
 , 12/10/2017
Edição 7869 - Ano XLI

PÁGINA

04
Terceirização
da merenda
em discussão

PÁGINA

08
Helicóptero do
Consamu terá
mais recursos

PÁGINA

27
FC Cascavel
treina para
novo desafio

A
ÍL

TO
N

 S
A
N

TO
S

Uma série de atividades marca a Festa da Padroeira hoje em Cascavel. Neste ano, a festa tem
uma motivação maior à comunidade católica com a comemoração do Jubileu de 300 anos de

Nossa Senhora Aparecida. A programação, além da gastronomia, terá um passeio de motos com
a imagem da padroeira e cinco celebrações religiosas na Catedral.
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Rival complicado

No último encontro entre FCC e Rio Branco, o jogo foi realizado na
tarde quente de uma quarta-feira, às 15h30. Desta vez, as equipes se
enfrentarão pela manhã, com clima mais ameno - a previsão é de mínima
de 17ºC e máxima de 21ºC para o dia -, ainda mais porque no domingo
os relógios já estarão acertados para o horário de verão - deverão ser
atrasados em uma hora na virada de sábado para domingo.

Passado o sentimento de
dever cumprido após a vitó-
ria nos pênaltis sobre o Ope-
rário, no último domingo, o
FC Cascavel treina nesta se-
mana com o pensamento
voltado exclusivamente no
Rio Branco, adversário des-
te fim de semana pela roda-
da de ida da semifinal da Taça
FPF. O jogo está marcado
para domingo, às 11h05, no
Estádio Nelson Medrado
Dias, em Paranaguá.

A Estradinha, como é co-
nhecida a praça esportiva,
tem sido o porto seguro do
Leão na competição. E o
time cascavelense sabe bem
disso, pois foi o único a ven-
cer o Rio Branco no local. Foi
na segunda rodada, no dia
9 de agosto, na estreia da
equipe parnanguara em
casa. Depois, a equipe do li-
toral atuou mais quatro ve-
zes no estádio, com duas vi-
tórias e dois empates.

A vitória cascavelense so-
bre o Rio Branco na primeira
fase foi pelo placar mínimo,
com um gol do zagueiro Lu-
cas Andrade logo aos 4min
do primeiro tempo, aprovei-
tando de cabeça uma co-
brança de falta. Depois, o
jogo se resumiu em chutão
para frente por parte dos jo-
gadores das duas equipes -
com as melhores oportuni-
dades de gol para os donos
da casa -, num gramado bai-
xo e irregular que dificultou
a troca de passes.

Horário novo

Fator casa
Na Estradinha, o Rio Branco, que é comandado pelo
experiente Leandro Neiheus e que foi apontado pela

diretoria cascavelense como um dos principais
adversários ao título da Taça FPF, não perde há quatro
jogos. Na primeira fase venceu o Maringá FC (3 a 1) e
empatou com Paranavaí (0 a 0) e Iraty (0 a 0). Depois,

nas quartas, venceu o Paranavaí por 2 a 0.

Sub-17 Sub-15
O time sub-17 do FC Cascavel não quer nem saber
de sonolência neste feriado. Os comandados do
técnico Juliano Lenz recebem o time do J. Malucelli às
10h desta quinta-feira, no CT do Cefa, pela 2ª e
penúltima rodada do returno do Grupo F da segunda
fase do Campeonato Paranaense da categoria. Os
cascavelenses estão em terceiro na chave com quatro
pontos, três a mais que o adversário desta manhã,
lanterninha com apenas um. Atlético-PR, líder com 12,
e Maringá FC, vice-líder com 6 pontos, medirão forças
sábado, no fechamento da rodada.

Já a equipe sub-15 do FCC
contará com o fator casa no
sábado, quando receberá o time
da Sociedade Esportiva
Renovicente, de Curitiba, pela 2ª
e penúltima rodada da segunda
fase do Campeonato Paranaense
da categoria, às 8h45 no CT do
Cefa. O duelo vale a terceira
posição e a manutenção do
sonho de avançar de fase.

FÁBIO DONEGÁ

O jogo está
marcado para

domingo,
às 11h05, no

Estádio Nelson
Medrado Dias,
em Paranaguá.
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A exposição de um homem
nu dentro do contexto dedica-
do à arte gerou discussões
polêmicas diante do fato ter
sido presenciado por crianças.

Sem o mérito de julgar as
críticas que se espalharam
por todos os meios, o tema
é resgatado como forma de
reflexão para o dia de hoje,
quando é comemorado o Dia
da Criança. O que há anos foi
apreciado pela arte, no MAM
(Museu de Arte Moderna) de
São Paulo foi visto com pu-
dor pela sociedade.

Apesar disso, quando o as-
sunto são homens e mulheres
sem roupas a cultura trabalha-
da dentro de cada família é o
que deve prevalecer em relação
aos comportamentos.

“Tudo isso depende de
como o nu é trabalhado pela
cultura familiar. Para algumas
não é pudor, é naturalidade,
ao contrário disso, certamen-
te a criança irá se assustar ao
ver alguém nu”, exemplifica a
psicóloga Geysa Apel.

Respeito ao corpo

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Divulgação

Ela acrescenta que não é recomendável para crianças presenciar cenas
como a que ganhou repercussão no MAM em São Paulo e que deve haver cuida-
do maior com a organização de exposições artísticas nesse perfil. “É importan-
te que o local deixe sempre indicada a faixa etária permitida até mesmo para
que os pais tenham conhecimento de onde podem estar com os filhos”.

A psicóloga comenta que não há idade para falar sobre o nu com a criança,
desde que isso seja tratado com respeito. “É importante que os pais falem
sobre cada parte do corpo e que acima de tudo ensinem aos filhos a ter o
respeito com o corpo e que ele não seja violado. Muitos tratam o nu como
algo feio, mas o corpo deve ser visto como algo natural e as crianças devem
ter conhecimento em cada fase de transformação”, orienta Geysa.

PEDOFILIA
Embora haja polêmica em torno da
exposição do nu, a psicóloga
afirma que algumas considerações
partiram de princípios equivocados.
“Tratar a cena como pedofilia não
é correto, pois pedófilo é alguém
ativo e naquela situação não
houve margem a isso”, pontua.

Não recomendável
 HOMEM nu em exposição

gerou polêmica
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A Copa Norte-Sul de Futebol Suíço terá um
sábado de decisão, neste fim de semana, no
campo do Nino, no Floresta. A partir das
15h30, as equipes Cascavel Auto Peças e S.E.
Villa Norte medem forças pelo título da Região
Norte, em partida que se terminar empatada no
tempo normal será decidida nos pênaltis. Além
do troféu de campeão e o direito de disputar a
final geral da competição contra o campeão da
Região Sul, que será conhecido no próximo fim
de semana, os finalistas disputam a premiação de
R$ 3,5 mil destinada ao vencedor. Já o vice-
campeão levará para a casa R$ 2,5 mil. O Villa
Norte chega invicto à final, com seis vitórias e
um empate. Já o CAP atuou uma vez a mais na
competição, tendo seis vitórias, um empate e
uma derrota na campanha. Antes da finalíssima
haverá a disputa pelo terceiro lugar, entre
Mundial Auto Peças e ABA, às 14h30. Quem
vencer ficará com o prêmio de R$ 1,5 mil.

Vitorioso por 3 a 1 no jogo de
ida das quartas de final da Série
Ouro do Paranaense, o Cascavel
Futsal receberá o Campo Mourão
na quarta-feira (18) para o compro-
misso de volta, que definirá quem
avançará à semifinal.

Pelo resultado da rodada de ida,
o time cascavelense tem a vantagem
do empate para seguir de fase e al-
cançar uma campanha superior a do
ano passado, quando caiu nas quar-

Futsal na quarta-feira
tas diante do Ponta Grossa.

Para o segundo embate do
mata-mata com o Campo Mourão
o técnico Nei Victor não poderá
contar novamente com o pivô Dou-
glas Jesus, mas desta vez de ma-
neira permanente. O jogador se
desligou da equipe na segunda-fei-
ra para atuar no futsal do Kuwait.
Já o camisa 10 Batata cumprirá
suspensão pelo terceiro cartão
amarelo que levou no jogo de ida.

Desfalcada, a Serpente Trico-
lor espera contar com a presen-
ça da torcida na Neva. Para isso,
já disponibiliza ingressos anteci-
pados com valor único promocio-
nal de R$ 15, nas redes Cancelli
e Neva do Muffatão.

Os bilhetes são limitados e per-
manecerão com esse valor até a
véspera do jogo, na terça-feira. No
dia da partida os valores serão R$
30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

FOTOS: LIGA OESTE

Cascavel Auto Peças

S.E. Villa Norte
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Os estudantes consomem produtos como alface, cheiro verde, brócolis, alho,
banana, ovos, filés de tilápia, macarrão, leite, iogurte e também produtos
orgânicos. Isso direto da agricultura familiar. E que, para algumas famílias, é a
única fonte de renda. “É preciso enaltecer também outros pontos da
alimentação produzida nas escolas. O cuidado, o acolhimento. As merendeiras
fazem a comida na hora, com produtos mais frescos, o que se torna o mais
próximo possível ao que é fornecido em casa”, destaca Claudia Pagnoncelli, que
faz parte do Conselho Municipal de Educação e também é educadora.

Segundo a Comissão de Educação, o
Executivo pretenderia testar o modelo
terceirizado nas escolas Caic I e II,
Escola Maria Tereza Abreu de
Figueiredo, Escola Florêncio Carlos
de Araújo Neto, Escola Ana Neri,
Escola Artur Carlos Sartori, Escola
Atílio Destro, Escola Quintino
Bocaiuva, Escola Dulce Perpetua
Piorezan Tavares, Escola Aníbal Lopes
Da Silva, Escola Adolival Pian, Escola
José Henrique Teixeira, Escola José
Henrique Teixeira, Escola do
Residencial Rivieira, Escola Profª
Maria Fumiko Tominaga, Escola
Francisco Vaz De Lima, Escola Profª
Michalina Kiçula Sochodolak, Escola
Profª Kelly Christina Correa Trukane,
Escola Profº Ademir Correa Barbosa e
Escola Luiz Vianey Pereira.

Em Cascavel,
setor da merenda

beneficia centenas
de pequenos
produtores

 Outros problemas
No relatório, os conselhos também consideram baixa a qualidade
nutricional da alimentação, além do descumprimento do cardápio

previsto, a demora na entrega dos alimentos, e também pouco
uso de produtos da agricultura familiar.  Os membros dos

Conselhos também se mostraram absolutamente contrários a
uma possível terceirização da merenda em Cascavel.

As escolas

‘COBAIAS’
De acordo com o Paulo Porto, há
informação de que 20 escolas

seriam usadas como ‘cobaias’ para
fazer uma experiência do modelo de
terceirização. “E ficamos sabendo

que são escolas da parte mais pobre
da cidade. Queremos entender por

que de fazer o experimento
justamente com crianças que muitas

vezes só tem aquela refeição no
dia”, lamenta o presidente da

Comissão de Educação da Câmara.

Da agricultura familiar

TATIANE BERTOLINO
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Regional
Menores

FOTOS: FÁBIO DONEGÁ

O feriado desta quinta-feira será de muito fute-
bol pela 1ª rodada da 1ª fase do Campeonato
Regional de Futebol Menores 2017. Serão quatro
jogos no campo do Santa Cruz, dando sequência
à jornada inicial da competição que teve início no
fim de semana no Ninho da Cobra.

A programação de hoje será aberta às 8h, com
o duelo entre as equipes juvenis (sub-17) de Cas-
cavel Sport World e CEFA. Em seguida, às 9h, será
a vez de Tuiuti Esporte Clube e CEFA medirem for-
ças com seus times sub-13 (mirim).

O duelo pela categoria sub-11 (pré-mirim) será
às 10h, entre as escolinhas do professor Willian e
do CEFA.  O último jogo do dia está marcado para
começar às 11h, pela categoria sub-15 (infantil),
entre Cascavel Sport World e CEFA.

SEXTA-FEIRA
EM TOLEDO

Na sexta-feira a 1ª rodada do
Regional Menores será em Toledo,
no Estádio Municipal 14 de Dezem-
bro. Serão três jogos, todos envol-
vendo alunos do Toledo Esporte Clu-
be. Pela categoria sub-15 o duelo
será contra o time de Capitão Leô-
nidas Marques, às 14h30. Depois,
às 15h30 e às 16h30, os jogos se-
rão contras as equipes do União
Guaraniaçu, pelas categorias sub-11
e sub-13, respectivamente. EQUIPE de Santa Lúcia

CASCAVEL Sport World

Regional
Menores
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TERCEIRIZAÇÃO:

A Prefeitura de Cascavel segue,
ainda, com um estudo que, segundo
a própria administração, visa analisar
como a terceirização de merenda ocor-
re em outros municípios e a viabilida-
de ou não de aderir ao modelo em
Cascavel. De acordo com a Prefeitu-
ra, ainda não há definição quanto à
implantação ou não do sistema, nem
previsão para que isso ocorra.

Porém, o assunto tem gerado
polêmica na cidade, principalmen-
te para o Legislativo. Na avaliação
dos vereadores, a terceirização pre-
judicaria, principalmente a agricul-
tura familiar. Isso porque a maio-
ria da alimentação das crianças da
merenda escolar vem dos peque-
nos agricultores. “As empresas ter-
ceirizadas, quando muito, cumprem
a lei, que é usar 30% dos produtos

Prejuízo à
agricultura

familiar

Em Indaiatuba, são 40 mil alunos/dia a um custo de R$ 24 milhões ao
ano. Em Chapecó, são 21 mil alunos/dia a R$ 12 milhões por ano. Em
Cascavel, em que 30 mil alunos são atendidos, R$ 12,5 milhões, por
ano, são investidos. O que significa R$ 180 a menos por aluno.

da agricultura familiar. Em Cascavel,
estamos próximos a 100%. Vamos
deixar de gerar renda ao nosso pro-
dutor se a terceirização da meren-
da se tornar realidade”, analisa o
vereador Paulo Porto, presidente da
Comissão de Educação.

Nas sessões da Câmara de Vere-
adores, Celso Dal Molin também tem
falado sobre o assunto. Ele investiga
o fornecimento de merenda na ges-
tão passada, de 2013 a 2016. “Po-
rém, a forma como o setor era condu-
zido naqueles anos não condiz com

o que é feito agora. Temos uma exce-
lente equipe trabalhando e levando
merenda de uma forma muito boa às
nossas crianças”, avalia Celso.

“Não podemos perder esse ali-
mento de primeira qualidade que é
servido às nossas crianças, e tro-
car por uma empresa terceirizada,
que pode fornecer um alimento in-
dustrializado. Prejudicando, desta
forma, a nutrição dos nossos alu-
nos. Sem contar o cheirinho de co-
mida na cantina feito pela ‘tia’ da
merenda”, resume Dal Molin.

Reunião
O assunto foi motivo de reunião

ontem da Comissão de Educação
com os representantes da Agrivel,
Cooplaf, Conselho Municipal de

Educação, cooperativas de produto-
res de reforma agrária e Conselho de

Segurança Alimentar.
Durante a reunião, um relatório

produzido pelo Fundeb, o Conselho
Municipal de Educação e o Conselho
Municipal de Alimentação Escolar foi

apresentado. É que os conselhos
visitaram os municípios de Indaiatuba
e Chapecó, onde a merenda é terceiri-

zada. A opção, nessas cidades, se
mostrou mais cara e de qualidade
inferior ao oferecido em Cascavel.

V alores  Reportagem: Tatiane Bertolino

Merenda foi assunto de reunião ontem, da Comissão de Educação
ASSESSORIA
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 12 de outubro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Celso Pereira Barreto e Ines da Silveira
2- Rafael da Silva Saibro e Ana Paula Schons dos Santos
3- Rosenio Vieira Amorim e Edna dos Santos
4- Marcos Pereira dos Santos e Fabiana da Silva Oliveira
5- Marcelo João Soares Elesbão e Yasmim Cassyane da Silva
6- Eduardo Henrique Perdun  e Suellen Affonso
7- Daniel Rodrigo Morais Melnich e Aline de Carvalho Penteado
8- Rafael da Silva Monteiro Leite e Jennyfer Lauanda de Oliveira Lopes
9- Jose Vilmar Ribeiro e Noeli Salete Suskievicz
10- Iziquiel Deniz Gonçalves e Ivanilda Aliar Felipe
11- Itamar Regazzo Pedreschi Porto e Ana Paula Cavalari Faller
12- Gustavo Briskievicz e Camila Quadros de Moraes
13- Diego Tafarel Allebrandt e Vanessa Barbosa Cherubini
14- Mauricio Maia Souza e Jéssica Cruz da Silva

Primeiro professor cascavelense
homenageado pelo Conselho Regional
de Educação Física do Paraná por seus
trabalhos realizados no desporto no
Estado, Sérgio Bialecki foi
homenageado pela Câmara de
Vereadores de Cascavel, na terça-feira,
com a medalha Osmar “Xiquinho”
Zimmermann. A proposta pelo Projeto
de Decreto Legislativo 03/2017 partiu
do vereador Carlinhos Oliveira - com
aprovação unânime dos demais
vereadores - que destacou que o
professor Sérgio sempre esteve a frente
dos mais importantes projetos
esportivos da cidade, atuando no
comando de várias equipes que
representaram Cascavel em competições
municipais, estaduais e nacionais.
Carlinhos salientou também a dedicação
de Bialecki a frente da seleção de
Cascavel de handebol, entre os anos
1978 e 1993. A medalha Osmar
“Xiquinho” Zimmermann tem a
finalidade de homenagear pessoas que
se destacaram no cenário esportivo e
que engrandeceram e elevaram o nome
de Cascavel para todo o Brasil.

