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HU terá Centro de Endoscopia
O Hospital Universitário do Oeste do Paraná irá ganhar um Centro de Diagnóstico de Endoscopia, com
capacidade para realizar até 60 exames mensais. Com isso, o principal hospital público da região não

necessitará mais encaminhar pacientes para clínicas terceirizadas. A conquista é resultado da liberação
de uma emenda parlamentar de R$ 500 mil, pleiteada pelo deputado federal Alfredo Kaefer.

 Pág. 05

PÁGINA

06
Audiência
vazia para
debater PPA

PÁGINA

24
Incêndios
triplicam em
setembro

Pesca no Lago
Municipal tem
4 mil inscritos
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Dança no
terminal

Quem passou pelo Terminal
de Transbordo Oeste, no

início da tarde de ontem, se
encantou com apresentações
de danças. Passageiros que

desciam apressados dos
ônibus reduziam os passos
para apreciar o espetáculo

que integra o 28º Festival de
Dança de Cascavel.
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O torcedor que acompanhou de
longe a goleada do Cascavel Futsal
sobre o Marreco, por 5 a 0, na noite
de terça-feira, em Francisco Beltrão,
só terá a oportunidade de reencon-
trar o time no Ginásio da Neva no pró-
ximo dia 22 (sexta-feira da semana
que vem). Tudo porque o adversário
da penúltima rodada da primeira fase
da Série Ouro, o Umuarama, disputa-
rá a fase final da Divisão B dos Jogos
Abertos do Paraná neste fim de se-
mana, em União da Vitória.

O clássico entre cascavelenses
e umuaramenses será a última par-
tida em casa para a Serpente Tri-
color na fase classificatória do Es-
tadual e poderá lhe render a lide-
rança com uma rodada de antece-
dência. Caso contrário, ela terá de
ser buscada em Toledo no dia se-
guinte, na última rodada, no dia 23.

Em bom momento na tempora-
da, na liderança da Ouro com qua-

Cascavel Futsal
só no dia 22

ONTEM
Caramuru x Marechal

SÁBADO
20h Campo Mourão x São Lucas

TERÇA-FEIRA (19)
20h30 Foz Cataratas x Guarapuava

QUARTA-FEIRA (20)
20h3 Pato Branco x Marreco

SEXTA-FEIRA (22)
19h Cascavel x Umuarama
Folga: Toledo

21ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Cascavel 39 18 12 3 3 77 45 32
2º Pato Branco 35 18 10 5 3 52 29 23
3º Marreco 33 18 10 3 5 70 43 27
4º Marechal 32 17 9 5 3 43 32 11
5º Foz Cataratas 31 18 8 7 3 42 32 10
6º Guarapuava 26 18 7 5 6 49 49 0
7º Campo Mourão 24 18 6 6 6 44 43 1
8º Umuarama 20 18 5 5 8 48 44 4
9º São Lucas 18 18 5 3 10 34 58 -24
10º Toledo 11 19 3 2 14 29 72 -43
11º Caramuru 5 18 1 2 15 31 72 -41

SÉRIE OURO

tro pontos de vantagem para o se-
gundo colocado, o Pato Branco, o
Cascavel Futsal ostenta 12 jogos de
invencibilidade e a cada jogo tem
mostrado um futsal de elevada téc-
nica, fruto da dedicação aos treinos
e do entrosamento entre os joga-
dores também fora de quadra. Tan-
to que a torcida já solta a voz para
gritar “o campeão voltou”.
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REGIÃO NORTE
A Região Norte vai viver um novo dia de decisão neste
sábado, com os jogos semifinais da Copa Norte Sul de
Futebol Suíço. A movimentação no campo do Nino terá início
a partir das 14h, mas será às 15h que a disputa ficará mais
acirrada, com CAP/Cascavel Auto Peças x ABA FC abrindo
a disputa por uma vaga na final. Na sequência, às 16h, será a
vez de S.E. Villa Norte e JMS/Mundial Auto Centre/Brinex
Brindes duelarem por um lugar na decisão. Em caso de empate
no tempo normal, o vencedor será definido nos pênaltis.

REGIÃO SUL
O sábado também será de disputas na
Região Sul, pelo segundo fim de semana
consecutivo. Isso porque a partida entre
Marquinhos Veículos e Fercaus FC, que foi
adiada por motivo de força maior - luto -,
será neste sábado à tarde, na Arena
Buenão. De olho neste jogo estará
também a delegação da Academia Vip/
Marcão Acessórios, que no último sábado
venceu nos pênaltis o Lolla FC, depois de
empate por 2 a 2 no tempo normal, e
agora espera o adversário na decisão.

 Brasileirão de torcidas
Outra competição da Liga

Oeste que está movimentando
os jogadores amadores na

cidade é o Brasileirão de
torcidas. Doze times foram

inscritos na disputa que
começou ontem à noite na

Chácara Fardoski, com FC
Cascavel x Corinthians. O time

cascavelense é o “país sede”
da competição. Nesta sexta-
feira a primeira rodada terá
sequência com outros cinco

jogos, todos na Arena
Buenão. A programação será

aberta às 19h30 no campo 2,
com Palmeiras (Geleia) x

Santos. Em seguida, jogarão
Grêmio x Palmeiras (Ceará), às

20h30, e São Paulo x
Flamengo (Felipe). No campo

1, os jogos serão Vasco x
Flamengo (Dinei), às 20h30, e

Corinthians (Carlinhos) x
Ponte Preta, às 21h30.

FOTOS: LIGA OESTE

S. E. Villa Norte

JMS/Mundial

ABA FC

CAP/Cascavel
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Sucesso no octógono

Mais campeões
Pela novidade do Circuito na 9ª edição,
o cascavelense Conrado Cruz (Brigadeiro
BJJ) venceu o toledano Marcos Dutra
(N1) num combate entre dois estreantes
no wrestling. Outros destaques foram as
vitórias dos cascavelenses Nati Amaro na
disputa do cinturão de muay thai Brasil
x Paraguai; Jefferson Rodrigues da Silva
(Brigadeiro BJJ) na luta valendo o
cinturão do Desfio Brasil x Paraguai de
Jiu-Jítsu Faixa Preta; e de Kalek Maia
(Spartacus) na disputa pelo título do boxe.

Realizado no fim de semana, o
9º Circuito Spartacus foi conside-
rado sucesso entre organizadores
e competidores. O evento reuniu
atletas de MMA, muay thai, jiu-jítsu,
boxe e teve a estreia do wrestling.

Competidores de Cascavel, To-
ledo e Curitiba, além do Mato Gros-
so do Sul e do Paraguai, participa-
ram das lutas. Destaque também
para as presenças dos atletas Fábio
Cunha e Marcos Vinícius. Goiano,
Fábio reside em Curitiba e tem no
currículo sete títulos brasileiros de
wrestling, além de um 5º lugar nos
Jogos Pan-Americanos Rio 2007. Já
o curitibano Marcos Vinícius é mais
conhecido como Vina, ex-UFC.

Já dentro do octógono quem
brilhou foram os cascavelenses. Ou
melhor, as cascavelenses do MMA
Melissa Gatto, da equipe Team
Bronx/Spartacus, e Rafaela Toma-
zini, da equipe War Machine. Melis-
sa, que é conhecida no mundo das
lutas como Mulher Gato, finalizou
Rafaela com um estrangulamento
a 1min09 do 1º round.

Com isso, Melissa chegou à ter-
ceira vitória em três lutas como pro-
fissional. Seu próximo desafio será
no dia 23 deste mês em Bonito
(MS). Depois, em outubro, deverá
volta ao octógono no 10º Circuito
Spartacus, em Ubiratã.

FOTOS: ARQUIVO LUTADORES
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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, 14 de setembro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

Alessandro dos Santos
Edinalva Cardoso de Lima

Cyro Araújo de Hollanda Junior
Francielly Forbeck Bianco

Sidnei Ribeiro Gonçalves
Juliana da Silva Hoffman

Cleiton Cirilo da Silva
Juliana Maria Ramos Alvarez

Edemir Marchioro
Nilva Maria Hübner

Jorge Willian Rocha dos Santos
Geovana Nazario Scolaro

Marcos Antonio Dias Demarco
Jussara Aparecida dos Santos

Vilson Sutil da Silva
Alvina Aguiar Ferreira

Paulo Rogério Caetano
Dayane Susana Perin

Osmarino Messias
Claudimara Pedroso

Eloi Bonazza
Marcia Regina Ortega

Paulo Alexandro Gozaga
Roseli Aparecida de Carvalho

José Alejandro Barrete Grisão
Suzana Maria Machado

Rafael Carnoski Dias
Thainara de Oliveira Farias

Maycon Juliano Veiga
Thais Thiele de Jesus Ramalho

FOTOS: N1

Preparados para lutar
Modalidade dentre as três que

representarão o esporte cascave-
lense na fase final da Divisão B da
60ª edição dos Jogos Abertos do
Paraná, neste fim de semana, em
União da Vitória, o kickboxing che-
gará embalado para as disputas.

Comandados pelo técnico Elson
de Jesus Pinto, na equipe N1, os
cascavelenses retornaram há pou-
cos dias de Londrina com meda-
lhas da Copa do Brasil, competi-
ção encerrada no fim de semana e
na qual competiram pela seleção
paranaense que terminou com a
terceira colocação geral dentre os
18 estados participantes.

Os cascavelenses contribuí-
ram bastante para a conquista do
troféu de bronze, afinal todos os
28 lutadores da cidade medalha-
ram em Londrina.

Destaques para os títulos de
Alison Prestes e Gesiel Moreira,
ambos em suas divisões de peso
no K1 Rules. Pela mesma modali-
dade, na qual o combate só dife-
rencia do muay thai pela ausência
de música tailandesa durante a
luta, Jonathan Vendrame foi segun-
do colocado. Já Marília Krakhecke
foi terceira colocada na Light Con-
tato Adulto, Mário Galavoti o tercei-
ro na Kick Ligth Master e Alisson
Campos o terceiro na Low Kick.
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Megasena
Concurso: 1966

10 13 19 32 40 60

Dupla sena
Concurso: 1691

05 16 26 27 29 501º sorteio

14 16 27 34 44 462º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1558

01 02 04 05 06 09 11 14
15 16 17 18 21 22 25

Quina
Concurso: 4478

08 13 23 67 80

Timemania
Concurso: 1080

03 27 38 43 51 61 68
TIME DO CRUZEIRO/MG

Lotomania
Concurso: 1795

00 09 11 15 22 24 31 36
38 42 46 47 54 58 72

81 83 89 92 97
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5213

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

450.000
23.000
20.000
19.000
15.190

FCC sub-15 e sub-17

FÁBIO DONEGÁ

A FPF (Federação Paranaense de
Futebol) divulgou as tabelas da se-
gunda fase dos Campeonatos Pa-
ranaense de Futebol Sub-15 e Sub-
17, os quais as equipes do FC Cas-
cavel seguem na disputa pelo título.
E os compromissos para os casca-
velenses já terá início neste fim de
semana com confrontos complica-
dos, contra times de Curitiba.

O time sub-17, treinado por Juli-
ano Lenz, tem um grande desafio
já neste sábado, às 10h30, no Es-

COPA SUL-AMERICANA
19h15 Fluminense x LDU
21h45 Santa Fe x Libertad

LIBERTADORES
21h45 J. Wilstermann x River Plate

JOGAM HOJE

tádio Francisco Muraro, em Curiti-
ba. A equipe enfrentará as jovens
promessas do Atlético. Os demais
integrantes do Grupo F são Maringá
FC e J. Malucelli. Já o Grupo D tem
União, Colorado, Coritiba e PSTC,
enquanto a chave E tem Cianorte,
Grêmio Maringá Paraná Clube e Verê.

Já a equipe sub-15 do FCC, co-
mandando por Jean Pereira, iniciará
a segunda fase do Paranaense da
categoria em casa, contra o time do
Paraná Clube. O duelo será na ma-

nhã deste sábado, CT do FC Casca-
vel, às 10h. Os demais times do Gru-
po D são PSTC e SE Renovicente.
Também estão na disputa pelo títu-
lo, no Grupo C, Atlético, Coritiba,
Toledo e Vasco FC.

As equipes do FC
Cascavel seguem na
disputa pelo título
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PLACAR DE ONTEM
TAÇA FPF

Maringá FC ? x ? Iraty
Operário ? x ? Toledo

LIBERTADORES
San Lorenzo ? x ? Lanús

Botafogo ? x ? Grêmio
Barcelona ? x ? Santos

SUL-AMERICANA
Sport ? x ? Ponte Preta

Chapecoense ? x ? Flamengo
Corinthians ? x ? Racing Club

Lula diz que Palocci mentiu
O ex-presidente Luiz Inácio Lula

da Silva disse ontem em depoimen-
to ao juiz federal Sérgio Moro, na
Justiça Federal em Curitiba, que o
ex-ministro da Fazenda de seu go-
verno Antonio Palocci mentiu du-
rante depoimento prestado à Jus-
tiça Federal. Lula disse a Moro que
Palocci mentiu para conseguir os
benefícios de uma delação premi-
ada e que teria ficado com pena
do ex-ministro.

