.

Thiago Klein ganhou as duas pro-
vas da categoria Marcas A e garan-
tiu o titulo, tornando-se tricampeão.
Paulo Bento foi o segundo coloca-
do e garantiu o vice-campeonato.
Também no domingo ele comemo-
rou o vice-campeonato no Campeo-
nato Paranaense. Edoli Caus foi o
terceiro colocado na prova e o ter-
ceiro no campeonato.

Já na categoria Marcas B, a vi-
tória foi do curitibano Edson Bu-
eno, mas com o segundo lugar o
cascavelense Caito Carvalho se

Metropolitano
do equilíbrio

sagrou campeão. Em terceiro che-
gou a dupla Cleves Formentão/
Gabriel Formentão ao passo que
o quarto foi Marcelo Beux, posi-
ção que lhe garantiu o título de
vice-campeão.

Na categoria Turismo 1.600 I,
vitória de Marcos Cortina, que su-

biu para esta categoria na etapa
anterior. O campeão antecipado foi
Gabriel Formentão, que após garan-
tir o título optou por passar a com-
petir na categoria Marcas B já na
atual temporada. Na categoria Tu-
rismo 1.600 C, vitória de Eduardo
Weirich, campeão antecipado.

FÁBIO DONEGÁ

MARCOS CORTINA venceu
na categoria Turismo 1.600
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THIAGO KLEIN sagrou-se
tricampeão da categoria Marcas A

POLÍTICA 05CASCAVEL,  10 DE OUTUBRO DE 2017

RESÍDUOS
VOLUMOSOS
Também é feito o recolhimento de
lixo volumoso. O cascavelense que
desejar o serviço pode solicitar pela
Secretaria do Meio Ambiente,
pelo telefone 45 3223-6635 e
agendar para que busque o material
em casa, ou levar até o Ecolixo, que
fica na Rua Manaus. A Secretaria
só recebe o material de pessoa
física, não de empresas. Ainda há
dificuldade para recolher nas casas
o volumoso, já que a Secretaria,
desde o início do ano, atua com
apenas um caminhão para
esse serviço.

A Coleta Legal funciona exceto nos distritos de Cascavel. Na área
central, a coleta é feita duas vezes por semana. Nos demais bairros,
uma vez por semana. E apesar da reclamação de muitos cascavelenses
de que o caminhão não passa ou de que não sabe os dias que o
trabalho é realizado, o secretário de Meio Ambiente Juarez Berté
garante que isso é informado. “Tivemos dificuldades nesse novo
contrato, nos primeiros 90 dias, por conta da formatação e divisão
por regiões da coleta. Mas agora temos pessoal que vai até as casas
distribuir material informando como fazer a separação e o saco de
ráfia”, garante.

Coleta e estrutura

É POR ISSO...
...Que durante votação na Câmara,
o vereador Serginho Ribeiro pediu
adiamento da votação do projeto
por três sessões. Pedido esse que
foi derrubado. O vereador Mauro
Seibert tem justificativa para a
fiscalização. “Em Francisco Beltrão é
feito isso. Os coletores vão às
casas, pegam o material e identificam
quando está misturado. Passam para
a empresa contratada, que passa
para a Prefeitura, que notifica o
responsável”.
Quando questionado a respeito da
‘correria’ em que trabalham os
catadores, se eles conseguiriam fazer
o serviço, Mauro rebate: “será que
essa correria é pressa para terminar o
trabalho logo e ir embora? Se existe
uma pressa é porque alguma coisa
está mal projetada”.

LEI QUE JÁ É LEI
Diga-se de passagem, os vereadores
estão ‘perdendo tempo’ e bastante
tempo, discutindo uma lei que já é

lei. A Lei Federal Nº 12.305, de 2
de agosto de 2010, institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos. Há
quem diga que a proposta por aqui

seja apenas para haver uma
‘regulamentação municipal’. Ou para
que seja mais uma legislação que não

vai ser cumprida.

Lixo esteve
em pauta

ontem e volta
à discussão

hoje

PROJETO é do vereador Mauro
Seibert, que citou Francisco Beltrão
como cidade em que a fiscalização
funciona
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Sem surpresas
no autódromo

Sem surpresas,
foram conhecidos

os quatro campeões
do Campeonato

Paranaense de
Velocidade 2017.

A 3ª e ultima etapa da temporada
foi disputada sábado e domingo no
Autódromo Zilmar Beux, em Casca-
vel. Foram duas provas equilibradas
nas categorias Marcas A, Marcas B,
Turismo e Turismo 5000.

Na categoria Marcas A, o curiti-
bano Gustavo Magnabosco venceu
as duas provas e confirmou o títu-
lo, tornando-se tricampeão (2013,
2016 e 2017). O cascavelense Thi-
ago Klein foi o segundo colocado,
seguido de Paulo Bento (Cascavel),
Edoli Caus Júnior (Cascavel) e An-
drei Carta/Ruslan Carta (Curitiba).
Com o terceiro lugar, Paulo Bento

se sagrou vice-campeão e a dupla
Andrei Carta/Ruslan Carta ficou
com a terceira colocação.

Na categoria Marcas B, a vitória foi
do curitibano Edson Bueno, com Caio
Carvalho (Cascavel) em segundo e
Rafael Barranco (Curitiba) em tercei-
ro. Com o terceiro lugar, Rafael Bar-
ranco, que liderou o campeonato do
começo ao fim, garantiu o título. O
domínio foi dos curitibanos, com Ed-
son Bueno em segundo e a dupla
João Paulo Naunes/Alisson Nurnberg
em terceiro.

Na categoria Turismo a vitória
foi da dupla Márcio Ymagava/Lu-

cas Inoue, de Londrina. A segun-
da colocação foi da dupla Rodrigo
Kostin/Roberto Baú, de Curitiba,
ao passo que Caio Botelho/Adria-
no Botelho, de Londrina, terminou
em terceiro. O resultado da corri-
da foi o mesmo da classificação
geral da categoria.

Já na Turismo 5000, cujos partici-
pantes são todos de Curitiba, Armin
Kliever conquistou a vitória, tendo
Anderson Andrade em segundo e
Marco Antônio Garcia em terceiro.
Anderson sagrou-se campeão, com
Armin vice-campeão e Marco Antô-
nio em terceiro.

FÁBIO DONEGÁ
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Separar o lixo sólido do orgâni-
co e multa para quem não cumprir
com a lei. Proposta muito bonita
no papel, mas que ou deve ser ve-
tada pelo Executivo ou deve ficar
na gaveta. Isso se for aprovada
em segunda votação durante a
sessão de hoje, na Câmara de Ve-
readores de Cascavel.

Em uma longa e cansativa dis-
cussão, o Legislativo debateu e
aceitou, em primeira votação, o pro-
jeto 123/2017 de Mauro Seibert,
que aborda o assunto.

Mas a dúvida que surgiu em
muitos vereadores e que permane-
ce ainda sobre o projeto é: de que
forma ele será cumprido?

Isso porque a proposta é bem

Como fica
a fiscalização?

clara. Quem não fizer a separação
dos resíduos sólidos dos orgânicos
vai ganhar uma notificação, depois
multa e em caso de reincidência,
multa dobrada.

E é aí que fica no ar. Os coleto-
res vão abrir o lixo em frente às
casas e revirar para saber se há
lixo sólido misturado ao orgânico?
Em caso de prédios ou condomí-
nios, como verificar de quem é o
lixo? A Secretaria de Meio Ambi-
ente tem funcionários suficiente
para fiscalizar isso, se a lei for
aprovada e sancionada?

A tavessadores
A Secretaria de Meio Ambiente também afirma
estar com dificuldade com atravessadores.
Catadores que ficam sabendo do dia da coleta,
recolhem o lixo das casas antes e ‘esquecem’ de
devolver o saco de ráfia. “Estamos elaborando,
inclusive, um decreto, dizendo que o saco de ráfia
só o município que fornece e quem pegar para si
pode ser multado”, explica Berté.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Para a última pergunta, se a Secretaria tem pessoal suficiente para fazer
essa fiscalização, a resposta é não. A pasta tem, atualmente, 70
funcionários que são efetivamente do Município. Quem faz a coleta de
lixo na cidade é uma empresa terceirizada, a OT Ambiental. E seria
necessário pelo menos um fiscal com cada caminhão durante a coleta para
fazer o registro de quem separa ou não o lixo.  “Hoje esse trabalho de
recolhimento já é realizado com previsão de separação do lixo da
população por meio da Coleta Legal. A Prefeitura distribui sacos de ráfia
para a população e faz esse recolhimento, destinando os resíduos sólidos
às duas cooperativas credenciadas. Que são beneficiadas e fazem essa
reciclagem. Ainda assim, muita gente mistura o lixo”, afirma o secretário de
Meio Ambiente, Juarez Berté. São apenas sete caminhões para
recolhimento de lixo. E é muito lixo: são 250 toneladas produzidas por
dia em Cascavel, somando o sólido e o orgânico.

A resposta é não

RESÍDUOS SÓLIDOS:
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Só jogo decisivo

 Após dois anos de muita disputa
as Eliminatórias Sul-Americana para
a Copa do Mundo de 2018 chegam
ao fim nesta terça-feira, com cinco
jogos marcados para iniciarem simul-
taneamente às 20h30 (de Brasília),
válidos pela 18ª e última rodada.
Com apenas o Brasil garantido, Uru-
guai, Chile e Colômbia tem jogos
complicados pela frente mas depen-
dem apenas de si mesmo para ficar
com a vaga. Por outro lado, a Ar-
gentina corre o risco de não conse-
guir se classificar nem para a repes-
cagem. O Paraguai também tem
chances de se garantir no Mundial.

Garantido na Copa do Mundo há
três rodadas, o Brasil recebe o Chile
no Allianz Parque, em São Paulo, vi-
vendo um dilema: se vencer termi-
na mais líder do que nunca e se for
derrotada pode complicar a vida da
Argentina - seu maior rival no fute-
bol. O Chile está na terceira coloca-
ção com 26 pontos e se chegar aos
29 não pode mais ser alcançado pe-
los argentinos, que jogam fora de
casa diante do Equador, no Estádio
Olímpico Atahualpa, precisando a
todo custo dos três pontos.

Outro time que está bem próximo

O Paraguai é outra seleção que corre por fora de olho na vaga. Com 24
pontos, o time paraguaio está em sétimo e recebe a lanterna Venezuela no

Estádio Defensores del Chaco precisando vencer e torcer por tropeço de
menos duas das quatro seleções ao seu alcance (Chile, Colômbia, Peru e

Argentina) para, no mínimo, garantir vaga na repescagem. Já a Argentina,
também fora da zona de classificação direta e da repescagem, precisa
vencer o Equador e torcer por pelo uma das três possibilidades: Chile

empatar ou perder para o Brasil; Peru e Colômbia empatarem; Peru vencer
a Colômbia por um saldo menor que o da Argentina contra o Equador (ex:
Argentina 2 a 0 e Peru 1 a 0). Entretanto, há possibilidades dos argentinos

irem à Copa até mesmo com derrota nesta noite.

da vaga é o Uruguai. A Celeste recebe
a Bolívia e dependendo de uma com-
binação de resultados, pode se classifi-
car até com um empate no Estádio
Centenário, em Montevidéu. Já os
bolivianos apenas cumprem tabela.

Já no embate mais aguardado da
noite o Peru recebe a Colômbia em
Lima. Na terceira colocação com 26
pontos, os visitantes dependem ape-
nas de si para ficar com a vaga. Po-
rém se os donos da casa vencerem
serão eles que avançarão. Em caso
de empate, as duas seleções podem
se complicar, caso Argentina vença
o Equador. O que não há duvida é
que uma das duas seleções irá para
a repescagem.

Paraguai e Argentina

Já são 17
Com Sérvia e Islândia agora a
Europa tem oito países
classificados à Copa 2018. Rússia
(país anfitrião), Alemanha,
Inglaterra, Bélgica, Polônia e
Espanha são os outros. Pela
Ásia, Irã, Japão, Coreia do Sul e
Arábia Saudita estão
classificados. Já México e Costa
Rica estão confirmados como
representantes de América do
Norte, Central e Caribe,
enquanto continente africano já
tem Egito e Nigéria no Mundial,
e a América do Sul tem o Brasil
confirmado, totalizando 17
seleções confirmadas.
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Bandeira da Paz
O vereador Jaime Vasatta tomou uma

iniciativa para ‘promover a paz’ no
Legislativo. Ontem, o vereador

estava com uma bandeira branca na
mesa. Simbolizando paz. O pedido

‘indireto, mas direto’ foi para os vereadores Alécio
Espínola e Fernando Hallberg, que engataram em

uma briga por conta da Lei que regulamenta a
atividade dos conselheiros tutelares.

POSSE CONSELHO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Continua a expectativa para a reforma política do
governo Paranhos.

 O prefeito pretende encaminhar a proposta da
reforma até o fim do mês à Câmara de Vereadores.

 Três estudos foram realizados, um mais radical, um
‘meio-termo’ e outro mais leve em impacto
administrativo financeiro.

 Algumas mudanças foram necessárias e, de
acordo com a Secom, a imprensa e a população
terão acesso apenas à reforma escolhida.

Tomaram posse na manhã de ontem os novos
membros do Conselho Municipal de Assistência
Social. O mandato dos conselheiros é de dois anos.
O da diretoria de um ano. A presidente eleita é
Maria Tereza Chaves. O vice é o secretário de
Assistência Social Hudson Moreschi.

E falando em paz...
Quando o Alécio foi usar
a tribuna livre, começou
o discurso com “diante
do que aconteceu na
semana passada”.
Imprensa, plateia,
papagaio e periquito
ficaram ‘ligados’,
crentes de que haveria
mais troca de farpas.
Mas, na verdade, o
vereador usou a tribuna
para falar a respeito da
tragédia que ocorreu na
creche em Minas Gerais,
que resultou na morte
de crianças.

Quanto compromisso
Alécio era o primeiro
inscrito para falar. O que
foi estranho, e bem
estranho, é que muitos
vereadores, quando foi
dito que Alécio era o
primeiro inscrito,
disseram ter
compromisso e se
retiraram da sessão da
Câmara. Quanto
compromisso, hein,
vereadores!

Fora da sessão
E falando em ausência, o
vereador Rômulo
Quintino não
compareceu à sessão
dessa segunda-feira.
Quem ocupou a cadeira
da vice-presidência foi
Celso Dal Molin. De
acordo com a assessoria
da Câmara de
Vereadores, a
justificativa da falta foi
por conta de problemas
de saúde.

 DIVULGAÇÃO

Doação de
terreno para

colégio estadual

Durante sessão da
Câmara de ontem, os ve-
readores aprovaram o
projeto de Lei que desti-
na um terreno do Muni-
cípio, na região do Con-
junto Riviera, para cons-
trução de um colégio es-
tadual. O projeto vai hoje
para segunda votação, e
deve ser aprovado.