Handebol
Vindo de um fim de semana
decisivo e de eliminações antes
das disputas finais do Paranaense
Sub-18 e da Liga Nacional, as
equipes de handebol feminino de
Cascavel esperam um desfecho
diferente nas disputas deste
sábado e domingo. A equipe
juvenil comandada pelo professor
Marcos Galhardo participa da
fase final da Copa Oeste, em
Toledo, e o time adulto
comandado por Neudi Zenatti
participa da fase final da Chave
Ouro do Paranaense, em
Maringá. As equipes
cascavelenses são as atuais
campeãs das competições e
também as maiores vencedoras,
com 12 títulos na Copa Oeste e 13
no Paranaense.

Competição que chega à sua 4ª edição com status elevado, o Eco
Triathlon Cascavel será realizado neste domingo e novamente terá o
Lago Municipal como pano de fundo. No ano passado, o evento reuniu
cerca de 300 participantes, além de um público expressivo como
espectador. A novidade para 2017 é que a prova passou a fazer parte do
calendário estadual da modalidade, tornando-se uma etapa do
Campeonato Paranaense de Short Triathlon da Federação Paranaense de
Triathlon. O desafio para os participantes será nadar 750 metros, pedalar
20 quilômetros e correr 5 quilômetros. A largada está marcada para as 8h.

Eco Triathlon

FÁBIO DONEGÁ
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Sancionada lei
Foi publicada em diário oficial ontem, a lei que

regulamenta o controle populacional de animais,
criação, comercialização e adoção. Com isso, a

legislação fica sancionada. Ela altera a lei 6.329 de
2014, que dispunha sobre os mesmos termos, foi

aprovada e nunca foi colocada em prática.

Mudança
A principal mudança é que
agora a responsabilidade
por esse controle é da
Secretaria de Meio
Ambiente, e não mais da
Secretaria de Saúde.
Sendo a Saúde
responsável apenas pelo
controle da zoonose
recorrente de animais.

Expectativa
Agora a expectativa é
para sancionar a lei que
libera R$ 450 mil neste
ano para castração de
animais. A lei já foi
aprovada na Câmara de
Vereadores de Cascavel.
Depois de publicada a
legislação, a prefeitura

fará o chamamento de
clínicas parceiras
interessadas nos
procedimentos.

Prioridade
A verba será destinada
para castração, a
princípio, de cães e
gatos. Serão priorizados
animais de famílias de
baixa renda e também
animais que estão em
posse de ONG’s e
protetores. Atualmente,
sem política pública
estabelecida para
castração, as
instituições acumulam
dívidas e tiram dinheiro
do ‘próprio’ bolso para
bancar os
procedimentos.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O vereador Celso Dal Molin divulgou pelas redes
sociais seu pronunciamento na tribuna com críticas
ao marxismo.

 Ele associou as ideias de Karl Marx a projetos do
governo petista que governou o Brasil nos últimos
anos.

 Para Dal Molin, os ataques a instituição familiar
tem origem no pensamento de Marx.

A Secretaria de Saúde vai realizar, na próxima
segunda-feira, uma audiência pública no auditório
da Câmara de Vereadores de Cascavel. A audiência
é para prestação de contas do segundo
quadrimestre deste ano da Secretaria. O início está
marcado para as 16h30.

O TCE (Tribunal de Con-
tas do Estado do Paraná)
programou para o dia 31
deste mês o 3º Fórum de
Controle Social. O even-
to é promovido pela Es-
cola de Gestão Pública e
será realizado na sede
da Amop (Associação
dos Municípios do Oes-
te do Paraná).

As inscrições são gra-
tuitas e podem ser feitas
de forma presencial ou
online. O principal foco
do evento é formar uma
rede de controle dos gas-
tos públicos.

Os temas abordados
no fórum serão a fiscali-
zação do orçamento, a
fiscalização de novos
contratos, a de convêni-
os e também a de ges-
tão pessoal nos órgãos
públicos.  Integrantes de
obser vatórios sociais,
conselheiros municipais
e estaduais, estudantes
e quem tiver interesse
pode participar.

As entidades que atu-
am no controle social re-
únem pessoas com o ob-
jetivo de contribuir para a

Fórum do TCE
em Cascavel

melhoria da gestão, em
favor da transparência e
da qualidade da aplica-
ção do dinheiro público.
Qualquer cidadão pode in-
tegrar os observatórios
sociais e os conselhos
municipais e estaduais.
Essas entidades auxiliam
o monitoramento dos re-
cursos e promovem a in-
teração social nas políti-
cas públicas.

 Encontro será realizado na sede da
Amop em Cascavel

Próximas edições
Até o final do ano, o Fórum de Controle Social será
realizado nas cinco maiores cidades do Paraná. Já
ocorreu em Londrina (29 de agosto) e Ponta Grossa
(19 de setembro). Depois de Cascavel, o encontro
será realizado em Maringá (29 de novembro) e
Curitiba (8 de dezembro).

ARQUIVO
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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: 4503

21 30 47 55 67

Timemania
Concurso: 1093

01 33 44 46 52 60 67
TIME DO

Lotomania
Concurso: 1804

06 07 09 14 24 32 34 39
40 44 58 65 69 70 74 76

77 88 91 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

SANTA CRUZ-PE

BRASILEIRÃO
17h Flamengo x Fluminense
17h Vitória x Sport
17h Ponte Preta x Santos
21h Palmeiras x Bahia

JOGAM HOJE

Alvinegros
Sem poder contar com o volante
Renato, vetado pelo
departamento médico, o Santos
desafia a Ponte Preta num duelo
de opostos nesta quinta-feira, às
17h, no Estádio Moisés Lucarelli,
em Campinas. O Peixe inicia a
rodada como vice-líder e a
Macaca fora da zona de
rebaixamento por apenas um
ponto, depois da vitória sobre o
Flamengo na última rodada, há
dez dias.

 Derrotado na última rodada em casa pelo Santos, o Palmeiras tenta se
reerguer diante de sua torcida contra o Bahia, às 21h desta quinta-feira. Sem
Luan e Mayke, suspensos, e Mina, em recuperação, o Verdão pode improvi-
sar na zaga e na lateral-direita. Isso porque o polivalente Jean é dúvida, o que
poderá fazer com que Fabiano ou Tchê Tchê sejam escalados na lateral.

FERJ

P almeiras

Arquirrivais, Flamengo e Fluminense fazem clássico carioca nesta quinta-feira pela 27ª
rodada do Brasileirão, às 17h, no Maracanã. O Fla vem de derrota para a Ponte
Preta e empate com o Avaí nas duas últimas rodadas, além do vice-campeonato na
Copa do Brasil. Sem vencer há três jogos, o Rubro-Negro carioca quer os três pontos
hoje em busca de retornar ao G6. Para isso, o técnico Reinaldo Rueda espera contar
com os peruanos Paolo Guerrero e Trauco, e o colombiano Cuellar, que foram a
campo na rodada decisiva das Eliminatórias Sul-Americanas, na noite de terça-feira.
Já o meia Diego, lesionado, é desfalque certo no clássico. No Fluminense, que
também não vence há três jogos pelo Brasileirão, e há quatro levando em conta a
Sul-Americana, a busca pela vitória significará seguir fora da zona de rebaixamento.
O Flu é o primeiro fora da degola, com apenas um ponto a mais que o Sport, que
hoje faz duelo direto com o Vitória. O veterano zagueiro Henrique está fora do
clássico. Será o sexto duelo entre as equipes no ano e o Flu ainda não venceu. Os
rivais ainda se enfrentarão no mata-mata das quartas da Sul-Americana.
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Unipar sedia o programa Justiça no Bairro
Ação conta com apoio técnico e logístico do curso de Direito;

além dos atendimentos judiciais, haverá atuação em saúde

Por mais um ano, a Universida-
de Paranaense, por meio do Sajug
(Serviço de Assistência Judiciária
Gratuita), coopera no Justiça no
Bairro, programa do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, coor-
denado pela desembargadora Jo-
eci Camargo. A ação social inicia
no próximo dia 16, com a realiza-
ção de perícias complexas e audi-
ências de processos em andamen-

to na Comarca de Cascavel, além de
atendimentos judiciais nos ritos
conciliatório e litigioso. No dia 20,
acontece também na Unipar cerimô-
nia do Casamento Coletivo, às 19h.
Também nos dias 20 e 21, a popu-
lação poderá fazer a carteira de iden-
tidade, atendimento do seguro
DPVAT, teste de DNA e outros servi-
ços. Além de apoio técnico e logísti-
co ao programa, a Universidade ofe-

recerá o projeto Regularize seu
Puxadinho, palestras sobre mundo
do trabalho, corte de cabelo e ser-
viços de saúde – aferição da pres-
são arterial, teste de glicemia, exa-
me da próstata PSA e tipagem san-
guínea, massagem relaxante e ava-
liação bucal. O objetivo é possibili-
tar o atendimento jurídico à popu-
lação de baixa renda, garantindo o
efetivo exercício da cidadania.

A exemplo
 do ANO

passado, programa
visa uma justiça

mais rápida e eficaz

DIVULGAÇÃO
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Rival complicado

No último encontro entre FCC e Rio Branco, o jogo foi realizado na
tarde quente de uma quarta-feira, às 15h30. Desta vez, as equipes se
enfrentarão pela manhã, com clima mais ameno - a previsão é de mínima
de 17ºC e máxima de 21ºC para o dia -, ainda mais porque no domingo
os relógios já estarão acertados para o horário de verão - deverão ser
atrasados em uma hora na virada de sábado para domingo.

Passado o sentimento de
dever cumprido após a vitó-
ria nos pênaltis sobre o Ope-
rário, no último domingo, o
FC Cascavel treina nesta se-
mana com o pensamento
voltado exclusivamente no
Rio Branco, adversário des-
te fim de semana pela roda-
da de ida da semifinal da Taça
FPF. O jogo está marcado
para domingo, às 11h05, no
Estádio Nelson Medrado
Dias, em Paranaguá.

A Estradinha, como é co-
nhecida a praça esportiva,
tem sido o porto seguro do
Leão na competição. E o
time cascavelense sabe bem
disso, pois foi o único a ven-
cer o Rio Branco no local. Foi
na segunda rodada, no dia
9 de agosto, na estreia da
equipe parnanguara em
casa. Depois, a equipe do li-
toral atuou mais quatro ve-
zes no estádio, com duas vi-
tórias e dois empates.

A vitória cascavelense so-
bre o Rio Branco na primeira
fase foi pelo placar mínimo,
com um gol do zagueiro Lu-
cas Andrade logo aos 4min
do primeiro tempo, aprovei-
tando de cabeça uma co-
brança de falta. Depois, o
jogo se resumiu em chutão
para frente por parte dos jo-
gadores das duas equipes -
com as melhores oportuni-
dades de gol para os donos
da casa -, num gramado bai-
xo e irregular que dificultou
a troca de passes.

Horário novo

Fator casa
Na Estradinha, o Rio Branco, que é comandado pelo
experiente Leandro Neiheus e que foi apontado pela

diretoria cascavelense como um dos principais
adversários ao título da Taça FPF, não perde há quatro
jogos. Na primeira fase venceu o Maringá FC (3 a 1) e
empatou com Paranavaí (0 a 0) e Iraty (0 a 0). Depois,

nas quartas, venceu o Paranavaí por 2 a 0.

Sub-17 Sub-15
O time sub-17 do FC Cascavel não quer nem saber
de sonolência neste feriado. Os comandados do
técnico Juliano Lenz recebem o time do J. Malucelli às
10h desta quinta-feira, no CT do Cefa, pela 2ª e
penúltima rodada do returno do Grupo F da segunda
fase do Campeonato Paranaense da categoria. Os
cascavelenses estão em terceiro na chave com quatro
pontos, três a mais que o adversário desta manhã,
lanterninha com apenas um. Atlético-PR, líder com 12,
e Maringá FC, vice-líder com 6 pontos, medirão forças
sábado, no fechamento da rodada.

Já a equipe sub-15 do FCC
contará com o fator casa no
sábado, quando receberá o time
da Sociedade Esportiva
Renovicente, de Curitiba, pela 2ª
e penúltima rodada da segunda
fase do Campeonato Paranaense
da categoria, às 8h45 no CT do
Cefa. O duelo vale a terceira
posição e a manutenção do
sonho de avançar de fase.

FÁBIO DONEGÁ

O jogo está
marcado para

domingo,
às 11h05, no

Estádio Nelson
Medrado Dias,
em Paranaguá.
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A exposição de um homem
nu dentro do contexto dedica-
do à arte gerou discussões
polêmicas diante do fato ter
sido presenciado por crianças.

Sem o mérito de julgar as
críticas que se espalharam
por todos os meios, o tema
é resgatado como forma de
reflexão para o dia de hoje,
quando é comemorado o Dia
da Criança. O que há anos foi
apreciado pela arte, no MAM
(Museu de Arte Moderna) de
São Paulo foi visto com pu-
dor pela sociedade.

Apesar disso, quando o as-
sunto são homens e mulheres
sem roupas a cultura trabalha-
da dentro de cada família é o
que deve prevalecer em relação
aos comportamentos.

“Tudo isso depende de
como o nu é trabalhado pela
cultura familiar. Para algumas
não é pudor, é naturalidade,
ao contrário disso, certamen-
te a criança irá se assustar ao
ver alguém nu”, exemplifica a
psicóloga Geysa Apel.

Respeito ao corpo

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Divulgação

Ela acrescenta que não é recomendável para crianças presenciar cenas
como a que ganhou repercussão no MAM em São Paulo e que deve haver cuida-
do maior com a organização de exposições artísticas nesse perfil. “É importan-
te que o local deixe sempre indicada a faixa etária permitida até mesmo para
que os pais tenham conhecimento de onde podem estar com os filhos”.

A psicóloga comenta que não há idade para falar sobre o nu com a criança,
desde que isso seja tratado com respeito. “É importante que os pais falem
sobre cada parte do corpo e que acima de tudo ensinem aos filhos a ter o
respeito com o corpo e que ele não seja violado. Muitos tratam o nu como
algo feio, mas o corpo deve ser visto como algo natural e as crianças devem
ter conhecimento em cada fase de transformação”, orienta Geysa.

PEDOFILIA
Embora haja polêmica em torno da
exposição do nu, a psicóloga
afirma que algumas considerações
partiram de princípios equivocados.
“Tratar a cena como pedofilia não
é correto, pois pedófilo é alguém
ativo e naquela situação não
houve margem a isso”, pontua.

Não recomendável
 HOMEM nu em exposição

gerou polêmica
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Giro da
Violência

O feriado prolongado que começa
hoje e termina somente no domingo
deve aumentar em pelo menos 20%
o movimento na BR-277, no trecho
entre Foz do Iguaçu e Guarapuava.

De acordo com a concessionária
que administra a rodovia, devem cir-
cular no trecho cerca de 250 mil veí-
culos desde ontem até domingo.

Os dias de movimento mais inten-
so serão hoje e no domingo (15), com
aumento previsto de 50% e 38%, res-

pectivamente, se comparado a dias
normais, ou seja, sem feriado.

De acordo com o gerente de atendi-
mento ao usuário da Ecocataratas,
Marcelo Belão, o aumento do fluxo na
rodovia exige maior atenção dos moto-
ristas. “É fundamental respeitar os li-
mites de velocidade, manter uma dis-
tância segura do veículo à sua frente e
ultrapassar apenas em locais permiti-
dos. Com atitudes simples, é possível
fazer uma viagem tranquila e segura”.

Preso pelo Choque
Um homem de 28 anos, identificado
como Willian Valker Adamkczuk, foi
preso na tarde de ontem por policiais
militares do Pelotão de Choque. Ele foi
abordado em um veículo na área
central de Cascavel. Com Willian os
policiais encontraram uma pistola
calibre 765 e uma carabina calibre 22.
Ele foi encaminhado a 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

ACIDENTE NA BR-467
 Reportagem: Tissiane Merlak

   Foto: Jadir Zimmermann

Mais um acidente foi registrado
na BR-467 entre Cascavel e Toledo
na manhã de ontem. Conforme tes-
temunhas, Mariana Nascimento,
de 31 anos, seguia pela rodovia
sentido Toledo em um Peugeot 306
quando, ao ultrapassar uma carre-
ta, próximo ao distrito de Sede Al-
vorada, perdeu o controle da dire-
ção e capotou várias vezes.