Ao in ic iar  o depoimento,
Lula disse que “apesar de en-
tender que o processo é ilegí-
timo e injusto”, pretendia falar.
“Talvez eu seja a pessoa que
mais queira a verdade neste
processo”, afirmou.

“Eu vi o Palocci mentir aqui
essa semana”, d isse Lula,
acrescentando que viu atenta-
mente o depoimento de seu ex-
ministro, que classificou como
“cinematográfico” e que pare-
cia ter sido escrito por um ro-
teirista de televisão.

“Você vai dizer tal coisa, os li-
des [no jornalismo, a primeira
parte de uma notícia] são esses,
preparam alguns lides para dizer
e o Palocci, se não fosse um ser
humano, ele seria um simulador.

O Palocci é tão esperto que ele
é capaz de simular uma mentira
mais verdadeira que a verdade.
Ele é médico, é calculista, é frio.
Nada é verdadeiro. A única coisa
que tem verdade ali é ele dizer
que está fazendo a delação por-
que ele quer os benefícios da
delação ou quem sabe um pouco
do dinheiro dele que vocês blo-
quearam”, disse Lula.

PROCESSO
O ex-presidente responde processo
pelos crimes de corrupção passiva e
lavagem de dinheiro. Segundo a
denúncia, a empreiteira Odebrecht
comprou um terreno para a
construção de uma nova sede para o
Instituto Lula.
Segundo o Ministério Público
Federal (MPF), a Odebrecht
pagou R$ 12,4 milhões pelo
terreno, mas a obra não foi
executada. A empreiteira também
teria comprado um apartamento
vizinho ao que o ex-presidente
mora, em São Bernardo do
Campo (SP).

 LULA disse a Moro que Palocci é calculista e frio

JUSTIÇA FEDERAL
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Mostra de Profissões Unipar
acontece no próximo mês
Será no dia 3; profissionais das áreas de humanas, exatas,

tecnológicas e da saúde tiram dúvidas dos alunos do ensino médio

Conheça com propriedade a carreira que
pretende seguir. Não perca esta
oportunidade. Agora em outubro (03), a
Universidade Paranaense – Unipar realiza
em Cascavel sua tradicional Mostra de
profissões – Unipar Aberta. Como nos
anos anteriores, a Instituição se
prepara para receber, nos períodos da
manhã e à noite, a visita de mais de
dois mil alunos do ensino médio, das
redes pública e particular.
Esse é considerado um momento
decisivo e importante para o futuro dos
jovens e, pensando em auxiliar nesta
fase, os docentes da Unipar estão
empenhados para levar informações
pertinentes à sociedade - explicar o

que é a profissão, qual o perfil do
profissional, os campos de atuação,
remuneração salarial e outras dúvidas.
A visita guiada passa pelos diversos
laboratórios e ambientes
especiais da Universidade.
Anote no seu calendário e venha conferir
a Mostra de Profissões 2017. Você
pode participar individualmente ou com
o seu Colégio, só não perca a data,
pois o primeiro passo para o sucesso
no mercado de trabalho é a escolha do
curso superior, aquele com o qual se
identifica e desperta prazer.
O objetivo do evento é promover um
contato mais próximo com a realidade
das profissões, disciplinas cursadas e

DIVULGAÇÃO

muitos outros conhecimentos. Nesta
edição, a Unipar oferece visita aos
cursos de Administração, Arquitetura e
Urbanismo, Biomedicina, Ciências
Contábeis, Design de Moda, Direito,
Enfermagem, Engenharia Civil, Estética
e Cosmética, História, Odontologia,
Psicologia e Sistemas de Informação.
Cursos convidados também estarão em
exposição. Na Unipar você também
pode se inscrever para o projeto
‘Profissional por um dia’ e vivenciar a
vida acadêmica, participando de aulas
teóricas e práticas junto com os
acadêmicos da Unipar. Mais
informações, ligue (45) 3321-1300,
setor do Prove.

Marque na agenda

Mostra de Profissões
Unipar: Vem aí a
edição de 2017, 3 de
outubro
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NOTAS
OAB suspensa
A Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) oficializou ontem a
suspensão do registro profissional
do ex-procurador do Ministério
Público Federal Marcello Miller. A
medida cautelar tem prazo de 90
dias e foi tomada após
esclarecimentos prestados pelo
ex-procurador sobre a suspeita de
atuação em favor do grupo J&F,
quando ainda estava no MPF, disse
o presidente do Conselho Nacional
da OAB, Claudio Lamachia.

Desenvolvimento
O Governo do Estado promoveu
ontem, em Foz do Iguaçu (Oeste),
o encontro Paraná Investment
Meeting para mostrar o potencial
de investimentos do Estado para
empresários e investidores. O
evento ocorreu durante a
Conferência Latino Americana de
Investimentos. Entre as propostas
discutidas está a criação de um
programa de desenvolvimento para
a região Oeste, envolvendo governo,
Itaipu, municípios lindeiros.

Geddel e Kátia
O ex-ministro Geddel Vieira Lima
pediu, e a Executiva Nacional do
PMDB aceitou, o seu afastamento
da Primeira Secretaria e das
funções do partido pelo prazo de
60 dias. Geddel está preso desde a
semana passada, após a Polícia
Federal encontrar cerca de R$ 51
milhões em um apartamento
emprestado por um amigo. A
Executiva do PMDB também afastou
das funções partidárias a senadora
Kátia Abreu, pelo mesmo prazo.

STF rejeita suspeição de Janot
Por 9 votos a 0, o Supremo Tri-

bunal Federal (STF) rejeitou hoje (13)
pedido feito pela defesa do presi-
dente Michel Temer para que seja
declarada a suspeição do procura-
dor-geral da República, Rodrigo Ja-
not, para atuar nas investigações
relacionadas ao presidente, inicia-
das a partir das delações da JBS.

Os ministros seguiram o voto
proferido pelo relator do caso,
ministro Edson Fachin, que ne-
gou o mesmo pedido antes de o
recurso chegar ao plenário. No
voto proferido na sessão desta
tarde, o relator disse que não há
indícios de que Janot atuou de
forma imparcial e com “inimiza-
de” em relação a Temer.

Segundo Fachin, declarações do
procurador à imprensa não podem
ser consideradas como causa de
suspeição. Na ação, a defesa de
Temer também cita uma palestra
na qual Janot disse que “enquanto
houver bambu, lá vai flecha”, fazen-
do referência ao processo de inves-
tigação contra o presidente.

O relator MINISTRO EDSON Fachin durante sessão do STF ontem

 “A emissão de opinião por parte do chefe do Ministério
Público da União, por si só, não se qualifica como hipótese de

inimizade capital. Mais que isso, a explicitação das ações desen-
cadeadas pelo Ministério Público afigura-se conduta potencial-

mente consentânea com a transparência que deve caracterizar o
agir republicano”, disse Fachin.
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R$ 5 bilhões e plenário vazio
O orçamento é bilionário: R$

5.138.000.000,00. Desta quantia,
R$ 4.342.382.600,00 são da Admi-
nistração Direta. O arquivo encami-
nhado à Câmara de Vereadores é “su-
cinto”. Tem 198 páginas. E trata-se
do planejamento para o Município
durante quatro anos. É o Anteprojeto
de Lei que institui o PPA (Plano Pluria-
nual) para o quadriênio 2018/2021.

O plano foi discutido em audiên-
cia pública ontem, conduzida pela
Comissão de Finanças e de Orça-
mento da Câmara de Vereadores de
Cascavel. A comissão divulgou a
população e a entidades para par-
ticipar do evento. Porém, como sem-
pre, a participação popular deixou
a desejar e o plenário estava vazio.
Nem parece que se trata de um pla-
nejamento que envolve muita gra-
na e o futuro do Município.

De acordo com a mensagem de
Lei encaminhada pelo Executivo, a
aplicação dos recursos foi estrutu-
rada e distribuída principalmente
nas áreas de Educação, Saúde e
Assistência Social, além de ações
voltadas à geração de empregos, à
difusão da cultura, à preservação
do meio ambiente, à promoção de
atividades esportivas e de lazer e
ao atendimento às crianças e aos
adolescentes em situação de ris-
co pessoal e social.

Infraestrutura
Na mensagem de Lei, a prefeitura destaca projetos em Infraestrutura
Urbana e Habitação. A previsão de recursos é de R$ 356 milhões para
programar uma urbanização e regularização fundiária dos lotes
integrantes dos programas habitacionais do Município, além da
construção de duas mil casas em parceria com o Governo Federal pelo
Minha Casa Minha Vida e da pavimentação de 100% das vias da cidade –
promessa da gestão anterior que não foi cumprida.

EDUCAÇÃO
A pasta de Educação

concentra a maior parte das
ações como: assegurar o acesso
e a qualidade do ensino para
os alunos do Ensino Infantil e

do Fundamental, garantir
formação continuada de

qualidade para o
aprofundamento dos

profissionais do magistério,
elevar a escolaridade média da
população de 18 a 29 anos
com a Educação de Jovens e

Adultos e assegurar as
adequações necessárias para a
Educação Especial. No Plano,
também está prevista a garantia

de oferecer a Educação em
Tempo Integral em, no mínimo,
60% das escolas públicas.

SETE EMENDAS
Os vereadores de Cascavel têm
prazo até sexta-feira para
protocolar emendas referentes
ao PPA. E já são sete, de acordo
com a Câmara. Em 2013, da
última vez em que um plano
plurianual foi votado, foram 151
emendas. O grande problema,
de acordo com o presidente da
Comissão de Finanças e
Orçamento Serginho Ribeiro, é
que grande parte desse dinheiro
já está comprometida, e não é
possível fazer muitas alterações.

AUDIÊNCIA ocorreu com Câmara vazia ontem

 Reportagem: Tatiane Bertolino
    Foto: Aílton Santos
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A secretária de Educação, Mar-
cia Baldini, terá uma reunião na
tarde de hoje com representantes
dos Correios, em Cascavel, para
discutir os detalhes da campanha
de Natal 2017. O Natal dos Cor-
reios, que a empresa realiza há
quase três décadas, costuma dei-
xar o fim de ano mais alegre para
centenas de crianças. No ano pas-
sado, o Papai Noel dos Correios
entregou aproximadamente 1.300
brinquedos para crianças da Rede
Municipal de Educação.

Quando o fim do ano vai se
aproximando, as crianças come-
çam a ficar esperançosas a espe-
ra do Papai Noel dos Correios.
Todos os anos, as cartas escritas
por crianças são recolhidas e pes-
soas adotam algumas delas e
compram os brinquedos, tornan-
do o Natal mais feliz.

De acordo com informações
dos Correios, os detalhes da cam-
panha ainda estão em fase de ne-
gociação com a Secretaria Muni-
cipal de Educação, mas até o fi-
nal do mês de setembro o crono-
grama estará definido, como
acontece todos os anos. “O nú-
mero de escolas e crianças ain-
da não temos, mas já estamos
preparando tudo para o Natal
2017”, informou os Correios.

Natal dos Correios
ARQUIVO / AÍLTON SANTOS

TODOS os anos os
Correios levam alegria
para os alunos da rede
municipal de educação

CARTINHAS
No ano passado, os Correios começaram a disponibilizar as cartinhas dos alunos em
meados de novembro. Nas cartas, as crianças colocam os mais variados pedidos de
brinquedos, mas já houve casos em que o pedido foi bem mais comovente do que
o de um brinquedo, como material escolar e alimento, por exemplo.
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E a irresponsabilidade dos cida-
dãos, principalmente os que circulam
pelas rodovias e acabam jogando, por
exemplo, bitucas de cigarros na estra-
da causou a destruição de uma árvore
nativa do Paraná e ameaçada de extin-
ção: uma araucária.

O fogo intenso, que gerou fumaça
que poderia ser vista de longe, chegou
quase ao topo da árvore, que tem cer-
ca de quinze metros de altura.

Ontem, o Corpo de Bombeiros foi
duas vezes na mesma região para
combater o fogo. Na madrugada, por
volta das 3h30, os militares foram aci-
onados até a PR-180, cerca de um
quilômetro da BR-277. Com o uso de

um caminhão ABT (Auto Bomba Tan-
que), os bombeiros impediram que as
chamas se alastrassem rapidamente,
atingissem alguma residência ou atra-
palhassem ainda mais os motoristas
que trafegavam na rodovia.

Cerca de 10 horas depois, na mes-
ma altura da rodovia, os militares fo-
ram acionados novamente para com-
bater o fogo. Além dos bombeiros,
agricultores que moram na localida-
de auxiliaram no combate às chamas
com o uso de tratores, fazendo uma
espécie de barreira para evitar que,
com o vento, toda área de palhada,
que estava preparada para o plantio
de grãos, fosse consumida pelo fogo.

Fogo e
fumaça

encobriam
Pinheiro

Araucária

Sem chuva
Com média de 25% de umidade do ar em Cascavel, a previsão segundo o

Simepar para os próximos dias é de sol e calor intenso. Conforme o instituto
de meteorologia, há quase 30 dias não chove na cidade. Até domingo,

as temperaturas oscilam entre 18ºC e 33ºC.
Já segundo o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), ao qual o

CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos) é ligado, pelo
menos até o dia 26 setembro não há previsão nenhuma de chuva na cidade.