O colégio é a princi-
pal demanda de infraes-
trutura que ainda falta
para atender à popula-
ção que se mudou
para as casas do
Minha Casa Minha

Vida. No Conjunto, há
uma escola municipal,
dois Cmeis (Centros Mu-
nicipais de Educação In-
fantil) e uma USF (Unida-
de de Saúde da Família).
Isso para atender às
2.089 famílias que ha-
bitam por lá.

Durante a sessão, os
vereadores também apro-
varam a instituição da
campanha Setembro Ama-
relo e o Dia Mundial de
Prevenção ao Suicídio.

PROJETO foi discutido e votado na sessão de ontem

Moção
Na onda das ‘moções’, os vereadores discutem e

votam hoje o repúdio ao Museu de Arte Moderna de
São Paulo, por realizar uma exposição que, segundo
os vereadores, incita a pornografia e a pedofilia. Sem
entrar no mérito da exposição em si, os vereadores
estão mesmo longe de saber o que é prioridade e vai
afetar na vida da população cascavelense.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá
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Megasena
Concurso: 1975

08 11 24 26 47 57

Dupla sena
Concurso: 1703

03 13 23 43 44 461º sorteio

15 22 28 29 45 472º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1569

02 04 08 09 10 12 13
14 16 18 20 21 23 24 25

Quina
Concurso: 4501

20 41 48 51 65

Timemania
Concurso: 1092

36 37 40 54 59 61 67
TIME DO

Lotomania
Concurso: 1803

02 04 06 10 14 16
32 33 37 46 50 52 76
85 90 92 93 94 97 98

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5221

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

77984
32304
77107
19978
21649

BRAGANTINO-SP

ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS
20h30 Brasil x Chile
20h30 Equador x Argentina
20h30 Uruguai x Bolívia
20h30 Paraguai x Venezuela
20h30 Peru x Colômbia

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS
15h45 Holanda x Suécia
15h45 Grécia x Gibraltar
15h45 Portugal x Suíça
15h45 Estônia x Bósnia
15h45 Letônia x Andorra
15h45 Luxemburgo x Bulgária
15h45 França x Belarus
15h45 Bélgica x Chipre
15h45 Hungria x Ilhas Faroe

ELIMINATÓRIAS ASIÁTICAS
6h Austrália x Síria

ELIMINATÓRIAS CONCACAF
22h30 Panamá x Costa Rica

MUNDIAL SUB-17
8h30 Espanha x Níger
8h30 Costa Rica x Guiné
11h30 Coreia do Norte x Brasil
11h30 Irã x Alemanha

JOGAM HOJE

A seleção brasileira que enfrenta o Chile às 20h30 desta terça-feira terá
duas mudanças em relação ao empate sem gols contra a Bolívia na última

quinta-feira: o goleiro Ederson vai substituir Alisson, em troca anunciada
antecipadamente por Tite, e Marquinhos retomará sua vaga no lugar de
Thiago Silva, que se lesionou em La Paz. Do outro lado, a seleção chilena

busca surpreender os anfitriões no Allianz Parque, em São Paulo, e tornar-se
a primeira equipe do continente a vencer a Canarinho no Brasil na história
das Eliminatórias. Tudo porque precisam vencer para seguir diretamente à
Copa Rússia 2018, sem depender de outros resultados, apesar de que tem

chances e ir ao Mundial até mesmo com derrota nesta noite.

Brasil x Chile

 Gabando-se
Os chilenos já comemoram este ano o
fato de terem sido os primeiros a
vencer os brasileiros em uma rodada
inaugural da competição, com um
triunfo por 2 a 0 sobre a então
equipe comandada por Dunga, há
dois anos, em Santiago. Nesta noite,
o técnico Juan Antonio Pizzi espera
que o volante Charles Aránguiz esteja
recuperado de lesão. O certo é que
não poderá contar com Arturo Vidal,
uma das estrelas da equipe,
que está suspenso.

 Mais seis
Nesta terça-feira outras seis seleções vão
carimbar passaporte para a Rússia 2018:
França ou Suécia; Suíça ou Portugal;
Uruguai, Chile, Colômbia, Peru, Argentina
e Paraguai brigam por três vagas; Estados
Unidos, Panamá ou Honduras.

Sub-17
Vitorioso por 2 a 1, de virada, sobre
a atual campeã europeia Espanha,
no domingo, pela rodada inaugural
da Copa do Mundo de Futebol Sub-
17, na Índia, a seleção brasileira
volta a campo nesta terça-feira para
enfrentar a seleção da Coreia do
Norte, às 11h30 (de Brasília), no
Estádio Internacional Jawaharlal
Nehru, pela segunda rodada do
Grupo D. Sem jogadores lesionados
ou suspensos, o técnico Carlos
Amadeu mandará a campo hoje a
mesma a mesma formação que
derrotou a Espanha com gols de
Lincoln e Paulinho, atacantes de
Flamengo e Vasco, respectivamente.

 Na Copa
Ontem, mais duas seleções se garantiram na Copa 2018: Sérvia e Islândia. Destaque
para os islandeses, que disputarão o Mundial pela primeira vez, para a alegria de

sua população de pouco mais de 300 mil habitantes. Já os servos participarão de
sua segunda Copa depois de seu país ter se tornado independente.

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Brasil 38 17 11 5 1 38 11 27
2º Uruguai 28 17 8 4 5 28 18 10
3º Chile 26 17 8 2 7 26 24 2
4º Colômbia 26 17 7 5 5 20 18 2
5º Peru 25 17 7 4 6 26 25 1
6º Argentina 25 17 6 7 4 16 15 1
7º Paraguai 24 17 7 3 7 19 24 -5
8º Equador 20 17 6 2 9 25 26 -1
9º Bolívia 14 17 4 2 11 14 34 -20
10º Venezuela 9 17 1 6 10 18 35 -17

ELIMINATÓRIAS

HOJE
20h30 Paraguai x Venezuela
20h30 Brasil x Chile
20h30 Equador x Argentina
20h30 Peru x Colômbia
20h30 Uruguai x Bolívia

18ª RODADA (ÚLTIMA)

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS
Islândia 2x0 Kosovo
Sérvia 1x0 Geórgia

Moldova 0x1 Áustria
País de Gales 0x1 Irlanda

Ucrânia 0x2 Croácia
Israel 0x1 Espanha

Albânia 0x1 Itália
Finlândia 2x2 Turquia

Macedônia 4x0 Liechtenstein

PLACAR DE ONTEM
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Empreendedorismo e lideran-
ça são talentos aprimorados no
curso de Administração da Uni-
versidade Paranaense – Unipar.
Em Cascavel, o curso é nota 4
na avaliação do MEC. Reconhe-
cida também pela tradição, a
Universidade tem como vocação
o ensino, preparar o aluno para
desempenhar funções gerenci-
ais e de liderança, com visão es-
tratégica, em qualquer tipo de
organização.

A profissão de administrador
tem cinquenta anos no Brasil e é
um dos campos mais versáteis e
dinâmicos, empregando nas áre-
as de Recursos Humanos, Marke-
ting, Finanças, Produção, Siste-
mas de Informação, Comércio Ex-
terior, Administração pública, ru-
ral, hospitalar, hoteleira, esporti-
va e muitas outras.

Na Unipar, a matriz curricular
moderna e dinâmica tem por obje-
tivo capacitar para o planejamen-
to organizacional, implementação
de programas e projetos, presta-
ção de consultoria administrativa,
coordenação e controle das diver-
sas atividades de uma instituição
com eficiência e criatividade.

Todos esses diferenciais pos-
sibilitam desenvolver no aluno ha-
bilidades analíticas que permitem

adequar as empresas, seus produ-
tos e serviços, às constantes mu-
danças econômicas, sociais e am-
bientais, e garantir seu lugar no
mercado competitivo.

A graduação inclui ainda es-
tudos voltados à Responsabili-
dade Social, Administração Pú-
blica e de Negócios Agropecuá-
rios, além de focar na adminis-
tração estratégica da pequena à
grande empresa. Também tem
como diferencial o corpo docen-
te, formado por especialistas,
mestres e doutores, e com gran-
de experiência na área.

A infraestrutura é diferenciada.
A Universidade oportuniza apren-
der em ambientes especialmente

preparados, que possibilitam vi-
ver na prática toda a teoria ad-
quirida em sala de aula. Tem um
amplo acervo bibliotecário e,
para as práticas do curso, a Uni-
par criou, numa iniciativa inova-
dora, o Ciape (Centro de Apoio a
Projetos Empresariais), que atua
como um órgão de excelência e
apoio à gestão empresarial, com
profissionais comprometidos
com o desenvolvimento econômi-
co, social e educacional.

Para quem tem interesse nes-
ta área, o Vestibular Unipar vem
aí. A prova é no dia 03/12. Ga-
ranta sua vaga. Inscrições no site
www.unipar.br. Mais informações,
ligue (45) 3321-1300.

Curso de Administração da
Unipar é destaque em Cascavel

A profissão completa
50 anos e, na Unipar,
a graduação é uma
das opções do
Vestibular 2018, e
tem seus diferenciais
de qualidade
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NOTAS

A procuradora-geral da República, Ra-
quel Dodge, enviou ao Supremo Tribunal
Federal (STF) parecer pela manutenção da
prisão preventiva do empresário Joesley
Batista, um dos sócios do grupo J&F, e
do executivo do grupo Ricardo Saud. Am-
bos foram presos no mês passado por de-
terminação do ministro Edson Fachin após
a rescisão dos benefícios do acordo de
delação premiada.

Na manifestação, a procuradora sus-
tenta que a prisão preventiva dos acusa-
dos é necessária diante da gravidade dos
fatos apurados e para prevenir a prática
reiterada dos crimes. Dodge também des-
tacou a possibilidade de os acusados fu-
girem do país por terem bens, contas ban-
cárias e residência no exterior.

“Estão presentes não só os pressupos-
tos da prisão preventiva – boa prova de ma-
terialidade e de autoria – mas, igualmente,
o risco à investigação e à instrução crimi-
nal, à ordem pública e à aplicação da lei
penal, bem como a adequação de tal medi-
da no caso concreto”, diz o parecer.

Contra a liberdade de Joesley

 RAQUEL DODGE destacou a possibilidade
dos acusados fugirem do Brasil

Recibos originais
O juiz federal Sérgio Moro,
responsável pelos inquéritos
decorrentes da Operação Lava Jato
na primeira instância, deu ontem
prazo de cinco dias para que a defesa
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva informe se tem os originais dos
26 recibos apresentados à Justiça
como forma de comprovar o
pagamento de aluguel de um
apartamento, localizado em São
Bernardo do Campo (SP), vizinho ao
que mora o ex-presidente.

Nome social
Nos dias 5 e 12 de novembro, 303
pessoas vão usar o nome social para
realizar as provas do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem).
O atendimento é destinado a
participantes transexuais e travestis
– pessoas que se identificam e
querem ser reconhecidas
socialmente em consonância com
sua identidade de gênero. O estado
com maior número de participantes
que vão usar o nome social é São
Paulo, com 72 pessoas.

 Jovem Senador
Vitória Carolina de Almeida, 17
anos, do 3° ano do ensino médio do
Colégio Estadual 14 de Dezembro,
do município de Alvorada do Sul (na
região Norte do Estado) será a
representante paranaense na 10°
edição do concurso de redação do
Senado. O mandato da jovem
senadora será entre os dias 27 de
novembro e 02 de dezembro, em
Brasília (DF). A cerimônia de posse
será no dia 28 de novembro, no
plenário da Casa.

 Blindagem
Raquel Dodge também

argumentou que o acordo
de delação, suspenso por

determinação do ex-
procurador Rodrigo Janot,

não pode ser utilizado
pelos investigados como

blindagem contra a
aplicação da lei.

AGÊNCIA BRASIL
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Economia de R$ 1,7 milhão
A aquisição do uniforme escolar

para os alunos que frequentarão a
rede municipal de ensino de Cas-
cavel em 2018 ficará 30,51% mais
barato que o estimado. Com valor
máximo de edital de R$
5.720.412,30, a licitação 304/20,
realizada ontem na modalidade
“Pregão Eletrônico”, atraiu pelo
menos 30 empresas de várias re-
giões do Brasil, sendo de oito cida-
des disputaram com lances por
meio da BBMnet (Bolsa Brasileira
de Mercadorias), com descontos
que chegaram a até 55,88% em al-
guns itens. No fechamento dos 23
lotes licitados, o desconto total foi
de R$ 1.745.515,23, baixando para
R$ 3.974.897,07 o valor final do
registro de preços para 12 meses.

De acordo com o diretor do De-
partamento de Compras, Edson Zo-
rek, a licitação resultou numa signi-
ficativa economia, repetindo a reali-
zada no fim de abril deste ano, quan-
do o Município economizou 40,52%,
proporcionando uma economia de
R$ 2.813.145,00. “No comparativo,
esta licitação resulta numa econo-
mia ainda maior, uma vez que na
anterior foram adquiridos 30 mil kits
ao custo de R$ 3.909.994,07 e,

nesta, estamos licitando uma com-
pra para 31 mil kits, que ficará na
casa dos R$ 3.974.897,07, incluin-
do as peças de roupas para os be-
bês de 0 a 12 meses e a babucha”,
destacou, lembrando que o unifor-
me era adquirido a partir do tama-
nho de 1 ano de idade.

Uniforme ficou
30,5%  abaixo do
valor estimado

Habilitação
Com a conclusão do certame, as
vencedoras serão agora
habilitadas no dia 17, às 15
horas, novamente com
transmissão ao vivo pelo Portal
da Prefeitura e pela plataforma
BBMnet. Elas têm três dias úteis
para apresentar a documentação
ao pregoeiro, que fica alterado
devido ao feriado desta semana
(12 de outubro). Pela primeira
vez, a licitação é antecipada e os
alunos poderão receber o
uniforme já no início do ano
letivo. Uma empresa de Cascavel
venceu 10, dos 23 lotes licitados.

LICITAÇÃO aconteceu ontem e atraiu cerca
de 30 empresas

DIVULGAÇÃO
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Algumas das principais praças des-
portivas de Cascavel foram palco, no
fim de semana, das disputas da 2ª fase
dos Jogos Comerciários do Paraná,
organizados pelo Sesc (Serviço Social
do Comércio). Melhor para as equi-
pes cascavelenses de futsal masculi-
no, voleibol feminino e vôlei de praia
feminino, que aproveitaram o fator
casa e, empurradas das arquibanca-
das por familiares e amigos, conquis-
taram o título e consequentemente o
direito de disputar a fase final com to-
das as despesas pagas no litoral para-
naense, nos dias 21 e 22 deste mês,
em Caiobá.