O carro ficou completamente

destruído e parou a cerca de 50
metros da rodovia, dentro de uma
plantação.

Socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trau-
ma em Emergência) de Toledo fo-
ram acionados e prestaram os pri-
meiros atendimentos. Mariana teve
apenas ferimentos leves e foi en-
caminhada para UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) de Toledo.

Restrição de tráfico
Para dar mais fluidez ao trânsito, por conta do movimento durante o feriado prolongado, o tráfego
de veículos de carga pesa em pistas simples (apenas uma faixa) terá restrição. De acordo com a PRF
(Polícia Rodoviária Federal) a restrição será hoje, das 6h às 12h e no domingo, das 16h
às 22h. A Operação 12 de Outubro foi deflagrada ontem, em todo território nacional,
pela PRF. Ela prossegue até às 23h59 de domingo, dia 15. Já nas rodovias estaduais, a
PRE (Polícia Rodoviária Estadual) também intensificou a fiscalização. A prioridade, conforme
as duas corporações, serão as ações preventivas de fiscalização ao excesso de velocidade,
embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas, uso dos dispositivos de segurança (cinto,
cadeirinhas e capacetes) e ainda o trânsito de motocicletas ou ciclomotores.

Movimento 20% maior

Motorista teve
apenas ferimentos
leves, mas carro
ficou destruído

Motorista teve
apenas ferimentos
leves, mas carro
ficou destruído

 PELOTÃO DE CHOQUE

Protesto pacífico
Familiares e amigos da jovem
Jaqueline Fernandes Pereira, morta no
dia 24 de setembro em um acidente na
BR-467, em Cascavel, realizam hoje um
protesto pacífico pedindo por justiça.
A passeata acontecerá das 13h às 16
horas e iniciará em frente a Catedral
Nossa Senhora Aparecida. O condutor
do veículo que bateu em Jaqueline
não prestou atendimento à vítima e se
apresentou a polícia dois dias depois.

Violência sexual
Policiais militares da UPS (Unidade
Paraná Seguro) Norte prenderam na
terça-feira, um homem de 27 anos
acusado de abusar sexualmente de uma
menina de oito anos. O jovem é
padrasto da menina e o abuso estaria
acontecendo há tempos. Conforme a
polícia, a menina contou para um
familiar sobre o fato e a polícia foi
acionada. A criança passou por exames
no IML (Instituto Médico Legal) para
confirmar se houve conjunção carnal, mas
o resultado do laudo não foi divulgado.
Já o homem permanece na carceragem da
15ª SDP (Subdivisão Policial).
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Cerca de 200 pessoas partici-
param na noite de terça-feira, no
auditório da Acic, da 3ª edição do
Fórum Empreender, programa que
desde 1998 promove mudanças
importantes na relação entre empre-
sas e empresários no Paraná. A di-
retora de Núcleos Multissetoriais,
Rosemeri Petzold, fez a abertura ofi-
cial ressaltando algumas das quali-
dades do programa, principalmente
quanto à sua metodologia de inte-
grar empresários de um mesmo
ramo. “O Empreender quebrou pa-
radigmas ao aproximar pessoas que,
devido ao conhecimento e à experi-
ência que acumulam, têm muito a
contribuir para o fortalecimento do
seu ramo empresarial”.

O consultor Leandro Krug falou
sobre Criatividade em vendas. Ele
apresentou números comparativos
da economia brasileira de 2012 e
de 2017 e das consequências da
crise e do endividamento das famí-
lias. Citou perspectivas para 2017
e da tendência de crescimento

LEANDRO falou de mudanças, inovação e
criatividade

mais consistente somente a partir
do ano que vem.

“As empresas, por mais difícil que
possa ser, precisam estar preparadas
para solavancos. Mudar e inovar são
caminhos seguros nessa direção”,
pontuou. A confiança do consumidor
ainda está baixa e há represamen-
to de consumo, no entanto alguns
setores, como o de automóveis zero
quilômetro, começam a mostrar si-
nais de reação. O varejo, todavia,
deverá ser o último a perceber a re-
cuperação dos indicadores

Fórum alerta
para inovação
Fórum alerta
para inovação

BOLSAS DE
VALORES
Leandro também falou do avanço das
bolsas de valores no Brasil e Estados
Unidos. Do fim de dezembro de
2015 até setembro de 2017, a
valorização chegou a 29% lá e 100%
aqui, ressaltou, dizendo que esses
dados são bastante expressivos à
análise econômica. Pesquisas recentes
do mercado brasileiro indicam que
86% dos compradores repensam seus
hábitos de consumo e 87% deles
estão atrás de ofertas. O consultor
abordou ainda sobre novos hábitos de
compra, do impacto das tecnologias e
da evolução das marcas e varejo.

DIVULGAÇÃO
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Um jovem de 20 anos ficou ferido na noite de
terça-feira em um acidente na BR-277,
próximo ao Bairro Turisparque, em Cascavel.
Ele conduzia uma motocicleta, sentido a
Curitiba, quando bateu em um Marea, que
trafegava no sentido contrário e o motorista
saiu do acostamento para acessar o trevo. A
motocicleta só parou a cerca de 30 metros do
local da colisão. Railan Fillipac foi arremessado
e apresentava fraturas na perna e no braço. Ele
foi encaminhado pelo Siate (Serviço Integrado
de Atendimento ao Trauma em Emergência) ao
Hospital Universitário. Segundo o motorista
do Marea, ele disse que não viu o
motociclista, que estaria em alta velocidade.

AÍLTON SANTOS

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Direto para o Hospital
Mais uma briga em um bar qua-

se terminou em tragédia no fim da
noite de terça-feira em Cascavel. De
acordo com informações da Polícia
Militar, Gabriel Babinski Morais Sil-
va, de 22 anos, teria discutido com
um homem em um estabelecimen-
to comercial na esquina das ruas
Jurandir Antônio Zanlucki com a
Bororós, no Parque dos Ipês.

Durante a briga, Gabriel foi atin-
gido por um disparo de arma de
fogo nas costas, próximo a clavícu-
la e conseguiu, mesmo ferido, fugir
do atirador em uma motocicleta.
Um dos tiros efetuados pelo ho-
mem chegou a atingir uma residên-
cia em frente ao bar.

Fugindo do atirador, Gabriel ligou
para o Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em Emer-
gência) e pediu socorro. Conforme
os bombeiros, ele teria dito que o
tiro teria acertado a região da barri-
ga. Porém, quando as equipes de
socorro e o médico de plantão che-
garam ao endereço repassado por
Gabriel, ele não foi localizado. De
moto, ele conseguiu seguir até o
Hospital Universitário e pedir ajuda.

Outro ferido
A Polícia Militar e a Delegacia de Homicídios foram acionadas e

coletaram as primeiras informações sobre o crime. No bar, um
cliente que estava ferido por conta da confusão causada pelo

atirador e pela vítima, precisou de atendimento médico, mas não
foi encaminhada para nenhuma unidade hospitalar. Ele foi levado
então para a 15ª SDP (Subdivisão Policial) para prestar esclareci-
mentos, como testemunha, sobre como a confusão teria iniciado.

Um dos disparos acertou uma residência,
na FRENTE DO BAR
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Reconhecimento aos servidores da educação
 Ontem aconteceu a terceira noite de homenagens pelo Dia do Professor, que
é lembrado no dia 15 de Outubro, e pelo Dia do Servidor, comemorado em 28

de outubro. O evento foi no Teatro Municipal de Cascavel.
O dia inteiro, durante todos os dias letivos do ano, a atenção deles fica 100%
voltada para os alunos da Rede Municipal. Muitos são pais e são mães, mas
por horas do dia sacrificam a vontade de estar ao lado de seus próprios filhos

para transmitir conhecimento aos filhos de cada cidadão cascavelense.
“Reconhecer é um verbo transitivo, que significa reconhecer algo como
verdadeiro, e eu venho expressar este verbo e novamente reconhecer a

importância que vocês têm”, disse o prefeito Leonado Paranhos.

Mais recursos
ao helicóptero

O Ministério da Saúde anunciou
a qualificação do serviço aeromé-
dico do Consamu (Consórcio Inter-
municipal Saúde – Samu Oeste).
Para que essa novidade traga resul-
tados ainda resta publicação de
portaria que então permitirá um
repasse maior de recursos do go-
verno federal às operações realiza-
das pelo helicóptero.

Atualmente o serviço aeromédico
recebe mensalmente a quantia de R$
38.500 por meio de habilitação do
Ministério da Saúde.  “Com a qualifi-
cação receberemos R$ 9.721 a mais
e com certeza teremos possibilida-

des de melhorar as condições do ser-
viço”, afirma o diretor-executivo do
Consamu, José Peixoto. Ele diz que
o acréscimo deve ocorrer no pra-
zo de três meses até que todo o
processo seja concluído.

Desde o início das operações em
2014 até o mês de setembro deste
ano, o helicóptero operacionalizado
pelo Consamu realizou 1.257 voos
na região Oeste para o resgate de
vítimas em situação de emergência.

AMPLIAÇÃO
O Ministério da Saúde garante
que haverá o acréscimo de R$ 33
milhões ao ano para ampliar e
qualificar o atendimento do Samu
192 em todo o País.  As cidades
de Ivaiporã, Manoel Ribas,
Maringá, São João do Ivaí, Foz do
Iguaçu, Arapongas, Ponta Grossa e
Carmo no Paraná também
receberão recursos com habilitação
e qualificação de ambulâncias
também anunciada pelo governo.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Vandré Dubiela
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A megaestátua que destaca as
lojas da Havan e se tornou uma
identidade da rede varejista, ainda
não está liberada para ser erguida
em Cascavel. A réplica da Estátua
da Liberdade irá compor a megalo-
ja que está sendo construída na
Avenida Tancredo Neves, região
oeste da cidade. Monumentos gi-
gantescos precisam de autorização
de autoridades de aviação civil
quando são construídos nas proxi-
midades de aeroportos.

Segundo informações do Cin-
dacta (Centro Integrado de Defesa
Aérea e Controle de Tráfego Aéreo)
II, que fica em Curitiba e cuida de

questões de liberação de projetos
no raio de abrangência do Aeropor-
to Municipal de Cascavel, o projeto
da loja de departamentos está sob
análise. “Informamos que o proces-
so de autorização de construção da
Estátua da Loja Havan em Casca-
vel, deu entrada neste Centro na
data de 12 de setembro de 2017 e
o prazo de resposta é de 60 dias
corridos a contar da data de proto-
colo, conforme previsto na norma
do Comaer [Comando da Aeronáu-
tica]”, informou o órgão em nota.

O secretário de Planejamento,
Fernando Dillenburg, conta que a
prefeitura já autorizou a montagem
da base metálica da estátua e que
até hoje tudo está caminhando. “Até
então está tudo certo, não tem ne-
nhum problema, nós ainda não au-
torizamos a construção da estátua
porque eles precisam atender a
esse requisito para conseguir au-
torização da Anac [Agência Nacio-
nal de Aviação Civil]”, explica.

Estátua
 ainda sem
liberação

Com estátua

Base da
estatua foi à
única coisa
autorizada
pela prefeitura
até o momento

Conforme o diretor de expansão da varejista, Nilton Hang, a
cidade terá o monumento. “Cascavel terá a estátua, confirma-
mos a presença dela na cidade”. O secretário de Planejamento
destaca a importância da “Liberdade”. “É um atrativo a mais
para atrair consumidores da região para comprar, isso ajuda a

movimentar a economia” comenta.

FABIO DONEGÁ

BUROCRACIA
Por mais que o monumento ainda
não tenha sido oficialmente
autorizado, Dillenburg não vê razão
para a estátua não ser erguida. “Nós
queremos apoia-los, de maneira
alguma colocar obstáculos.
Infelizmente não é uma regra do
município, isso é uma determinação
da Anac, que regulamenta”,
observa. O secretário destaca que é
apenas uma questão burocrática. “A
Anac não tem nada contra, apenas
precisa saber quais obstáculos tem,
por causa das cartas de voo e coisas
assim para eles referenciarem, é apenas
um procedimento burocrático”.
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Duas Paratis roubadas
Um casal de idosos foi vítima

de um assalto na tarde de ontem,
na Rua das Violetas, no Bairro
Guarujá, em Cascavel. Segundo a
polícia, eles foram rendidos por
dois homens, um deles seria ex-
inquilino do casal, que estavam
armados com uma faca.

Toda ação dos criminosos durou
cerca de 15 minutos e, durante
este tempo, a mulher de 72 anos
ainda tentou persuadir os crimino-
sos para que eles não levassem o
veículo da família, uma Parati.

Além do carro, eles roubaram
três aparelhos de celular, docu-
mentos e dinheiro. Os bandidos
fugiram deixando o casal preso
em casa. Quando conseguiram
se desamarrar, eles acionaram a
Polícia Militar, que fez buscas
para localizar a Parati e os envol-
vidos no assalto. Porém, até o fe-
chamento da edição eles conti-
nuavam desaparecidos.

E foi justamente outra Parati,
desta vez um táxi, o veículo rouba-
do na tarde de terça-feira em Cas-
cavel. Segundo a vítima, duas pes-
soas pediram uma corrida e, em
determinado trecho do percurso
anunciaram o assalto.

 Eles teriam colocado o taxista no porta-malas do carro e
seguido até a comunidade de Santa Rita, em Assis Chateaubri-

and, distante cerca de 80 quilômetros de Cascavel. Lá, eles
deixaram o homem amarrado, já no fim da tarde. Já o veículo foi
encontrado na Estrada Araré, na área rural de Assis, na divisa
com o município de Formosa do Oeste. A Parati estava abando-

nada e nenhum dos envolvidos no roubo foi localizado.

91 QUILOS DE MACONHA
Um veículo carregado com 91 quilos de maconha foi apreen-

dido na manhã de ontem, pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).
A equipe fazia fiscalização de rotina na rodovia quando tentou
abordar o condutor de um Prisma.

O motorista não acatou a ordem de parada, fugiu e acabou abando-
nando o carro às margens da rodovia. As duas pessoas que ocupavam o
Prisma conseguiram escapar em meio a uma plantação. Dentro do carro,
em quatro malas, foram localizados os tabletes do entorpecente.

Porta-malas

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: PRF Cascavel

Droga estava dentro
de quatro malas em

um Prisma,
abandonado na

BR-467
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 63
Homicídios 50
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 942
Furtos 2.780
Veículos (furtos/roubos) 815
Outros 2.907

Acidentes 2.163
Colisões 1.995
Atropelamentos 168
Mortes 45

 Cascavel, 12 de outubro de 2017

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

Marina Esteves Santos
Titular

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

01. GUSTAVO FELIPE KOMMERS MEALHO E ELIZANE GOMES DO AMARAL
02. RONALDO ROBERTO SCHERER E ROSIMAR MIESTER
03. BRUNO VINICIUS DOS REIS E THAYANE CAROLINE GULHAK
04. VINICIUS RICARDO DOS SANTOS E SUELLEN DE OLIVEIRA
05. ADRIEL FIGUEIREDO DA SILVA E ANDREIA TAVARES DA SILVA GUBIANI
06. RAFAEL GIRELLI E DEISI CRISTINA MIRANDA
07. RUDIMAR ANTONIO DIEHL E MARIA MADALENA PAETZOLD
08. NELSON KAZUHIKO TOMITA E LUCIA MACIEL
09. JOSÉ PERONI E MAIKE JOSIANE PAUPITZ
10. ANDERSON VALERIO DO NASCIMENTO E ELIANE CRESTANI
11. JOSE MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA E ELIZANGELA FERNANDES DIAS
12. JHONY TELES DE ANDRADE E ELAINE CRISTINA ROSA
13. RENATO RAMOS ZIMERMANN E TAIS LEAL DOS SANTOS
14. EDUARDO DE OLIVEIRA E JAQUELINE LEAL DOS SANTOS
15. OZIEL DE SOUSA OLIVEIRA E ANA MARIA DA SILVA
16. JOACIR ALVES JUNIOR E FERNANDA CAVALCA CALLESCURA
17. ADRIANO SALVADOR E DALVA APARECIDA DOS SANTOS
18. EMERSON THOMANN E LAIS JANAINA BENKE
19. LEANDRO TOZZO E ANDRESSA CAROLINE ZANARDI
20. EDUARDO FELIPE ZIMMERMANN E PAMELA CRISTINA CAREGNATO
21. ERISON IDEMAR GONÇALVES E PAULA ANDRESSA GABRIEL
22. LEANDRO CABRAL BUFFLEN E MARINES COUTO
23. JOÃO GUSTAVO DE OLIVEIRA MORAES E ALINE SABINO BRASIL
24. MATEUS FEIERTAG MARTINI E LETICIA DE SOUZA CORREA
25. JANDERSON PADILHA DA SILVA E REJANE DA SILVA
26. MARCO ANTONIO FERREIRA E CLAUDIA CRISTINA VASCONCELOS

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

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

Uma denúncia anônima levou polici-
ais militares a prender, no fim da noite de
terça-feira, dois homens acusados de trá-
fico de drogas. Conforme a denúncia, em
uma casa na Rua Maria Dolores da Mota,
no Bairro Claudete, funcionava um pon-
to de tráfico de entorpecentes.