Fogo as margens da rodovia destrói até araucária

Com tratores,
agricultores
ajudaram os

bombeiros para
que o fogo não

se alastrasse na
PR-180

PR-180

2013 .... 60

2014 .... 07

2015 .... 17

2016 .... 13

2017 .... 47
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Na sociedade atual a preocu-
pação com a educação básica é
uma constante, bem como urgen-
te e necessária. Um fator posi-
tivo neste sentido são os inúme-
ros trabalhos de pesquisa edu-
cacional qualificando e quantifi-
cando as estatísticas de desem-
penho no âmbito da alfabetiza-
ção. Porém, apenas alfabetizar
e ensinar as operações básicas
da matemática, está muito
aquém das necessidades do
mundo atual. Ser um membro
produtivo e bem sucedido do
nosso mundo globalizado exige
uma gama muito maior de habi-
lidades intelectuais.

 Neste contexto, a formação
e informação para o uso de tec-
nologias por estudantes e pro-

Fundetec
promove
curso

Novas tecnologias
Pensando nisso, a Fundetec
(Fundação para o
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico de Cascavel),
realiza, por meio do Laboratório
de Inovação, o primeiro Curso
de Imersão em Novas
Tecnologias na Educação, que
visa apresentar para
professores, coordenadores e
gestores educacionais as novas
tecnologias disponíveis
aplicáveis ao ensino,
especialmente a Robótica
Educativa e o Ensino de
Programação.  Nesta semana,
nas dependências da Agrotec,
os participantes participam de
mais de 36 horas de atividades
práticas no uso de novas
tecnologias que podem fazer a
diferença na qualidade do
ensino. O curso continua até
sexta-feira (15).

fessores é uma das mais impor-
tantes ferramentas para desen-
volver essas habilidades, e o
computador é a ferramenta cen-
tral no trabalho cotidiano, na
pesquisa e produção do novo.

No entanto, há dificuldade
para esses profissionais desen-
volverem habilidades, porque, de
forma geral, o foco da educação
é na instrumentalização e não na
compreensão das tecnologias,
compreensão indispensável na
criação, não apenas a recombi-
nação de dados, e descoberta
de novos conhecimentos.

 O Iapar (Instituto Agronômico do Paraná) promove hoje,
em Santa Tereza do Oeste, na região Oeste do Paraná, o III
Seminário Paranaense de Agroinovação. região – Fundetec
de Cascavel, Biopark de Toledo e o PTI de Foz do Iguaçu –,
além do Sistema Regional de Inovação do programa Oeste

em Desenvolvimento, que compõem os principais ambientes
de inovação do Oeste do Paraná.

O evento procura discutir como acelerar o desenvolvimento
regional fomentando a inovação na agropecuária, unindo

também outros segmentos, como os setores de alimentos,
saúde, energia, logística e automação.

O seminário acontece na Estação/Polo Regional do
Iapar em Santa Tereza do Oeste e tem o objetivo de

integrar universidades, centros de pesquisa, empresas,
governo e sociedade.

Seminário do Iapar
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Uma espera de anos chegou ao
fim para a comunidade escolar do
Cmei (Centro Municipal de Educa-
ção Infantil) Mirian Ana Davlonta
Boschetto, do Bairro Cascavel Ve-
lho. Com a assinatura da ordem
de serviço ontem, a Construtora
Lunica, de Cascavel, tem prazo de
cinco meses para transformar o
ambiente num espaço mais mo-
derno e com condições de melhor
estímulo de ensino-aprendizagem.

Hoje, a estrutura está repleta
de infiltrações, com a cobertura do
pátio destruída pela ação do tem-
po, parquinho sem condições atra-
tivas de utilização pelas crianças
e a segurança comprometida, o
que facilita a ação de vândalos.

O prefeito Leonaldo Paranhos
foi ao local para assinar a ordem
de serviço e reafirmou o compro-
misso de realizar um mandato
com participação popular. Essa
participação, segundo o prefeito,
motiva a equipe. “Temos conse-
guido avançar com transparência,
obtendo descontos como este
aqui nesta obra, de mais 28% de
economia aos cofres públicos.
Estamos felizes, porque a popu-
lação tem demonstrado esperan-
ça na nossa gestão e neste rit-
mo de eficiência, transparência
e justiça”, destacou.

Começam as obras

 Valores
O valor global da obra era de
R$ 640 mil, mas a prefeitura

conseguiu desconto que
reduziu para R$ 458 mil.

Segundo Paranhos, a obra,
inaugurada em 2009, nunca

passou por uma reforma.
Construída com tijolos
ecológicos, apresentou
sérios problemas com

umidade e bolor nas salas de
aula gerados pela alta

absorção de água. “Para
evitar este tipo de

problemas, já criamos uma
comissão permanente de

manutenção para reparos e
pequenas reformas em

obras”, esclareceu Paranhos.

 “Uma mudança significativa, que esta comunidade escolar tanto
carece e merece”, disse a secretária de Educação, Márcia Baldini,
lembrando que a situação atual do prédio dificulta o trabalho pe-
dagógico dos professores. Além disso, o Cmei também tem sido
alvo constante de assaltos. “Ao término da reforma, que exigirá o
remanejamento de parte das turmas para a Escola Municipal Atí-
lio Destro e parte para o Cmei Maria Vaz Meister, que fica ao lado,
faremos o ajardinamento e a compra da mobília”, garantiu.

28%
foi a economia

da licitação

Em cinco meses, crianças terão um ESPAÇO
MODERNO para estudar

M elhorias

SECOM
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Alerta para a vacinação
O risco de que vacinas contra o

HPV fossem descartadas exigiu
medidas como campanhas nos co-
légios para orientar alunos e a co-
munidade em geral sobre a impor-
tância da imunização.

Passado pouco mais de um mês
da conscientização, o número de
adolescentes que deveria receber
as doses aumentou, mas a meta
ainda está longe de ser atingida.

“Cerca de três mil doses esta-
vam prestes a vencer no fim de
agosto e por isso, intensificamos
a divulgação. A cobertura que era
em torno de 3% passou para 8%”,
explica a coordenadora de progra-
ma de imunização de Cascavel,
Cristina Carnaval.

Além do desafio para atingir 25
mil meninos e meninas, a coorde-
nadora lembra que o município se-
gue normativa do Ministério da Saú-
de para que a vacinação seja am-
pliada a um novo grupo.

“Seguimos com a vacinação até
o dia 31 de novembro do público
na faixa etária de 15 a 26 anos.
Como não é uma campanha tem-
porária, não há meta, mas orienta-
mos que aqueles que se enqua-
dram nesse grupo para que procu-
rem as Unidades Básicas de Saú-
de”, esclarece Cristina.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

Unidades Básicas de
SAÚDE ampliam
vacinação contra HPV

Os grupos femininos de 9 a
14 anos e masculino, de
12 a 14 anos, devem
receber duas doses da
vacina. Já para a faixa
etária de 15 a 26 anos há
necessidade de receber
três doses.

GruposDengue: vítima é uma criança de dez meses
Secretaria de Saúde de Cascavel emitiu nota oficial sobre o primei-

ro caso autóctone de dengue registrado no município, no que compre-
ende o início do novo período epidemiológico da doença, em agosto

deste ano.  Conforme a pasta, a paciente é uma menina de apenas
dez meses, moradora do Jardim Tropical. O bebê passa bem. Em
Cascavel há ainda 19 suspeitas da doença, além de 14 notifica-

ções de zika vírus e quatro de febre chikungunya.
Em todo o Paraná, a Secretaria Estadual da Saúde confirmou

27 casos de dengue, 25 deles autóctones e dois importados e
outras 925 notificações.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 60
Homicídios 47
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 894
Furtos 2.707
Veículos (furtos/roubos) 331
Outros 3.270

Acidentes 1.924
Colisões 1.768
Atropelamentos 156
Mortes 41

Deve ser divulgado oficialmente
na próxima sexta-feira pela Secom
(Secretaria de Comunicação Social)
da Prefeitura de Cascavel e da Cet-
trans (Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito) a programa-
ção da Semana Nacional do Trânsi-
to. Segundo o Contran (Conselho
Nacional de Trânsito), a semana
deve ser realizada entre os dias 18
a 25 de setembro, quando é come-
morado o Dia Nacional do Trânsito.

Este ano, o diferencial de acor-
do com o Contran é que a campa-
nha de conscientização deve ser
desenvolvida ao longo de todo o
ano, não só no mês de setembro.
O tema da campanha deste ano é
“Minha escolha faz a diferença no
trânsito”, tema que acompanha a
evolução das campanhas ao longo
dos últimos anos na ação da “Dé-
cada Mundial de Ações para a Se-
gurança no Trânsito (2011/2020)”.

Dentre as atividades que estão
sendo planejadas em Cascavel estão
as tradicionais operações ‘pé na fai-
xa’, sempre em um local de grande
circulação de pessoas e veículos, que
visa orientar o pedestre a utilizar a

“Minha escolha faz a
diferença no trânsito”

faixa ao atravessar a via e também ao
motorista a respeitar quem está na
via; palestras educativas e orientati-
vas a respeito do uso consciente dos
veículos e de ser um pedestre consci-
ente; operações de combate a alcoo-
lemia, realizadas em conjunto com a
Polícia Militar, as já conhecidas Ope-
ração Balada Segura, e ainda os si-
mulados de acidentes de trânsito.

Dentre as atividades o TRADICIONAL
Pé na Faixa está sendo organizado em área

de grande movimento

Parcerias
Nos simulados em parceria com o
Corpo de Bombeiros, é deslocado
toda estrutura necessária para
atendimento dos feridos,
contensão de vazamento de
combustíveis ou também o
desencarceramento de vítimas. O
objetivo é justamente chamar a
atenção dos usuários do
trânsito para que as estatísticas
diminuam a cada ano.Números

 De acordo com o levantamento diário feito pela reportagem do Hoje
News, até ontem foram contabilizados pelo Corpo de Bombeiros de Cas-
cavel 1.924 acidentes de trânsito, média de 7,5 por dia. Essas colisões
resultaram em 41 mortes, tantos em rodovias como no perímetro urba-
no de Cascavel. A última foi na tarde de terça-feira, e vitimou o jovem
Marco Aurélio Metz, de 23 anos. Ele conduzia uma motocicleta pela Rua
Paraná quando colidiu com um caminhão, no cruzamento com a Rua
João de Matos, no bairro Coqueiral.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Vandré Dubiela
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Mostra de Profissões Unipar
acontece no próximo mês
Será no dia 3; profissionais das áreas de humanas, exatas,

tecnológicas e da saúde tiram dúvidas dos alunos do ensino médio

Conheça com propriedade a carreira que
pretende seguir. Não perca esta
oportunidade. Agora em outubro (03), a
Universidade Paranaense – Unipar
realiza em Cascavel sua tradicional
Mostra de profissões – Unipar Aberta.
Como nos anos anteriores, a Instituição
se prepara para receber, nos períodos
da manhã e à noite, a visita de mais de
dois mil alunos do ensino médio, das
redes pública e particular.
Esse é considerado um momento
decisivo e importante para o futuro dos
jovens e, pensando em auxiliar nesta
fase, os docentes da Unipar estão
empenhados para levar informações
pertinentes à sociedade - explicar o que

é a profissão, qual o perfil do
profissional, os campos de atuação,
remuneração salarial e outras dúvidas.
A visita guiada passa pelos diversos
laboratórios e ambientes
especiais da Universidade.
Anote no seu calendário e venha conferir
a Mostra de Profissões 2017. Você pode
participar individualmente ou com o seu
Colégio, só não perca a data, pois o
primeiro passo para o sucesso no
mercado de trabalho é a escolha do curso
superior, aquele com o qual se identifica
e desperta prazer.
O objetivo do evento é promover um
contato mais próximo com a realidade
das profissões, disciplinas cursadas e

DIVULGAÇÃO

muitos outros conhecimentos. Nesta
edição, a Unipar oferece visita aos
cursos de Administração, Arquitetura e
Urbanismo, Biomedicina, Ciências
Contábeis, Design de Moda, Direito,
Enfermagem, Engenharia Civil, Estética
e Cosmética, História, Odontologia,
Psicologia e Sistemas de Informação.
Cursos convidados também estarão em
exposição. Na Unipar você também
pode se inscrever para o projeto
‘Profissional por um dia’ e vivenciar a
vida acadêmica, participando de aulas
teóricas e práticas junto com os
acadêmicos da Unipar. Mais
informações, ligue (45) 3321-1300,
setor do Prove.

Marque na agenda

Mostra de Profissões
Unipar: Vem aí a
edição de 2017, 3
de outubro
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gente@jhoje.com.br

Noite da polentaNoite da polentaNoite da polentaNoite da polentaNoite da polenta
Dia 23 de setembro, às 20h,

tem a 2ª Noite da Polenta. No
cardápio, molho de frango e à
bolonhesa. O evento será no

salão de festas Ordem Rosacruz,
Bairro São Cristóvão. O ingresso
custa R$ 25. Contato: 9 9937-

0481.

Procura-seProcura-seProcura-seProcura-seProcura-se
A Casanóz está procurando

atores e atrizes (com
experiência ou não) para

montar um grupo de teatro
alternativo, inspirado em

experiências colaborativas.
As datas serão definidas a

partir da disponibilidade dos
interessados. As inscrições
são gratuitas e podem ser

feitas até dia 20/09 pelo link
https://goo.gl/forms/
iW0CQfo5uiZR9D753.