Os representantes do Sesc Cas-
cavel na decisão estadual serão os ti-
mes da Itaipava, no futsal masculino,
da AABB (Associação Atlética Banco
do Brasil), no vôlei feminino, e a par-
ceria formada por Helena e Neide no
vôlei de praia.

No total, a competição em Casca-
vel contou com cerca de 400 atletas
das cidades de Campo Mourão, Ma-
ringá, Paranavaí, Umuarama e Fran-
cisco Beltrão, além de Cascavel.

As disputas de futsal, futebol sin-
tético, basquete, vôlei de praia, vôlei,
tênis de mesa, xadrez e truco ocor-
reram nos ginásios Sérgio Mauro Fes-

tugatto, Eduardo Luvison e Odilon
Reinhardt (Neva), no campo do Al-
feu, nas quadras de areia do Ciro Nar-
di e nas dependências do Sesc.

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

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

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

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

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

Cascavel, 10 de outubro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Wilton Goulart dos Santos e Doralice dos Santos
2- Alexander Renato Vieira da Luz e Daiana Karina Bonine Oliveira
3- Maycon Rodrigo Fernandes Bonatti e Adrielli Angélica Bramé
4- Reinaldo Fernandes de Paula e Lucilde Carmen Pereira
5- Wellington José Nanir Oliveira e Gabrielly Vitoria Marcondes Pires

FOTOS: SESC CASCAVEL

Deu praia em Cascavel
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Giro da
Violência

Será repassada hoje, na Escola
de Governo, a partir das 8h30, uma
sala no Aeroporto de Cascavel para
os trabalhos da Polícia Federal e a
Receita Federal. O local é um es-
paço que já existe há vários anos
no aeroporto, de 42 metros quadra-
dos, e que foi totalmente remode-
lado para suprir as necessidades
das duas corporações.

Participam da assinatura da ces-
são o prefeito Leonaldo Paranhos,
o presidente da Cettrans (Compa-

Formatura na quarta-feira
Está marcada para a amanhã, a partir
das 9h30, a formatura de
encerramento do Curso de Controle de
Distúrbios Civis – Categoria Cabos e
Soldados. A solenidade acontece na
sede do 6º Batalhão de Polícia Militar
e, em caso de chuva, será transferido
para o Teatro Emir Sfair. Ao todo 35
policiais militares das mais diversas
cidades do Estado participaram do
treinamento por cerca de 30 dias.

Mãe e filho
Dois veículos se envolveram em um
acidente na tarde de ontem, no
cruzamento das ruas Manoel Ribas com a
São Paulo, no centro de Cascavel.
Segundo populares, o condutor de uma
Mercedes seguia pela São Paulo e
acabou atingido pelo Corsa. O
cruzamento é controlado por semáforo.
Uma mulher e um menino, que eram
passageiros do Corsa, ficaram feridos. O
menino foi levado a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Pediatria e a
mulher, mesmo com escoriações, recusou
encaminhamento hospitalar.

 Reportagem: Tissiane Merlak

Veículo recuperado
PRF CASCAVEL

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) de
Cascavel recuperou ontem, na BR-277,
um veículo com queixa de furto.
Segundo a polícia, o Gol estava
abandonado às margens da rodovia,
na região do Parque São Paulo, e teria
sido furtado horas antes, em Formosa
do Oeste. O carro foi levado ao pátio
da 15ª SDP (Subdivisão Policial).Sala remodelada

no Aeroporto
nhia de Engenharia de Transporte
e Trânsito), Alsir Pelissaro, o dele-
gado-chefe da Polícia Federal, Mar-
co Smith, e o delegado-chefe da
Receita Federal, Paulo Bini.

De acordo com a Cettrans, a
sala contará com um espaço de
desmuniciamento, espaço para re-
vista íntima masculina e feminina,
vistoria de bagagens despachadas
e monitoramento de possíveis ocor-
rências de atos ilícitos e de desca-
minho.

F iscalização
A modernização e remodelagem na sala do aeroporto é uma necessi-

dade latente em Cascavel. Utilizado para despachar inúmeros produtos
de origem duvidosa, como drogas, eletrônicos e outros produtos, com a
fiscalização mais apertada, os casos tendem a diminuir.

Ainda quando assumiu a chefia da delegacia da Polícia Federal, o
delegado Marco Smith citou que a melhoria nos atendimentos presta-
dos pela corporação no aeroporto era uma de suas metas.

Uma vela acesa teria causado um princípio de incêndio na tarde de ontem em
uma residência em Cascavel. O Corpo de Bombeiros foi acionado na Rua das
Andorinhas, no Bairro Floresta. Populares viram a fumaça em um dos cômodos
nos fundos da casa e acionaram os brigadistas. Não havia nenhum morador na
casa no momento do incêndio, que queimou roupas, móveis e parte da sala.

AÍLTON SANTOS
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Unioeste:
Três Artigos da Universidade

Estadual do Oeste do Paraná (Uni-
oeste) foram premiados pelo V En-
contro Nacional Acadêmico de Se-
cretariado Executivo (Enasec) even-
to da Associação Brasileira de Pes-
quisa em Secretariado (ABPSEC)
que visa disseminar e fortalecer a
pesquisa no âmbito secretarial.

O tema “Produção Cientifica do
Grupo de Pesquisa em Secretaria-
do Executivo Bilíngue Rumo ao
Stricto-Sensu: Mutatis” ficou com
o primeiro lugar na categoria de ar-
tigos completos. O trabalho foi rea-
lizado pelas alunas Carla Maria
Schmidt, Keila Raquel Wennin-
gkamp, Ivanete Daga Cielo, e Fer-
nanda Cristina Sanches.

Na categoria de resumo expan-
dido as acadêmicas Larisse Danie-
la Hoffmann, Daniela Carolina Are-
nhardt, e Ivanete Daga Cielo fica-
ram com o segundo lugar, com o
artigo intitulado “Curso de Secre-
tariado Executivo: Fator de Empre-
gabilidade”. Ainda na mesma cate-
goria, a Unioeste também obteve a

Enasec
A quinta edição foi organizada em
parceria com a Universidade São
Judas Tadeu em São Paulo. Esta
edição teve como tema Pesquisa e
formação acadêmica em Secretariado:
continuidades, descontinuidades,
perspectivas e desafios. Além de
palestras e mesas-redondas, a
programação contempla apresentação
de trabalhos científicos, exposição
de pôsteres, feira literária, assembleia
da ABPSEC e realização de minicursos
em torno da temática do evento.

3 artigos
premiados

3ª colocação com o artigo “Perfil
Profissional do Secretariado Execu-
tivo: Avanços Conceituais e de Mer-
cado a Partir da Década de 2000-
Etapa 2 de estudos”, que foi elabo-
rado pelas acadêmicas Ednilse
Maria Willers, Leiziane Lopes, Lua-
na Buzolin e Samantha Fröhlich

Trabalhos elaborados
por acadêmicas
da Unioeste se

destacaram em evento

A
R

Q
U
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O
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

Do topo do arranha-céu

L uxuoso
 Porta adentro é impressionante o espaço do luxuoso e milionário

apartamento com 248 metros quadrados. São quatro unidades por andar.
Todas elas com vistas privilegiadas, já que o edifício arranha-céu não tem
outro do mesmo porte ao redor.  O investimento inovador que recebe o

nome do presidente dos EUA entre 1861 e 1865, é da conceituada
construtora Saraiva de Rezende.  Espaço para música, cinema, jogos e

brinquedos, lavanderia industrial, campo de golfe estão entre os
diferenciais do edifício.  “O que planejamos é um espaço para o lazer e

entretenimento de toda a família com segurança e conforto”, destaca o
responsável pela construtora, engenheiro Jadir Saraiva de Rezende.

DO TOPO do maior edifício de Cascavel é possível ver toda a cidade e até a vizinha Toledo

A visão que se tem de Cascavel
a cerca de 100 metros de altura é
surpreendente. Embora o sentimen-
to de quem esteja nesse ponto pos-
sa prevalecer a qualquer palavra,
tentamos por meio dos registros
das imagens expressar a grandio-
sidade e a beleza de nossa cidade.

Detalhes que pelas ruas não con-
seguiríamos nem imaginar, lá do alto
obsevarmos atentamente. Os edifí-
cios que consideramos alto olhando
de baixo para cima, do topo aonde
chegamos se tornam pequenos.

Apesar de toda a tecnologia
que nos permite ter esses mes-
mos registros sem sair do lugar,
os nossos clicks foram feitos ma-
nualmente do 27º andar do edifí-
cio Abraham Lincoln, o mais alto
de Cascavel, localizado na Rua

Natal, no Centro de Cascavel.
Em menos de um minuto subi-

mos pelo moderno elevador até o
último andar onde é possível fazer
imagens da cidade de todas as di-
reções, do nascer ao pôr do sol.

Se de um lado a estrutura dos

prédios e casas com piscinas cha-
mam a atenção, do outro é possí-
vel observar, com a colaboração
tempo, o movimento de veículos na
BR 467 e até mesmo a cidade vizi-
nha de Toledo. Por outro ângulo está
à vista o aeroporto de Cascavel.
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NOTAS

Em apenas nove dias, o Instituto
Meteorológico Simepar já confirmou
um volume de chuva significativo
para Cascavel. Até a segunda-feira
(9) havia chovido 119 milímetros,
mais da metade do montante pre-
visto para todo o mês de outubro,
que deve chegar a 201 milímetros.

Ontem, o Simepar registrou 63
milímetros de chuva no município
e temperatura mínima de 16,1°C,
ainda na madrugada. A previsão é
de que hoje o tempo fechado de
uma trégua. Conforme o Instituto,

Festival do Carneiro
No dia 15 de outubro, o Rotary
Clube de Cascavel Harmonia e o
Rotary Clube de Cascavel Paz vão
promover a 9ª edição do tradicional
Festival do Carneiro. O evento, que
acontece no CTG (Expovel) tem
cunho beneficente e parte da renda
arrecadada será revertida para o
Hospital Uopeccan. Na compra de
uma mesa para 4 pessoas, o
investimento é de R$280,00 para
consumo no local. Ingressos
pelos telefones (45) 2101-7400,
(45) 2101-7051.

Dia do Professor
A Secretaria de Educação iniciou
na noite de ontem as homenagens
pela passagem do Dia do
Professor (15 de outubro) e do
Servidor Público (28 de outubro).
Em virtude do grande número de
servidores lotados na secretaria,
foi necessário dividir o evento em
três noites para poder acomodar
todos os homenageados. O
primeiro grupo foi reunido ontem
no auditório Emir Sfair. Hoje e
amanhã, os encontros serão
realizados no Teatro Municipal.

Fórum do Empreender
Hoje, a partir das 17h, acontece a
terceira edição do Fórum
Empreender da Acic. Depois do
credenciamento ocorrerá palestra
com Leandro Krug, sobre
Criatividade em vendas. Às 18h45
será realizado talk-show e às 19h30
coffee-break. A palestra seguinte,
às 20h, será com Jeff Aragon. O
encerramento ocorrerá com
sorteio de brindes. A inscrição são
fraldas geriátricas tamanhos M ou
G que serão entregues a uma
instituição de caridade.

 Reportagem:Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Outubro chuvoso!

não deve chover nos próximos três
dias. O que permanece é a nebulo-
sidade, especialmente durante a
manhã. Há previsão ainda de raja-
das de vento de até 43 km/h.

O que muda também são as tem-
peraturas. A partir de hoje, as míni-
mas aumentam pelo menos três
graus, chegando a 19°C nesta ter-
ça, com máxima de 28°C. Já na quar-
ta-feira (11), há a probabilidade de
que os termômetros marquem 31°C
no decorrer do dia, que amanhece
com mínima de 18°C.

Feriadão
Na quinta-feira (12), feriado em
comemoração ao Dia de Nossa
Senhora Aparecida, não chove.
Os termômetros em Cascavel
ficam entre 23°C e 28°C. Já na

sexta-feira (13), a chuva retorna
e segundo o Simepar, vem

acompanhada de trovoadas.

 Só na segunda-feira (9)
choveu 63 milímetros

em Cascavel

Segunda-feira (9) amanheceu com céu “fechado” em CASCAVEL

Outubro chuvoso!
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Empreendedorismo e lideran-
ça são talentos aprimorados no
curso de Administração da Uni-
versidade Paranaense – Unipar.
Em Cascavel, o curso é nota 4
na avaliação do MEC. Reconhe-
cida também pela tradição, a
Universidade tem como vocação
o ensino, preparar o aluno para
desempenhar funções gerenci-
ais e de liderança, com visão es-
tratégica, em qualquer tipo de
organização.

A profissão de administrador
tem cinquenta anos no Brasil e é
um dos campos mais versáteis e
dinâmicos, empregando nas áre-
as de Recursos Humanos, Marke-
ting, Finanças, Produção, Siste-
mas de Informação, Comércio Ex-
terior, Administração pública, ru-
ral, hospitalar, hoteleira, esporti-
va e muitas outras.

Na Unipar, a matriz curricular
moderna e dinâmica tem por obje-
tivo capacitar para o planejamen-
to organizacional, implementação
de programas e projetos, presta-
ção de consultoria administrativa,
coordenação e controle das diver-
sas atividades de uma instituição
com eficiência e criatividade.

Todos esses diferenciais pos-
sibilitam desenvolver no aluno ha-
bilidades analíticas que permitem

adequar as empresas, seus produ-
tos e serviços, às constantes mu-
danças econômicas, sociais e am-
bientais, e garantir seu lugar no
mercado competitivo.

A graduação inclui ainda es-
tudos voltados à Responsabili-
dade Social, Administração Pú-
blica e de Negócios Agropecuá-
rios, além de focar na adminis-
tração estratégica da pequena à
grande empresa. Também tem
como diferencial o corpo docen-
te, formado por especialistas,
mestres e doutores, e com gran-
de experiência na área.

A infraestrutura é diferenciada.
A Universidade oportuniza apren-
der em ambientes especialmente

preparados, que possibilitam vi-
ver na prática toda a teoria ad-
quirida em sala de aula. Tem um
amplo acervo bibliotecário e,
para as práticas do curso, a Uni-
par criou, numa iniciativa inova-
dora, o Ciape (Centro de Apoio a
Projetos Empresariais), que atua
como um órgão de excelência e
apoio à gestão empresarial, com
profissionais comprometidos
com o desenvolvimento econômi-
co, social e educacional.

Para quem tem interesse nes-
ta área, o Vestibular Unipar vem
aí. A prova é no dia 03/12. Ga-
ranta sua vaga. Inscrições no site
www.unipar.br. Mais informações,
ligue (45) 3321-1300.