Ao chegar à casa, os policiais abor-
daram um jovem de 24 anos, que
seria o proprietário da droga, e um
homem de 31, que foi detido como
usuário. Segundo a polícia, o jovem
de 24 anos já teria outras passagens
pelo setor criminal por tráfico.

Na residência a equipe encontrou pe-

Presos por tráfico

QUEBROU AS
PERNAS

Um jovem de 22 anos, identifi-
cado como Maurício Gustavo Pe-
reira, ficou gravemente ferido em
um acidente na madrugada de on-
tem. Ele seguia em uma motoci-
cleta pela Rua Recife e, no cruza-
mento com a Rua Visconde de
Guarapuava, acabou sofrendo
uma queda.

Socorristas e o médico do Siate
(Serviço Integrado de Atendimen-
to ao Trauma em Emergência) fo-
ram acionados e prestaram os pri-
meiros atendimentos.

Maurício fraturou as duas per-
nas, teve lesões na cintura e esco-
riações pelo corpo. Ele foi encami-
nhado em estado grave, sem risco
de morte, ao Hospital Universitário
de Cascavel.

quenas porções de crack e maconha,
prontas para comercialização, R$ 194
oriundos do tráfico e ainda um caderno
com anotações com nomes dos ‘com-
pradores’ e os valores gastos pelos supos-
tos clientes. Eles foram levados a carcera-
gem da 15ª SDP (Subdivisão Policial).

Em uma casa no Claudete foram encontradas drogas,
dinheiro e um caderno com valores e nomes de ‘clientes’

AÍLTON SANTOS

JOVEM de 22 anos sofreu uma queda na área
central de Cascavel

AÍLTON SANTOS
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10 mil empréstimos de livros
Elisangela Garcia, de 27 anos,

é frequentadora assídua da Biblio-
teca Pública Municipal Sandálio
dos Santos, em Cascavel. Pelo
menos três vezes ao mês ela vai
até o local para fazer empréstimos
de livros, especialmente aqueles
que tratam sobre a história de Cas-
cavel. Essa rotina, segundo ela, já
ocorre há pelo menos seis anos.

 “Estudo para passar em con-

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

curso público e neste momento in-
tensifiquei a leitura por conta do
Enem [Exame Nacional do Ensino
Médio]. Aqui na biblioteca encon-
tro tudo que preciso, e como não
gosto de ler através do computa-
dor, busco os livros físicos”, rela-
ta a estudante.

Neste dia 12 de outubro,
além do Dia de Nossa Senhora
Aparecida, é comemorado tam-

bém o Dia Nacional da Leitura.
Todos os meses aproximadamen-
te 1.260 pessoas passam pela
biblioteca pública. Até agosto
foram 10.120 livros empresta-
dos, conforme a Secretaria Mu-
nicipal de Cultura.

Passa de 75 mil
Embora a biblioteca possua computadores para pesquisa na internet, há um público
que prefere folhear diversas páginas em busca de conhecimento.
É o caso do estudante de Pedagogia Elton Xavier, de 20 anos, que há quatro
meses faz parte da equipe da biblioteca pública. Ele auxilia os usuários a encontrar
os livros e depois guarda todos no devido lugar. “Aqui tem bastante material e
inclusive utilizo vários para fazer os trabalhos da faculdade. Muitos deles possuem
informações que na internet não encontro ou então dados mais curiosos sobre
determinado assunto. Prefiro os livros, pois gosto de tateá-los”, diz.
Estão disponíveis para consulta 75 mil exemplares de diversos gêneros. Na maioria
das vezes a demanda é por obras de literatura e para concursos. Doações para
melhorar o acervo também podem ser feitas pela comunidade.

Documentos
para
empréstimos
Para levar algum livro da
biblioteca para casa é
preciso fazer um cadastro.
São necessários os
documentos pessoais (RG,
CPF), comprovante de
residência, três números de
telefone para referência e
R$1 para plastificação. No
momento do cadastro já é
possível realizar
empréstimos. Cada usuário
pode emprestar até três
livros por 14 dias. A
biblioteca está aberta de
segunda à sexta das
08h às 19h.
De acordo com a Secretaria
de Cultura, o primeiro
cadastro na biblioteca para
empréstimo de livros foi
feito no ano de sua
inauguração, em 1954.
Porém, não há dados
específicos sobre quem
foi a primeira pessoa a
usar esse serviço

ELISANGELA
GARCIA diz que vai até
a biblioteca pública três
vezes ao mês
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Escritório oferta curso sobre compras públicas
Como fornecer para a administração pública é o tema de treinamento organizado
pelo Escritório de Compras Públicas de Cascavel, projeto que resulta da união de
órgãos públicos e entidades organizadas locais. O curso será desenvolvido de 17 a
19 de outubro, das 19h às 23h, na Acic. Gratuito, ele é destinado a empresários de
micros e pequenas empresas, microempreendedores individuais, contadores,
representantes comerciais, cooperados, associados e a outras pessoas interessadas
no assunto. Um instrutor especializado vai abordar sobre questões legais, a
preparação para a licitação, pregão eletrônico e portais de compras. Garanta já a sua
participação ligando para o número de telefone 3321-1421 e fale com Ana Paula.

Colégio Militar é tema de
evento na Acic no dia 20
O alto comando da Polícia Militar
do Paraná e autoridades, a exemplo

do deputado estadual Ratinho Júnior,
estarão em Cascavel no próximo dia
20 de outubro para falar do projeto

de implantação de um Colégio
Militar no município. O encontro
será na Acic às 8h, durante café da

manhã. O Colégio Militar vai funcionar
no Centro Nacional de Treinamento e

Atletismo, um polo de esportes
projetado para ser referência ao Brasil.
O Colégio terá capacidade para 1,5
mil alunos nas modalidades de ensinos
fundamental e médio – da 6ª série ao
3º ano. Outras informações podem ser

conseguidas pelo telefone 3321-
1432 com a secretária-executiva da

Acic, Rosana Lovo.

 Rodada de negócios
 Estão abertas as inscrições para mais
uma edição da Rodada Empreender de
Negócios. Ela será realizada na noite de
17 de outubro, com início às 18h45, na
associação comercial. A realização é da
Acic e Empreender com colaboração do
Sebrae, Unimed, Sicoob Credicapital,
Garantioeste e BRDE. A rodada é uma
eficiente ferramenta para ampliar o
network, parcerias e negócios da
empresa. Informações adicionais podem
ser conseguidas pelo telefone
3321-1410.

Campanha de Natal
O Departamento Comercial da Acic
vende kits da maior campanha de
fim de ano do município, que
chega à sua quarta edição. Nessa
ocasião, a Acic firmou parceria
com a Faciap e serão duas fases
de premiação (local e regional)
com mais de R$ 1 milhão em
prêmios aos consumidores. Para
saber mais e participar basta ligar
para o telefone 3321-1403 ou
acessar o site da Acic
(www.acicvel.com.br).

Locação de espaços
A Acic conta com dez espaços para locações a empresas associa-

das e não filiadas. Oito são destinados a cursos, palestras,
workshops e a treinamentos em geral. Os tamanhos variam e compor-

tam entre 35 e 208 pessoas. Todos os ambientes são dotados de
equipamentos e acessórios para que os conteúdos possam ser

adequadamente repassados aos inscritos.  Há ainda um espaço para
exposições e o foyer, que recepciona confraternizações e eventos de
caráter social. Para empresas filiadas à associação comercial, os

preços são diferenciados. Outras informações podem ser conseguidas
pelos telefones 3321-1400 e 3321-1415, ou ainda pelo endereço de

e-mail locacoes@acicvel.com.br .
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Bazar da Cáritas
Neste sábado, o Lar Esperança abre suas portas para mais
um bazar. São muitas peças de roupas novas e seminovas.
O evento é promovido pela Cáritas, que fica na Rua Luiz

Venturin, 802, Claudete.

Agrofloresta Sintrópica
O Instituto Pedra da Mata, de Santa Tereza do Oeste, vai

promover um curso sobre  Agrofloresta Sintrópica
(agricultura que concilia produção agrícola e

recuperação de áreas degradadas, baseada em processos
de regeneração natural).  O curso será teórico e prático e
será ministrado por Yuri Diniz. Serão três dias: 24, 25 e
26 de novembro. Mais informações e inscrições pelos

telefones (45) 99146-1751 e 99914 9456.

Que toda criança
seja feliz!

Hoje é dia de muita alegria,
mimos e guloseimas. Afinal

ser criança é uma doce
brincadeira. No entanto, a

data também serve de
reflexão sobre a importância

de valorizar essa fase da
vida e dar apoio, educação
e proteção para as crianças.

O Mundo Mágico de Oz
Hoje, às 16h, tem apresentação de O Mundo Mágico de Oz,

no Teatro Municipal. A entrada é franca. Os ingressos
podem ser retirados no local.

Você pode encarar
um erro como uma besteira

a ser esquecida,
ou como um

resultado que aponta
uma nova direção.

Steve Jobs

Em evento
recente,
Sueli e
Tancredo

FÁBIO DONEGÁ

A bela
PATRICIA
ZANDONAI,
by Arivonil
Policarpo
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300 anos de fé
Hoje, 12 de outubro, é uma

data especial para a comunidade
católica. Celebra-se o jubileu de
300 anos de Nossa Senhora Apa-
recida, a padroeira do Brasil. Em
Cascavel, as comemorações co-
meçaram ainda em outubro do
ano passado com o desfecho hoje.

Dentre as ações realizadas
nesse período, destacam-se as
novenas. “Cada padre ficou res-
ponsável por uma novena e a
Igreja era decorada por eles,
uma decoração bem especial”,

diz o pároco da Catedral, Padre
Adimir Antônio Mazali.

Neste ano, a imagem peregrina
saiu de Cascavel, foi a Aparecida
do Norte (SP), com os 80 romeiros,
que retornaram à cidade no domin-
go passado às 10h com acolhida
simbólica, pois a arquidiocese ga-
nhou a imagem jubilar. “Essa ima-
gem é muito especial, e só usada
nessas ocasiões e ela é guardada
no nosso cofre” comenta o páro-
co. Hoje, serão realizadas cinco mis-
sas durante o dia.

PORTA SANTA
A Igreja cascavelense possui a
“Porta Santa”, dourada, de metal,
que só é aberta nos jubileus, seja
extraordinário como este do Brasil
ou ordinário, quando vem
determinações do Vaticano, pelo
Papa Francisco. O jubileu
geralmente é celebrado de 25 em
25 anos. Para quem passar pela
porta são necessários alguns
quesitos: Confissão sacramental,
oito dias antes e oitos dias depois
de 12 de outubro, comunhão
eucarística, orações do Creio, Pai
nosso e Ave Maria e orações na
intenção do Santo Padre, o Papa.

A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada no ano de 1717, por
pescadores do Rio Paraíba do Sul. Três pescadores, após frustrada tentativa
de apanhar peixes perto de Guaratinguetá (SP), colheram em suas redes o
corpo de uma estátua de Maria e, depois, a cabeça da mesma. A este fato se
seguiu farta pescaria, que surpreendeu os três homens. Tendo limpado e
recomposto a imagem, expuseram-na à veneração dos fiéis em casas de
família. Futuramente o local no norte do Estado de São Paulo se tornou sede
do Santuário Nacional de Aparecida, com cidade que recebe o nome de
Aparecida do Norte e hoje recebe mais de 12 milhões de visitas anuais.

FABIO DONEGÁ

H istóricoProgramação
 7h - Missa dos Peregrinos
 10h - Missa de Acolhida

    dos Motociclistas
 12h - Missa destinada à família
 15h - Missa da Saúde
 17h - Coroação de Nossa

    Senhora e Consagração
    das Crianças

“Porta Santa”,
na Catedral de
Cascavel, faz

parte do Jubileu
de 300 anos da

aparição de
Nossa Senhora

Aparecida
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FÁBIO DONEGÁ

Devido às chuvas dos últimos
dias, a Acesc (Administração dos
Cemitérios e Serviços Funerários
de Cascavel) prorrogou até domin-
go, dia 15 de outubro, o prazo para
que as famílias concluam as refor-
mas nos túmulos nos quatro cemi-
térios urbanos: Central, São Luiz,
Jardim da Saudade e Cristo Reden-
tor. A partir da próxima semana, fi-
cam liberadas apenas limpezas e
troca de arranjos de flores, para que
os servidores da autarquia iniciem
os trabalhos internos e os prepa-
rativos para o Dia de Finados, lem-
brado em 2 de novembro.

“Precisamos realizar poda de
árvores, pinturas de calçadas, mei-
os-fios, ruas internas, muros e ou-
tros serviços necessários para dei-
xar os cemitérios prontos para visi-
tação já a partir do fim de outubro”,
detalha o superintendente da
Acesc, Beto Guilherme.

Acesc prorroga reformas

A tradicional Novena de Finados começa dia 24 de outubro, no Cemitério
Central e como ocorre todos os anos, serão realizadas celebrações às 6h30 e às
19 horas, de 24 de outubro a 1 de novembro. “Também já definimos a
programação religiosa para este ano, com missas em todos os cemitérios urbanos.
As tendas já foram licitadas”, detalha Beto.

N ovena
 PRORROGAÇÃO para reformas aconteceu devido às chuvas

SECOM

O segundo maior churrasco
de Cascavel acontece
tradicionalmente todos os
meses de outubro na Capela
São Francisco. No último final
de semana foram assadas mais
de quatro toneladas de
carne. O costelão só perde,
em volume de carne, para a
tradicional Festa do
Trabalhador, promovida pelo
Seminário São José.

O segundo maior churrasco
de Cascavel acontece
tradicionalmente todos os
meses de outubro na Capela
São Francisco. No último final
de semana foram assadas mais
de quatro toneladas de
carne. O costelão só perde,
em volume de carne, para a
tradicional Festa do
Trabalhador, promovida pelo
Seminário São José.
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MALHAÇÃO
Edgar pede que Bóris reconsidere

a demissão, mas o orientador afirma
que deixará o Colégio Grupo. K1 se irri-
ta com o comportamento de MB. Dóris
afirma a Tato que encontrará um adulto
para se responsabilizar por ele. Roney
diz a Dóris e Keyla que pensará sobre
a possibildiade de assumir os cuidados
com Tato. Benê organiza uma festa de
despedida para Ellen, com a ajuda de
Guto e Jota.

TEMPO DE AMAR
Inácio se desespera, e Reinaldo o

acolhe. Lucinda comenta com o pai que
agora Inácio está livre para refazer sua
vida. Alzira expulsa Bernardo de seu
quarto, e o homem pede abrigo a Balbi-
na. Balbina sugere que Bernardo conte
a Bené que é seu pai. Em Morros Ver-
des, José Augusto questiona a partici-
pação de Delfina na fuga de Maria Vitó-
ria. Padre João descobre que Mariana
foi registrada em Lisboa e conta a José
Augusto. No Rio, Conselheiro liberta
Edgar, Vicente, Artur e Otávio da pri-
são. No navio, Maria Vitória conversa
com Helena sobre Mariana e Inácio. Em
Morros Verdes, Delfina afirma a Tereza

que não deixará José Augusto encon-
trar a neta.

PEGA PEGA
Malagueta pede ajuda a Maria Pia

para incriminar Cíntia no roubo ao Cari-
oca Palace. Raquel diz que Douglas terá
de ficar com Gabriel durante sua via-
gem a trabalho. Arlete aceita o convite
de Pedrinho para jantar. Sandra Helena
promete dar dinheiro a Mônica, caso
encontre uma forma de fugir da cadeia.
Eric confessa a Luiza que está aflito
com a viagem de Bebeth e Márcio.
Maria Pia incentiva Lourenço a investir
em Luiza. Dílson aceita morar com
Evandro e Júlio. Malagueta arma para
incriminar Cíntia. Mônica e Sandra He-
lena comem quentinhas estragadas
para que sejam levadas ao hospital e
possam fugir de lá.