Bate-papo literárioBate-papo literárioBate-papo literárioBate-papo literárioBate-papo literário
A importância da leitura é o
tema do bate papo com o

escritor Reinaldo Moraes, de São
Paulo. Ele estará na Biblioteca
Pública Sandálio dos Santos
nesta sexta-feira, às 10h. O
evento faz parte da Caravana

Literária,
iniciativa da Biblioteca

Pública do Paraná.

Natalia Cristina Martini, a
mais nova engenheira
ambiental e Pedro Henrique

DIVULGAÇÃO

11ª Primavera11ª Primavera11ª Primavera11ª Primavera11ª Primavera
dos Museusdos Museusdos Museusdos Museusdos Museus

Dia 18 começa mais uma
edição da Primavera dos Museus.
A exposição segue até dia 18 de

outubro. O público está
convidado a conhecer os painéis

Memórias de Cascavel, que
trazem o cotidiano, processo de

povoamento e o desenvolvimento
do Município.

OktoberfestOktoberfestOktoberfestOktoberfestOktoberfest
Os preparativos para a 29ª
Oktoberfest de Marechal

Cândido Rondon estão a todo
vapor. A  Oktoberfest mais

germânica do Paraná será dias
27 e 28 de outubro. Agende-

se.

 Sonhar é
acordar-se para

dentro.
Mario Quintana

O casal Paula e Guilherme Honjo
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ADRIANA
TONELLI,
sob o olhar de
Ailton Santos
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Leitos sobrando
para o Show Rural

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Aílton Santos

Em anos anteriores, um dos
setores mais movimentados du-
rante o Show Rural Coopavel era
a hotelaria. Com hotéis lotados
em Cascavel, quem deixasse
para reservar um leito de última
hora precisava procurar vagas nas
cidades vizinhas, pois por aqui já
não encontrava mais nada. No
entanto, para a próxima edição, o
presidente do Sindicato dos Ho-
téis, Bares, Restaurantes e Simi-
lares do Oeste do Paraná, Anto-
nio Marcos Marchiore, não está
tão otimista assim.

“Hoje, a cidade se preparou
para receber quem participa da
feira. Desde a última edição há
leitos disponíveis em hotéis e este
ano não deve ser diferente. Só o
Show Rural não consegue mais
complementar as vagas disponibi-
lizadas no município, visto que al-
guns aplicativos de hospedagem
acabaram tirando um pouco da cli-
entela que ficava em hotel. Sem
contar aqueles que alugam casas
próximas ao local do evento, com
contratos temporários nas imobi-
liárias”, relata Marchiore.

Para o Show Rural, algumas
empresas já fizeram suas reservas
em hotéis assim que a edição de
fevereiro deste ano acabou, porém,
ainda tem muita coisa disponível.
“A maioria delas se adianta e já
reserva pro outro ano”, diz o presi-
dente. A expectativa é de que a taxa
de ocupação para o evento seja de
85% a 90% em Cascavel.

Show Rural já tem
data marcada: de 5 a 9
de fevereiro de 2018
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Enquanto isso nas
im

obiliárias...
N

ão são todas as imobiliárias de C
ascavel que

fazem contratos temporários para o Show
Rural. A

s que aderiram a este serviço, por sua
vez, consideram uma oportunidade e tanto na
arrecadação. “Todos ganham com isso. O

proprietário do imóvel tem nesses alugueis uma
renda extra, e as imobiliárias têm mais uma

opção de produto ao cliente”, diz a gerente
de locação, A

nna C
laudia Botelho. Ela conta

ainda que, onde trabalha, os primeiros
contratos com as empresas participantes do
evento foram fechados em junho, oito meses
antes da feira. “A

té dezembro o movimento é
grande”, acrescenta.  O

s valores, segundo a
responsável pelo setor de locação de uma

imobiliária em C
ascavel, Pamela Rosa da Silva,

variam entre R$ 100 e R$ 150 por dia, tudo
de acordo com o imóvel escolhido. Este é o
primeiro ano que a empresa em que Pamela
trabalha vai investir no aluguel temporário ao

Show Rural. “C
omeçamos a pouco e estamos à

procura de imóveis para oferecer aos clientes.
A

gora é a hora para quem tem [o imóvel]
disponibilizar para locação”, orienta. Em todos

os casos, o pagamento é
antecipado e só são firmados
com pessoas jurídicas. “É mais

uma garantia ao dono do
imóvel”, explica A

nna Claudia.

Taxa de ocu
pação de h

otéis deve
ser de 85%

 a 90%
 em

 C
ascavel

Oferta maior que a procura
Segundo M

archiore, a m
igração de clientes para outras opções, às

vezes com
 preços m

ais atrativos, gera um
 im

pacto negativo à
econom

ia local. Isso porque m
uitos buscam

 nas im
obiliárias im

óveis que
tenham

, por exem
plo, churrasqueiras, para que não haja a necessidade

de deslocam
ento após a feira. “Eles ficam

 nas casas, chácaras que
alugam

 e não vem
 até a cidade para jantar, por exem

plo”, com
enta.

A supervisora de locação de um
a im

obiliária em
 Cascavel, Silvana

Calefi, afirm
a que a m

aior dem
anda é por chácaras até 15

quilôm
etros do local da feira ou casas com

 capacidade para várias
pessoas. O

 perfil do im
óvel é quase sem

pre o m
esm

o: com
 piscina,

churrasqueira, m
obília e bastante espaço.  “O

 Show
 Rural já teve

características m
elhores, todo crescim

ento é natural. A feira chega
num

 auge e não cresce m
ais que aquilo, até porque existem

 gargalos
para que isso ocorra. A cidade, que está preparada para receber

eventos desse porte, tem
 estrutura para outros [eventos]. H

oje, a
oferta é m

aior que a procura”, explica M
archiore.

P
rim

eiros
con

tratos d
e

locação p
ara o

Sh
ow

 R
u

ral
foram

 fech
ad

os
em

 ju
n

h
o
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Mais de 4 mil pessoas já estão
inscritas para a 17ª Pesca no Lago,
evento beneficente em prol do Pro-
vopar de Cascavel e que promete
movimentar o principal cartão-pos-
tal da cidade neste domingo (17),
a partir das 7 horas.

Até as 17 horas, os amantes da
pescaria que estiverem devidamen-
te cadastrados com a pulseira de
inscrição poderão pescar livremente.
Acadêmicos do curso de Ciências Bi-
ológicas da Unioeste farão o inventá-
rio e a pesagem das espécies. Eles
disponibilizarão duas barracas para
a pesagem dos pescados e, ainda,
circularão entre os pescadores para
avaliar os peixes fisgados.

Quem deseja participar pode se
inscrever até o dia 16 de setembro
em um dos quatro pontos creden-
ciados, levando um quilo de alimen-
to não perecível e já garantir a pul-
seira de identificação que dará di-

Pesca tem 4 mil inscritos

Doação
De acordo com o coordenador do evento, o
gestor ambiental da Secretaria de Meio
Ambiente, José Luiz Ferreira, a sugestão de
doação de alimentos no ato da inscrição é para
óleo de cozinha, arroz e feijão, “todos produtos
consumidos em maior quantidade nas cozinhas
comunitárias. Não aceitaremos sal como doação”.
“Estamos surpresos com a adesão da população.
A grande maioria está entregando mais do que
um quilo de alimentos para cada pulseira. Um
gesto muito bonito, pois a doação é significativa
ao Provopar, que depende dessas doações
principalmente para as cozinhas comunitárias do
Interlagos, que diariamente serve cerca de 300
refeições, e do Cascavel Velho, com uma média
de 250 refeições servidas por dia”, explica o
secretário de Meio Ambiente, Juarez Berté.

reito também a participar da pre-
miação em caso de retirar um dos
maiores peixes do Lago. A inscrição
é obrigatória para todos os partici-
pantes, incluindo para crianças aci-
ma de 5 anos de idade.

Para a inscrição
é necessário
levar um
QUILO de
alimento

SECOM

 Provopar: Rua Martin Afonso de Souza, 550 - Bairro Pacaembu - Anexo ao Centro
de Convenções e Eventos - Horário comercial - Até o dia 16 de setembro, às 17 horas.

 Pesca e Cia - Rua 7 de Setembro, em frente à Praça Wilson Joffre - horário
comercial, até às 17 horas do dia 16 de setembro.

 Secretaria de Meio Ambiente - Lago Municipal - Horário Comercial - Até o dia
15 de setembro.

 Prefeitura de Cascavel - horário comercial, até o dia 15 de setembro.

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

 • SBT

 RECORD • O RICO E LÁZARO

MALHAÇAO
Sem que Aldo perceba, Tato procu-

ra por um documento com a assinatu-
ra do pai. K1 conta para Keyla sobre o
motivo da suspensão de Tato e K2. El-
len diz a Bóris que decidirá sobre a bol-
sa de estudos após a Balada Cultural.
Clara insinua a Felipe que algo ocorreu
entre Lica e Bóris. Keyla se incomoda
com a opinião das amigas sobre sua
vida amorosa. Ellen vai à casa de Lica
e Marta elogia a menina. K2 falsifica a
assinatura de Aldo a pe

PEGA PEGA
Ao ver as fotos que estavam no

chapéu de Arlete, Malagueta conclui
que a morte de Mirella não foi um aci-
dente. Expedito comemora ao saber
que Domênico e Antônia se beijaram.
Timóteo diz a Prazeres que desistiu de
alugar a casa na vila. Sandra Helena
se recusa a devolver o colar de bri-
lhantes que ganhou de Agnaldo para
pagar a fiança do ex-namorado. Antô-
nia e Domênico concluem que Júlio e
Agnaldo mentiram em seu depoimen-
to. Wanderley avisa ao defensor pú-

blico que vendeu os relógios de Ag-
naldo. Dom resolve assumir o namoro
com Tânia.

A FORÇA DO QUERER
Ritinha inventa para Ruy que Zeca

foi quem ligou para ela. Ruy tira satisfa-
ções com Edinalva, e Abel e Nazaré se
irritam. Joyce e Eugênio tentam conver-
sar com Ivana e se surpreendem ao vê-
lo ser chamado de Ivan. Yuri afirma a
Heleninha e Junqueira que Rubinho não
é mais a mesma pessoa. Dantas comen-
ta que Bibi tem poder entre os bandi-
dos. Caio conforta Aurora.

OS DIAS ERAM ASSIM
Passam-se alguns dias. Amaral

afirma a Eunice que se vingará de Gus-
tavo. Cora se preocupa com Vitor ao
sair para a audiência. Vera tenta se
aproximar de Lucas. Amaral pede di-
nheiro a Vitor para disfarçar a autoria
pela morte de Arnaldo. Natália e Cá-
tia estranham o jeito como Josias fala
sobre o assassinato de Arnaldo. Kiki
sai para passear com Hugo, mas se
incomoda com a diferença de idade
entre eles. Cora teme pelo comporta-
mento de Vitor. Monique volta de via-

gem, e Toni fica intrigado. Nanda in-
centiva Kiki a se envolver com Hugo.

NO LIMITE DA PAIXAO
Ana Cristina exige que Frida ex-

plique por que Fernandinho tem
uma pinta idêntica à dela e deixa
claro que vai investigar para saber
se ela está escondendo alguma
coisa. Maciel diz ao Gabriel que ele
precisa pagar imediatamente o di-
nheiro que lhe emprestou e que de
agora em diante não poderá ajudá-
lo, pois Maria Madalena proibiu que
o fizesse.

CARINHA DE ANJO
Cecília diz para Gustavo que é mui-

to especial estar com a família reuni-
da. Gustavo coloca a mão no rosto
de Cecília e diz que ela pode ter isso
todos os dias se quiser. Cecília cor-
responde o gesto e faz carinho na
mão do amado. Verônica chaga e
interrompe os dois. A secretária não
gosta do que vê, mas tenta disfar-
çar. Gustavo diz que precisa ir em-
bora e Cecília conta que vai dormir.

Todos começam a procurar por Saul.
Zac chantageia Beroso e pede para lhe
passar a dívida de Matias. Nabucodono-
sor inicia o julgamento de um nobre. Bel-
sazar diz que quer ver sangue. Elga es-
tranha a ausência de Zac. Beroso encon-
tra Asher e avisa que não será possível
pagar a dívida de Matias. Nabucodono-
sor fica furioso com a atitude de Belsazar
e pede para falar a sós com ele. Asher
oferece o dobro do dinheiro para Beroso.
O rei ameaça Belsazar, que o enfrenta.
Beroso aceita a proposta de Asher. Na-
bonido se preocupa com o filho. Belsazar
desafia o rei, que lhe desarma e o amea-
ça novamente. Nabucodonosor sente uma
forte dor no peito e cai. Belsazar sorri e
debocha do avô. O servo Madai presen-
cia tudo.