Curso de Administração da
Unipar é destaque em Cascavel

A profissão completa
50 anos e, na Unipar,
a graduação é uma
das opções do
Vestibular 2018, e
tem seus diferenciais
de qualidade
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NOTAS

A procuradora-geral da República, Ra-
quel Dodge, enviou ao Supremo Tribunal
Federal (STF) parecer pela manutenção da
prisão preventiva do empresário Joesley
Batista, um dos sócios do grupo J&F, e
do executivo do grupo Ricardo Saud. Am-
bos foram presos no mês passado por de-
terminação do ministro Edson Fachin após
a rescisão dos benefícios do acordo de
delação premiada.

Na manifestação, a procuradora sus-
tenta que a prisão preventiva dos acusa-
dos é necessária diante da gravidade dos
fatos apurados e para prevenir a prática
reiterada dos crimes. Dodge também des-
tacou a possibilidade de os acusados fu-
girem do país por terem bens, contas ban-
cárias e residência no exterior.

“Estão presentes não só os pressupos-
tos da prisão preventiva – boa prova de ma-
terialidade e de autoria – mas, igualmente,
o risco à investigação e à instrução crimi-
nal, à ordem pública e à aplicação da lei
penal, bem como a adequação de tal medi-
da no caso concreto”, diz o parecer.

Contra a liberdade de Joesley

 RAQUEL DODGE destacou a possibilidade
dos acusados fugirem do Brasil

Recibos originais
O juiz federal Sérgio Moro,
responsável pelos inquéritos
decorrentes da Operação Lava Jato
na primeira instância, deu ontem
prazo de cinco dias para que a defesa
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva informe se tem os originais dos
26 recibos apresentados à Justiça
como forma de comprovar o
pagamento de aluguel de um
apartamento, localizado em São
Bernardo do Campo (SP), vizinho ao
que mora o ex-presidente.

Nome social
Nos dias 5 e 12 de novembro, 303
pessoas vão usar o nome social para
realizar as provas do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem).
O atendimento é destinado a
participantes transexuais e travestis
– pessoas que se identificam e
querem ser reconhecidas
socialmente em consonância com
sua identidade de gênero. O estado
com maior número de participantes
que vão usar o nome social é São
Paulo, com 72 pessoas.

 Jovem Senador
Vitória Carolina de Almeida, 17
anos, do 3° ano do ensino médio do
Colégio Estadual 14 de Dezembro,
do município de Alvorada do Sul (na
região Norte do Estado) será a
representante paranaense na 10°
edição do concurso de redação do
Senado. O mandato da jovem
senadora será entre os dias 27 de
novembro e 02 de dezembro, em
Brasília (DF). A cerimônia de posse
será no dia 28 de novembro, no
plenário da Casa.

 Blindagem
Raquel Dodge também

argumentou que o acordo
de delação, suspenso por

determinação do ex-
procurador Rodrigo Janot,

não pode ser utilizado
pelos investigados como

blindagem contra a
aplicação da lei.

AGÊNCIA BRASIL
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gente@jhoje.com.br

Fórum  Empreender
Hoje, a partir das 17h no

auditório da Acic, ocorre a
terceira edição do Fórum
Empreender da Acic. Entre

os palestrantes estão
Leandro Krug e Jeff Aragon.

oOo
O ingresso são fraldas

geriátricas e alimentos que
serão entregues ao Asilo São

Vicente de Paulo.

Festival de Teatro
O 31º Festival de Teatro de
Cascavel ocorre de 12 a 21

de outubro. A grande
novidade desta edição são
as apresentações que serão
realizadas em vários espaços

públicos para que toda a
população possa ter acesso
aos espetáculos. O público

poderá prestigiar: Mostra de
Rua, Mostra Comunitária,

Mostra Universitária, Mostra
Infantil e Mostra

Paranaense.

Padre Sertanejo
Dia 29 de outubro o Padre

Alessandro Campos,
conhecido como o Padre

Sertanejo do Brasil, estará
em Cascavel pela primeira

vez. Ele vai se apresentar no
Centro de Convenções de

Cascavel, às 16h. Mais
informações pelo telefone

(45) 9 9990-4656.

Caminhada Rosa
A caminhada que  seria realizada no sábado foi transferida
para o dia 14. 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.

A alegria não está nas
coisas, está em nós.

 Goethe

Em ensaio produzido
por Vera e Grasi, a bela
ANA CAROLINA GUSSI

Daniela Martins

DIVULGAÇÃO

Festival do Carneiro
Dia 15 de outubro, o Rotary
Clube de Cascavel Harmonia
e o Rotary Clube de Cascavel

Paz vão promover a 9ª
edição do tradicional
Festival do Carneiro. O
evento é beneficente e

parte da renda arrecadada
será revertida para o
Hospital Uopeccan.

oOo
O evento será realizado a

partir das 11h30, na Expovel.
Mais informações pelos

telefones (45) 2101-7400,
2101-7051 ou 2101-7025.
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Duas linhas do transporte rural não circularam ontem em função das fortes
chuvas que caíram em Cascavel. Alunos da Linha Zancanaro e Linha Jangadinha

ficaram sem o transporte. Segundo a Prefeitura de Cascavel, normalmente
alguns trechos acabam danificados devido ao grande volume de chuvas, mas há

atenção redobrada para manter o fluxo normal do transporte escolar. São
cerca de três mil estudantes – do Estado e do Município – que dependem do

transporte rural. De acordo com a Secretaria de Agricultura, não há
possibilidade de atuação das equipes que atuam na recuperação de estradas
rurais sem que se tenha pelo menos um dia de sol após o período de chuvas.

Enquanto isso, a secretaria avalia os pontos mais críticos para serem
trabalhados assim que as condições climáticas permitirem.

Chuvas prejudicam transporte

Moradores
aprovam
semáforo

“Inaugurado” na última quarta-
feira, o semáforo instalado na Ave-
nida Rocha Pombo com as margi-
nais da BR-467, em Cascavel, aju-
dam a melhorar o tráfego de veícu-
los no local. Motoristas que cruzam
o local aprovaram o início da ope-
ração dos equipamentos.

Reivindicação antiga da comu-
nidade, em julho a Prefeitura de
Cascavel anunciou que o equipa-
mento seria instalado. “É melhor
esperar cinco, dez minutos, do
que sofrer um acidente, o semá-
foro ajudou bastante” diz o moto-
boy Carlos dos Santos. O comer-
ciante Rudimar Castanheiro, que
é mecânico, também aprova o
novo semáforo. “Para nós melho-

rou bastante, agora a gente tem
vez. Antes tinha muito acidente
aqui, o semáforo resolveu nossos
problemas” enfatiza o mecânico.

Avenida Rocha
Pombo já tem mais

tempo de sinal verde
para agilizar o tráfego

Filas
Segundo o engenheiro da Cettrans (Companhia de

Engenharia de Transporte e Trânsito), Juliano Bernardin,
o tempo de sinal verde já está com tempo entendido na
Avenida Rocha Pombo e também na Rua Ipanema, mas
novidades podem aparecer na região. “Ainda não temos
um projeto, mas um estudo foi feito para um binário das
ruas Ipanema e Copacabana, no Periollo, este inclusive
que ligaria essa região até o IFPR [Instituto Federal do

Paraná] e o Conjunto Riviera” explica o engenheiro.
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“Cascavel está mais bonita, faça
bonito também!” A mensagem do
Programa Cidade Limpa estampa o
mupi no cruzamento das ruas Pa-
raná e Riachuelo. Desde que a anti-
ga empresa administradora dos
equipamentos deixou de prestar
serviços ao município, a Prefeitura
de Cascavel passou a aproveitar os
mupis para divulgação de campa-
nhas publicitárias.

Em outros pontos da cidade, as
estruturas receberão informações
da campanha Refic – Refinancia-
mento Fiscal. “Esse aproveitamen-
to será feito até que o município
realize nova licitação - ainda sem
data prevista”, explica a Secretaria
de Comunicação.

Além da finalidade publicitária, os
Mupis contam com relógio e termô-
metros que também receberão
manutenção da prefeitura até que
outra empresa seja escolhida.

Hoje, na escola de governo, a Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e Trânsito) e as empresas

responsáveis pelo transporte público lançam o aplicativo
“Ônibus+”, que segundo o presidente da companhia, Alsir
Pelissaro, foi uma iniciativa do órgão e desenvolvido pelas

concessionárias do transporte.
Nele o usuário poderá acessar todas as linhas,

monitorar os ônibus e montar seus
itinerários, além de ter agilidade na
localização e achar com facilidade os
destinos escolhidos. “Tudo isso é para

ajudar nosso usuário, vai ficar muito mais
fácil, ágil e moderno”, comenta Pelissaro.

Ônibus+:
Aplicativo  promete

ajudar usuários

PREFEITURA aproveita Mupis para divulgar
campanhas publicitárias do município

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Ailton Santos
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

SHOPPING JL

SHOPPING WEST SIDE

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

Pica-Pau - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 14h - 15h50 - 17h40 - 19h30

 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

 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

DIVULGAÇÃO
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Negócios:
Cascavel é

a 4ª melhor

O planejamento a longo prazo, item que colocou São Paulo como referência para as
demais cidades no Brasil e a primeira no topo do ranking, também já garante pontos
extras para o Município de Cascavel. A atual administração tem no planejamento
estratégico, com fiscalização e transparência nas contas públicas, um jeito austero de
pensar e construir o futuro da cidade. “Esses índices são extremamente positivos e,
ao mesmo tempo, aumentam a nossa responsabilidade”, avalia o prefeito Leonaldo
Paranhos, que também investe numa gestão participativa, que contempla a inclusão
dos cidadãos como gestores ativos do governo.

Indicadores
Prova de que em terra vermelha,
onde tudo que se planta dá, também
no setor empresarial o presente e o
futuro são promissores, uma vez que
no levantamento da Urban Systems
são checados 28 indicadores de
desenvolvimento social, capital
humano, saúde, educação,
infraestrutura e desenvolvimento
econômico, itens em que Cascavel foi
bem pontuada, ficando atrás apenas
de Curitiba (1ª no Estado e 7ª no
Brasil; Maringá, 2ª do Estado e 15ª
em âmbito nacional e Londrina, 3ª no
ranking estadual e 34ª no nacional).

 Às vésperas de completar o 66º aniversá-
rio, o Município de Cascavel ganha notoriedade
na mídia nacional ao ocupar lugar de destaque
no levantamento realizando pela consultoria
Urban Systems, especializada no desenvolvi-
mento das cidades, que elencou as 100 me-
lhores cidades do Brasil para se investir em
negócios. No ranking publicado pela Revista
Exame que está nas bancas, a capital do Oeste
paranaense figura como a 4ª melhor do Paraná
e a 40ª melhor do Brasil entre os municípios
com condições mais favoráveis para a instala-
ção de novas empresas.

A Urban Systems elabora, desde 2014 - a pe-
dido de “Exame” - esse ranking dos municípios
com mais de 100 mil habitantes e, como acentua
o presidente da Consultoria, Thomaz Assumpção,
“cidades em que a sociedade civil é provocada a
pensar no futuro costumam ter bons indicadores
sociais e ser bons locais para fazer negócio”.
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P lanejamento

CASCAVEL
mais uma vez
se destaca
nacionalmente
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

 • GLOBO  • PEGA PEGA
Agnaldo acaba confessando que pi-

chou as câmeras, deixando Antônia
desconfiada da possibilidade de ele
estar protegendo alguém. Malagueta
resgata as provas do acidente da ex-
mulher de Eric. Pedrinho pergunta a
Sabine se ela está com alguma doen-
ça grave. Júlio confirma que Agnaldo
pichou as câmeras. Sabine revela a
Pedrinho que tem uma doença crôni-
ca. Arlete procura Malagueta para pe-
dir os documentos que estavam no cha-
péu. Arlete conforta Dulcina sobre a pri-
são de Sandra Helena. Antônia e Do-
mênico percebem que Agnaldo e San-
dra Helena mentem em seu depoimen-
to e concluem que existe uma quarta
pessoa envolvida no assalto.

MALHAÇÃO
Tato se revolta com Aldo, que se

embriaga com o dinheiro do filho. Após
a manifestação dos alunos, Marta se
desculpa com Bóris, e Ana Maria en-
cerra a reunião. Edgar volta atrás e afir-
ma a Bóris que não quer que o orienta-
dor deixe a escola. Aldo torna-se agres-
sivo com Tato, e Janete teme a atitude
do namorado. Roney sugere que Deco
ocupe o quarto em que Tato dormia.
Ellen, Benê e Tina comentam com
Keyla sobre Deco e Tato.

TEMPO DE AMAR
No Porto, Maria Vitória vende seu

medalhão para comprar uma passagem
para o Brasil. José Augusto exige que
Padre João descubra o que aconteceu
com Maria Vitória e Mariana. No Rio,
Alzira fala de Mafalda para Celina e se
comove ao contar sobre a sobrinha que
nunca mais viu. Em Portugal, Irmã Ima-
culada se recusa a dar informações
sobre Mariana para José Augusto. Fer-
não observa Tereza.

A FORÇA DO QUERER
Rubinho é preso e Bibi pede ajuda a

Alessia para voltar ao Rio de Janeiro.
Jeiza intercede por Ritinha, mas Joyce

e Zu despistam a policial para proteger
Ruy. Abel visita Zeca no hospital. Cân-
dida afirma a Edinalva que a amiga tem
ciúmes de Mere por causa de Abel. Ri-
tinha grava um vídeo para afrontar Joyce.
Rubinho provoca Jeiza. Dita desabafa
com Nonato sobre as atitudes de Silva-
na. Bibi comenta com Dedé que dei-
xou uma reserva de dinheiro com uma
amiga. Cibele alerta Ruy sobre a cam-
panha feita por Ritinha para resgatar
Ruyzinho.

SBT

CARINHA DE ANJO
Rodrigo Antunes entrega o contrato

de comprometimento para que Inácio
assine para o homem empresariar Zeca.
O garoto insiste para o pai assinar,
mesmo sem ler o documento. Jorjão
(Thogun Teixeira) apresenta a escola de
samba para Franciely e convida ela para
fazer um teste de rainha de bateria.
Mais tarde, Franciely escuta Gustavo
conversar com o Padre Gabriel e conta
para Silvestre que Gustavo beijou Cecí-
lia: “Rolou o GuCília”. Rodrigo Antunes
vai até a casa de Luciano e entrega para
o pai dele o contrato de Zeca. O falso
empresário diz que a família parecia pe-
dinte e caiu igual um pato na história.
As meninas pedem para que a Madre

Superiora deixe elas terem aula de fu-
tebol no colégio com Inácio, mas a reli-
giosa diz não.

