
 , 19/09/2017
Edição 7852 - Ano XLI

AÍ
LT

O
N

 S
AN

TO
S

Capotamentos
Três capotamentos em menos de 24 horas foram
atendidos pelo Corpo de Bombeiros de Cascavel.

Algumas pessoas tiveram ferimentos considerados
graves, porém, sem risco de morte. Em um dos casos,

antes de capotar o veículo derrubou um poste.
 Pág.  24

Professores vão às urnas
Mais de 72 mil professores escolhem hoje as diretorias estadual e regional,

além do Conselho Fiscal da APP-Sindicato, a maior entidade sindical do Estado.
Em Cascavel, duas chapas foram inscritas e concorrem à direção regional do

núcleo sindical. Os nomes dos eleitos serão conhecidos ainda hoje.
 Pág.  11

Cascavel Futsal
terá dois jogos
pela Série Ouro

PÁGINA

27

Avança proposta
de estatização do
Jacomo Lunardelli

PÁGINA

04
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PLACAR DE ONTEM

BRASILEIRÃO
Palmeiras ? x ?  Coritiba

Temer vai discursar na ONU
O presidente Michel Temer

embarcou na manhã de ontem
para os Estados Unidos, onde
participa de jantar com o pre-
sidente do país, Donald Trump,
e fará o discurso de abertura
da Assembleia Geral da Orga-
nização das Nações Unidas
(ONU). Com a viagem de Temer,
o presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia, as-
sume temporariamente a Pre-
sidência da República.

Ainda hoje, em Nova York,
Temer será recebido por Trump
para o jantar. Também devem
participar os presidentes da
Colômbia, Juan Manuel San-
tos, e do Panamá, Juan Car-
los Varela, e a vice-presidente
da Argentina, Gabriela Michet-
ti. A crise na Venezuela deve
ser um dos temas a serem tra-
tados pelos presidentes.

ABERTURA
Hoje, Temer fará o discurso de abertura da 72ª Assembleia Geral da
ONU, seguindo a tradição da organização de que o Brasil é o primeiro a
ter palavra desde 1947. Será a segunda vez que Temer discursará na
abertura do evento das Nações Unidas. No ano passado, ele reiterou o
compromisso “inegociável” do Brasil com a democracia e abordou alguns
conflitos internacionais, como o entre Israel e Palestina e a guerra da Síria.
Segundo o representante permanente do Brasil junto às Nações Unidas,
Mauro Vieira, entre os destaques do discurso deste ano devem estar os
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e o Tratado para Proibição de
Armas Nucleares, que deve ser ratificado por 26 países, entre eles o
Brasil, na quarta-feira (20).

REFORMA POLÍTICA VOLTA ÀS DISCUSSÕES
As duas propostas de reforma política (PECs 77/03 e 282/16) voltam à pauta
do Plenário nos dias 19 e 20 de setembro. O Congresso tem até o dia 7 de
outubro para fazer mudanças nas regras eleitorais para que possam valer
em 2018. Hoje, os deputados poderão voltar a debater a PEC 77/03, que
define novo sistema eleitoral e cria um fundo público para financiar
campanhas eleitorais.
Na semana que passou, as
votações dessa PEC não
avançaram. Os partidos maiores
apresentaram emendas
aglutinativas para tentar incluir
em uma única votação as
mudanças no sistema eleitoral e a
criação do fundo, mas não houve
apoio do Plenário para aprovação. PLENÁRIO terá sessão extra nesta terça-feira

DIVULGAÇÃO
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O torcedor cascavelense terá nes-
ta semana a oportunidade de acom-
panhar o melhor do salonismo do Es-
tado no Ginásio da Neva. Na sexta-fei-
ra, às 19h, o Cascavel Futsal receberá
o Umuarama para um clássico que
encerrará a participação dos cascave-
lenses em casa na primeira fase da Sé-
rie Ouro do Campeonato Paranaense
e que, de quebra, poderá garantir a
Serpente Tricolor na primeira coloca-
ção com uma rodada de antecedên-
cia para o fim da fase classificatória.

Para garantir a liderança sem de-
pender de vencer o Toledo fora de
casa na última rodada, no dia seguin-
te, o Cascavel quer os três pontos já
nesta sexta-feira, para não quer ter
que chegar desgastado no Clássico
da Soja e decidir fora de casa.