Zac chantageia Beroso

DIVULGAÇÃO
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

Thainara Batista Luchini, 12 anos, dedicou boa
parte da vida à dança, mas afirma que a experiência
de ontem foi inovadora.
“Faço balé há sete anos e nunca tinha apresentado
em um local como esse. Fiquei bastante ansiosa, mas
achei muito legal”, comemora a bailarina.
A Escola de Dança Mirian Mansur desde 2005
conta com apoio da APMIF (Associação de
Proteção à Maternidade, Infância e Família). As
aulas são destinadas a crianças da rede municipal, de
forma gratuita.  “A princípio trabalhávamos com
todos os tipos de dança e hoje nos concentramos
com aulas de balé clássico. Os alunos são dedicados
e já conquistaram vários prêmios em festivais”,
destaca a coordenadora Eliane Sovinski.

E xperiência

O terminal Oeste de Cascavel serviu de
palco para que crianças inscritas no 28º Fes-
tival de Dança mostrassem o talento no iní-
cio da tarde de ontem.

As coreografias apresentadas ao público
foram de balé clássico da Escola Mirian Man-
sur, de Vera Cruz do Oeste. Em meio aos pas-
sageiros que desembarcavam dos ônibus os
pequenos bailarinos surpreendiam com os pas-
sos da dança.

Quem aguardava pelo transporte coletivo
ficou feliz com a surpresa. “Gostei muito de
ver a apresentação. Nem sempre temos aces-
so a programas culturais, então é bom poder
participar desse momento e seguir ainda mais
animada ao trabalho”, comenta a diarista Ja-
nete Campos.

O diretor de Ação e Difusão Cultural de Cas-
cavel, Luciano Biaggi, destaca que a ideia é
descentralizar a cultura e fazer com que todos
tenham oportunidade de conhecer as ações
realizadas pelo município.

“Queremos mostrar um pouco do que é o
Festival de Dança. Todas essas apresentações
que levamos ao público também serão julga-
das pela competição do Festival”, explica.

Terminal como
palco da dança
Terminal como
palco da dança
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Alerta para a vacinação
O risco de que vacinas contra o

HPV fossem descartadas exigiu
medidas como campanhas nos co-
légios para orientar alunos e a co-
munidade em geral sobre a impor-
tância da imunização.

Passado pouco mais de um mês
da conscientização, o número de
adolescentes que deveria receber
as doses aumentou, mas a meta
ainda está longe de ser atingida.

“Cerca de três mil doses esta-
vam prestes a vencer no fim de
agosto e por isso, intensificamos
a divulgação. A cobertura que era
em torno de 3% passou para 8%”,
explica a coordenadora de progra-
ma de imunização de Cascavel,
Cristina Carnaval.

Além do desafio para atingir 25
mil meninos e meninas, a coorde-
nadora lembra que o município se-
gue normativa do Ministério da Saú-
de para que a vacinação seja am-
pliada a um novo grupo.

“Seguimos com a vacinação até
o dia 31 de novembro do público
na faixa etária de 15 a 26 anos.
Como não é uma campanha tem-
porária, não há meta, mas orienta-
mos que aqueles que se enqua-
dram nesse grupo para que procu-
rem as Unidades Básicas de Saú-
de”, esclarece Cristina.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

Unidades Básicas de
SAÚDE ampliam
vacinação contra HPV

Os grupos femininos de 9 a
14 anos e masculino, de
12 a 14 anos, devem
receber duas doses da
vacina. Já para a faixa
etária de 15 a 26 anos há
necessidade de receber
três doses.

GruposDengue: vítima é uma criança de dez meses
Secretaria de Saúde de Cascavel emitiu nota oficial sobre o primei-

ro caso autóctone de dengue registrado no município, no que compre-
ende o início do novo período epidemiológico da doença, em agosto

deste ano.  Conforme a pasta, a paciente é uma menina de apenas
dez meses, moradora do Jardim Tropical. O bebê passa bem. Em
Cascavel há ainda 19 suspeitas da doença, além de 14 notifica-

ções de zika vírus e quatro de febre chikungunya.
Em todo o Paraná, a Secretaria Estadual da Saúde confirmou

27 casos de dengue, 25 deles autóctones e dois importados e
outras 925 notificações.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 60
Homicídios 47
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 894
Furtos 2.707
Veículos (furtos/roubos) 331
Outros 3.270

Acidentes 1.924
Colisões 1.768
Atropelamentos 156
Mortes 41

Deve ser divulgado oficialmente
na próxima sexta-feira pela Secom
(Secretaria de Comunicação Social)
da Prefeitura de Cascavel e da Cet-
trans (Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito) a programa-
ção da Semana Nacional do Trânsi-
to. Segundo o Contran (Conselho
Nacional de Trânsito), a semana
deve ser realizada entre os dias 18
a 25 de setembro, quando é come-
morado o Dia Nacional do Trânsito.

Este ano, o diferencial de acor-
do com o Contran é que a campa-
nha de conscientização deve ser
desenvolvida ao longo de todo o
ano, não só no mês de setembro.
O tema da campanha deste ano é
“Minha escolha faz a diferença no
trânsito”, tema que acompanha a
evolução das campanhas ao longo
dos últimos anos na ação da “Dé-
cada Mundial de Ações para a Se-
gurança no Trânsito (2011/2020)”.

Dentre as atividades que estão
sendo planejadas em Cascavel estão
as tradicionais operações ‘pé na fai-
xa’, sempre em um local de grande
circulação de pessoas e veículos, que
visa orientar o pedestre a utilizar a

“Minha escolha faz a
diferença no trânsito”

faixa ao atravessar a via e também ao
motorista a respeitar quem está na
via; palestras educativas e orientati-
vas a respeito do uso consciente dos
veículos e de ser um pedestre consci-
ente; operações de combate a alcoo-
lemia, realizadas em conjunto com a
Polícia Militar, as já conhecidas Ope-
ração Balada Segura, e ainda os si-
mulados de acidentes de trânsito.

Dentre as atividades o TRADICIONAL
Pé na Faixa está sendo organizado em área

de grande movimento

Parcerias
Nos simulados em parceria com o
Corpo de Bombeiros, é deslocado
toda estrutura necessária para
atendimento dos feridos,
contensão de vazamento de
combustíveis ou também o
desencarceramento de vítimas. O
objetivo é justamente chamar a
atenção dos usuários do
trânsito para que as estatísticas
diminuam a cada ano.Números

 De acordo com o levantamento diário feito pela reportagem do Hoje
News, até ontem foram contabilizados pelo Corpo de Bombeiros de Cas-
cavel 1.924 acidentes de trânsito, média de 7,5 por dia. Essas colisões
resultaram em 41 mortes, tantos em rodovias como no perímetro urba-
no de Cascavel. A última foi na tarde de terça-feira, e vitimou o jovem
Marco Aurélio Metz, de 23 anos. Ele conduzia uma motocicleta pela Rua
Paraná quando colidiu com um caminhão, no cruzamento com a Rua
João de Matos, no bairro Coqueiral.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Vandré Dubiela
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Incêndios
 crescem
3,6 vezes

Setembro promete ser mais um
mês de clima quente, seco e, con-
sequentemente de muitas queima-
das. Assim como aconteceu em
agosto, diariamente os brigadis-
tas do Corpo de Bombeiros são aci-
onados no mínimo cinco vezes
para combater as chamas causa-
das, na maioria dos casos, por
descuido de populares.

Segundo um levantamento feito
pela reportagem do Hoje News, do
dia 1º de setembro deste ano até
ontem foram registrados 47 incên-

dios ambientais em Cascavel. O
número, dividido pelos 13 dias cor-
ridos, equivale a uma média de qua-
se quatro queimadas por dia.

Mas, se comparado com o
mesmo período do ano passado,
por exemplo, é assustador: mais
de 3,6 vezes a mais do que em
2016. Conforme os relatórios dos
bombeiros, nos primeiros 13 dias
de setembro do ano passado fo-
ram contabilizados 13 queima-
das. Em 2015, por exemplo, no
mesmo período foram 17 e em

2014 o número foi extremamen-
te baixo, comparado a agora: ape-
nas sete incêndios ambientais. Se
levado em conta os números de
2014, as queimadas em Casca-
vel cresceram quase sete vezes.

Os 47 registros de incêndios em
2017 só ‘perdem’ para 2013, quan-
do no mesmo período o Corpo de
Bombeiros atendeu 60 focos de
queimadas em Cascavel.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Fotos: Aílton Santos
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Uma espera de anos chegou ao
fim para a comunidade escolar do
Cmei (Centro Municipal de Educa-
ção Infantil) Mirian Ana Davlonta
Boschetto, do Bairro Cascavel Ve-
lho. Com a assinatura da ordem
de serviço ontem, a Construtora
Lunica, de Cascavel, tem prazo de
cinco meses para transformar o
ambiente num espaço mais mo-
derno e com condições de melhor
estímulo de ensino-aprendizagem.

Hoje, a estrutura está repleta
de infiltrações, com a cobertura do
pátio destruída pela ação do tem-
po, parquinho sem condições atra-
tivas de utilização pelas crianças
e a segurança comprometida, o
que facilita a ação de vândalos.

O prefeito Leonaldo Paranhos
foi ao local para assinar a ordem
de serviço e reafirmou o compro-
misso de realizar um mandato
com participação popular. Essa
participação, segundo o prefeito,
motiva a equipe. “Temos conse-
guido avançar com transparência,
obtendo descontos como este
aqui nesta obra, de mais 28% de
economia aos cofres públicos.
Estamos felizes, porque a popu-
lação tem demonstrado esperan-
ça na nossa gestão e neste rit-
mo de eficiência, transparência
e justiça”, destacou.

Começam as obras

 Valores
O valor global da obra era de
R$ 640 mil, mas a prefeitura

conseguiu desconto que
reduziu para R$ 458 mil.

Segundo Paranhos, a obra,
inaugurada em 2009, nunca

passou por uma reforma.
Construída com tijolos
ecológicos, apresentou
sérios problemas com

umidade e bolor nas salas de
aula gerados pela alta

absorção de água. “Para
evitar este tipo de

problemas, já criamos uma
comissão permanente de

manutenção para reparos e
pequenas reformas em

obras”, esclareceu Paranhos.

 “Uma mudança significativa, que esta comunidade escolar tanto
carece e merece”, disse a secretária de Educação, Márcia Baldini,
lembrando que a situação atual do prédio dificulta o trabalho pe-
dagógico dos professores. Além disso, o Cmei também tem sido
alvo constante de assaltos. “Ao término da reforma, que exigirá o
remanejamento de parte das turmas para a Escola Municipal Atí-
lio Destro e parte para o Cmei Maria Vaz Meister, que fica ao lado,
faremos o ajardinamento e a compra da mobília”, garantiu.

28%
foi a economia

da licitação

Em cinco meses, crianças terão um ESPAÇO
MODERNO para estudar

M elhorias

SECOM
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E a irresponsabilidade dos cida-
dãos, principalmente os que circulam
pelas rodovias e acabam jogando, por
exemplo, bitucas de cigarros na estra-
da causou a destruição de uma árvore
nativa do Paraná e ameaçada de extin-
ção: uma araucária.

O fogo intenso, que gerou fumaça
que poderia ser vista de longe, chegou
quase ao topo da árvore, que tem cer-
ca de quinze metros de altura.

Ontem, o Corpo de Bombeiros foi
duas vezes na mesma região para
combater o fogo. Na madrugada, por
volta das 3h30, os militares foram aci-
onados até a PR-180, cerca de um
quilômetro da BR-277. Com o uso de

um caminhão ABT (Auto Bomba Tan-
que), os bombeiros impediram que as
chamas se alastrassem rapidamente,
atingissem alguma residência ou atra-
palhassem ainda mais os motoristas
que trafegavam na rodovia.

Cerca de 10 horas depois, na mes-
ma altura da rodovia, os militares fo-
ram acionados novamente para com-
bater o fogo. Além dos bombeiros,
agricultores que moram na localida-
de auxiliaram no combate às chamas
com o uso de tratores, fazendo uma
espécie de barreira para evitar que,
com o vento, toda área de palhada,
que estava preparada para o plantio
de grãos, fosse consumida pelo fogo.

Fogo e
fumaça

encobriam
Pinheiro

Araucária

Sem chuva
Com média de 25% de umidade do ar em Cascavel, a previsão segundo o

Simepar para os próximos dias é de sol e calor intenso. Conforme o instituto
de meteorologia, há quase 30 dias não chove na cidade. Até domingo,

as temperaturas oscilam entre 18ºC e 33ºC.
Já segundo o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), ao qual o

CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos) é ligado, pelo
menos até o dia 26 setembro não há previsão nenhuma de chuva na cidade.

Fogo as margens da rodovia destrói até araucária

Com tratores,
agricultores
ajudaram os

bombeiros para
que o fogo não

se alastrasse na
PR-180

PR-180

2013 .... 60

2014 .... 07

2015 .... 17

2016 .... 13

2017 .... 47
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Na sociedade atual a preocu-
pação com a educação básica é
uma constante, bem como urgen-
te e necessária. Um fator posi-
tivo neste sentido são os inúme-
ros trabalhos de pesquisa edu-
cacional qualificando e quantifi-
cando as estatísticas de desem-
penho no âmbito da alfabetiza-
ção. Porém, apenas alfabetizar
e ensinar as operações básicas
da matemática, está muito
aquém das necessidades do
mundo atual. Ser um membro
produtivo e bem sucedido do
nosso mundo globalizado exige
uma gama muito maior de habi-
lidades intelectuais.