BELAVENTURA
Enrico encara Severo e diz que ele

estava mentindo o tempo todo sobre
Pietra, que está como sua prisioneira.
Otoniel agradece à Selena pela vonta-
de de ajudar nas expedições de explo-
ração. Ariela pede desculpas a Gonza-
lo, Joniel e Tiana pela forma como che-
gou no dia que voltou da floresta e diz
que estava muito confusa. Joniel expli-
ca tudo sobre o dia do rapto de bebês.
Laurinda assustada diante de Brione,
revela que fora do palácio está cheio de
soldados de Belaventura e que o prínci-
pe veio resgatar Pietra.

O RICO E LAZARO
Joana avisa a Asher sobre o desejo

de Nebuzaradã. Rebeca consegue des-
pistar Sammu. Ebede-Meleque acom-
panha Joaquim e Edissa durante a
fuga. Elga encontra Fassur e diz es-
tar tudo pronto para o casamento. Sha-
miran, as filhas de Evil, Joaquim e
Edissa deixam o palácio. Sammu-Ra-
mat diz que logo estará no poder. Da-
niel se declara para Lia.

Sabine
revela
sua

doença

 • RECORD

 • SBT

DIVULGAÇÃO
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Comércio tem
horário ampliado

O comércio de Cascavel atende
em horário ampliado nesta terça-
feira e amanhã, às vésperas do Dia
das Crianças.

As lojas abrirão das 9h às 20h para
receber aqueles que deixaram para
comprar presentes de última hora.

“É um pedido dos próprios co-
merciantes diante do significado
que a data tem. Depois do Dia das
Mães e do Natal, o Dia da Criança
é visto como o melhor período para
o comércio”, afirma o assessor do
Sindilojas (Sindicato dos Lojistas e
do Comércio Varejista de Cascavel

 Segundo pesquisa da Fecomércio (Federação do Comércio do
Paraná) 48% dos consumidores que forem às compras farão paga-
mento à vista para evitar contas futuras. Outros 20% dizem que o
pagamento será no vencimento do cartão de crédito e 16% no
débito. Somente 16% devem parcelar as compras e 1% do público
da pesquisa não respondeu de que forma pagariam no comércio.

Compra de grama  sintética
A prefeitura abriu licitação na modalidade de pregão presencial para compra

de grama sintética para instalação em praças, parques e outros locais públicos.
O certame prevê o valor máximo de R$ 49,4 mil para a compra do material

para atender necessidades da Secretaria de Meio Ambiente.
A abertura das propostas está prevista para o dia 20 de outubro. Vencerá, a

empresa que apresentar o menor valor.

e região), Bruno Reuter.
A expectativa do sindicato é de

que as vendas ganhem reforço nes-
ses próximos dias e até mesmo um
leve aumento em relação ao ano

passado. “Até mesmo a conclusão
das obras na Avenida Brasil devem
favorecer e estamos otimistas com
relação à previsão de aumento de
10% nas vendas”, completa Reuter.

P esquisa

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

Comércio ficará aberto
das 9h às 20h hoje e

amanhã para as compras
do Dia da Criança
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NOTAS

Em apenas nove dias, o Instituto
Meteorológico Simepar já confirmou
um volume de chuva significativo
para Cascavel. Até a segunda-feira
(9) havia chovido 119 milímetros,
mais da metade do montante pre-
visto para todo o mês de outubro,
que deve chegar a 201 milímetros.

Ontem, o Simepar registrou 63
milímetros de chuva no município
e temperatura mínima de 16,1°C,
ainda na madrugada. A previsão é
de que hoje o tempo fechado de
uma trégua. Conforme o Instituto,

Festival do Carneiro
No dia 15 de outubro, o Rotary
Clube de Cascavel Harmonia e o
Rotary Clube de Cascavel Paz vão
promover a 9ª edição do tradicional
Festival do Carneiro. O evento, que
acontece no CTG (Expovel) tem
cunho beneficente e parte da renda
arrecadada será revertida para o
Hospital Uopeccan. Na compra de
uma mesa para 4 pessoas, o
investimento é de R$280,00 para
consumo no local. Ingressos
pelos telefones (45) 2101-7400,
(45) 2101-7051.

Dia do Professor
A Secretaria de Educação iniciou
na noite de ontem as homenagens
pela passagem do Dia do
Professor (15 de outubro) e do
Servidor Público (28 de outubro).
Em virtude do grande número de
servidores lotados na secretaria,
foi necessário dividir o evento em
três noites para poder acomodar
todos os homenageados. O
primeiro grupo foi reunido ontem
no auditório Emir Sfair. Hoje e
amanhã, os encontros serão
realizados no Teatro Municipal.

Fórum do Empreender
Hoje, a partir das 17h, acontece a
terceira edição do Fórum
Empreender da Acic. Depois do
credenciamento ocorrerá palestra
com Leandro Krug, sobre
Criatividade em vendas. Às 18h45
será realizado talk-show e às 19h30
coffee-break. A palestra seguinte,
às 20h, será com Jeff Aragon. O
encerramento ocorrerá com
sorteio de brindes. A inscrição são
fraldas geriátricas tamanhos M ou
G que serão entregues a uma
instituição de caridade.

 Reportagem:Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Outubro chuvoso!

não deve chover nos próximos três
dias. O que permanece é a nebulo-
sidade, especialmente durante a
manhã. Há previsão ainda de raja-
das de vento de até 43 km/h.

O que muda também são as tem-
peraturas. A partir de hoje, as míni-
mas aumentam pelo menos três
graus, chegando a 19°C nesta ter-
ça, com máxima de 28°C. Já na quar-
ta-feira (11), há a probabilidade de
que os termômetros marquem 31°C
no decorrer do dia, que amanhece
com mínima de 18°C.

Feriadão
Na quinta-feira (12), feriado em
comemoração ao Dia de Nossa
Senhora Aparecida, não chove.
Os termômetros em Cascavel
ficam entre 23°C e 28°C. Já na

sexta-feira (13), a chuva retorna
e segundo o Simepar, vem

acompanhada de trovoadas.

 Só na segunda-feira (9)
choveu 63 milímetros

em Cascavel

Segunda-feira (9) amanheceu com céu “fechado” em CASCAVEL

Outubro chuvoso!
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 63
Homicídios 50
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 940
Furtos 2.776
Veículos (furtos/roubos) 810
Outros 2.906

Acidentes 2.051
Colisões 1.983
Atropelamentos 167
Mortes 45

Não vai colaborar

 Vitima de uma tentativa de ho-
micídio na noite de domingo, na Ave-
nida Piquiri, no Bairro Interlagos,
Cesar Augusto Monteiro, de 26 anos,
disse que não vai colaborar com a
polícia na elucidação do crime.

A informação foi repassada on-
tem, por meio de nota, pela delega-
da Mariana Vieira, responsável pela
Delegacia de Homicídios. Segundo
ela, as investigações apontaram que
Cesar estava em outro local, fazen-

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

do uso de álcool e de entorpecentes,
antes de receber socorro médico.

De acordo com informações da
Polícia Militar, mesmo esfaqueado
Cesar teria pulado o muro de várias
casas para tentar fugir do agressor.
Eles teriam acionado a polícia, que
confirmou a tentativa de homicídio.

Socorro
Com ferimentos no tórax,
Cesar foi atendido por
socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência) e
encaminhado, em estado
grave, ao Hospital Universitário
de Cascavel.
Quem tiver informações sobre
o caso pode repassar, de forma
anônima, pelos telefones 197,
181 e ainda pelo celular do
plantão da Delegacia de
Homicídios
(45) 99909-3842.

Magal
A Delegacia de Homicídios divulgou ontem uma nota sobre a tentativa de
homicídio registrada contra Antônio Mendes de Almeida, popularmente

conhecido como Toninho Magal, no dia 25 de setembro.
Conforme as investigações, Magal esperava uma jovem na Avenida Piquiri,

no Brazmadeira. A garota, uma adolescente de 14 anos, confirmou as
informações e assumiu a autoria das facadas desferidas no homem.

Em depoimento, a menor apresentou sua versão sobre o que a motivou
cometer o ato infracional e, por conta do conteúdo de suas declarações,

uma cópia do procedimento foi encaminhada ao Nucria (Núcleo de
Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes).

Magal foi atingido por golpes de faca nos braços e no pescoço. O homem
de 56 anos procurou atendimento por conta própria no Hospital Nossa
Senhora da Salete que acionou a Polícia Militar. Aos policiais, ele teria

repassado informações contraditórias sobre o crime.

MESMO FERIDO, homem pulou muro de várias casas para fugir do agressor
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Excesso de velocidade, impru-
dência e falta de atenção são apon-
tadas como as principais causas
de atropelamentos em Cascavel.
Segundo um levantamento diário
feito pela reportagem do Hoje
News, até ontem, 17 pessoas
morreram vitimas de atropelamen-
to na cidade. Os números são 21%
a mais do que no mesmo período
do ano passado, quando foram con-
tabilizados 14 óbitos.

A última delas foi a idosa Inês
Campanharo Dalla Costa, de 81
anos, atropelada na tarde de quar-
ta-feira, no cruzamento da Avenida
Brasil com a Rua Duque de Caxias,
em frente a Catedral Nossa Senho-
ra Aparecida.

Inês atravessava a pista sobre
a faixa de pedestre e foi atingida
por uma Honda Biz. Ela estava com
TCE (Traumatismo Crânio Encefáli-
co) leve, contusões e escoriações
nos braços, nariz e cabeça. A mu-
lher ficou internada no Hospital Uni-
versitário de Cascavel, onde mor-
reu dois dias depois.

Um dos dados mais preocupan-
tes é que, das 17 mortes por atro-
pelamento contabilizadas este ano,
12, ou seja, mais de 70% acontece-
ram no perímetro urbano. A primei-
ra morte nas ruas de Cascavel foi
de outra idosa, Ivani de Paula Araú-
jo, de 86 anos, no dia 24 de feverei-
ro.  Ela atravessava a Rua Visconde
de Guarapuava, próximo a Rua Pa-
raná, quando foi atingida por um
veículo. Ela chegou a ser socorrida,
mas morreu no hospital. Já no dia

Atropelamentos
matam 21% a mais

13 de março a vitima foi Regiane
Sinardo, atropelada no cruzamento
da Avenida Brasil com a Rua 13 de
Maio. Cinco dias depois, Irineu Pe-
dro da Silva Junior, de 21 anos, foi
atropelado na marginal da BR-277,
próximo ao Parque de Exposições
Celso Garcia Cid.

 Investigação
Um dos casos mais polêmicos de

atropelamentos foi o de
Reginaldo Pereira Cort, morto no

domingo do Dia das Mães,
quando saía da igreja, na Avenida

Brasil. O caso foi repassado à
Polícia Civil, que ainda investiga se

o veículo que atingiu o homem
estaria ou não participando de

um racha. Populares disseram que
dois carros teriam envolvimento
no acidente e que estariam em

alta velocidade.
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 Vakinha para custear despesas
Além das inúmeras mortes, os atropelamentos têm causado grandes sequelas

aos pedestres em Cascavel. Um dos exemplos é o caso do jovem Bruno Eduardo
Werle, de 22 anos. Ele foi atropelado por uma motocicleta, conduzida

supostamente por um adolescente de 15 anos na madrugada do dia 22 de
setembro. Muito ferido, Bruno foi atendido por socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e encaminhado ao
Hospital Universitário de Cascavel. O jovem teve TCE (Traumatismo Crânio

Encefálico) grave, sangramento no nariz e ouvido, fratura na perna esquerda e
diversas escoriações pelo corpo. Conforme familiares, Bruno passou por cirurgia

na perna, controlada uma infecção devido a perfuração nos pulmões, e ele
permanece internado no HU. Conforme a madrasta de Bruno, Deise Tumiski,

assim que o jovem não apresentar mais quadro febril, poderá ter alta. “Ele está
em coma. Alguns médicos dizem que são poucas as chances dele acordar, mas
como para Deus nada é impossível, vamos levar ele à centros especializados de

neurologia. Não podemos aceitar esse diagnóstico”.
Segundo ela, como os tratamentos são bem caros, e no momento a família não
possui condições, decidiram criar a vakinha online para pedir ajuda. “Temos uma

meta de R$ 150 mil e com esses recursos vamos ajudar o Bruno”.

Crianças
Duas crianças, uma de dois e outra de
um ano, também morreram este ano

vitimas de atropelamentos. Ester
Jovelina Dalmazo Freitas Gimenez, de 2

anos, foi atropelada acidentalmente
pelo tio, no Bairro Santa Felicidade, no
dia 28 de março. Já a pequena Lohayne
Helena de Oliveira, de apenas um ano,
faleceu no dia 30 de abril, no mesmo
bairro. Em abril, dois homens, um que

até hoje não foi identificado e Amadeus
Rocha de Matos foram atropelados na

BR-467. No mesmo mês, Edson
Fernandes, Eni Aparecida Cantelli e José
Osmar Silva do Nascimento morreram

no trânsito cascavelense.

OUTRAS VÍTIMAS
Nos dias 28 e 29 de junho outras duas pessoas morreram por conta de um
atropelamento. Judete Inês Nicolao fazia caminhada na Avenida Tancredo

Neves, no Bairro Alto Alegre e, ao atravessar a via, foi atingida por um
veículo.  No dia seguinte, José Teixeira Neves, de 71 anos, atravessava o

cruzamento das ruas Alfredo Dalmina com Minas Gerais quando foi
atingido por um veículo, que não conseguiu parar. Dia 3 de agosto a vítima
fatal foi Maria Aparecida Teixeira de Oliveira, de 49 anos. Ela foi atingida

por um carro na BR-277, próximo ao Trevo do Guarujá. Já no dia 25 de
agosto, morreram Avelino Cruz de Oliveira e José Augusto Moraes. Avelino
saía de um ônibus metropolitano e, ao cruzar a BR-277, foi atingido por um
caminhão. A noite, José Augusto morreu na marginal da BR-277, próximo

ao Lago Municipal, quando foi atropelado por uma motocicleta.

 Meta da família
é arrecadar

R$ 150 mil para
custear despesas

do tratamento

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

Do topo do arranha-céu

L uxuoso
 Porta adentro é impressionante o espaço do luxuoso e milionário

apartamento com 248 metros quadrados. São quatro unidades por andar.
Todas elas com vistas privilegiadas, já que o edifício arranha-céu não tem
outro do mesmo porte ao redor.  O investimento inovador que recebe o

nome do presidente dos EUA entre 1861 e 1865, é da conceituada
construtora Saraiva de Rezende.  Espaço para música, cinema, jogos e

brinquedos, lavanderia industrial, campo de golfe estão entre os
diferenciais do edifício.  “O que planejamos é um espaço para o lazer e

entretenimento de toda a família com segurança e conforto”, destaca o
responsável pela construtora, engenheiro Jadir Saraiva de Rezende.