A FORÇA DO QUERER
Irene chantageia Eugênio, que aca-

ba comprando um apartamento para a
ex-amante. Simone, Biga e Nonato se
preocupam com Ivan. Nonato põe um
cartão na bolsa de Joyce, sem que ela
perceba. Joyce pede que Ruy permita
que Ritinha visite o filho. Cibele decide
comparar o DNA de Ruyzinho e Ruy.
Joyce pressiona Irene, e Mira sente
medo da comparsa. Ruy tenta se apro-

ximar de Ivan. Caio avisa a Jeiza que o
juiz quer ouvir seu depoimento no pro-
cesso contra Bibi. Bibi confronta Rubi-
nho e termina o casamento com o ban-
dido. Nonato diz a Simone que acredi-
ta que Silvana esteja envolvida com
agiotas. Eurico é convidado para um
desfile em que Elis Miranda se apre-
sentará. Bibi depõe perante o juiz. Riti-
nha visita Zeca e Jeiza flagra os dois.
Rubinho ordena que Bibi pegue a pen-
são de Dedé com Carine.

O RICO E O LÁZARO
Shag-Shag se espanta ao ver a rai-

nha de Judá na Casa da Lua. Nebuza-
radã consegue desarmar Asher e o
manda para a prisão. Fassur começa a
sentir uma coceira na cabeça. Aspe-
naz chora a morte da rainha. Nitócris
se desespera ao saber do golpe. Bero-
so diz aceitar o novo rei. Lia fica choca-
da com os assassinatos. Joana vai até
o calabouço. Lior conhece Benjamin.
Nitócris chora a morte de Amitis. Joa-
na se declara para Asher na prisão. Lia
e Daniel ficam apreensivos. Fassur co-
meça a ter coceira na cabeça. Shag-
Shag oferece ajuda à Neusta. Joana
avisa aos familiares sobre a prisão de
Asher. Em conversa com Ilana, Dana
diz que nenhum homem irá aceita-la.
Zac descobre que o rei está morto.

Maciel  coloca fogo  em arquivo
Otávio agradece Ânimas por ter salvo a sua vida e pergunta se

ele viu Ana Cristina. Tobias está a ponto de dizer a Vicente quem
matou sua filha, mas Ramon e os presos fingem uma briga. Tobias
é golpeado com uma cadeira e é levado para a enfermaria. Lá,
Liberdade aplica uma injeção contendo uma substância que pro-
voca um infarto fulminante. Maciel tranca Fernandinho no quarto e
faz dona Josefa acreditar que foi ela que prendeu o menino. Frida,
furiosa, diz a dona Josefa que vai embora com o menino e nunca
mais voltará a vê-lo. Maciel vai até o consultório do Dr. Ramos e
coloca fogo no arquivo onde ele guardava o resultado do exame de
DNA. Maciel, dando continuidade a seu plano de enlouquecer dona
Josefa, a faz acreditar que chamou o tabelião para mudar seu
testamento e colocá-lo como seu herdeiro universal, para evitar
que Frida fique com toda a fortuna dos Vila Real.
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De hoje (12) até domingo (15),
mais um grupo de peregrinos
estarão caminhando rumo a
terra do sol e ao encontro das
águas. Idealizado pela Amic,
desta vez, o Caminho Terra do
Sol inaugura um novo formato.
A oitava edição é dedicada as
pessoas com experiência em
percursos de longa distância,
com bom condicionamento
físico e preparadas para
possíveis mudanças
climáticas. Afinal, pelo
percurso do Caminho se
encontra subidas, descidas e
travessia de rio, estrada de
chão e paralelepípedo.
Esta é a 8ª vez que a
caminhada é realizada e vem
crescendo a cada edição, tanto
que foi instituída pela Câmara
Municipal e pela Assembleia
Legislativa do Estado como
roteiro turístico do calendário
oficial de eventos.

Amanhã mais uma edição do Caminho Terra do Sol
A caminhada é inspirada no
famoso percurso de Santiago de
Compostela, da Espanha. O
objetivo é levar o peregrino a
buscar qualidade de vida por
meio da atividade física,
contemplação da natureza,
superação de desafios,
conhecer novos lugares, e
buscar momentos de

reflexão interior. 
Aos interessados em realizar
o trajeto Caminho Terra do
Sol, talvez haja vagas para a
inscrição, que deve ser feita
por meio do endereço
eletrônico http:/
caminhoterradosol.amicoeste.org.br/
ou pelo telefone (45) 3036-5636.

Entre os dias 16 a 20 de outubro, a
Amic Oeste Paraná realiza a iniciativa
de regularizar a situação financeira
das empresas inadimplentes da
região, por meio da negociação com
instituições de crédito parceiras
como Sicoob, Sicredi, Caixa
Econômica Federal e Banco do Brasil.
Será uma semana destinada a realizar
bons acordos, tanto para as
instituições como para os
empreendedores. As instituições de
crédito parceiras da ação irão
oferecer prazos maiores e juros mais
atraentes, a fim de que seus clientes

Amic lança iniciativa de recuperação de crédito
possam resolver pendências
financeiras.
As negociações são para pessoa
jurídica e para pessoa física. Os
interessados em sair da inadimplência
devem procurar a sua agência,
contanto que seja uma das acima
citadas, para acertar a vida financeira.
Durante toda a Semana do Limpa
Nome, a Amic Oeste Paraná estará
participando junto com as
instituições de crédito parceiras da
ação, a entidade, também, oferecerá
condições especiais para os
associados que estão em débito com a

entidade, com a finalidade de que
possam regularizar a sua situação e
voltar a usufruir dos serviços que a
Amic oferece aos seus associados
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 63
Homicídios 50
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 942
Furtos 2.780
Veículos (furtos/roubos) 815
Outros 2.907

Acidentes 2.163
Colisões 1.995
Atropelamentos 168
Mortes 45

 Cascavel, 12 de outubro de 2017

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

Marina Esteves Santos
Titular

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

01. GUSTAVO FELIPE KOMMERS MEALHO E ELIZANE GOMES DO AMARAL
02. RONALDO ROBERTO SCHERER E ROSIMAR MIESTER
03. BRUNO VINICIUS DOS REIS E THAYANE CAROLINE GULHAK
04. VINICIUS RICARDO DOS SANTOS E SUELLEN DE OLIVEIRA
05. ADRIEL FIGUEIREDO DA SILVA E ANDREIA TAVARES DA SILVA GUBIANI
06. RAFAEL GIRELLI E DEISI CRISTINA MIRANDA
07. RUDIMAR ANTONIO DIEHL E MARIA MADALENA PAETZOLD
08. NELSON KAZUHIKO TOMITA E LUCIA MACIEL
09. JOSÉ PERONI E MAIKE JOSIANE PAUPITZ
10. ANDERSON VALERIO DO NASCIMENTO E ELIANE CRESTANI
11. JOSE MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA E ELIZANGELA FERNANDES DIAS
12. JHONY TELES DE ANDRADE E ELAINE CRISTINA ROSA
13. RENATO RAMOS ZIMERMANN E TAIS LEAL DOS SANTOS
14. EDUARDO DE OLIVEIRA E JAQUELINE LEAL DOS SANTOS
15. OZIEL DE SOUSA OLIVEIRA E ANA MARIA DA SILVA
16. JOACIR ALVES JUNIOR E FERNANDA CAVALCA CALLESCURA
17. ADRIANO SALVADOR E DALVA APARECIDA DOS SANTOS
18. EMERSON THOMANN E LAIS JANAINA BENKE
19. LEANDRO TOZZO E ANDRESSA CAROLINE ZANARDI
20. EDUARDO FELIPE ZIMMERMANN E PAMELA CRISTINA CAREGNATO
21. ERISON IDEMAR GONÇALVES E PAULA ANDRESSA GABRIEL
22. LEANDRO CABRAL BUFFLEN E MARINES COUTO
23. JOÃO GUSTAVO DE OLIVEIRA MORAES E ALINE SABINO BRASIL
24. MATEUS FEIERTAG MARTINI E LETICIA DE SOUZA CORREA
25. JANDERSON PADILHA DA SILVA E REJANE DA SILVA
26. MARCO ANTONIO FERREIRA E CLAUDIA CRISTINA VASCONCELOS

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

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

Uma denúncia anônima levou polici-
ais militares a prender, no fim da noite de
terça-feira, dois homens acusados de trá-
fico de drogas. Conforme a denúncia, em
uma casa na Rua Maria Dolores da Mota,
no Bairro Claudete, funcionava um pon-
to de tráfico de entorpecentes.

Ao chegar à casa, os policiais abor-
daram um jovem de 24 anos, que
seria o proprietário da droga, e um
homem de 31, que foi detido como
usuário. Segundo a polícia, o jovem
de 24 anos já teria outras passagens
pelo setor criminal por tráfico.

Na residência a equipe encontrou pe-

Presos por tráfico

QUEBROU AS
PERNAS

Um jovem de 22 anos, identifi-
cado como Maurício Gustavo Pe-
reira, ficou gravemente ferido em
um acidente na madrugada de on-
tem. Ele seguia em uma motoci-
cleta pela Rua Recife e, no cruza-
mento com a Rua Visconde de
Guarapuava, acabou sofrendo
uma queda.

Socorristas e o médico do Siate
(Serviço Integrado de Atendimen-
to ao Trauma em Emergência) fo-
ram acionados e prestaram os pri-
meiros atendimentos.

Maurício fraturou as duas per-
nas, teve lesões na cintura e esco-
riações pelo corpo. Ele foi encami-
nhado em estado grave, sem risco
de morte, ao Hospital Universitário
de Cascavel.

quenas porções de crack e maconha,
prontas para comercialização, R$ 194
oriundos do tráfico e ainda um caderno
com anotações com nomes dos ‘com-
pradores’ e os valores gastos pelos supos-
tos clientes. Eles foram levados a carcera-
gem da 15ª SDP (Subdivisão Policial).

Em uma casa no Claudete foram encontradas drogas,
dinheiro e um caderno com valores e nomes de ‘clientes’

AÍLTON SANTOS

JOVEM de 22 anos sofreu uma queda na área
central de Cascavel

AÍLTON SANTOS
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10 mil empréstimos de livros
Elisangela Garcia, de 27 anos,

é frequentadora assídua da Biblio-
teca Pública Municipal Sandálio
dos Santos, em Cascavel. Pelo
menos três vezes ao mês ela vai
até o local para fazer empréstimos
de livros, especialmente aqueles
que tratam sobre a história de Cas-
cavel. Essa rotina, segundo ela, já
ocorre há pelo menos seis anos.

 “Estudo para passar em con-

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

curso público e neste momento in-
tensifiquei a leitura por conta do
Enem [Exame Nacional do Ensino
Médio]. Aqui na biblioteca encon-
tro tudo que preciso, e como não
gosto de ler através do computa-
dor, busco os livros físicos”, rela-
ta a estudante.

Neste dia 12 de outubro,
além do Dia de Nossa Senhora
Aparecida, é comemorado tam-

bém o Dia Nacional da Leitura.
Todos os meses aproximadamen-
te 1.260 pessoas passam pela
biblioteca pública. Até agosto
foram 10.120 livros empresta-
dos, conforme a Secretaria Mu-
nicipal de Cultura.

Passa de 75 mil
Embora a biblioteca possua computadores para pesquisa na internet, há um público
que prefere folhear diversas páginas em busca de conhecimento.
É o caso do estudante de Pedagogia Elton Xavier, de 20 anos, que há quatro
meses faz parte da equipe da biblioteca pública. Ele auxilia os usuários a encontrar
os livros e depois guarda todos no devido lugar. “Aqui tem bastante material e
inclusive utilizo vários para fazer os trabalhos da faculdade. Muitos deles possuem
informações que na internet não encontro ou então dados mais curiosos sobre
determinado assunto. Prefiro os livros, pois gosto de tateá-los”, diz.
Estão disponíveis para consulta 75 mil exemplares de diversos gêneros. Na maioria
das vezes a demanda é por obras de literatura e para concursos. Doações para
melhorar o acervo também podem ser feitas pela comunidade.

Documentos
para
empréstimos
Para levar algum livro da
biblioteca para casa é
preciso fazer um cadastro.
São necessários os
documentos pessoais (RG,
CPF), comprovante de
residência, três números de
telefone para referência e
R$1 para plastificação. No
momento do cadastro já é
possível realizar
empréstimos. Cada usuário
pode emprestar até três
livros por 14 dias. A
biblioteca está aberta de
segunda à sexta das
08h às 19h.
De acordo com a Secretaria
de Cultura, o primeiro
cadastro na biblioteca para
empréstimo de livros foi
feito no ano de sua
inauguração, em 1954.
Porém, não há dados
específicos sobre quem
foi a primeira pessoa a
usar esse serviço

ELISANGELA
GARCIA diz que vai até
a biblioteca pública três
vezes ao mês
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A megaestátua que destaca as
lojas da Havan e se tornou uma
identidade da rede varejista, ainda
não está liberada para ser erguida
em Cascavel. A réplica da Estátua
da Liberdade irá compor a megalo-
ja que está sendo construída na
Avenida Tancredo Neves, região
oeste da cidade. Monumentos gi-
gantescos precisam de autorização
de autoridades de aviação civil
quando são construídos nas proxi-
midades de aeroportos.

Segundo informações do Cin-
dacta (Centro Integrado de Defesa
Aérea e Controle de Tráfego Aéreo)
II, que fica em Curitiba e cuida de

questões de liberação de projetos
no raio de abrangência do Aeropor-
to Municipal de Cascavel, o projeto
da loja de departamentos está sob
análise. “Informamos que o proces-
so de autorização de construção da
Estátua da Loja Havan em Casca-
vel, deu entrada neste Centro na
data de 12 de setembro de 2017 e
o prazo de resposta é de 60 dias
corridos a contar da data de proto-
colo, conforme previsto na norma
do Comaer [Comando da Aeronáu-
tica]”, informou o órgão em nota.

O secretário de Planejamento,
Fernando Dillenburg, conta que a
prefeitura já autorizou a montagem
da base metálica da estátua e que
até hoje tudo está caminhando. “Até
então está tudo certo, não tem ne-
nhum problema, nós ainda não au-
torizamos a construção da estátua
porque eles precisam atender a
esse requisito para conseguir au-
torização da Anac [Agência Nacio-
nal de Aviação Civil]”, explica.

Estátua
 ainda sem
liberação

Com estátua

Base da
estatua foi à
única coisa
autorizada
pela prefeitura
até o momento

Conforme o diretor de expansão da varejista, Nilton Hang, a
cidade terá o monumento. “Cascavel terá a estátua, confirma-
mos a presença dela na cidade”. O secretário de Planejamento
destaca a importância da “Liberdade”. “É um atrativo a mais
para atrair consumidores da região para comprar, isso ajuda a

movimentar a economia” comenta.

FABIO DONEGÁ

BUROCRACIA
Por mais que o monumento ainda
não tenha sido oficialmente
autorizado, Dillenburg não vê razão
para a estátua não ser erguida. “Nós
queremos apoia-los, de maneira
alguma colocar obstáculos.
Infelizmente não é uma regra do
município, isso é uma determinação
da Anac, que regulamenta”,
observa. O secretário destaca que é
apenas uma questão burocrática. “A
Anac não tem nada contra, apenas
precisa saber quais obstáculos tem,
por causa das cartas de voo e coisas
assim para eles referenciarem, é apenas
um procedimento burocrático”.
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Duas Paratis roubadas
Um casal de idosos foi vítima

de um assalto na tarde de ontem,
na Rua das Violetas, no Bairro
Guarujá, em Cascavel. Segundo a
polícia, eles foram rendidos por
dois homens, um deles seria ex-
inquilino do casal, que estavam
armados com uma faca.

Toda ação dos criminosos durou
cerca de 15 minutos e, durante
este tempo, a mulher de 72 anos
ainda tentou persuadir os crimino-
sos para que eles não levassem o
veículo da família, uma Parati.

Além do carro, eles roubaram
três aparelhos de celular, docu-
mentos e dinheiro. Os bandidos
fugiram deixando o casal preso
em casa. Quando conseguiram
se desamarrar, eles acionaram a
Polícia Militar, que fez buscas
para localizar a Parati e os envol-
vidos no assalto. Porém, até o fe-
chamento da edição eles conti-
nuavam desaparecidos.

E foi justamente outra Parati,
desta vez um táxi, o veículo rouba-
do na tarde de terça-feira em Cas-
cavel. Segundo a vítima, duas pes-
soas pediram uma corrida e, em
determinado trecho do percurso
anunciaram o assalto.

 Eles teriam colocado o taxista no porta-malas do carro e
seguido até a comunidade de Santa Rita, em Assis Chateaubri-

and, distante cerca de 80 quilômetros de Cascavel. Lá, eles
deixaram o homem amarrado, já no fim da tarde. Já o veículo foi
encontrado na Estrada Araré, na área rural de Assis, na divisa
com o município de Formosa do Oeste. A Parati estava abando-

nada e nenhum dos envolvidos no roubo foi localizado.

91 QUILOS DE MACONHA
Um veículo carregado com 91 quilos de maconha foi apreen-

dido na manhã de ontem, pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).
A equipe fazia fiscalização de rotina na rodovia quando tentou
abordar o condutor de um Prisma.

O motorista não acatou a ordem de parada, fugiu e acabou abando-
nando o carro às margens da rodovia. As duas pessoas que ocupavam o
Prisma conseguiram escapar em meio a uma plantação. Dentro do carro,
em quatro malas, foram localizados os tabletes do entorpecente.