 Neste contexto, a formação
e informação para o uso de tec-
nologias por estudantes e pro-

Fundetec
promove
curso

Novas tecnologias
Pensando nisso, a Fundetec
(Fundação para o
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico de Cascavel),
realiza, por meio do Laboratório
de Inovação, o primeiro Curso
de Imersão em Novas
Tecnologias na Educação, que
visa apresentar para
professores, coordenadores e
gestores educacionais as novas
tecnologias disponíveis
aplicáveis ao ensino,
especialmente a Robótica
Educativa e o Ensino de
Programação.  Nesta semana,
nas dependências da Agrotec,
os participantes participam de
mais de 36 horas de atividades
práticas no uso de novas
tecnologias que podem fazer a
diferença na qualidade do
ensino. O curso continua até
sexta-feira (15).

fessores é uma das mais impor-
tantes ferramentas para desen-
volver essas habilidades, e o
computador é a ferramenta cen-
tral no trabalho cotidiano, na
pesquisa e produção do novo.

No entanto, há dificuldade
para esses profissionais desen-
volverem habilidades, porque, de
forma geral, o foco da educação
é na instrumentalização e não na
compreensão das tecnologias,
compreensão indispensável na
criação, não apenas a recombi-
nação de dados, e descoberta
de novos conhecimentos.

 O Iapar (Instituto Agronômico do Paraná) promove hoje,
em Santa Tereza do Oeste, na região Oeste do Paraná, o III
Seminário Paranaense de Agroinovação. região – Fundetec
de Cascavel, Biopark de Toledo e o PTI de Foz do Iguaçu –,
além do Sistema Regional de Inovação do programa Oeste

em Desenvolvimento, que compõem os principais ambientes
de inovação do Oeste do Paraná.

O evento procura discutir como acelerar o desenvolvimento
regional fomentando a inovação na agropecuária, unindo

também outros segmentos, como os setores de alimentos,
saúde, energia, logística e automação.

O seminário acontece na Estação/Polo Regional do
Iapar em Santa Tereza do Oeste e tem o objetivo de

integrar universidades, centros de pesquisa, empresas,
governo e sociedade.

Seminário do Iapar
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MOTORISTA foi
flagrado a 99 km/
h em trecho onde
limite máximo é
de 60 km/h

MOTORISTA foi
flagrado a 99 km/
h em trecho onde
limite máximo é
de 60 km/h
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Giro da
Violência

Vinte e quatro motoristas foram
flagrados na tarde de terça-feira
pelos agentes da Cettrans (Compa-
nhia de Engenharia de Transporte
e Trânsito) em excesso de veloci-
dade. A Operação, desenvolvida
pelo SOT (Setor de Operações de
Trânsito) foi realizada na Avenida
das Pombas, no Bairro Floresta.

Com o uso do radar, os agen-
tes identificaram 24 veículos tra-
fegando acima da velocidade de
60 km/h, que é permitida na via.
Um dos casos foi de um condutor
que estava a 99 km/h. Todos os
motoristas flagrados no radar re-
ceberão multa de R$ 880,41 e
a suspensão, por pelo menos
dois meses, da CNH (Car teira

Acidente de Moto I
Um jovem de 19 anos ficou ferido na
tarde de ontem em um acidente de
trânsito no cruzamento das ruas da Lapa e
25 de Agosto, no Bairro Ciro Nardi, em
Cascavel. João Morais de Souza Filho
conduzia uma motocicleta pela Rua 25 de
Agosto quando, próximo a esquina, bateu
na traseira de um Fiat Uno, que trafegava
pela mesma rua. O rapaz foi atendido pelo
Siate (Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência), apresentava
uma fratura fechada em um dos dedos da
mão esquerda, e foi levado para a UPA
(Unidade de Pronto-Atendimento)
Veneza.

Acidente de Moto II
Pouco tempo depois, no bairro
Cancelli, uma mulher de 52 anos ficou
ferida em outro acidente de trânsito
envolvendo motociclistas. Idete
Terezinha Pieda seguia de moto pela
Rua Marechal Cândido Rondon e
acabou sofrendo uma queda ao acessar
a Rua Teresina. Com ferimentos leves,
Idete foi atendida pelo Siate e levada
para a UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Brasília.

Preso com pistola
PELOTÃO DE CHOQUE

Policiais do Pelotão de Choque
prenderam ontem um homem de 33 anos
com uma pistola 765, de uso restrito. Ele
estava na marginal da BR-277, próximo
ao Trevo do bairro Guarujá, quando foi
abordado pela equipe. Preso em
flagrante, ele disse que estava indo
vender a pistola para outro rapaz, pelo
valor de R$ 3,5 mil. O homem foi detido
por porte ilegal de arma de fogo e
encaminhado a carceragem da 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

Excesso de
velocidade

Nacional de Habilitação).
Conforme o presidente da Cet-

trans, Alsir Pelissaro, as opera-
ções tem o objetivo dar mais se-
gurança aos usuários do trânsito.
“Essas ações estão sendo inten-
sificadas especialmente nos lo-
cais onde há reclamações por par-
te da população”.

Questionado em relação a ins-
talação de radares na Avenida das
Pombas, Pelissaro disse que isso
será feito assim que a Companhia
fizer o rodízio dos equipamentos
já existentes. “Mas, paralelo a
isso, vamos manter as operações
com radar não só na Avenida das
Pombas, mas em outros pontos
da cidade”.

Agentes absolvidos
A Justiça de Cascavel absolveu os sete agentes penitenciários acusados de agredir, em
maio de 2009, três presos do Presídio Federal de Catanduvas. A decisão foi proferida
na terça-feira. Outro agente, que era réu no processo, morreu durante a instrução do
processo e teve a punibilidade extinta.Conforme a denúncia do Ministério Público do
Paraná, os agentes teriam submetido os internos a sofrimento físico e mental, por
intermédio de atos não previstos em leis e não resultante de medida legal, sendo
denunciados por tortura. Ainda segundo a denúncia, os agentes teriam entrado nas celas
em um início de motim e praticado atos de violência física como “chutes, pontapés,
tapas e violência mental por meio de palavras”. Na decisão do magistrado, ele afirmou
que exames feitos nos detentos não apontaram as lesões relatadas e que eles não
souberam quantos seriam os agentes que praticaram a suposta agressão.
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Inferno astral
O ex-vereador João Paulo de Lima está vivendo um
inferno astral após ser denunciado pelo Ministério
Público por corrupção. Ele prefere não conceder

entrevista sobre a denúncia, mas nos bastidores tem
comentado que não quer saber mais da vida pública, até

pediu desfiliação do PSD, legenda a qual pertencia.

Empréstimo
João Paulo diz que não
sabia da existência do
vídeo que tanto se
comentou na cidade nos
últimos anos, mas sempre
afirmou que recebeu um
empréstimo de Luciano
Fabian, que na época era
secretário de
Desenvolvimento
Econômico.

Republicana
Ele também não nega que
foi procurado para fazer
parte da base do então
prefeito Edgar Bueno, mas
afirma que foram
conversas “republicanas”.

Denunciado pelo MP, ele e
Fabian podem se tornar
réus, caso a Justiça aceite
os argumentos da
Promotoria.

Pagamento
atrasado
Na edição de ontem, o
Hoje News trouxe uma
denúncia a respeito das
zeladoras dos Cmeis de
Cascavel, que prestam
serviço terceirizado a uma
empresa de Curitiba e que
ainda estavam sem receber
o salário. A empresa disse
que iria regularizar a
situação e até foi
notificada pela Prefeitura.

“PANELAÇO”

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O diretório do PPS em Cascavel teve a prestação de contas
da campanha 2016 desaprovada pela Justiça Eleitoral.

 A não abertura de uma conta bancária para recebimento
de doações foi um dos principais motivos que levaram à
desaprovação.

 Na sentença, publicada ontem, o juiz eleitoral Carlos
Eduardo Stella Alves suspendeu o direito de recebimento
da cota do Fundo Partidário pelo prazo de três meses.

No entanto, ontem à tarde o Sindicato informou que
apenas alguns funcionários receberam o salário e que há
possibilidade de um “panelaço” hoje, em frente à
Prefeitura, se a situação não for regularizada. A empresa
justificou o único atraso em três anos de prestação de
serviço à Prefeitura ao feriado de Sete de Setembro,
nacional, e ao dia seguinte, também feriado em Curitiba.
Mas, há quem diga que o feriado já acabou gente....

Depois de ficar agosto
inteiro sem atuar, o Con-
cidade volta à ativa já com
data de eleição para
mesa diretiva marcada.
Será no dia 20 deste
mês, na sala de reuniões
do 3º piso do Paço Muni-
cipal, às 8h15. Na pau-
ta, está a eleição da
mesa diretiva e também
a eleição das Câmaras
Técnicas e Conselho
Gestor do Fundo Munici-
pal de Habitação.

Presidente, vice-presi-
dente e três secretários
deverão ser eleitos na
data. São mais de 50
membros que poderão
votar. Especula-se que o
nome mais cotado para
assumir a presidência é
o de Marilda Paviani.

O Conselho ficou sem
reuniões em agosto por-
que ainda não havia o de-
creto de nomeação dos
novos conselheiros da ges-
tão 2017/2018. A partir
de agora, as eleições pas-
sam a ser mensais.

Eleição no
Concidade

CONSELHO
A lei que institui o Concidade é a Nº:6.021/2012. A
legislação estabelece a unificação dos Conselhos Municipais
de Planejamento e de Habitação. Ao conselho, compete
propor e deliberar sobre programas, instrumentos, normas e
propriedades da Política de Desenvolvimento do Município,
além de acompanhar e fiscalizar a implantação dessas
políticas e emitir orientações relacionadas ao Plano Diretor e
ao Estatuto da Cidade.

 Reportagem:  Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

MARILDA PAVIANI é a mais
cotada à Presidência
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A conta da iluminação pública
em Cascavel é milionária. São 35
mil pontos de lâmpadas na cida-
de, que geram uma salgada fatu-
ra de mais de R$ 1,2 milhão por
mês aos cofres públicos.

O pior é que a maioria das lâm-
padas é antiga, daquelas incandes-
centes, e por isso gera um gasto
ainda maior. É por esse motivo que
a Prefeitura de Cascavel planeja a
substituição gradativa dessas lâm-
padas. A começar pelo território 1,
no Bairro Cascavel Velho.

Um crédito adicional de mais
de R$ 4 milhões no orçamento do
Município servirá para prestar
esse serviço. Os aparelhos, que
são de 70 watts, serão trocados
por lâmpadas de led, mais caras,
só que também mais econômicas

em longo prazo. Os contratos de com-
pra foram assinados e o pedido de
entrega dos materiais já foi feito.

Segundo o secretário de Obras
Públicas, Jorge Lange, a substitui-
ção será um teste. A intenção é
substituir todas as lâmpadas da ci-
dade. “São lâmpadas que têm du-
rabilidade maior, gastam menos, e
que futuramente podemos acompa-
nhar o funcionamento por meio de
uma telegestão”, explica.

DURABILIDADE
A instalação de lâmpadas de
led também facilita a utilização
de câmeras de monitoramento.
“É um sistema que auxilia em
tudo isso. Vamos implantar no
território cidadão do Cascavel
Velho e depois vamos estudar o
restante. Tivemos um desconto
na licitação, prevista em R$ 9
milhões, que baixou para R$
4,8 milhões. Isso contabilizando
um ano de durabilidade dos
equipamentos”, ressalta.
A durabilidade dos novos
equipamentos está prevista para
um  ano, mas a prefeitura
também precisa atender a
pedidos pontuais. Por se tratar
de iluminação pública, a
manutenção é constante por
problemas e também por atos de
vandalismo.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

LÂMPADAS
serão trocadas

gradativamente

Iluminação
pública será
substituída

Iluminação
pública será
substituída
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Em mais uma ação a favor da
área de Saúde, dessa vez o depu-
tado federal Alfredo Kaefer liberou
uma emenda de R$ 500 mil para
o HU (Hospital Universitário) de
Cascavel. O dinheiro já está dis-
ponível para o Hospital, e será
usado para fazer um Centro de Di-
agnóstico de Endoscopia.

A verba será para compra de
equipamentos do Centro. A estru-
tura vai possibilitar a realização de
pelo menos 60 exames de endos-

Kaefer: R$ 500 mil para o HU
copia por mês, procedimento que
hoje não é realizado pelo hospital.

Graças a medida de Kaefer, se-
gundo a direção do HU, com a insta-
lação dos serviços no próprio hos-
pital não será preciso encaminhar
os exames para serem feitos em clí-
nicas terceirizadas. A confecção dos
exames em Cascavel gera economia
e também torna o atendimento aos
pacientes mais rápido.

Agora, os aparelhos serão lici-
tados. No máximo em 60 dias o

novo Centro de Endoscopia estará
em funcionamento.

“Há muito a ser feito ainda
pela Saúde dos paranaenses,
mas não estamos medindo esfor-
ços para cobrar do Governo Fede-
ral a liberação desses recursos”,
enfatiza o deputado.