DO TOPO do maior edifício de Cascavel é possível ver toda a cidade e até a vizinha Toledo

A visão que se tem de Cascavel
a cerca de 100 metros de altura é
surpreendente. Embora o sentimen-
to de quem esteja nesse ponto pos-
sa prevalecer a qualquer palavra,
tentamos por meio dos registros
das imagens expressar a grandio-
sidade e a beleza de nossa cidade.

Detalhes que pelas ruas não con-
seguiríamos nem imaginar, lá do alto
obsevarmos atentamente. Os edifí-
cios que consideramos alto olhando
de baixo para cima, do topo aonde
chegamos se tornam pequenos.

Apesar de toda a tecnologia
que nos permite ter esses mes-
mos registros sem sair do lugar,
os nossos clicks foram feitos ma-
nualmente do 27º andar do edifí-
cio Abraham Lincoln, o mais alto
de Cascavel, localizado na Rua

Natal, no Centro de Cascavel.
Em menos de um minuto subi-

mos pelo moderno elevador até o
último andar onde é possível fazer
imagens da cidade de todas as di-
reções, do nascer ao pôr do sol.

Se de um lado a estrutura dos

prédios e casas com piscinas cha-
mam a atenção, do outro é possí-
vel observar, com a colaboração
tempo, o movimento de veículos na
BR 467 e até mesmo a cidade vizi-
nha de Toledo. Por outro ângulo está
à vista o aeroporto de Cascavel.
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Giro da
Violência

Será repassada hoje, na Escola
de Governo, a partir das 8h30, uma
sala no Aeroporto de Cascavel para
os trabalhos da Polícia Federal e a
Receita Federal. O local é um es-
paço que já existe há vários anos
no aeroporto, de 42 metros quadra-
dos, e que foi totalmente remode-
lado para suprir as necessidades
das duas corporações.

Participam da assinatura da ces-
são o prefeito Leonaldo Paranhos,
o presidente da Cettrans (Compa-

Formatura na quarta-feira
Está marcada para a amanhã, a partir
das 9h30, a formatura de
encerramento do Curso de Controle de
Distúrbios Civis – Categoria Cabos e
Soldados. A solenidade acontece na
sede do 6º Batalhão de Polícia Militar
e, em caso de chuva, será transferido
para o Teatro Emir Sfair. Ao todo 35
policiais militares das mais diversas
cidades do Estado participaram do
treinamento por cerca de 30 dias.

Mãe e filho
Dois veículos se envolveram em um
acidente na tarde de ontem, no
cruzamento das ruas Manoel Ribas com a
São Paulo, no centro de Cascavel.
Segundo populares, o condutor de uma
Mercedes seguia pela São Paulo e
acabou atingido pelo Corsa. O
cruzamento é controlado por semáforo.
Uma mulher e um menino, que eram
passageiros do Corsa, ficaram feridos. O
menino foi levado a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Pediatria e a
mulher, mesmo com escoriações, recusou
encaminhamento hospitalar.

 Reportagem: Tissiane Merlak

Veículo recuperado
PRF CASCAVEL

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) de
Cascavel recuperou ontem, na BR-277,
um veículo com queixa de furto.
Segundo a polícia, o Gol estava
abandonado às margens da rodovia,
na região do Parque São Paulo, e teria
sido furtado horas antes, em Formosa
do Oeste. O carro foi levado ao pátio
da 15ª SDP (Subdivisão Policial).Sala remodelada

no Aeroporto
nhia de Engenharia de Transporte
e Trânsito), Alsir Pelissaro, o dele-
gado-chefe da Polícia Federal, Mar-
co Smith, e o delegado-chefe da
Receita Federal, Paulo Bini.

De acordo com a Cettrans, a
sala contará com um espaço de
desmuniciamento, espaço para re-
vista íntima masculina e feminina,
vistoria de bagagens despachadas
e monitoramento de possíveis ocor-
rências de atos ilícitos e de desca-
minho.

F iscalização
A modernização e remodelagem na sala do aeroporto é uma necessi-

dade latente em Cascavel. Utilizado para despachar inúmeros produtos
de origem duvidosa, como drogas, eletrônicos e outros produtos, com a
fiscalização mais apertada, os casos tendem a diminuir.

Ainda quando assumiu a chefia da delegacia da Polícia Federal, o
delegado Marco Smith citou que a melhoria nos atendimentos presta-
dos pela corporação no aeroporto era uma de suas metas.

Uma vela acesa teria causado um princípio de incêndio na tarde de ontem em
uma residência em Cascavel. O Corpo de Bombeiros foi acionado na Rua das
Andorinhas, no Bairro Floresta. Populares viram a fumaça em um dos cômodos
nos fundos da casa e acionaram os brigadistas. Não havia nenhum morador na
casa no momento do incêndio, que queimou roupas, móveis e parte da sala.

AÍLTON SANTOS

LOCAL 07CASCAVEL, 10 DE OUTUBRO DE 2017

Unioeste:
Três Artigos da Universidade

Estadual do Oeste do Paraná (Uni-
oeste) foram premiados pelo V En-
contro Nacional Acadêmico de Se-
cretariado Executivo (Enasec) even-
to da Associação Brasileira de Pes-
quisa em Secretariado (ABPSEC)
que visa disseminar e fortalecer a
pesquisa no âmbito secretarial.

O tema “Produção Cientifica do
Grupo de Pesquisa em Secretaria-
do Executivo Bilíngue Rumo ao
Stricto-Sensu: Mutatis” ficou com
o primeiro lugar na categoria de ar-
tigos completos. O trabalho foi rea-
lizado pelas alunas Carla Maria
Schmidt, Keila Raquel Wennin-
gkamp, Ivanete Daga Cielo, e Fer-
nanda Cristina Sanches.

Na categoria de resumo expan-
dido as acadêmicas Larisse Danie-
la Hoffmann, Daniela Carolina Are-
nhardt, e Ivanete Daga Cielo fica-
ram com o segundo lugar, com o
artigo intitulado “Curso de Secre-
tariado Executivo: Fator de Empre-
gabilidade”. Ainda na mesma cate-
goria, a Unioeste também obteve a

Enasec
A quinta edição foi organizada em
parceria com a Universidade São
Judas Tadeu em São Paulo. Esta
edição teve como tema Pesquisa e
formação acadêmica em Secretariado:
continuidades, descontinuidades,
perspectivas e desafios. Além de
palestras e mesas-redondas, a
programação contempla apresentação
de trabalhos científicos, exposição
de pôsteres, feira literária, assembleia
da ABPSEC e realização de minicursos
em torno da temática do evento.

3 artigos
premiados

3ª colocação com o artigo “Perfil
Profissional do Secretariado Execu-
tivo: Avanços Conceituais e de Mer-
cado a Partir da Década de 2000-
Etapa 2 de estudos”, que foi elabo-
rado pelas acadêmicas Ednilse
Maria Willers, Leiziane Lopes, Lua-
na Buzolin e Samantha Fröhlich

Trabalhos elaborados
por acadêmicas
da Unioeste se

destacaram em evento

A
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Só jogo decisivo

 Após dois anos de muita disputa
as Eliminatórias Sul-Americana para
a Copa do Mundo de 2018 chegam
ao fim nesta terça-feira, com cinco
jogos marcados para iniciarem simul-
taneamente às 20h30 (de Brasília),
válidos pela 18ª e última rodada.
Com apenas o Brasil garantido, Uru-
guai, Chile e Colômbia tem jogos
complicados pela frente mas depen-
dem apenas de si mesmo para ficar
com a vaga. Por outro lado, a Ar-
gentina corre o risco de não conse-
guir se classificar nem para a repes-
cagem. O Paraguai também tem
chances de se garantir no Mundial.

Garantido na Copa do Mundo há
três rodadas, o Brasil recebe o Chile
no Allianz Parque, em São Paulo, vi-
vendo um dilema: se vencer termi-
na mais líder do que nunca e se for
derrotada pode complicar a vida da
Argentina - seu maior rival no fute-
bol. O Chile está na terceira coloca-
ção com 26 pontos e se chegar aos
29 não pode mais ser alcançado pe-
los argentinos, que jogam fora de
casa diante do Equador, no Estádio
Olímpico Atahualpa, precisando a
todo custo dos três pontos.

Outro time que está bem próximo

O Paraguai é outra seleção que corre por fora de olho na vaga. Com 24
pontos, o time paraguaio está em sétimo e recebe a lanterna Venezuela no

Estádio Defensores del Chaco precisando vencer e torcer por tropeço de
menos duas das quatro seleções ao seu alcance (Chile, Colômbia, Peru e

Argentina) para, no mínimo, garantir vaga na repescagem. Já a Argentina,
também fora da zona de classificação direta e da repescagem, precisa
vencer o Equador e torcer por pelo uma das três possibilidades: Chile

empatar ou perder para o Brasil; Peru e Colômbia empatarem; Peru vencer
a Colômbia por um saldo menor que o da Argentina contra o Equador (ex:
Argentina 2 a 0 e Peru 1 a 0). Entretanto, há possibilidades dos argentinos

irem à Copa até mesmo com derrota nesta noite.

da vaga é o Uruguai. A Celeste recebe
a Bolívia e dependendo de uma com-
binação de resultados, pode se classifi-
car até com um empate no Estádio
Centenário, em Montevidéu. Já os
bolivianos apenas cumprem tabela.

Já no embate mais aguardado da
noite o Peru recebe a Colômbia em
Lima. Na terceira colocação com 26
pontos, os visitantes dependem ape-
nas de si para ficar com a vaga. Po-
rém se os donos da casa vencerem
serão eles que avançarão. Em caso
de empate, as duas seleções podem
se complicar, caso Argentina vença
o Equador. O que não há duvida é
que uma das duas seleções irá para
a repescagem.

Paraguai e Argentina

Já são 17
Com Sérvia e Islândia agora a
Europa tem oito países
classificados à Copa 2018. Rússia
(país anfitrião), Alemanha,
Inglaterra, Bélgica, Polônia e
Espanha são os outros. Pela
Ásia, Irã, Japão, Coreia do Sul e
Arábia Saudita estão
classificados. Já México e Costa
Rica estão confirmados como
representantes de América do
Norte, Central e Caribe,
enquanto continente africano já
tem Egito e Nigéria no Mundial,
e a América do Sul tem o Brasil
confirmado, totalizando 17
seleções confirmadas.
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Bandeira da Paz
O vereador Jaime Vasatta tomou uma

iniciativa para ‘promover a paz’ no
Legislativo. Ontem, o vereador

estava com uma bandeira branca na
mesa. Simbolizando paz. O pedido

‘indireto, mas direto’ foi para os vereadores Alécio
Espínola e Fernando Hallberg, que engataram em

uma briga por conta da Lei que regulamenta a
atividade dos conselheiros tutelares.

POSSE CONSELHO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Continua a expectativa para a reforma política do
governo Paranhos.

 O prefeito pretende encaminhar a proposta da
reforma até o fim do mês à Câmara de Vereadores.

 Três estudos foram realizados, um mais radical, um
‘meio-termo’ e outro mais leve em impacto
administrativo financeiro.

 Algumas mudanças foram necessárias e, de
acordo com a Secom, a imprensa e a população
terão acesso apenas à reforma escolhida.

Tomaram posse na manhã de ontem os novos
membros do Conselho Municipal de Assistência
Social. O mandato dos conselheiros é de dois anos.
O da diretoria de um ano. A presidente eleita é
Maria Tereza Chaves. O vice é o secretário de
Assistência Social Hudson Moreschi.

E falando em paz...
Quando o Alécio foi usar
a tribuna livre, começou
o discurso com “diante
do que aconteceu na
semana passada”.
Imprensa, plateia,
papagaio e periquito
ficaram ‘ligados’,
crentes de que haveria
mais troca de farpas.
Mas, na verdade, o
vereador usou a tribuna
para falar a respeito da
tragédia que ocorreu na
creche em Minas Gerais,
que resultou na morte
de crianças.

Quanto compromisso
Alécio era o primeiro
inscrito para falar. O que
foi estranho, e bem
estranho, é que muitos
vereadores, quando foi
dito que Alécio era o
primeiro inscrito,
disseram ter
compromisso e se
retiraram da sessão da
Câmara. Quanto
compromisso, hein,
vereadores!

Fora da sessão
E falando em ausência, o
vereador Rômulo
Quintino não
compareceu à sessão
dessa segunda-feira.
Quem ocupou a cadeira
da vice-presidência foi
Celso Dal Molin. De
acordo com a assessoria
da Câmara de
Vereadores, a
justificativa da falta foi
por conta de problemas
de saúde.

 DIVULGAÇÃO

Doação de
terreno para

colégio estadual

Durante sessão da
Câmara de ontem, os ve-
readores aprovaram o
projeto de Lei que desti-
na um terreno do Muni-
cípio, na região do Con-
junto Riviera, para cons-
trução de um colégio es-
tadual. O projeto vai hoje
para segunda votação, e
deve ser aprovado.

O colégio é a princi-
pal demanda de infraes-
trutura que ainda falta
para atender à popula-
ção que se mudou
para as casas do
Minha Casa Minha

Vida. No Conjunto, há
uma escola municipal,
dois Cmeis (Centros Mu-
nicipais de Educação In-
fantil) e uma USF (Unida-
de de Saúde da Família).
Isso para atender às
2.089 famílias que ha-
bitam por lá.

Durante a sessão, os
vereadores também apro-
varam a instituição da
campanha Setembro Ama-
relo e o Dia Mundial de
Prevenção ao Suicídio.

PROJETO foi discutido e votado na sessão de ontem

Moção
Na onda das ‘moções’, os vereadores discutem e

votam hoje o repúdio ao Museu de Arte Moderna de
São Paulo, por realizar uma exposição que, segundo
os vereadores, incita a pornografia e a pedofilia. Sem
entrar no mérito da exposição em si, os vereadores
estão mesmo longe de saber o que é prioridade e vai
afetar na vida da população cascavelense.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá
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Sem surpresas
no autódromo

Sem surpresas,
foram conhecidos

os quatro campeões
do Campeonato

Paranaense de
Velocidade 2017.

A 3ª e ultima etapa da temporada
foi disputada sábado e domingo no
Autódromo Zilmar Beux, em Casca-
vel. Foram duas provas equilibradas
nas categorias Marcas A, Marcas B,
Turismo e Turismo 5000.

Na categoria Marcas A, o curiti-
bano Gustavo Magnabosco venceu
as duas provas e confirmou o títu-
lo, tornando-se tricampeão (2013,
2016 e 2017). O cascavelense Thi-
ago Klein foi o segundo colocado,
seguido de Paulo Bento (Cascavel),
Edoli Caus Júnior (Cascavel) e An-
drei Carta/Ruslan Carta (Curitiba).
Com o terceiro lugar, Paulo Bento

se sagrou vice-campeão e a dupla
Andrei Carta/Ruslan Carta ficou
com a terceira colocação.