O melhor futsal do Estado

HOJE
20h30 São Lucas x Marechal

Caramuru 4x5 Marechal
Campo Mourão 2x3 São Lucas

HOJE
20h30 Foz Cataratas x Guarapuava

AMANHÃ
20h30 Pato Branco x Marreco

SEXTA-FEIRA
19h Cascavel x Umuarama
Folga: Toledo

12ª RODADA (ATRASADA)

Já para o time umuaramense,
nono colocado na tabela de classifica-
ção, a vitória é imprescindível para re-
tornar ao grupo dos oito melhores que
avançarão às quartas de final. Pelas cir-
cunstâncias do duelo, ambas as equi-
pes o encaram como uma decisão.

21ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Cascavel 39 18 12 3 3 77 45 32
2º Marechal 35 18 10 5 3 48 36 12
3º Pato Branco 35 18 10 5 3 52 29 23
4º Marreco 33 18 10 3 5 70 43 27
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 19 6 6 7 46 46 0
8º São Lucas 21 19 6 3 10 37 60 -23
9º Umuarama 20 18 5 5 8 48 44 4
10º Toledo 11 19 3 2 14 29 72 -43
11º Caramuru 5 19 1 2 16 35 77 -42

SÉRIE OURO

 RONI PIMENTEL

Convocação
“Queremos vencer e garantir já a primeira
colocação É mais uma final e esse é sempre o
nosso espírito. Jogaremos contra um adversário
difícil que tem jogadores experientes, sabemos
disso e temos que estar muito fortes e
concentrados, ainda mais jogando na nossa
casa, com o apoio fundamental do nosso
torcedor que faz toda a diferença. Vamos
juntos conseguir mais uma vitória e o nosso
objetivo, contamos com todos nesta sexta feira
na Neva”, convoca o pivô Guilherme.

Os ingressos para o jogo entre
Cascavel Futsal e Umuarama já estão
sendo vendidos antecipadamente na
rede de supermercados Muffatão, na
Neva e no Cancelli. Os valores são R$
20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada e
feminino promocional).

I ngressos
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PPA tem 37
emendas

Os vereadores protocola-
ram 37 emendas ao Plano Plu-
rianual 2018/2021 até o pra-
zo final que foi na última sex-
ta-feira (15). Ontem, as emen-
das foram lidas na sessão e
devem ser votadas na sema-
na que vem juntamente com
o Plano Plurianual completo.
Em Cascavel, são mais de R$
5 bilhões de receita orçamen-
tária para quatro anos.

As emendas são uma fer-
ramenta para que os parla-
mentares possam remane-
jar recursos para áreas que

PPA
O PPA (Plano Plurianual) é
pensado em médio prazo e
estabelece diretrizes,
objetivos e metas da
Administração Pública para um
período de quatro anos, neste
caso, 2018/2021. O PPA começa
a valer a partir do segundo ano
de um mandato até o final do
primeiro ano do mandato
seguinte, garantindo a
continuidade dos projetos na
mudança das gestões. Seja na
esfera federal, estadual ou
municipal, os chefes do Poder
Executivo precisam remeter
para as respectivas Casas
Legislativas os projetos
relacionados ao orçamento
para serem votados.

PPA estabelece as
diretrizes e metas para

os próximos quatro anos

consideram mais importan-
tes ou para bairros ou regi-
ões da cidade as quais re-
presentam.

Das 37 emendas, estão
relacionadas a esporte 12
emendas, 11 ligadas à infra-
estrutura, três emendas da
área de cultura, duas de saú-
de e duas de agricultura, uma
de educação, uma de meio
ambiente, uma relacionada
ao controle de animais, uma
de turismo, uma para a se-
cretaria Antidrogas e uma de
assistência ao idoso.

Os recursos públicos têm origem quase que exclusiva nos tri-
butos que nós, contribuintes, pagamos: impostos, taxas e contri-
buições. Além disso, a prefeitura pode obter recursos por meio de
empréstimos. Bancos públicos e privados, organismos in-
ternacionais (Bird, BID) e o público em geral (adqui-
rindo títulos públicos) são também res-
ponsáveis pela oferta de crédi-
to ao governo.

R ecursos

DIVULGAÇÃO
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Jacomo: estrutura
para reforço à Saúde

Hospital Municipal
Quanto à possibilidade de fazer
funcionar o hospital municipal na
estrutura, o prefeito afirma que o prédio
deverá ser como um suporte, já que são
60 leitos mais 10 leitos de UTI. “Para
fazer uma estrutura de hospital municipal
seriam necessários R$ 70 milhões.
Podemos até pensar nisso, colocamos
uma rubrica para o hospital no PPA
[Plano Plurianual], mas é um
planejamento em longo prazo. Enquanto
isso precisamos encontrar soluções e não
podemos ignorar a estrutura desse
hospital”, ressalta.