Porta-malas

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: PRF Cascavel

Droga estava dentro
de quatro malas em

um Prisma,
abandonado na

BR-467
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Um jovem de 20 anos ficou ferido na noite de
terça-feira em um acidente na BR-277,
próximo ao Bairro Turisparque, em Cascavel.
Ele conduzia uma motocicleta, sentido a
Curitiba, quando bateu em um Marea, que
trafegava no sentido contrário e o motorista
saiu do acostamento para acessar o trevo. A
motocicleta só parou a cerca de 30 metros do
local da colisão. Railan Fillipac foi arremessado
e apresentava fraturas na perna e no braço. Ele
foi encaminhado pelo Siate (Serviço Integrado
de Atendimento ao Trauma em Emergência) ao
Hospital Universitário. Segundo o motorista
do Marea, ele disse que não viu o
motociclista, que estaria em alta velocidade.

AÍLTON SANTOS

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Direto para o Hospital
Mais uma briga em um bar qua-

se terminou em tragédia no fim da
noite de terça-feira em Cascavel. De
acordo com informações da Polícia
Militar, Gabriel Babinski Morais Sil-
va, de 22 anos, teria discutido com
um homem em um estabelecimen-
to comercial na esquina das ruas
Jurandir Antônio Zanlucki com a
Bororós, no Parque dos Ipês.

Durante a briga, Gabriel foi atin-
gido por um disparo de arma de
fogo nas costas, próximo a clavícu-
la e conseguiu, mesmo ferido, fugir
do atirador em uma motocicleta.
Um dos tiros efetuados pelo ho-
mem chegou a atingir uma residên-
cia em frente ao bar.

Fugindo do atirador, Gabriel ligou
para o Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em Emer-
gência) e pediu socorro. Conforme
os bombeiros, ele teria dito que o
tiro teria acertado a região da barri-
ga. Porém, quando as equipes de
socorro e o médico de plantão che-
garam ao endereço repassado por
Gabriel, ele não foi localizado. De
moto, ele conseguiu seguir até o
Hospital Universitário e pedir ajuda.

Outro ferido
A Polícia Militar e a Delegacia de Homicídios foram acionadas e

coletaram as primeiras informações sobre o crime. No bar, um
cliente que estava ferido por conta da confusão causada pelo

atirador e pela vítima, precisou de atendimento médico, mas não
foi encaminhada para nenhuma unidade hospitalar. Ele foi levado
então para a 15ª SDP (Subdivisão Policial) para prestar esclareci-
mentos, como testemunha, sobre como a confusão teria iniciado.

Um dos disparos acertou uma residência,
na FRENTE DO BAR
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Reconhecimento aos servidores da educação
 Ontem aconteceu a terceira noite de homenagens pelo Dia do Professor, que
é lembrado no dia 15 de Outubro, e pelo Dia do Servidor, comemorado em 28

de outubro. O evento foi no Teatro Municipal de Cascavel.
O dia inteiro, durante todos os dias letivos do ano, a atenção deles fica 100%
voltada para os alunos da Rede Municipal. Muitos são pais e são mães, mas
por horas do dia sacrificam a vontade de estar ao lado de seus próprios filhos

para transmitir conhecimento aos filhos de cada cidadão cascavelense.
“Reconhecer é um verbo transitivo, que significa reconhecer algo como
verdadeiro, e eu venho expressar este verbo e novamente reconhecer a

importância que vocês têm”, disse o prefeito Leonado Paranhos.

Mais recursos
ao helicóptero

O Ministério da Saúde anunciou
a qualificação do serviço aeromé-
dico do Consamu (Consórcio Inter-
municipal Saúde – Samu Oeste).
Para que essa novidade traga resul-
tados ainda resta publicação de
portaria que então permitirá um
repasse maior de recursos do go-
verno federal às operações realiza-
das pelo helicóptero.

Atualmente o serviço aeromédico
recebe mensalmente a quantia de R$
38.500 por meio de habilitação do
Ministério da Saúde.  “Com a qualifi-
cação receberemos R$ 9.721 a mais
e com certeza teremos possibilida-

des de melhorar as condições do ser-
viço”, afirma o diretor-executivo do
Consamu, José Peixoto. Ele diz que
o acréscimo deve ocorrer no pra-
zo de três meses até que todo o
processo seja concluído.

Desde o início das operações em
2014 até o mês de setembro deste
ano, o helicóptero operacionalizado
pelo Consamu realizou 1.257 voos
na região Oeste para o resgate de
vítimas em situação de emergência.

AMPLIAÇÃO
O Ministério da Saúde garante
que haverá o acréscimo de R$ 33
milhões ao ano para ampliar e
qualificar o atendimento do Samu
192 em todo o País.  As cidades
de Ivaiporã, Manoel Ribas,
Maringá, São João do Ivaí, Foz do
Iguaçu, Arapongas, Ponta Grossa e
Carmo no Paraná também
receberão recursos com habilitação
e qualificação de ambulâncias
também anunciada pelo governo.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Vandré Dubiela
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Giro da
Violência

O feriado prolongado que começa
hoje e termina somente no domingo
deve aumentar em pelo menos 20%
o movimento na BR-277, no trecho
entre Foz do Iguaçu e Guarapuava.

De acordo com a concessionária
que administra a rodovia, devem cir-
cular no trecho cerca de 250 mil veí-
culos desde ontem até domingo.

Os dias de movimento mais inten-
so serão hoje e no domingo (15), com
aumento previsto de 50% e 38%, res-

pectivamente, se comparado a dias
normais, ou seja, sem feriado.

De acordo com o gerente de atendi-
mento ao usuário da Ecocataratas,
Marcelo Belão, o aumento do fluxo na
rodovia exige maior atenção dos moto-
ristas. “É fundamental respeitar os li-
mites de velocidade, manter uma dis-
tância segura do veículo à sua frente e
ultrapassar apenas em locais permiti-
dos. Com atitudes simples, é possível
fazer uma viagem tranquila e segura”.

Preso pelo Choque
Um homem de 28 anos, identificado
como Willian Valker Adamkczuk, foi
preso na tarde de ontem por policiais
militares do Pelotão de Choque. Ele foi
abordado em um veículo na área
central de Cascavel. Com Willian os
policiais encontraram uma pistola
calibre 765 e uma carabina calibre 22.
Ele foi encaminhado a 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

ACIDENTE NA BR-467
 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Jadir Zimmermann

Mais um acidente foi registrado
na BR-467 entre Cascavel e Toledo
na manhã de ontem. Conforme tes-
temunhas, Mariana Nascimento,
de 31 anos, seguia pela rodovia
sentido Toledo em um Peugeot 306
quando, ao ultrapassar uma carre-
ta, próximo ao distrito de Sede Al-
vorada, perdeu o controle da dire-
ção e capotou várias vezes.

O carro ficou completamente

destruído e parou a cerca de 50
metros da rodovia, dentro de uma
plantação.

Socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trau-
ma em Emergência) de Toledo fo-
ram acionados e prestaram os pri-
meiros atendimentos. Mariana teve
apenas ferimentos leves e foi en-
caminhada para UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) de Toledo.

Restrição de tráfico
Para dar mais fluidez ao trânsito, por conta do movimento durante o feriado prolongado, o tráfego
de veículos de carga pesa em pistas simples (apenas uma faixa) terá restrição. De acordo com a PRF
(Polícia Rodoviária Federal) a restrição será hoje, das 6h às 12h e no domingo, das 16h
às 22h. A Operação 12 de Outubro foi deflagrada ontem, em todo território nacional,
pela PRF. Ela prossegue até às 23h59 de domingo, dia 15. Já nas rodovias estaduais, a
PRE (Polícia Rodoviária Estadual) também intensificou a fiscalização. A prioridade, conforme
as duas corporações, serão as ações preventivas de fiscalização ao excesso de velocidade,
embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas, uso dos dispositivos de segurança (cinto,
cadeirinhas e capacetes) e ainda o trânsito de motocicletas ou ciclomotores.

Movimento 20% maior

Motorista teve
apenas ferimentos
leves, mas carro
ficou destruído

Motorista teve
apenas ferimentos
leves, mas carro
ficou destruído

 PELOTÃO DE CHOQUE

Protesto pacífico
Familiares e amigos da jovem
Jaqueline Fernandes Pereira, morta no
dia 24 de setembro em um acidente na
BR-467, em Cascavel, realizam hoje um
protesto pacífico pedindo por justiça.
A passeata acontecerá das 13h às 16
horas e iniciará em frente a Catedral
Nossa Senhora Aparecida. O condutor
do veículo que bateu em Jaqueline
não prestou atendimento à vítima e se
apresentou a polícia dois dias depois.

Violência sexual
Policiais militares da UPS (Unidade
Paraná Seguro) Norte prenderam na
terça-feira, um homem de 27 anos
acusado de abusar sexualmente de uma
menina de oito anos. O jovem é
padrasto da menina e o abuso estaria
acontecendo há tempos. Conforme a
polícia, a menina contou para um
familiar sobre o fato e a polícia foi
acionada. A criança passou por exames
no IML (Instituto Médico Legal) para
confirmar se houve conjunção carnal, mas
o resultado do laudo não foi divulgado.
Já o homem permanece na carceragem da
15ª SDP (Subdivisão Policial).
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 12 de outubro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Celso Pereira Barreto e Ines da Silveira
2- Rafael da Silva Saibro e Ana Paula Schons dos Santos
3- Rosenio Vieira Amorim e Edna dos Santos
4- Marcos Pereira dos Santos e Fabiana da Silva Oliveira
5- Marcelo João Soares Elesbão e Yasmim Cassyane da Silva
6- Eduardo Henrique Perdun  e Suellen Affonso
7- Daniel Rodrigo Morais Melnich e Aline de Carvalho Penteado
8- Rafael da Silva Monteiro Leite e Jennyfer Lauanda de Oliveira Lopes
9- Jose Vilmar Ribeiro e Noeli Salete Suskievicz
10- Iziquiel Deniz Gonçalves e Ivanilda Aliar Felipe
11- Itamar Regazzo Pedreschi Porto e Ana Paula Cavalari Faller
12- Gustavo Briskievicz e Camila Quadros de Moraes
13- Diego Tafarel Allebrandt e Vanessa Barbosa Cherubini
14- Mauricio Maia Souza e Jéssica Cruz da Silva

Primeiro professor cascavelense
homenageado pelo Conselho Regional
de Educação Física do Paraná por seus
trabalhos realizados no desporto no
Estado, Sérgio Bialecki foi
homenageado pela Câmara de
Vereadores de Cascavel, na terça-feira,
com a medalha Osmar “Xiquinho”
Zimmermann. A proposta pelo Projeto
de Decreto Legislativo 03/2017 partiu
do vereador Carlinhos Oliveira - com
aprovação unânime dos demais
vereadores - que destacou que o
professor Sérgio sempre esteve a frente
dos mais importantes projetos
esportivos da cidade, atuando no
comando de várias equipes que
representaram Cascavel em competições
municipais, estaduais e nacionais.
Carlinhos salientou também a dedicação
de Bialecki a frente da seleção de
Cascavel de handebol, entre os anos
1978 e 1993. A medalha Osmar
“Xiquinho” Zimmermann tem a
finalidade de homenagear pessoas que
se destacaram no cenário esportivo e
que engrandeceram e elevaram o nome
de Cascavel para todo o Brasil.

Handebol
Vindo de um fim de semana
decisivo e de eliminações antes
das disputas finais do Paranaense
Sub-18 e da Liga Nacional, as
equipes de handebol feminino de
Cascavel esperam um desfecho
diferente nas disputas deste
sábado e domingo. A equipe
juvenil comandada pelo professor
Marcos Galhardo participa da
fase final da Copa Oeste, em
Toledo, e o time adulto
comandado por Neudi Zenatti
participa da fase final da Chave
Ouro do Paranaense, em
Maringá. As equipes
cascavelenses são as atuais
campeãs das competições e
também as maiores vencedoras,
com 12 títulos na Copa Oeste e 13
no Paranaense.

Competição que chega à sua 4ª edição com status elevado, o Eco
Triathlon Cascavel será realizado neste domingo e novamente terá o
Lago Municipal como pano de fundo. No ano passado, o evento reuniu
cerca de 300 participantes, além de um público expressivo como
espectador. A novidade para 2017 é que a prova passou a fazer parte do
calendário estadual da modalidade, tornando-se uma etapa do
Campeonato Paranaense de Short Triathlon da Federação Paranaense de
Triathlon. O desafio para os participantes será nadar 750 metros, pedalar
20 quilômetros e correr 5 quilômetros. A largada está marcada para as 8h.

Eco Triathlon

FÁBIO DONEGÁ
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Sancionada lei
Foi publicada em diário oficial ontem, a lei que

regulamenta o controle populacional de animais,
criação, comercialização e adoção. Com isso, a

legislação fica sancionada. Ela altera a lei 6.329 de
2014, que dispunha sobre os mesmos termos, foi

aprovada e nunca foi colocada em prática.

Mudança
A principal mudança é que
agora a responsabilidade
por esse controle é da
Secretaria de Meio
Ambiente, e não mais da
Secretaria de Saúde.
Sendo a Saúde
responsável apenas pelo
controle da zoonose
recorrente de animais.

Expectativa
Agora a expectativa é
para sancionar a lei que
libera R$ 450 mil neste
ano para castração de
animais. A lei já foi
aprovada na Câmara de
Vereadores de Cascavel.
Depois de publicada a
legislação, a prefeitura

fará o chamamento de
clínicas parceiras
interessadas nos
procedimentos.

Prioridade
A verba será destinada
para castração, a
princípio, de cães e
gatos. Serão priorizados
animais de famílias de
baixa renda e também
animais que estão em
posse de ONG’s e
protetores. Atualmente,
sem política pública
estabelecida para
castração, as
instituições acumulam
dívidas e tiram dinheiro
do ‘próprio’ bolso para
bancar os
procedimentos.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O vereador Celso Dal Molin divulgou pelas redes
sociais seu pronunciamento na tribuna com críticas
ao marxismo.

 Ele associou as ideias de Karl Marx a projetos do
governo petista que governou o Brasil nos últimos
anos.

 Para Dal Molin, os ataques a instituição familiar
tem origem no pensamento de Marx.

A Secretaria de Saúde vai realizar, na próxima
segunda-feira, uma audiência pública no auditório
da Câmara de Vereadores de Cascavel. A audiência
é para prestação de contas do segundo
quadrimestre deste ano da Secretaria. O início está
marcado para as 16h30.

O TCE (Tribunal de Con-
tas do Estado do Paraná)
programou para o dia 31
deste mês o 3º Fórum de
Controle Social. O even-
to é promovido pela Es-
cola de Gestão Pública e
será realizado na sede
da Amop (Associação
dos Municípios do Oes-
te do Paraná).

As inscrições são gra-
tuitas e podem ser feitas
de forma presencial ou
online. O principal foco
do evento é formar uma
rede de controle dos gas-
tos públicos.

Os temas abordados
no fórum serão a fiscali-
zação do orçamento, a
fiscalização de novos
contratos, a de convêni-
os e também a de ges-
tão pessoal nos órgãos
públicos.  Integrantes de
obser vatórios sociais,
conselheiros municipais
e estaduais, estudantes
e quem tiver interesse
pode participar.

As entidades que atu-
am no controle social re-
únem pessoas com o ob-
jetivo de contribuir para a

Fórum do TCE
em Cascavel

melhoria da gestão, em
favor da transparência e
da qualidade da aplica-
ção do dinheiro público.
Qualquer cidadão pode in-
tegrar os observatórios
sociais e os conselhos
municipais e estaduais.
Essas entidades auxiliam
o monitoramento dos re-
cursos e promovem a in-
teração social nas políti-
cas públicas.

 Encontro será realizado na sede da
Amop em Cascavel

Próximas edições
Até o final do ano, o Fórum de Controle Social será
realizado nas cinco maiores cidades do Paraná. Já
ocorreu em Londrina (29 de agosto) e Ponta Grossa
(19 de setembro). Depois de Cascavel, o encontro
será realizado em Maringá (29 de novembro) e
Curitiba (8 de dezembro).

ARQUIVO
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Regional
Menores

FOTOS: FÁBIO DONEGÁ

O feriado desta quinta-feira será de muito fute-
bol pela 1ª rodada da 1ª fase do Campeonato
Regional de Futebol Menores 2017. Serão quatro
jogos no campo do Santa Cruz, dando sequência
à jornada inicial da competição que teve início no
fim de semana no Ninho da Cobra.

A programação de hoje será aberta às 8h, com
o duelo entre as equipes juvenis (sub-17) de Cas-
cavel Sport World e CEFA. Em seguida, às 9h, será
a vez de Tuiuti Esporte Clube e CEFA medirem for-
ças com seus times sub-13 (mirim).