Na categoria Marcas B, a vitória foi
do curitibano Edson Bueno, com Caio
Carvalho (Cascavel) em segundo e
Rafael Barranco (Curitiba) em tercei-
ro. Com o terceiro lugar, Rafael Bar-
ranco, que liderou o campeonato do
começo ao fim, garantiu o título. O
domínio foi dos curitibanos, com Ed-
son Bueno em segundo e a dupla
João Paulo Naunes/Alisson Nurnberg
em terceiro.

Na categoria Turismo a vitória
foi da dupla Márcio Ymagava/Lu-

cas Inoue, de Londrina. A segun-
da colocação foi da dupla Rodrigo
Kostin/Roberto Baú, de Curitiba,
ao passo que Caio Botelho/Adria-
no Botelho, de Londrina, terminou
em terceiro. O resultado da corri-
da foi o mesmo da classificação
geral da categoria.

Já na Turismo 5000, cujos partici-
pantes são todos de Curitiba, Armin
Kliever conquistou a vitória, tendo
Anderson Andrade em segundo e
Marco Antônio Garcia em terceiro.
Anderson sagrou-se campeão, com
Armin vice-campeão e Marco Antô-
nio em terceiro.

FÁBIO DONEGÁ
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Separar o lixo sólido do orgâni-
co e multa para quem não cumprir
com a lei. Proposta muito bonita
no papel, mas que ou deve ser ve-
tada pelo Executivo ou deve ficar
na gaveta. Isso se for aprovada
em segunda votação durante a
sessão de hoje, na Câmara de Ve-
readores de Cascavel.

Em uma longa e cansativa dis-
cussão, o Legislativo debateu e
aceitou, em primeira votação, o pro-
jeto 123/2017 de Mauro Seibert,
que aborda o assunto.

Mas a dúvida que surgiu em
muitos vereadores e que permane-
ce ainda sobre o projeto é: de que
forma ele será cumprido?

Isso porque a proposta é bem

Como fica
a fiscalização?

clara. Quem não fizer a separação
dos resíduos sólidos dos orgânicos
vai ganhar uma notificação, depois
multa e em caso de reincidência,
multa dobrada.

E é aí que fica no ar. Os coleto-
res vão abrir o lixo em frente às
casas e revirar para saber se há
lixo sólido misturado ao orgânico?
Em caso de prédios ou condomí-
nios, como verificar de quem é o
lixo? A Secretaria de Meio Ambi-
ente tem funcionários suficiente
para fiscalizar isso, se a lei for
aprovada e sancionada?

A tavessadores
A Secretaria de Meio Ambiente também afirma
estar com dificuldade com atravessadores.
Catadores que ficam sabendo do dia da coleta,
recolhem o lixo das casas antes e ‘esquecem’ de
devolver o saco de ráfia. “Estamos elaborando,
inclusive, um decreto, dizendo que o saco de ráfia
só o município que fornece e quem pegar para si
pode ser multado”, explica Berté.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Para a última pergunta, se a Secretaria tem pessoal suficiente para fazer
essa fiscalização, a resposta é não. A pasta tem, atualmente, 70
funcionários que são efetivamente do Município. Quem faz a coleta de
lixo na cidade é uma empresa terceirizada, a OT Ambiental. E seria
necessário pelo menos um fiscal com cada caminhão durante a coleta para
fazer o registro de quem separa ou não o lixo.  “Hoje esse trabalho de
recolhimento já é realizado com previsão de separação do lixo da
população por meio da Coleta Legal. A Prefeitura distribui sacos de ráfia
para a população e faz esse recolhimento, destinando os resíduos sólidos
às duas cooperativas credenciadas. Que são beneficiadas e fazem essa
reciclagem. Ainda assim, muita gente mistura o lixo”, afirma o secretário de
Meio Ambiente, Juarez Berté. São apenas sete caminhões para
recolhimento de lixo. E é muito lixo: são 250 toneladas produzidas por
dia em Cascavel, somando o sólido e o orgânico.

A resposta é não

RESÍDUOS SÓLIDOS:
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O Campeonato Metropolitano de
Marcas de Cascavel, encerrado
domingo, no Autódromo Zilmar
Beux, foi dos mais equilibrados dos
últimos 10 anos. Como era espe-
rado, os campeões das categorias
Marcas A e Marcas B só foram co-
nhecidos na segunda prova da 8ª e
última etapa. Thiago Klein, na ca-
tegoria Marcas A, e Caito Carvalho,
na Marcas B, foram os campeões.

Thiago Klein ganhou as duas pro-
vas da categoria Marcas A e garan-
tiu o titulo, tornando-se tricampeão.
Paulo Bento foi o segundo coloca-
do e garantiu o vice-campeonato.
Também no domingo ele comemo-
rou o vice-campeonato no Campeo-
nato Paranaense. Edoli Caus foi o
terceiro colocado na prova e o ter-
ceiro no campeonato.

Já na categoria Marcas B, a vi-
tória foi do curitibano Edson Bu-
eno, mas com o segundo lugar o
cascavelense Caito Carvalho se

Metropolitano
do equilíbrio

sagrou campeão. Em terceiro che-
gou a dupla Cleves Formentão/
Gabriel Formentão ao passo que
o quarto foi Marcelo Beux, posi-
ção que lhe garantiu o título de
vice-campeão.

Na categoria Turismo 1.600 I,
vitória de Marcos Cortina, que su-

biu para esta categoria na etapa
anterior. O campeão antecipado foi
Gabriel Formentão, que após garan-
tir o título optou por passar a com-
petir na categoria Marcas B já na
atual temporada. Na categoria Tu-
rismo 1.600 C, vitória de Eduardo
Weirich, campeão antecipado.

FÁBIO DONEGÁ

MARCOS CORTINA venceu
na categoria Turismo 1.600
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THIAGO KLEIN sagrou-se
tricampeão da categoria Marcas A

POLÍTICA 05CASCAVEL,  10 DE OUTUBRO DE 2017

RESÍDUOS
VOLUMOSOS
Também é feito o recolhimento de
lixo volumoso. O cascavelense que
desejar o serviço pode solicitar pela
Secretaria do Meio Ambiente,
pelo telefone 45 3223-6635 e
agendar para que busque o material
em casa, ou levar até o Ecolixo, que
fica na Rua Manaus. A Secretaria
só recebe o material de pessoa
física, não de empresas. Ainda há
dificuldade para recolher nas casas
o volumoso, já que a Secretaria,
desde o início do ano, atua com
apenas um caminhão para
esse serviço.

A Coleta Legal funciona exceto nos distritos de Cascavel. Na área
central, a coleta é feita duas vezes por semana. Nos demais bairros,
uma vez por semana. E apesar da reclamação de muitos cascavelenses
de que o caminhão não passa ou de que não sabe os dias que o
trabalho é realizado, o secretário de Meio Ambiente Juarez Berté
garante que isso é informado. “Tivemos dificuldades nesse novo
contrato, nos primeiros 90 dias, por conta da formatação e divisão
por regiões da coleta. Mas agora temos pessoal que vai até as casas
distribuir material informando como fazer a separação e o saco de
ráfia”, garante.

Coleta e estrutura

É POR ISSO...
...Que durante votação na Câmara,
o vereador Serginho Ribeiro pediu
adiamento da votação do projeto
por três sessões. Pedido esse que
foi derrubado. O vereador Mauro
Seibert tem justificativa para a
fiscalização. “Em Francisco Beltrão é
feito isso. Os coletores vão às
casas, pegam o material e identificam
quando está misturado. Passam para
a empresa contratada, que passa
para a Prefeitura, que notifica o
responsável”.
Quando questionado a respeito da
‘correria’ em que trabalham os
catadores, se eles conseguiriam fazer
o serviço, Mauro rebate: “será que
essa correria é pressa para terminar o
trabalho logo e ir embora? Se existe
uma pressa é porque alguma coisa
está mal projetada”.

LEI QUE JÁ É LEI
Diga-se de passagem, os vereadores
estão ‘perdendo tempo’ e bastante
tempo, discutindo uma lei que já é

lei. A Lei Federal Nº 12.305, de 2
de agosto de 2010, institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos. Há
quem diga que a proposta por aqui

seja apenas para haver uma
‘regulamentação municipal’. Ou para
que seja mais uma legislação que não

vai ser cumprida.

Lixo esteve
em pauta

ontem e volta
à discussão

hoje

PROJETO é do vereador Mauro
Seibert, que citou Francisco Beltrão
como cidade em que a fiscalização
funciona
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Os súditos se casam anarquicamente por conta e risco,
mas a realeza precisava amar por questões de Estado e man-
ter uma discreta alcova à margem da moralidade.

Os áulicos do jovem Pedro II lhe encomendaram uma
princesa europeia e o Reino das Duas Sicílias enviou a ima-
gem de uma jovem belíssima. Casou-se por procuração e ao
conhecer a esposa se assustou com uma garota feiosa, nada
a ver com o lindo retrato.

O nome do navio que trouxe a princesa Teresa Cristina
era Constituição. Por azar ou maldição, desde o estelionato
da princesa, em 1843, toda Constituição tem uma bela face e
maneiras gentis, mas a aplicação da maravilha retratada re-
vela uma megera intragável.

Provas disso foram as cruéis ditaduras que a Nação já
sofreu e as democraduras como a do atual Centrão, que rece-
beu o Brasil doado pelos ex-ditadores do 1º de abril.

A Constituição maravilhosa feita feia por PECs pecamino-
sas e várias traições obriga a entender o contrário do que diz o
marketing governista. A crença difundida pela propaganda ofi-
cial é que o Brasil já venceu a crise e vive a “retomada” do
crescimento, com mais empregos e “sustentabilidade”.

A princesa não bate com a realidade. É uma lengalenga
de dois propósitos: primeiro, evitar que o presidente Michel
Temer perca o mandato antes de 2019; segundo, vencer a
incerteza que toma conta do país e do “mercado”, divindade
que escolhe os governantes e cobra seus favores.

O resto é isso que o cotidiano e o bolso revelam a cada
passo: medo, angústia e muita desconfiança.

A bela princesa
e o bolso vazio

 Corrigindo
Na edição de ontem, na
coluna obituário, o nome
correto do homenageado é
Imildo Talini e não Inildo
Talini, como foi publicado.
Pioneiro de Cascavel e que
atuou no mercado de
serraria, Imildo foi casado
com Maria Mirtes Bresolin
Talini. A UPA (Unidade de
Pronto Atendimento)
Brasília leva o nome de
dona Mirtes. Imildo faleceu
no dia 24 de setembro em
Cascavel, em decorrência
de um câncer.
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“Nossa merenda tem
garantido uma

alimentação saudável
para nossas crianças
e a geração de renda

para pequenos
agricultores da

região.”

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

O bom humor do
vereador Jaime
Vasatta que levou
uma pequena
bandeira à sessão
de ontem em um
pedido de paz
entre Hallberg e
Alécio

A instabilidade
do aeroporto
de Cascavel
que na manhã
de ontem era o
único do País
que estava
fechado.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

28
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19 31
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CHEIA
05/10 - 15h40

18

Nebulosidade
variavel

Parcialmente
nublado com chuvas
e trovoadas isoladas

Parcialmente
nublado com chuvas
e trovoadas isoladas



CRESCENTE
27/09 - 23h53

MINGUANTE
12/10 - 09h25

NOVA
19/10 - 17h12

Nebulosidade
variavel

Vereador Paulo Porto,
ao criticar uma

possível terceirização
da merenda escolar.

Alceu A. Sperança
Escritor

alceusperanca@ig.com.br

 Prêmio Amop
O prazo para inscrições ao
12º Prêmio Amop de
Jornalismo termina hoje. O
tema deste ano é
Agronegócio e a novidade
desta edição é a inclusão
da categoria Web, voltada
a sites e blogs, que se soma
às categorias já existentes:
Televisão, Rádio, Impresso
e Fotografia. Após o
encerramento do prazo de
inscrições, começa a etapa
de avaliações, feitas por
coordenadores e
professores de Jornalismo.

DIVULGAÇÃO
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gente@jhoje.com.br

Fórum  Empreender
Hoje, a partir das 17h no

auditório da Acic, ocorre a
terceira edição do Fórum
Empreender da Acic. Entre

os palestrantes estão
Leandro Krug e Jeff Aragon.

oOo
O ingresso são fraldas

geriátricas e alimentos que
serão entregues ao Asilo São

Vicente de Paulo.

Festival de Teatro
O 31º Festival de Teatro de
Cascavel ocorre de 12 a 21

de outubro. A grande
novidade desta edição são
as apresentações que serão
realizadas em vários espaços

públicos para que toda a
população possa ter acesso
aos espetáculos. O público

poderá prestigiar: Mostra de
Rua, Mostra Comunitária,

Mostra Universitária, Mostra
Infantil e Mostra

Paranaense.

Padre Sertanejo
Dia 29 de outubro o Padre

Alessandro Campos,
conhecido como o Padre

Sertanejo do Brasil, estará
em Cascavel pela primeira

vez. Ele vai se apresentar no
Centro de Convenções de

Cascavel, às 16h. Mais
informações pelo telefone

(45) 9 9990-4656.

Caminhada Rosa
A caminhada que  seria realizada no sábado foi transferida
para o dia 14. 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.

A alegria não está nas
coisas, está em nós.

 Goethe

Em ensaio produzido
por Vera e Grasi, a bela
ANA CAROLINA GUSSI

Daniela Martins

DIVULGAÇÃO

Festival do Carneiro
Dia 15 de outubro, o Rotary
Clube de Cascavel Harmonia
e o Rotary Clube de Cascavel

Paz vão promover a 9ª
edição do tradicional
Festival do Carneiro. O
evento é beneficente e

parte da renda arrecadada
será revertida para o
Hospital Uopeccan.

oOo
O evento será realizado a

partir das 11h30, na Expovel.
Mais informações pelos

telefones (45) 2101-7400,
2101-7051 ou 2101-7025.