O funcionamento do hospital vai
beneficiar também os acadêmicos
da Unioeste. Os universitários em
Medicina poderão acompanhar
como são feitos os exames

“Há muito a ser feito ainda pela Saúde dos paranaenses, mas
não estamos medindo esforços para cobrar do
Governo Federal a liberação desses recursos”.

Deputado federal Alfredo Kaefer

Mais de
R$ 7,5 mi

Neste ano, já foram mais
de R$ 7 milhões em

emendas liberadas desde
o início do ano para

investimentos em Saúde
nos municípios

paranaenses. Tudo isso em
emendas do deputado, de
janeiro a agosto. Essa verba
foi investida na aquisição

de equipamentos
hospitalares, reformas de

postos de saúde e de
hospitais, compra de

medicamentos e também
manutenção. A intenção

do deputado é cobrar cada
vez mais do ministro

Ricardo Barros a liberação
de verba para a Saúde,
considerada demanda

fundamental.

AGÊNCIA CÂMARA

EMENDA DE KAEFER permitirá melhor acesso a exames de Endoscopia
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Por mais que queiram ou não queiram, alguns insistem em
trazer à tona o debate em torno das “fontes de Cascavel”. São
bonitas. Estão preservadas. Fazem bem à cidade. Tudo isso é
verdade. Mas, por mais cuidado que se tenha, beber água in
natura é recomendável? Não!

O tratamento da água foi uma das grandes conquistas do
século passado. Evitou a morte de milhões de pessoas, so-
bretudo de crianças, por doenças evitáveis, como diarreia e
hepatite A, entre outras.

Apesar disso, há quem deseje que a população beba água
das fontes, cuja estrutura foi superfaturada por sinal, como já de-
monstram investigações da atual gestão. E é oportuno lembrar que
uma dessas estruturas desabou no dia 11 de junho deste ano e
matou uma criança de nove anos. Como ficou demonstrado pela
Polícia Científica, houve negligência na construção, com supres-
são de material e falha na fiscalização da obra.

No ano passado, 16 mil pessoas foram atendidas com sintomas de
diarreia nas unidades de saúde do município. É óbvio que nem todas elas
beberam das fontes, mas é possível que uma boa parte sim.

O ex-prefeito Edgar Bueno chama de “picareta” o instituto
contratado para fazer análise das águas. Há algo errado aí.
Afinal, o tal instituto foi contratado pelo ex-secretário do antigo
gestor. E as análises atuais, realizadas por técnicos da Fun-
detec atestam o mesmo: contaminação.

Ainda que possam ser desinfetadas, a limpeza não dura.
A fonte a céu aberto é suscetível à contaminação, seja por
matéria orgânica ou por fezes de animais. Pode ser contami-
nada pela chuva, que carrega para a fonte impurezas pre-
sentes no solo. Desinfeta-se num dia, no outro estará conta-
minada. De quem é a responsabilidade?

FONTES CONTAMINADAS

 Ozires Silva
O fundador da Embraer, ex-
ministro e um dos maiores
especialistas em assuntos
da aviação do País, Ozires
Silva, estará em Cascavel
no dia 25 de setembro. Ele
virá à cidade a convite do
Conselho de
Desenvolvimento Econômico
Sustentável e fará palestra
durante o 2º Fórum do
órgão. O evento é destinado
aos representantes
convidados pelas 65
entidades do Conselho.
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 “Muitas vezes vejo que a
pessoa vai para um lugar,

ouve uma coisa negativa e se
aquieta, fica em silêncio. Não
pode se aquietar. Vejam nosso
exemplo, não nos aquietamos.
Porque pensamos, enquanto

as pessoas vão protestando, a
caravana vai passando
porque nosso objetivo é

governar, pensar no Brasil.”

Da Editoria

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

O Cascavel
Futsal que
aplicou uma bela
goleada na noite
de terça-feira no
time do Marreco,
em Francisco
Beltrão, pela
Série Ouro.

Parte do
Legislativo
Municipal que
atuou no mandato
2013/2016 que,
conforme o MP,
pode ter recebido
propinas para
aprovar projetos.

PREVISÃO DO TEMPO
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Céu claro

 AGÊNCIA BRASIL

Michel Temer,
presidente da

República

 Oposição
Equilíbrio, diálogo e
modernização de
conceitos, adaptados à
nova realidade do
sindicalismo, são algumas
das principais bandeiras
de luta da professora
Isabele Félix Pereira,
candidata a presidente da
APP-Sindicato, pela Chapa 3.
Isabele estará em Cascavel
hoje para contatos com
professores. Professora há
18 anos, ela defende uma
APP menos partidária.
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Noite da polentaNoite da polentaNoite da polentaNoite da polentaNoite da polenta
Dia 23 de setembro, às 20h,

tem a 2ª Noite da Polenta. No
cardápio, molho de frango e à
bolonhesa. O evento será no

salão de festas Ordem Rosacruz,
Bairro São Cristóvão. O

ingresso custa R$ 25. Contato:
9 9937-0481.

P r o c u r a - s eP r o c u r a - s eP r o c u r a - s eP r o c u r a - s eP r o c u r a - s e
A Casanóz está procurando

atores e atrizes (com
experiência ou não) para

montar um grupo de teatro
alternativo, inspirado em

experiências colaborativas.
As datas serão definidas a
partir da disponibilidade

dos interessados. As
inscrições são gratuitas e

podem ser feitas até dia 20/
09 pelo link  https://

goo.gl/forms/
iW0CQfo5uiZR9D753.

B a t e - p a p oB a t e - p a p oB a t e - p a p oB a t e - p a p oB a t e - p a p o
l i t e r á r i ol i t e r á r i ol i t e r á r i ol i t e r á r i ol i t e r á r i o

A importância da leitura é o
tema do bate papo com o

escritor Reinaldo Moraes, de
São Paulo. Ele estará na

Biblioteca Pública Sandálio dos
Santos nesta sexta-feira, às
10h. O evento faz parte da

Caravana Literária,
iniciativa da Biblioteca

Pública do Paraná.

Natalia Cristina Martini, a
mais nova engenheira
ambiental e Pedro Henrique

DIVULGAÇÃO

11ª Primavera11ª Primavera11ª Primavera11ª Primavera11ª Primavera
dos Museusdos Museusdos Museusdos Museusdos Museus

Dia 18 começa mais uma
edição da Primavera dos

Museus. A exposição segue até
dia 18 de outubro. O público
está convidado a conhecer os
painéis Memórias de Cascavel,

que trazem o cotidiano,
processo de povoamento e o

desenvolvimento do Município.

O k t o b e r f e s tO k t o b e r f e s tO k t o b e r f e s tO k t o b e r f e s tO k t o b e r f e s t
Os preparativos para a 29ª
Oktoberfest de Marechal
Cândido Rondon estão a

todo vapor. A  Oktoberfest
mais germânica do Paraná

será dias 27 e 28 de
outubro. Agende-se.

 Sonhar é
acordar-se para

dentro.
Mario Quintana

O casal Paula e Guilherme Honjo
D
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ADRIANA
TONELLI,
sob o olhar de
Ailton Santos
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Á
ri

es

Hoje, você vai mostrar disposição para
terminar algumas tarefas que ficaram
pendentes. No amor, dê uma chance
a uma pessoa próxima ou a alguém
que encontra sempre. Cor: vermelho.

horóscopo

To
ur

o

O final de semana promete alto-astral
e bom humor. Aproveite o sábado para
fazer o que mais gosta! Você conta
com uma dose extra de sorte - vale a
pena fazer uma fezinha. Cor: laranja.

Li
br

a

Aproveite o sábado para diminuir o
ritmo, descansar e repor as baterias.
Ficar no seu cantinho pode ser a
melhor pedida. Bom momento para
repensar algumas coisas. Cor: rosa.

E
sc

or
pi

ão

Na companhia dos amigos, o final de
semana começa mais animado!
Mas, para manter a harmonia e evi-
tar dor de cabeça, não misture ami-
zade e dinheiro. Cor: gelo.

G
êm

eo
s Bom dia para curtir o seu lar e apro-

veitar os familiares. Recordar bons
momentos ajuda a unir o pessoal de
casa. Reforma ou mudança está fa-
vorecida. Cor: prata.

C
ân

ce
r Bom dia para passear, colocar a con-

versa em dia e movimentar a sua vida
social. Mas não exagere nem deixe
que tantos compromissos coloquem
a saúde em risco. Cor: dourado.

Sa
gi

tá
rio

Se você anda sonhando com pro-
moção ou aumento de salário, vale a
pena fazer um sacrifício e encarar um
trabalho extra hoje. Compra de bens
duradouro. Cor: verde-escuro.

C
ap

ric
ór

ni
o O desejo de viajar e conhecer novos lu-

gares está em alta. Mas, na parte da ma-
nhã, vale a pena ter cautela com imprevis-
to ou decepção. Aposte no bom humor
para encantar na paquera. Cor: vinho.

Le
ão

Apesar do dia de folga, você pode
descobrir boas maneiras de ganhar
um dinheiro extra. Se for preciso, faça
um sacrifício e encare algumas ho-
ras extras. Cor: lilás.

V
irg

em

Há sinal de tensão no relacionamento
com os familiares. Tente ser mais fle-
xível para driblar os atritos e manter a
paz em casa. Tire um tempinho para
cuidar do visual. Cor: creme.

A
qu

ár
io Neste sábado, você vai se interessar

por assuntos místicos e profundos. O
astral é favorável para quem anda
sonhando com uma repaginada total.
Cor: laranja.

Pe
ix

es

Os relacionamentos ganham impor-
tância e você fará o possível para
espantar a solidão. Aproveite para
reforçar os laços nas amizades e
mostrar que realmente se importa
com cada um. Cor: branco.

ANJO IEHUIAH
Quem nasce sob esta influência, será
considerado um arquiteto das obras de
Deus. Defensor do mundo angelical, sua
luta será sempre defender o bem. Com-
preensivo, simpático, amoroso, será
sempre muito bem relacionado e terá o
reconhecimento de todos. Saberá con-
trolar seu mundo inferior, adaptando-se
à realidade e não permitindo que as ilu-
sões sobressaiam. Corajoso, lutará para
desenvolver suas tendências superio-
res espirituais, que são do maior
grau de elevação. Será uma cri-
atura essencialmente benéfica a
seus semelhantes, aumentando-
lhes a luz, através das boas ações.

Parabéns!

Salmo do Dia
Salmo 27:1- 4

O senhor é a minha luz e a minha salvação; a
quem temerei? O senhor é a força da minha
vida; de quem me recearei? Quando os mal-
vados, meus adversários e meus inimigos,
se chegaram contra mim, para comerem as
minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda
que um exército me cercasse, o meu cora-
ção não temeria; ainda que a guerra se le-
vantasse contra mim, nisto confiaria.

DIVULGAÇÃO

O cineasta brasileiro Daniel Bydlo-
wski é o Idealizador do primeiro filme de
longa - metragem que mescla realidade
virtual e a tecnologia 3D, NanoEden. Nes-
te recente filme, chamado Bullies, um
alerta sobre o problema do bullying que
hoje é uma das formas de violência que
mais cresce no mundo. Embora possa
ocorrer em qualquer contexto social, o
bullying é mais comum nas escolas, cau-
sando o sofrimento de crianças que cons-
tantemente são agredidas física ou ver-
balmente por outras crianças.

“Como senti estas agressões na
escola, quero mostrar para as crianças
que também são vítimas destas violên-
cias que elas não estão sozinhas e que
não precisam largar tudo o que gostam
e seguir um caminho sem futuro”, diz
Daniel. “Acredito que há maneiras de
ajudar crianças com uma abordagem di-
ferente do que tem sido utilizada por
educadores. Filmes de fantasia que li-
davam com o tema nos anos 80 me
ajudavam, embora para outras pesso-
as estes filmes eram apenas entrete-
nimento”, diz Daniel

Cineasta
brasileiro
lança filme
sobre
bullyng
infantil

“Há muitos bullies no mundo.
O segredo não é saber como

mudá-los, mas não deixar que a
imagem de si mesmo seja

mudada por eles”, completa
Daniel Bydlowski

Para saber mais sobre o filme,
acesse o site https://
www.bulliesfilm.com/

 QUAL A DIFERENÇA DOS
OUTROS FILMES?
Diferentemente de outros materiais contra este tipo de
violência que são dirigidos a adultos como pais e
professores, o filme quer atingir as próprias crianças que
sofrem este trauma, por meio de uma narrativa fantasiosa
e emocionante. O filme conta a história de Eugene, um
garoto que todos os dias sofre bullying na escola até que
encontra um lugar secreto onde se esconde e se sente
seguro. Porém, ficando neste lugar,  ele  precisa desistir
de coisas que gosta como sua mãe e ler histórias em
quadrinhos. Este aconchegante esconderijo é uma
metáfora da morte a qual muitas criança recorrem
quando não aguentam a pressão dessa violência e
acreditam não pertencerem a lugar nenhum.
Daniel não pretende que o intuito do filme seja eliminar
o problema de bullying ou mostrar qual o melhor
caminho a seguir, mas sim ajudar as crianças, que muitas
vezes escondem o trauma, a verem que não estão
sozinhas para que possam lidar com o problema sem
medo de serem felizes.