O duelo pela categoria sub-11 (pré-mirim) será
às 10h, entre as escolinhas do professor Willian e
do CEFA.  O último jogo do dia está marcado para
começar às 11h, pela categoria sub-15 (infantil),
entre Cascavel Sport World e CEFA.

SEXTA-FEIRA
EM TOLEDO

Na sexta-feira a 1ª rodada do
Regional Menores será em Toledo,
no Estádio Municipal 14 de Dezem-
bro. Serão três jogos, todos envol-
vendo alunos do Toledo Esporte Clu-
be. Pela categoria sub-15 o duelo
será contra o time de Capitão Leô-
nidas Marques, às 14h30. Depois,
às 15h30 e às 16h30, os jogos se-
rão contras as equipes do União
Guaraniaçu, pelas categorias sub-11
e sub-13, respectivamente. EQUIPE de Santa Lúcia

CASCAVEL Sport World

Regional
Menores
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TERCEIRIZAÇÃO:

A Prefeitura de Cascavel segue,
ainda, com um estudo que, segundo
a própria administração, visa analisar
como a terceirização de merenda ocor-
re em outros municípios e a viabilida-
de ou não de aderir ao modelo em
Cascavel. De acordo com a Prefeitu-
ra, ainda não há definição quanto à
implantação ou não do sistema, nem
previsão para que isso ocorra.

Porém, o assunto tem gerado
polêmica na cidade, principalmen-
te para o Legislativo. Na avaliação
dos vereadores, a terceirização pre-
judicaria, principalmente a agricul-
tura familiar. Isso porque a maio-
ria da alimentação das crianças da
merenda escolar vem dos peque-
nos agricultores. “As empresas ter-
ceirizadas, quando muito, cumprem
a lei, que é usar 30% dos produtos

Prejuízo à
agricultura

familiar

Em Indaiatuba, são 40 mil alunos/dia a um custo de R$ 24 milhões ao
ano. Em Chapecó, são 21 mil alunos/dia a R$ 12 milhões por ano. Em
Cascavel, em que 30 mil alunos são atendidos, R$ 12,5 milhões, por
ano, são investidos. O que significa R$ 180 a menos por aluno.

da agricultura familiar. Em Cascavel,
estamos próximos a 100%. Vamos
deixar de gerar renda ao nosso pro-
dutor se a terceirização da meren-
da se tornar realidade”, analisa o
vereador Paulo Porto, presidente da
Comissão de Educação.

Nas sessões da Câmara de Vere-
adores, Celso Dal Molin também tem
falado sobre o assunto. Ele investiga
o fornecimento de merenda na ges-
tão passada, de 2013 a 2016. “Po-
rém, a forma como o setor era condu-
zido naqueles anos não condiz com

o que é feito agora. Temos uma exce-
lente equipe trabalhando e levando
merenda de uma forma muito boa às
nossas crianças”, avalia Celso.

“Não podemos perder esse ali-
mento de primeira qualidade que é
servido às nossas crianças, e tro-
car por uma empresa terceirizada,
que pode fornecer um alimento in-
dustrializado. Prejudicando, desta
forma, a nutrição dos nossos alu-
nos. Sem contar o cheirinho de co-
mida na cantina feito pela ‘tia’ da
merenda”, resume Dal Molin.

Reunião
O assunto foi motivo de reunião

ontem da Comissão de Educação
com os representantes da Agrivel,
Cooplaf, Conselho Municipal de

Educação, cooperativas de produto-
res de reforma agrária e Conselho de

Segurança Alimentar.
Durante a reunião, um relatório

produzido pelo Fundeb, o Conselho
Municipal de Educação e o Conselho
Municipal de Alimentação Escolar foi

apresentado. É que os conselhos
visitaram os municípios de Indaiatuba
e Chapecó, onde a merenda é terceiri-

zada. A opção, nessas cidades, se
mostrou mais cara e de qualidade
inferior ao oferecido em Cascavel.

V alores  Reportagem: Tatiane Bertolino

Merenda foi assunto de reunião ontem, da Comissão de Educação
ASSESSORIA
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A Copa Norte-Sul de Futebol Suíço terá um
sábado de decisão, neste fim de semana, no
campo do Nino, no Floresta. A partir das
15h30, as equipes Cascavel Auto Peças e S.E.
Villa Norte medem forças pelo título da Região
Norte, em partida que se terminar empatada no
tempo normal será decidida nos pênaltis. Além
do troféu de campeão e o direito de disputar a
final geral da competição contra o campeão da
Região Sul, que será conhecido no próximo fim
de semana, os finalistas disputam a premiação de
R$ 3,5 mil destinada ao vencedor. Já o vice-
campeão levará para a casa R$ 2,5 mil. O Villa
Norte chega invicto à final, com seis vitórias e
um empate. Já o CAP atuou uma vez a mais na
competição, tendo seis vitórias, um empate e
uma derrota na campanha. Antes da finalíssima
haverá a disputa pelo terceiro lugar, entre
Mundial Auto Peças e ABA, às 14h30. Quem
vencer ficará com o prêmio de R$ 1,5 mil.

Vitorioso por 3 a 1 no jogo de
ida das quartas de final da Série
Ouro do Paranaense, o Cascavel
Futsal receberá o Campo Mourão
na quarta-feira (18) para o compro-
misso de volta, que definirá quem
avançará à semifinal.

Pelo resultado da rodada de ida,
o time cascavelense tem a vantagem
do empate para seguir de fase e al-
cançar uma campanha superior a do
ano passado, quando caiu nas quar-

Futsal na quarta-feira
tas diante do Ponta Grossa.

Para o segundo embate do
mata-mata com o Campo Mourão
o técnico Nei Victor não poderá
contar novamente com o pivô Dou-
glas Jesus, mas desta vez de ma-
neira permanente. O jogador se
desligou da equipe na segunda-fei-
ra para atuar no futsal do Kuwait.
Já o camisa 10 Batata cumprirá
suspensão pelo terceiro cartão
amarelo que levou no jogo de ida.

Desfalcada, a Serpente Trico-
lor espera contar com a presen-
ça da torcida na Neva. Para isso,
já disponibiliza ingressos anteci-
pados com valor único promocio-
nal de R$ 15, nas redes Cancelli
e Neva do Muffatão.

Os bilhetes são limitados e per-
manecerão com esse valor até a
véspera do jogo, na terça-feira. No
dia da partida os valores serão R$
30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

FOTOS: LIGA OESTE

Cascavel Auto Peças

S.E. Villa Norte
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Os estudantes consomem produtos como alface, cheiro verde, brócolis, alho,
banana, ovos, filés de tilápia, macarrão, leite, iogurte e também produtos
orgânicos. Isso direto da agricultura familiar. E que, para algumas famílias, é a
única fonte de renda. “É preciso enaltecer também outros pontos da
alimentação produzida nas escolas. O cuidado, o acolhimento. As merendeiras
fazem a comida na hora, com produtos mais frescos, o que se torna o mais
próximo possível ao que é fornecido em casa”, destaca Claudia Pagnoncelli, que
faz parte do Conselho Municipal de Educação e também é educadora.

Segundo a Comissão de Educação, o
Executivo pretenderia testar o modelo
terceirizado nas escolas Caic I e II,
Escola Maria Tereza Abreu de
Figueiredo, Escola Florêncio Carlos
de Araújo Neto, Escola Ana Neri,
Escola Artur Carlos Sartori, Escola
Atílio Destro, Escola Quintino
Bocaiuva, Escola Dulce Perpetua
Piorezan Tavares, Escola Aníbal Lopes
Da Silva, Escola Adolival Pian, Escola
José Henrique Teixeira, Escola José
Henrique Teixeira, Escola do
Residencial Rivieira, Escola Profª
Maria Fumiko Tominaga, Escola
Francisco Vaz De Lima, Escola Profª
Michalina Kiçula Sochodolak, Escola
Profª Kelly Christina Correa Trukane,
Escola Profº Ademir Correa Barbosa e
Escola Luiz Vianey Pereira.

Em Cascavel,
setor da merenda

beneficia centenas
de pequenos
produtores

 Outros problemas
No relatório, os conselhos também consideram baixa a qualidade
nutricional da alimentação, além do descumprimento do cardápio

previsto, a demora na entrega dos alimentos, e também pouco
uso de produtos da agricultura familiar.  Os membros dos

Conselhos também se mostraram absolutamente contrários a
uma possível terceirização da merenda em Cascavel.

As escolas

‘COBAIAS’
De acordo com o Paulo Porto, há
informação de que 20 escolas

seriam usadas como ‘cobaias’ para
fazer uma experiência do modelo de
terceirização. “E ficamos sabendo

que são escolas da parte mais pobre
da cidade. Queremos entender por

que de fazer o experimento
justamente com crianças que muitas

vezes só tem aquela refeição no
dia”, lamenta o presidente da

Comissão de Educação da Câmara.

Da agricultura familiar

TATIANE BERTOLINO
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SER CRIANÇA

 Festival de Teatro
O tradicional Festival de
Teatro de Cascavel chega à
31ª edição, com ampla
programação de 12 a 22 de
outubro. A grande novidade
de 2017 fica por conta das
apresentações, que serão
realizadas em vários
espaços públicos para que
toda a população possa ter
acesso aos espetáculos. As
mostras de abertura serão
hoje, em dois momentos. A
peça “O Mágico de Oz” será
apresentada às 16 horas, no
Teatro Municipal. Já às
17h30, no Lago Municipal, a
Cia de Teatro Éramos Três
realiza a segunda mostra.
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“Nós, educadores, temos
que buscar alternativas que

permitam às nossas
crianças potencializarem a

sua capacidade e vimos
nesta experiência de
Cascavel aquilo que

buscávamos. Então quando
algo está dando certo,

temos que nos alimentar
nessas iniciativas.”

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

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

32
Quinta

Curitiba

23 28
Sexta

30
Quinta

30
Sexta
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Fases da lua
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18

CHEIA
04/11 - 03h22

23

Pancadas de
chuvas isoladas

CRESCENTE
27/11 - 20h22

MINGUANTE
12/10 - 09h25

NOVA
19/10 - 17h12

Parcialmente
nublado com chuvas
e trovoadas isoladas

Parcialmente
nublado com chuvas
e trovoadas isoladas

Parcialmente
nublado com chuvas
e trovoadas isoladas

12 de outubro, uma data dedicada as nossas
crianças. Como é bom viver em mundo feito de
fantasias, de sonhos, sem preocupações, enfim,
um mundo de pureza. É justamente essa pureza
que estão tentando tirar das nossas crianças ao
expô-las a cenas inapropriadas para a faixa etária.

Foi exatamente a pureza das crianças que cha-
mou a atenção de Jesus Cristo, o homem mais
popular que já pisou na terra. Quando algumas
mães levaram várias crianças para um encontro
com o Mestre, os discípulos tentaram afastá-las
de Jesus, que as recebeu com alegria. “Deixai as
crianças e não as impeçais de vir a mim, pois de-
las é o Reino dos Céus”, declarou.

Em outra ocasião, quando Cristo foi indagado
sobre quem seria o maior no Reino dos Céus, ele
pegou uma criança e colocou-a em seu colo e fez
uma comparação. “Eu lhes asseguro que, a não
ser que vocês se convertam e se tornem como
crianças, jamais entrarão no Reino dos céus”.

A pureza das crianças não pode ser roubada
sob nenhum pretexto, seja artístico, religioso, so-
cial ou político. Vale lembrar uma célebre frase
do escritor e filósofo iluminista François Marie
Arouet, mais conhecido como Voltaire. “Sufoca-
se o espírito da criança com conhecimentos inú-
teis”. É o que estão tentando fazer com nossas
crianças ultimamente.

 Trânsito
O Setor de Educação de
Trânsito da Cettrans
(Companhia de Engenharia
de Transporte e Trânsito)
realizou ontem a palestra
“Cidadão em Trânsito” para
120 funcionários da Empresa
Mascarello. O objetivo da
didática é instruir condutores
e pedestres a tomarem
consciência de seus atos, e
principalmente levar o
respeito à frente de tudo e de
todos. A palestra está cada vez
mais se intensificando, e
demonstrando resultados
positivos diante do trânsito e
das empresas que participam.

Janice Salvador, secretária de
Educação de Toledo que levou

de Cascavel o projeto de
robótica para implantar na

cidade vizinha.

A preocupação
da Comissão de
Educação da
Câmara com
a possível
terceirização
da merenda
em Cascavel.

Os projetos que
tramitam na
Câmara dos
Deputados que
podem levar a
criação de mais
cinco feriados
nacionais.

SECOM
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Bazar da Cáritas
Neste sábado, o Lar Esperança abre suas portas para mais
um bazar. São muitas peças de roupas novas e seminovas.
O evento é promovido pela Cáritas, que fica na Rua Luiz

Venturin, 802, Claudete.

Agrofloresta Sintrópica
O Instituto Pedra da Mata, de Santa Tereza do Oeste, vai

promover um curso sobre  Agrofloresta Sintrópica
(agricultura que concilia produção agrícola e

recuperação de áreas degradadas, baseada em processos
de regeneração natural).  O curso será teórico e prático e
será ministrado por Yuri Diniz. Serão três dias: 24, 25 e
26 de novembro. Mais informações e inscrições pelos

telefones (45) 99146-1751 e 99914 9456.

Que toda criança
seja feliz!

Hoje é dia de muita alegria,
mimos e guloseimas. Afinal

ser criança é uma doce
brincadeira. No entanto, a

data também serve de
reflexão sobre a importância

de valorizar essa fase da
vida e dar apoio, educação
e proteção para as crianças.

O Mundo Mágico de Oz
Hoje, às 16h, tem apresentação de O Mundo Mágico de Oz,

no Teatro Municipal. A entrada é franca. Os ingressos
podem ser retirados no local.

Você pode encarar
um erro como uma besteira

a ser esquecida,
ou como um

resultado que aponta
uma nova direção.

Steve Jobs

Em evento
recente,
Sueli e
Tancredo

FÁBIO DONEGÁ

A bela
PATRICIA
ZANDONAI,
by Arivonil
Policarpo
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PLACAR DE ONTEM

BRASILEIRÃO
Botafogo  ? x ? Chapecoense

Atlético-PR ? x ? Atlético-GO
Corinthians ? x ? Coritiba
Atlético-MG ? x ? São Paulo

Grêmio ? x ? Cruzeiro
Avaí ? x ? Vasco

Battisti pode ser extraditado
O presidente Michel Temer de-

cidiu revogar a condição de refu-
giado do italiano Cesare Battisti
e extraditá-lo caso o STF (Supre-
mo Tribunal Federal) não conce-
da um habeas corpus preventivo
a ele. A informação é do jornal Fo-
lha de S. Paulo.

A defesa de Battisti entrou com
o pedido de habeas corpus na cor-
te no fim de setembro para tentar
preservar a liberdade do italiano.
Segundo seus advogados, a ação
foi feita com base em notícias di-
vulgadas pela imprensa de supos-
ta solicitação do governo da Itá-
lia para que Temer reveja o pedi-
do de extradição.

A estratégia inicial do Planalto
é aguardar a apreciação do STF
antes que o presidente assine o

decreto. O pedido de habeas cor-
pus está com o ministro Luiz Fux,
relator do caso Battisti. O magis-
trado deve decidir sobre o assun-
to de forma monocrática (por um
único magistrado).

Battisti é acusado de terrorismo
na Itália onde foi condenado a pri-
são perpétua.

RECIBOS
ORIGINAIS
A defesa do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva informou ontem à
Justiça Federal no Paraná ter os
recibos originais que comprovam o
pagamento de aluguel de um
apartamento vizinho ao que mora o
ex-presidente, em São Bernardo do
Campo (SP). Em petição protocolada
hoje, os advogados de Lula pedem que
o juiz Sérgio Moro, responsável pelos
inquéritos decorrentes da Operação
Lava Jato na primeira instância,
marque uma “audiência formal” para
entrega dos documentos com a
presença de perito.
“Pedimos ao juiz Moro, por cautela e,
se possível, que seja designada
audiência formal para entrega desses
documentos com a presença de perito
ou de serventuário habilitado que
possa constatar o estado do material
nesse momento (ausência de rasuras,
etc)”, diz trecho da petição
apresentada pelo advogado Cristiano
Teixeira Martins à 13ª Vara Federal na
capital paranaense.

Aliados de Temer, porém, afirmam que, caso a corte demore para se
posicionar sobre o tema –que não tem data definida para ser julgado,
a subchefia de Assuntos Jurídicos da Presidência vai elaborar um
parecer para que Temer chancele a volta de Battisti à Itália.

ARQUIVO/EBC

DILMA TEM BENS BLOQUEADOS
O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou ontem o

bloqueio de bens da ex-presidente Dilma Rousseff por causa de
prejuízos causados na compra da refinaria de Pasadena, no

Texas, pela Petrobras. Também foram bloqueados os bens do ex-
ministro Antonio Palocci e do ex-presidente da Petrobras José

Sérgio Gabrielli, que integravam o Conselho de Administração da
estatal na época da negociação.