VISÃO DO ALTO
Do topo do edifício mais alto de Cascavel, ainda

em construção, as imagens são impressionantes.
É possível avistar a cidade de todos os ângulos, a

zona rural e até mesmo a vizinha Toledo.
 Pág. 08  , 10/10/2017
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Licitação tem
economia de
R$ 1,7 milhão
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Comércio amplia
horário de
atendimento
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30
Brasil enfrenta
o Chile na
última rodada

Mortes aumentam 21%
As mortes por atropelamento em Cascavel aumentaram 21% de 1º de janeiro até ontem, em
comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 17 mortes em 2017 e 14 no ano
passado. Os números mostram que 70% dos atropelamentos fatais ocorreram no perímetro

urbano e, em alguns casos, na faixa de pedestre.
 Págs. 24  e 25
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PLACAR DE ONTEM

SÉRIE B
Internacional ?x? B. de Pelotas

Biometria em duplicidade
O Tribunal Superior Eleitoral

(TSE) encontrou 25 mil casos de
títulos eleitorais biométricos com
duplicidade. As suspeitas de irre-
gularidades foram descobertas
pela Justiça Eleitoral após compa-
ração das digitais de eleitores. Em
alguns casos, foram encontrados
casos de pluralidades, quando há
dois ou mais registros biométri-
cos para o mesmo título.

De acordo com o levantamento,
o estado de Alagoas registrou o
maior número de problemas, com

2,9 mil casos de duplicidade e 75
de pluralidade. Em São Paulo, fo-
ram 2,6 mil duplicidades e 185 plu-
ralidades. Em Goiás, o TSE encon-
trou dois eleitores que tinham cer-
ca de 50 registros eleitorais.

As duplicidades são tratadas
pelo TSE como “coincidências bi-
ométricas” e não podem ser con-
sideradas inicialmente como frau-
de. O tribunal explicou que exis-
tem quatro tipos de coincidênci-
as e estão relacionadas à apre-
sentação de documentos falsos

pelo eleitor no momento do ca-
dastro, duplo cadastramento em
casos de troca de domicílio elei-
toral, falha do sistema de reco-
nhecimento de digitais ou erro de
cadastramento.

Em todos os casos, os juízes
eleitorais serão responsáveis
pela verificação dos problemas
encontrados. Os magistrados po-
derão determinar o cancelamen-
to das inscrições duplicadas e a
abertura de processo criminal em
casos comprovados de fraude.

CARREGADO COM MACONHA

Uma equipe da Rotam (Rondas Táticos Motorizadas) da 3ª Companhia da PRE
(Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu ontem um caminhão carregado com
centenas de tabletes de maconha.
O veículo foi abordado na PR-585 e, com o auxílio dos cães farejadores da
polícia, localizaram um fundo falso onde o entorpecente estava escondido.
Segundo os policiais, a carreta possui placas de Foz do Iguaçu.
O entorpecente, que até o fechamento da edição não havia sido totalmente
pesada, estava escondido sobre uma carga de farinha de trigo. O condutor,
preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, confessou o transporte
da maconha.

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos
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Hoje, seu otimismo e sua fé na vida
estarão em evidência! Pela manhã,
descubra novas maneiras de encarar
as tarefas, assim, pode impressionar
com a sua criatividade e desenvoltura.
Cor: tons escuros.

horóscopo

To
ur

o

Na parte da manhã, estará mais criati-
vo e irá produzir mais se sair da rotina.
Mas não confie tanto nos outros, pois
podem lhe enganar. Trabalhar a sós
será a melhor pedida. Cor: vinho.

Li
br

a

Você estará mais criativo na parte da
manhã: fale sobre as suas ideias, in-
clusive com os superiores, e pode
marcar pontos. Trocar experiências
com colegas também vai ajudar no seu
desempenho. Cor: tons claros.

E
sc

or
pi

ão Anote as suas ideias na parte da manhã,
pois pode encontrar boas maneiras de
ganhar dinheiro. Encarar uma situação
corriqueira de um novo ponto de vista
também vai ajudar. Cor: laranja.

G
êm

eo
s Coloque as suas ideias em prática, pois

vai ser mais fácil encontrar soluções
diferentes para lidar com os problemas
de sempre. Trabalhar em sociedade
ou em equipe pode trazer melhores
resultados. Cor: rosa.
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Pela manhã, aproveite as novas opor-
tunidades que vão surgir. Encarar as
tarefas de uma maneira bem diferente
pode ser mais produtivo. Se os cole-
gas precisarem da sua ajuda, não dei-
xe de oferecer auxílio. Cor: cinza.

Sa
gi
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rio

Podem surgir coisas novas na parte
da manhã, e você deve aproveitar a
oportunidade para se destacar no tra-
balho. Se souber usar suas qualida-
des, vai chegar aonde deseja. Cor:
laranja.

C
ap

ric
ór

ni
o Na parte da manhã, aproveite para

atualizar seus conhecimentos, mas não
comente sobre isso com ninguém. É
que algumas pessoas mal-intenciona-
das podem tentar jogar areia nos seus
planos. Cor: vermelho.

Le
ão

Na parte da manhã, procure descobrir
novas maneiras de encarar antigos
problemas e poderá se dar bem no
trabalho. Você vai contar com a sorte
para se destacar. Cor: branco.

V
irg
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Pode aprender coisas novas com um
parente mais experiente. Aproveite e
coloque tudo o que aprender em prá-
tica no trabalho, na parte da manhã.
Você vai se sentir em sintonia com quem
ama. Cor: branco.

A
qu

ár
io

Aproveite a manhã para aprender mais
sobre algum assunto e se atualizar, pois
isso pode fazer toda a diferença no seu
trabalho. Se precisar de conselhos,
peça a um amigo que tem mais experi-
ência no assunto. Cor: vermelho.

Pe
ix

es

Aproveite para falar sobre as suas idei-
as e mostrar novas soluções no traba-
lho. Você pode marcar muitos pontos e
melhorar a sua imagem. Tudo isso aju-
da a subir na carreira, seu maior obje-
tivo do dia. Cor: laranja.
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A pessoa que nasce em 10 de outubro,
sob a influência desse anjo, será ávida
de conhecimento procurando instruir-se
em todas as ciências. Será bela, possui-
dora de enorme carisma e se distinguirá
por suas virtudes: nobreza de espírito,
humor agradável e valentia. Sua espiri-
tualidade será tão rica, que transmitirá
seus ensinamentos com paciência e de-
dicação, sem visar lucros. Com este
dom ou dádiva, caso possua um
canal para exteriorizar, poderá
praticar curas, fazer pinturas medi-
únicas e trabalhar com oráculos.

ANJO HARAHEL

Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o
homem que teme ao Senhor, que em
seus mandamentos tem grande prazer.
A sua semente será poderosa na terra;
a geração dos retos será abençoada.
Prosperidade e riquezas haverá na sua
casa, e a sua justiça permanece para
sempre. Aos justos nasce luz nas tre-
vas; ele é piedoso, misericordioso e jus-
to. O homem bom se compadece, e em-
presta; disporá as suas coisas com juí-
zo; Porque nunca será abalado.

Parabéns!
E amanhã: Lademir Dal Vesco, Antonio Doni-
zete Barriviera, Ademir João Somensi, Alzira
Yoshimi de Oliveira, Pâmela Leony, Odair Val-
dir Hugo Neske, Eli Tabaroski, Gi Zelle, Juilson
Bomm, Eliseu Marcos Christo e Tatiana Schi-
cowski.

Protege os dias: 17/05 - 29/07 - 10/10 -
22/12 - 05/03. Número de sorte: 7. Mês
de mudança: julho.  Está presente na
Terra: de 19h20 às 19h40.

Doenças causadas

Segundo o nutrólogo Máximo Asinelli, comer
muito alimentos ricos em gorduras, consumir ali-
mentos industrializados em excesso e outras ati-
tudes deste tipo diminuem a disponibilidade de
nutrientes - que são necessários ao bom funcio-
namento do organismo -, o que resulta no proces-
so de doença", explica.

Gorduras saturadas, frituras e carne vermelha
gorda são os alimentos que mais levam tempo
para serem digeridos. “Os alimentos que são de
difícil digestão exigem muito mais do organismo,
justamente porque requer um gasto energético mui-
to maior para a sua metabolização.

Diariamente, grande parte das pessoas se submetem a diversas atividades e, por consequência, nem sempre têm
tempo suficiente para uma refeição saudável. Assim, a opção mais prática são as comidas prontas e industrializadas

ou aquele lanche rápido no fast food. A questão é que com esses alimentos surgem problemas e doenças decorrentes
desses hábitos nada benéficos.

ALIMENTAÇÃO
 PRINCIPAIS DOENÇAS CAUSADAS

PELA MÁ ALIMENTAÇÃO

 OBESIDADE: doença que surge derivada de uma
alimentação rica em matéria gorda, açucarada e excesso
de proteínas.

GASTRITE: O aumento de colesterol na corrente
sanguínea pode ocasionar entupimento de veias e artérias
causando o infarto e derrame. O colesterol provém de
duas fontes: do seu organismo e dos alimentos que você
ingere.

COLESTEROL ELEVADO: o aumento de colesterol
na corrente sanguínea pode ocasionar entupimento de
veias e artérias causando o infarto e derrame. O
colesterol provém de duas fontes: do seu organismo e
dos alimentos que você ingere.

HIPERTENSÃO ARTERIAL: doença que surge do
excesso de sal na alimentação.

DESNUTRIÇÃO: doença que surge devido a uma
alimentação baixa em calorias e nutrientes.

DOENÇAS GENERATIVAS: Surgem devido à
prática de uma alimentação com alto teor de gorduras
saturadas, colesterol e ao elevado consumo de calorias.

PRISÃO DE VENTRE: problema de saúde derivado
do consumo excessivo de alimentos refinados, como a
farinha, o açúcar, a carne, as gorduras. E também devido
ao consumo insuficiente de fibras presentes nos vegetais
e frutas.

ANEMIA NUTRICIONAL: doença resultante da
insuficiência do consumo de ferro e ácido fólico devido
ao consumo excessivo de açúcares, gorduras e alimentos
refinados.

pela má

ALIMENTOS VERDE-
ESCURO
Segundo o nutrólogo, as verduras com a
tonalidade verde-escuro como: couve,
brócolis, escarola e espinafre também não
podem faltar, pois são ricas em vitamina A, E
, D e Ácido fólico. Os sucos verdes
preparados com abacaxi, couve ou hortelã
podem ser indicados para quem precisa de
mais disposição."

O consumo
exagerado de
alguns alimentos e
bebidas podem
gerar diversos
problemas de
saúde
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 • REDE GLOBO

 • GLOBO  • PEGA PEGA
Agnaldo acaba confessando que pi-

chou as câmeras, deixando Antônia
desconfiada da possibilidade de ele
estar protegendo alguém. Malagueta
resgata as provas do acidente da ex-
mulher de Eric. Pedrinho pergunta a
Sabine se ela está com alguma doen-
ça grave. Júlio confirma que Agnaldo
pichou as câmeras. Sabine revela a
Pedrinho que tem uma doença crôni-
ca. Arlete procura Malagueta para pe-
dir os documentos que estavam no cha-
péu. Arlete conforta Dulcina sobre a pri-
são de Sandra Helena. Antônia e Do-
mênico percebem que Agnaldo e San-
dra Helena mentem em seu depoimen-
to e concluem que existe uma quarta
pessoa envolvida no assalto.

MALHAÇÃO
Tato se revolta com Aldo, que se

embriaga com o dinheiro do filho. Após
a manifestação dos alunos, Marta se
desculpa com Bóris, e Ana Maria en-
cerra a reunião. Edgar volta atrás e afir-
ma a Bóris que não quer que o orienta-
dor deixe a escola. Aldo torna-se agres-
sivo com Tato, e Janete teme a atitude
do namorado. Roney sugere que Deco
ocupe o quarto em que Tato dormia.
Ellen, Benê e Tina comentam com
Keyla sobre Deco e Tato.

TEMPO DE AMAR
No Porto, Maria Vitória vende seu

medalhão para comprar uma passagem
para o Brasil. José Augusto exige que
Padre João descubra o que aconteceu
com Maria Vitória e Mariana. No Rio,
Alzira fala de Mafalda para Celina e se
comove ao contar sobre a sobrinha que
nunca mais viu. Em Portugal, Irmã Ima-
culada se recusa a dar informações
sobre Mariana para José Augusto. Fer-
não observa Tereza.

A FORÇA DO QUERER
Rubinho é preso e Bibi pede ajuda a

Alessia para voltar ao Rio de Janeiro.
Jeiza intercede por Ritinha, mas Joyce

e Zu despistam a policial para proteger
Ruy. Abel visita Zeca no hospital. Cân-
dida afirma a Edinalva que a amiga tem
ciúmes de Mere por causa de Abel. Ri-
tinha grava um vídeo para afrontar Joyce.
Rubinho provoca Jeiza. Dita desabafa
com Nonato sobre as atitudes de Silva-
na. Bibi comenta com Dedé que dei-
xou uma reserva de dinheiro com uma
amiga. Cibele alerta Ruy sobre a cam-
panha feita por Ritinha para resgatar
Ruyzinho.

SBT

CARINHA DE ANJO
Rodrigo Antunes entrega o contrato

de comprometimento para que Inácio
assine para o homem empresariar Zeca.
O garoto insiste para o pai assinar,
mesmo sem ler o documento. Jorjão
(Thogun Teixeira) apresenta a escola de
samba para Franciely e convida ela para
fazer um teste de rainha de bateria.
Mais tarde, Franciely escuta Gustavo
conversar com o Padre Gabriel e conta
para Silvestre que Gustavo beijou Cecí-
lia: “Rolou o GuCília”. Rodrigo Antunes
vai até a casa de Luciano e entrega para
o pai dele o contrato de Zeca. O falso
empresário diz que a família parecia pe-
dinte e caiu igual um pato na história.
As meninas pedem para que a Madre

Superiora deixe elas terem aula de fu-
tebol no colégio com Inácio, mas a reli-
giosa diz não.

BELAVENTURA
Enrico encara Severo e diz que ele

estava mentindo o tempo todo sobre
Pietra, que está como sua prisioneira.
Otoniel agradece à Selena pela vonta-
de de ajudar nas expedições de explo-
ração. Ariela pede desculpas a Gonza-
lo, Joniel e Tiana pela forma como che-
gou no dia que voltou da floresta e diz
que estava muito confusa. Joniel expli-
ca tudo sobre o dia do rapto de bebês.
Laurinda assustada diante de Brione,
revela que fora do palácio está cheio de
soldados de Belaventura e que o prínci-
pe veio resgatar Pietra.

O RICO E LAZARO
Joana avisa a Asher sobre o desejo

de Nebuzaradã. Rebeca consegue des-
pistar Sammu. Ebede-Meleque acom-
panha Joaquim e Edissa durante a
fuga. Elga encontra Fassur e diz es-
tar tudo pronto para o casamento. Sha-
miran, as filhas de Evil, Joaquim e
Edissa deixam o palácio. Sammu-Ra-
mat diz que logo estará no poder. Da-
niel se declara para Lia.

Sabine
revela
sua

doença

 • RECORD

 • SBT
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

SHOPPING JL

SHOPPING WEST SIDE

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

Pica-Pau - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 14h - 15h50 - 17h40 - 19h30

 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

 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
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