O filme NANOEDEN, primeiro longa
em realidade virtual em 3D, estreia
ainda este ano

 Fica técnica
Daniel Bydlowski é cineasta brasileiro com Masters of Fine Arts pela University of Southern
California e doutorando na University of California, em Santa Barbara, nos Estados Unidos. É
membro do Directors Guild of America. Trabalhou ao lado de grandes nomes da indústria
cinematográfica como Mark Jonathan Harris e Marsha Kinder em projetos com temas sociais
importantes.

Cinema Ademir Drehmer, Jorge Zimmer, Caroline
Samara Correia, Luiz Valcir dos Santos,
Walmir Garcia, Fabiana Mendes Franco,
Carlos Silveira, Caroline Wagner, Vilson

Santos, Fefo Flavio Rossoni Filho.
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Á
ri

es

Hoje, você vai mostrar disposição para
terminar algumas tarefas que ficaram
pendentes. No amor, dê uma chance
a uma pessoa próxima ou a alguém
que encontra sempre. Cor: vermelho.

horóscopo

To
ur

o

O final de semana promete alto-astral
e bom humor. Aproveite o sábado para
fazer o que mais gosta! Você conta
com uma dose extra de sorte - vale a
pena fazer uma fezinha. Cor: laranja.

Li
br

a

Aproveite o sábado para diminuir o
ritmo, descansar e repor as baterias.
Ficar no seu cantinho pode ser a
melhor pedida. Bom momento para
repensar algumas coisas. Cor: rosa.

E
sc

or
pi

ão

Na companhia dos amigos, o final de
semana começa mais animado!
Mas, para manter a harmonia e evi-
tar dor de cabeça, não misture ami-
zade e dinheiro. Cor: gelo.

G
êm

eo
s Bom dia para curtir o seu lar e apro-

veitar os familiares. Recordar bons
momentos ajuda a unir o pessoal de
casa. Reforma ou mudança está fa-
vorecida. Cor: prata.

C
ân

ce
r Bom dia para passear, colocar a con-

versa em dia e movimentar a sua vida
social. Mas não exagere nem deixe
que tantos compromissos coloquem
a saúde em risco. Cor: dourado.

Sa
gi

tá
rio

Se você anda sonhando com pro-
moção ou aumento de salário, vale a
pena fazer um sacrifício e encarar um
trabalho extra hoje. Compra de bens
duradouro. Cor: verde-escuro.

C
ap

ric
ór

ni
o O desejo de viajar e conhecer novos lu-

gares está em alta. Mas, na parte da ma-
nhã, vale a pena ter cautela com imprevis-
to ou decepção. Aposte no bom humor
para encantar na paquera. Cor: vinho.

Le
ão

Apesar do dia de folga, você pode
descobrir boas maneiras de ganhar
um dinheiro extra. Se for preciso, faça
um sacrifício e encare algumas ho-
ras extras. Cor: lilás.

V
irg

em

Há sinal de tensão no relacionamento
com os familiares. Tente ser mais fle-
xível para driblar os atritos e manter a
paz em casa. Tire um tempinho para
cuidar do visual. Cor: creme.

A
qu

ár
io Neste sábado, você vai se interessar

por assuntos místicos e profundos. O
astral é favorável para quem anda
sonhando com uma repaginada total.
Cor: laranja.

Pe
ix

es

Os relacionamentos ganham impor-
tância e você fará o possível para
espantar a solidão. Aproveite para
reforçar os laços nas amizades e
mostrar que realmente se importa
com cada um. Cor: branco.

ANJO IEHUIAH
Quem nasce sob esta influência, será
considerado um arquiteto das obras de
Deus. Defensor do mundo angelical, sua
luta será sempre defender o bem. Com-
preensivo, simpático, amoroso, será
sempre muito bem relacionado e terá o
reconhecimento de todos. Saberá con-
trolar seu mundo inferior, adaptando-se
à realidade e não permitindo que as ilu-
sões sobressaiam. Corajoso, lutará para
desenvolver suas tendências superio-
res espirituais, que são do maior
grau de elevação. Será uma cri-
atura essencialmente benéfica a
seus semelhantes, aumentando-
lhes a luz, através das boas ações.

Parabéns!

Salmo do Dia
Salmo 27:1- 4

O senhor é a minha luz e a minha salvação; a
quem temerei? O senhor é a força da minha
vida; de quem me recearei? Quando os mal-
vados, meus adversários e meus inimigos,
se chegaram contra mim, para comerem as
minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda
que um exército me cercasse, o meu cora-
ção não temeria; ainda que a guerra se le-
vantasse contra mim, nisto confiaria.

DIVULGAÇÃO

O cineasta brasileiro Daniel Bydlo-
wski é o Idealizador do primeiro filme de
longa - metragem que mescla realidade
virtual e a tecnologia 3D, NanoEden. Nes-
te recente filme, chamado Bullies, um
alerta sobre o problema do bullying que
hoje é uma das formas de violência que
mais cresce no mundo. Embora possa
ocorrer em qualquer contexto social, o
bullying é mais comum nas escolas, cau-
sando o sofrimento de crianças que cons-
tantemente são agredidas física ou ver-
balmente por outras crianças.

“Como senti estas agressões na
escola, quero mostrar para as crianças
que também são vítimas destas violên-
cias que elas não estão sozinhas e que
não precisam largar tudo o que gostam
e seguir um caminho sem futuro”, diz
Daniel. “Acredito que há maneiras de
ajudar crianças com uma abordagem di-
ferente do que tem sido utilizada por
educadores. Filmes de fantasia que li-
davam com o tema nos anos 80 me
ajudavam, embora para outras pesso-
as estes filmes eram apenas entrete-
nimento”, diz Daniel
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“Há muitos bullies no mundo.
O segredo não é saber como

mudá-los, mas não deixar que a
imagem de si mesmo seja

mudada por eles”, completa
Daniel Bydlowski

Para saber mais sobre o filme,
acesse o site https://
www.bulliesfilm.com/

 QUAL A DIFERENÇA DOS
OUTROS FILMES?
Diferentemente de outros materiais contra este tipo de
violência que são dirigidos a adultos como pais e
professores, o filme quer atingir as próprias crianças que
sofrem este trauma, por meio de uma narrativa fantasiosa
e emocionante. O filme conta a história de Eugene, um
garoto que todos os dias sofre bullying na escola até que
encontra um lugar secreto onde se esconde e se sente
seguro. Porém, ficando neste lugar,  ele  precisa desistir
de coisas que gosta como sua mãe e ler histórias em
quadrinhos. Este aconchegante esconderijo é uma
metáfora da morte a qual muitas criança recorrem
quando não aguentam a pressão dessa violência e
acreditam não pertencerem a lugar nenhum.
Daniel não pretende que o intuito do filme seja eliminar
o problema de bullying ou mostrar qual o melhor
caminho a seguir, mas sim ajudar as crianças, que muitas
vezes escondem o trauma, a verem que não estão
sozinhas para que possam lidar com o problema sem
medo de serem felizes.

O filme NANOEDEN, primeiro longa
em realidade virtual em 3D, estreia
ainda este ano

 Fica técnica
Daniel Bydlowski é cineasta brasileiro com Masters of Fine Arts pela University of Southern
California e doutorando na University of California, em Santa Barbara, nos Estados Unidos. É
membro do Directors Guild of America. Trabalhou ao lado de grandes nomes da indústria
cinematográfica como Mark Jonathan Harris e Marsha Kinder em projetos com temas sociais
importantes.

Cinema Ademir Drehmer, Jorge Zimmer, Caroline
Samara Correia, Luiz Valcir dos Santos,
Walmir Garcia, Fabiana Mendes Franco,
Carlos Silveira, Caroline Wagner, Vilson

Santos, Fefo Flavio Rossoni Filho.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • SBT

 RECORD • O RICO E LÁZARO

MALHAÇAO
Sem que Aldo perceba, Tato procu-

ra por um documento com a assinatura
do pai. K1 conta para Keyla sobre o
motivo da suspensão de Tato e K2. El-
len diz a Bóris que decidirá sobre a bolsa
de estudos após a Balada Cultural. Cla-
ra insinua a Felipe que algo ocorreu
entre Lica e Bóris. Keyla se incomoda
com a opinião das amigas sobre sua
vida amorosa. Ellen vai à casa de Lica
e Marta elogia a menina. K2 falsifica a
assinatura de Aldo a pe

PEGA PEGA
Ao ver as fotos que estavam no cha-

péu de Arlete, Malagueta conclui que a
morte de Mirella não foi um acidente.
Expedito comemora ao saber que Do-
mênico e Antônia se beijaram. Timóteo
diz a Prazeres que desistiu de alugar a
casa na vila. Sandra Helena se recusa
a devolver o colar de brilhantes que ga-
nhou de Agnaldo para pagar a fiança do
ex-namorado. Antônia e Domênico con-
cluem que Júlio e Agnaldo mentiram em
seu depoimento. Wanderley avisa ao

defensor público que vendeu os relógi-
os de Agnaldo. Dom resolve assumir o
namoro com Tânia.

A FORÇA DO QUERER
Ritinha inventa para Ruy que Zeca

foi quem ligou para ela. Ruy tira satisfa-
ções com Edinalva, e Abel e Nazaré se
irritam. Joyce e Eugênio tentam con-
versar com Ivana e se surpreendem ao
vê-lo ser chamado de Ivan. Yuri afirma a
Heleninha e Junqueira que Rubinho não
é mais a mesma pessoa. Dantas co-
menta que Bibi tem poder entre os ban-
didos. Caio conforta Aurora.

OS DIAS ERAM ASSIM
Passam-se alguns dias. Amaral afir-

ma a Eunice que se vingará de Gusta-
vo. Cora se preocupa com Vitor ao sair
para a audiência. Vera tenta se aproxi-
mar de Lucas. Amaral pede dinheiro a
Vitor para disfarçar a autoria pela morte
de Arnaldo. Natália e Cátia estranham
o jeito como Josias fala sobre o as-
sassinato de Arnaldo. Kiki sai para
passear com Hugo, mas se incomo-
da com a diferença de idade entre eles.
Cora teme pelo comportamento de

Vitor. Monique volta de viagem, e Toni
fica intrigado. Nanda incentiva Kiki a
se envolver com Hugo.

NO LIMITE DA PAIXAO
Ana Cristina exige que Frida expli-

que por que Fernandinho tem uma pin-
ta idêntica à dela e deixa claro que
vai investigar para saber se ela está
escondendo alguma coisa. Maciel diz
ao Gabriel que ele precisa pagar ime-
diatamente o dinheiro que lhe empres-
tou e que de agora em diante não po-
derá ajudá-lo, pois Maria Madalena
proibiu que o fizesse.

CARINHA DE ANJO
Cecília diz para Gustavo que é mui-

to especial estar com a família reunida.
Gustavo coloca a mão no rosto de Ce-
cília e diz que ela pode ter isso todos
os dias se quiser. Cecília correspon-
de o gesto e faz carinho na mão do
amado. Verônica chaga e interrompe
os dois. A secretária não gosta do que
vê, mas tenta disfarçar. Gustavo diz
que precisa ir embora e Cecília conta
que vai dormir.

Todos começam a procurar por Saul.
Zac chantageia Beroso e pede para lhe
passar a dívida de Matias. Nabucodonosor
inicia o julgamento de um nobre. Belsazar
diz que quer ver sangue. Elga estranha a
ausência de Zac. Beroso encontra Asher e
avisa que não será possível pagar a dívida
de Matias. Nabucodonosor fica furioso com
a atitude de Belsazar e pede para falar a
sós com ele. Asher oferece o dobro do di-
nheiro para Beroso. O rei ameaça Belsa-
zar, que o enfrenta. Beroso aceita a pro-
posta de Asher. Nabonido se preocupa com
o filho. Belsazar desafia o rei, que lhe de-
sarma e o ameaça novamente. Nabucodo-
nosor sente uma forte dor no peito e cai.
Belsazar sorri e debocha do avô. O servo
Madai presencia tudo. Zac chantageia Beroso

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

 IT - a coisa
Sala 1: Qui a Qua  14h - 16h30

 Emoji: O Filme
Sala 2: Qui a Qua 14h, 15h50, 17h40,19h30 (3D)

 A Torre Negra
Sala 2: Qui a Qua  21h20

 Polícia Federal - A Lei é Para Todo
Sala 3: Qui a Qua 14h40 - 17h - 19h10 - 21h20

 Lino
Sala 4: Qui a Qua 13h40 - 15h30 - 17h20

 Annabelle 2 - A Criação do Mal
Sala 4: Qui a Qua 19h10 - 21h20

SHOPPING JL

Atômica
Sala 1: Qui a Qua 22h10

 A Torre Negra
Sala 2: Qui a Qua 20h20

 Emoji - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 15h - 18h35
Sala 1: Qui, Sex, Sáb e Dom - 20h20

SHOPPING WEST SIDE

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA DO
FESTIVAL DE DANÇA DE

CASCAVEL
Local: Teatro Municipal

de Cascavel

14/09 - 19h
Competição juvenil avançado
Entrada gratuita

15/09 - 19h
Competição adulto - entrada gratuita

16/09  - 14h - Batalha Hip Hop
 Lago Municipal de Cascavel

20 horas - resultado geral
Noite de gala - Espetáculo Carmen
Balé Teatro Guaíra - Entrada gratuita
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