Os bens ficarão bloqueados por um ano. Segundo o TCU, a
medida deverá alcançar os bens considerados necessários para

garantir o integral ressarcimento do débito em apuração, ressalva-
dos os bens financeiros necessários às suas subsistências,

inclusive tratamentos de saúde, e dos familiares deles dependen-
tes. Dima, Palocci e Gabrielli ainda podem recorrer da decisão.

Parecer

Cesare Battisti foi
condenado a prisão
perpétua na Itália
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Aproveite para diminuir o ritmo e ficar
no seu cantinho. Melhor não confiar
tanto nas pessoas que ainda não co-
nhece direito. Sua intuição pode indi-
car quem realmente está ao seu lado.
Cor: amarelo.

horóscopo

To
ur

o

Busque a companhia dos amigos para
se divertir e curtir bons momentos. Apro-
veite para expandir seus interesses. A
vida amorosa ganha mais companhei-
rismo agora. Cor: azul.

Li
br

a

Bom dia para cuidar da saúde e priori-
zar os exercícios. Você também estará
com mais disposição a ajudar os ou-
tros, mesmo que precise fazer algum
sacrifício. Cor: branco.

E
sc

or
pi

ão

A Lua vai brilhar no seu paraíso astral
e o feriado tem tudo para ser animado!
Concentre-se nas atividades de lazer
e reserve tempo para se divertir com
os filhos ou com os familiares mais jo-
vens. Cor: azul-turquesa.

G
êm

eo
s Embora hoje seja feriado, seu lado

ambicioso ganha um reforço dos as-
tros. Cuide bem do visual e pode im-
pressionar as pessoas sem fazer um
grande esforço. Cor: gelo.

C
ân

ce
r

A Lua traz à tona seu lado aventureiro.
Aproveite para passear ou, se tiver a
chance, fazer uma viagem. Programa
cultural, mesmo que seja um cinemi-
nha, também pode levantar seu âni-
mo. Cor: preto.

Sa
gi

tá
rio

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

C
ap

ric
ór

ni
o Sua vida social pode se tornar agitada

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

Le
ão

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

V
irg

em

Você vai buscar companhia neste fe-
riado! Os relacionamentos ganham
mais importância, por isso, deixe a so-
lidão de lado e reúnas as pessoas que-
ridas à sua volta. Cor: laranja.

A
qu

ár
io

Você estará em busca de segurança e
estabilidade. Aproveite o feriado e re-
serve um tempinho para colocar as
contas em ordem - pode até sobrar
uma grana extra. Cor: azul.

Pe
ix

es

Com a Lua em seu signo, você tem
tudo para curtir o feriado com mais dis-
posição. O astral é favorável para se
dedicar às suas atividades preferidas.
Cor: gelo.
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"Quem nasce sob esta influência amará
as viagens e os prazeres honestos. Será
muito amoroso e sensível. Tem consci-
ência da forma correta de agir e sua
inteligência está a serviço da potência
angelical. Introvertido e afetuoso, não se
adapta a mudanças repentinas. Tradici-
onalista, mantém-se fiel e apegado aos
valores transmitidos e ensinados pelos
pais. Dotado de muita intuição, está aber-
to às coisas que estão a sua volta,
apesar de não se envolver. Para
sentir-se bem em uma posição
social ou de trabalho, precisa
acreditar como se fosse uma reli-
gião; necessita suporte ideológico.

ANJO UMABEL

Alegrei-me quando me disseram: Vamos
á casa do Senhor. Os nossos pés estão
dentro das tuas portas, ó Jerusalém.
Jerusalém está edificada como uma ci-
dade que é compacta. Onde sobem as
tribos, as tribos do Senhor, até ao teste-
munho de Israel, para darem graças ao
nome do Senhor. Pois ali estão os tro-
nos do juízo, os tronos da casa de Davi.
Orai pela paz de Jerusalém; prospera-
rão aqueles que te amam.

Parabéns!

MÊS DA CRIANÇA  com muita energia

O ESPETÁCULO
O espetáculo é um musical infantil que traduz, por meio da música e
da poesia, a tão desejada relação sustentável entre os seres humanos e
a natureza. O show ressalta os dramas e as soluções contemporâneas
para os problemas ambientais, como: o consumo responsável, a
separação de resíduos, a preservação da biodiversidade e a utilização
de fontes de energia renováveis. As cenas divertidas, em conjunto com
os bonecos, figurinos e cenografia (tudo criado com material reciclável)
instigam a curiosidade e a reflexão nas crianças. As canções que serão
apresentadas fazem parte do CD Mundiverso, lançado pelo grupo em
2008 e indicado ao Prêmio da Música Brasileira de 2009 na
categoria “melhor disco infantil”.

Hoje é o Dia da Criança
mas, com tantas atividades e
brincadeiras para elas, não dá
para estar em todos os even-
tos ao mesmo tempo, certo? Por
isso, o Sesi Cultura Paraná
preparou um mês inteirinho de
atividades para elas.

Trata-se do projeto Circuito
Cultural que levará dois espe-
táculos de companhias especi-
alizadas em teatro infantil a 24
cidades diferentes do Paraná.
Tudo com entrada franca.

Em Cascavel, será apre-
sentando o musical “Os Su-
percondutores de Energia”,
um projeto da Parabolé Edu-
cação e Cultura.

INGRESSO
Ingresso  é solidário. Basta levar um quilo de
alimento não perecível. A  retirada de
ingressos acontece no dia do evento, na
bilheteria dos espaços. Mais informações
podem ser adquiridas no site: http://
www.sesipr.org.br/cultura/
EventAgenda27805content357625.shtml

QUANDO?

A apresentação será dia 17 de
outubro, às 20h, no Teatro
Municipal.

H

Protege nos dias: 19/05 - 31/07 - 12/10 - 24/
12 -07/03. Número de sorte: 7. Mês de mu-
dança: julho. Carta do tarô: O carro. Está
presente na Terra: de 20h às 20h20

Darvilo Biasi, Mauricio Antonio dos Santos, Tadeu
Karasek Júnior, Edgar Bueno, Amantino Maciel Neto,
Simone Thalia Peterson, Nursad Bana, Romildo
Domingos Moreira, Wagner Laurindo dos Santos,
Américo Machado, Robson Portugal, Wilson Marcos
Paran, Mirian Costa e Dayana Gusthmann.
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tanto nas pessoas que ainda não co-
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dedicar às suas atividades preferidas.
Cor: gelo.

VARIEDADES 17CASCAVEL, 12 DE OUTUBRO DE 2017VARIEDADES16 HOJE NEWS, 12 DE OUTUBRO DE 2017

Salmo do Dia Salmo 112

"Quem nasce sob esta influência amará
as viagens e os prazeres honestos. Será
muito amoroso e sensível. Tem consci-
ência da forma correta de agir e sua
inteligência está a serviço da potência
angelical. Introvertido e afetuoso, não se
adapta a mudanças repentinas. Tradici-
onalista, mantém-se fiel e apegado aos
valores transmitidos e ensinados pelos
pais. Dotado de muita intuição, está aber-
to às coisas que estão a sua volta,
apesar de não se envolver. Para
sentir-se bem em uma posição
social ou de trabalho, precisa
acreditar como se fosse uma reli-
gião; necessita suporte ideológico.

ANJO UMABEL

Alegrei-me quando me disseram: Vamos
á casa do Senhor. Os nossos pés estão
dentro das tuas portas, ó Jerusalém.
Jerusalém está edificada como uma ci-
dade que é compacta. Onde sobem as
tribos, as tribos do Senhor, até ao teste-
munho de Israel, para darem graças ao
nome do Senhor. Pois ali estão os tro-
nos do juízo, os tronos da casa de Davi.
Orai pela paz de Jerusalém; prospera-
rão aqueles que te amam.

Parabéns!

MÊS DA CRIANÇA  com muita energia

O ESPETÁCULO
O espetáculo é um musical infantil que traduz, por meio da música e
da poesia, a tão desejada relação sustentável entre os seres humanos e
a natureza. O show ressalta os dramas e as soluções contemporâneas
para os problemas ambientais, como: o consumo responsável, a
separação de resíduos, a preservação da biodiversidade e a utilização
de fontes de energia renováveis. As cenas divertidas, em conjunto com
os bonecos, figurinos e cenografia (tudo criado com material reciclável)
instigam a curiosidade e a reflexão nas crianças. As canções que serão
apresentadas fazem parte do CD Mundiverso, lançado pelo grupo em
2008 e indicado ao Prêmio da Música Brasileira de 2009 na
categoria “melhor disco infantil”.

Hoje é o Dia da Criança
mas, com tantas atividades e
brincadeiras para elas, não dá
para estar em todos os even-
tos ao mesmo tempo, certo? Por
isso, o Sesi Cultura Paraná
preparou um mês inteirinho de
atividades para elas.

Trata-se do projeto Circuito
Cultural que levará dois espe-
táculos de companhias especi-
alizadas em teatro infantil a 24
cidades diferentes do Paraná.
Tudo com entrada franca.

Em Cascavel, será apre-
sentando o musical “Os Su-
percondutores de Energia”,
um projeto da Parabolé Edu-
cação e Cultura.

INGRESSO
Ingresso  é solidário. Basta levar um quilo de
alimento não perecível. A  retirada de
ingressos acontece no dia do evento, na
bilheteria dos espaços. Mais informações
podem ser adquiridas no site: http://
www.sesipr.org.br/cultura/
EventAgenda27805content357625.shtml

QUANDO?

A apresentação será dia 17 de
outubro, às 20h, no Teatro
Municipal.

H

Protege nos dias: 19/05 - 31/07 - 12/10 - 24/
12 -07/03. Número de sorte: 7. Mês de mu-
dança: julho. Carta do tarô: O carro. Está
presente na Terra: de 20h às 20h20

Darvilo Biasi, Mauricio Antonio dos Santos, Tadeu
Karasek Júnior, Edgar Bueno, Amantino Maciel Neto,
Simone Thalia Peterson, Nursad Bana, Romildo
Domingos Moreira, Wagner Laurindo dos Santos,
Américo Machado, Robson Portugal, Wilson Marcos
Paran, Mirian Costa e Dayana Gusthmann.
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MALHAÇÃO
Edgar pede que Bóris reconsidere

a demissão, mas o orientador afirma
que deixará o Colégio Grupo. K1 se irri-
ta com o comportamento de MB. Dóris
afirma a Tato que encontrará um adulto
para se responsabilizar por ele. Roney
diz a Dóris e Keyla que pensará sobre
a possibildiade de assumir os cuidados
com Tato. Benê organiza uma festa de
despedida para Ellen, com a ajuda de
Guto e Jota.

TEMPO DE AMAR
Inácio se desespera, e Reinaldo o

acolhe. Lucinda comenta com o pai que
agora Inácio está livre para refazer sua
vida. Alzira expulsa Bernardo de seu
quarto, e o homem pede abrigo a Balbi-
na. Balbina sugere que Bernardo conte
a Bené que é seu pai. Em Morros Ver-
des, José Augusto questiona a partici-
pação de Delfina na fuga de Maria Vitó-
ria. Padre João descobre que Mariana
foi registrada em Lisboa e conta a José
Augusto. No Rio, Conselheiro liberta
Edgar, Vicente, Artur e Otávio da pri-
são. No navio, Maria Vitória conversa
com Helena sobre Mariana e Inácio. Em
Morros Verdes, Delfina afirma a Tereza

que não deixará José Augusto encon-
trar a neta.

PEGA PEGA
Malagueta pede ajuda a Maria Pia

para incriminar Cíntia no roubo ao Cari-
oca Palace. Raquel diz que Douglas terá
de ficar com Gabriel durante sua via-
gem a trabalho. Arlete aceita o convite
de Pedrinho para jantar. Sandra Helena
promete dar dinheiro a Mônica, caso
encontre uma forma de fugir da cadeia.
Eric confessa a Luiza que está aflito
com a viagem de Bebeth e Márcio.
Maria Pia incentiva Lourenço a investir
em Luiza. Dílson aceita morar com
Evandro e Júlio. Malagueta arma para
incriminar Cíntia. Mônica e Sandra He-
lena comem quentinhas estragadas
para que sejam levadas ao hospital e
possam fugir de lá.

A FORÇA DO QUERER
Irene chantageia Eugênio, que aca-

ba comprando um apartamento para a
ex-amante. Simone, Biga e Nonato se
preocupam com Ivan. Nonato põe um
cartão na bolsa de Joyce, sem que ela
perceba. Joyce pede que Ruy permita
que Ritinha visite o filho. Cibele decide
comparar o DNA de Ruyzinho e Ruy.
Joyce pressiona Irene, e Mira sente
medo da comparsa. Ruy tenta se apro-

ximar de Ivan. Caio avisa a Jeiza que o
juiz quer ouvir seu depoimento no pro-
cesso contra Bibi. Bibi confronta Rubi-
nho e termina o casamento com o ban-
dido. Nonato diz a Simone que acredi-
ta que Silvana esteja envolvida com
agiotas. Eurico é convidado para um
desfile em que Elis Miranda se apre-
sentará. Bibi depõe perante o juiz. Riti-
nha visita Zeca e Jeiza flagra os dois.
Rubinho ordena que Bibi pegue a pen-
são de Dedé com Carine.

O RICO E O LÁZARO
Shag-Shag se espanta ao ver a rai-

nha de Judá na Casa da Lua. Nebuza-
radã consegue desarmar Asher e o
manda para a prisão. Fassur começa a
sentir uma coceira na cabeça. Aspe-
naz chora a morte da rainha. Nitócris
se desespera ao saber do golpe. Bero-
so diz aceitar o novo rei. Lia fica choca-
da com os assassinatos. Joana vai até
o calabouço. Lior conhece Benjamin.
Nitócris chora a morte de Amitis. Joana
se declara para Asher na prisão. Lia e
Daniel ficam apreensivos. Fassur co-
meça a ter coceira na cabeça. Shag-
Shag oferece ajuda à Neusta. Joana
avisa aos familiares sobre a prisão de
Asher. Em conversa com Ilana, Dana
diz que nenhum homem irá aceita-la.
Zac descobre que o rei está morto.

Maciel  coloca fogo  em arquivo
Otávio agradece Ânimas por ter salvo a sua vida e pergunta se

ele viu Ana Cristina. Tobias está a ponto de dizer a Vicente quem
matou sua filha, mas Ramon e os presos fingem uma briga. Tobias
é golpeado com uma cadeira e é levado para a enfermaria. Lá,
Liberdade aplica uma injeção contendo uma substância que provo-
ca um infarto fulminante. Maciel tranca Fernandinho no quarto e
faz dona Josefa acreditar que foi ela que prendeu o menino. Frida,
furiosa, diz a dona Josefa que vai embora com o menino e nunca
mais voltará a vê-lo. Maciel vai até o consultório do Dr. Ramos e
coloca fogo no arquivo onde ele guardava o resultado do exame de
DNA. Maciel, dando continuidade a seu plano de enlouquecer dona
Josefa, a faz acreditar que chamou o tabelião para mudar seu
testamento e colocá-lo como seu herdeiro universal, para evitar
que Frida fique com toda a fortuna dos Vila Real.
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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 e 18h (dub) 21h (leg)

Kingsman - O Círculo 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 e 17h30

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

DIVULGAÇÃO
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Canelone

 PREPARO
Cozinhe o macarrão por 5 minutos em
água e sal e escorra. Coloque sobre uma
tábua de carne, 1 fatia de presunto, por
cima 1 fatia de queijo muçarela.
Com um garfo, pegue uma pequena porção
de macarrão e coloque por cima do queijo,
por cima do macarrão uma porção de
catupiry. Finalize com 1 pitada de
orégano. Enrole como canelone.
Coloque-os lado a lado em uma forma
refratária. Cubra com extrato de tomate e
salpique o queijo ralado por cima.
Leve ao forno por 20 minutos.

invertido
 1/2 pacote de macarrão cabelo de anjo
 400g de presunto magro fatiado
 400g de queijo mussarela fatiado
 250g de requeijão catupiry
 orégano
 2 latas de extrato de tomate
 1 pacote (50g) de queijo parmesão ralado

DIVULGAÇÃO

Manjar de coco
 1 litro de leite
 1 vidro pequeno de
    leite de coco
100g de coco ralado
    seco sem açúcar
 6 colheres (sopa) amido
   de milho
 8 colheres (sopa) açúcar

 PREPARO
Coloque o leite, o açúcar, o leite
de coco e o coco ralado em uma
panela, misture bem.
Leve ao fogo e junte o amido de milho
dissolvido em um copo de leite.
Mexa sempre até engrossar,
aguarde mais um minuto.
Despeje em uma forma decorada,
untada com óleo ou
simplesmente molhada.
Deixe esfriar e leve à geladeira
por 2 horas.
Sirva com calda de ameixa ou
calda de morangos.DIVULGAÇÃO