Promessa
A construção de um hospital
municipal foi promessa da antiga
gestão, inclusive com a garantia de um
aporte inicial de R$ 12 milhões por
parte do Governo do Estado. Porém,
a verba até agora não apareceu. “Em
nove meses de governo não
recebemos um centavo do governo do
Estado para isso”, lamenta.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Tatiane Bertolino

Unidades básicas de saúde pre-
cárias e com poucos profissionais.
UPAs lotadas e falta de vagas SUS
nos hospitais de Cascavel. O caos
no setor de saúde, sentido diaria-
mente pelos cascavelenses, moti-
vou o decreto de utilidade pública
para fins de desapropriação do Hos-
pital Jacomo Lunardelli, antigo Hos-
pital Santa Catarina, em Cascavel.

O decreto foi publicado em diá-
rio oficial no último sábado e faz
com que a estrutura não possa ser
explorada para outros fins. A pro-
posta foi apresentada ontem, du-
rante reunião do prefeito Leonaldo
Paranhos com os secretários do
Município. “O próximo passo é fa-

zer o decreto do fato de desapro-
priação. Só que para isso teremos
que fazer um depósito de R$ 7 mi-
lhões. Precisamos agir com respon-
sabilidade”, afirma o prefeito.

A intenção é colocar em funciona-
mento um Estabelecimento Assisten-
cial de Saúde, basicamente um apor-
te para média e alta complexidade.
Além do dinheiro em caixa, o avanço
da proposta também depende de
concurso público para contratação de
profissionais. A Prefeitura vai tentar
conseguir o dinheiro com o Estado e
por isso o prefeito foi, depois da reu-
nião com os secretários, cumprir
agenda em Curitiba com o secretá-
rio de Saúde Michele Caputo Neto.

PREFEITO se reuniu com secretários para discutir proposta
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Handebol
em

ALTA

FOTOS: THIAGO CHAS

O handebol cascavelense viveu um fim de sema-
na de conquistas longe de casa, levando o nome e
a força do esporte da cidade a todo o estado com a
conquista do título nas areias dos Jogos Abertos
do Paraná em União da Vitória e a todo o País com
o título nas quadras da Liga do Desporto Universi-
tário em Recife (PE).

No handebol de areia, o handbeach, o time femi-
nino de Cascavel precisou passar pelas equipes de
São Carlos do Ivaí, de Paranavaí, Foz do Iguaçu e
das atuais campeãs paranaenses de Paranaguá, na
final, para erguer o troféu de campeão da fase final
da Divisão B da 60ª edição dos Jogos Abertos do
Paraná. O detalhe é que todas as vitórias foram por
2 a 0, ou seja, sem perder um tempo sequer.

A decisão, contra Paranaguá, foi um turbilhão de
sentimentos entre as atletas em uma partida ex-
tremamente aberta, na qual ambas as equipes ti-
veram momentos à frente do placar e não podiam
deixar o nervosismo atrapalhar as performances.

A partida foi uma reedição do ano anterior, quan-
do o título ficou com Paranaguá. Desta vez, as atle-
tas cascavelenses deram a volta por cima e levan-
taram o troféu de campeãs. Evidência individual para
a camisa 4 de Cascavel, Elizandra Kusnik, eleita o
destaque da partida final.
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Campeãs nas quadras

CAMPANHA 100% E LIGA NACIONAL
Antes das quatro vitórias em quatro jogos na fase final da LDU,

com 115 gols marcados e 81 sofridos, o FAG/Cascavel havia sido
campeão também de forma invicta na Conferência Sul da compe-
tição, em junho, em Curitiba. Na ocasião, as vitórias foram sobre
Unochapecó-SC (31 a 21), USCS-SP (27 a 19), UFPR-PR (32 a 4)
e USCS-SP (25 a 21). A atenção da equipe cascavelense se volta
agora à Liga Nacional, competição pela qual receberá o UnC/Con-
córdia-SC nesta quinta-feira, às 20h, no Ginásio da Neva.

FOTOS: LDU

Quatro jogos, quatro vitórias
e o título inédito da LDU (Liga do
Desporto Universitário), que teve
a fase final realizada no fim de se-
mana, em Recife (PE). Essa foi a
campanha do time de handebol
feminino da FAG/Cascavel.

As comandadas do técnico Neu-
di Zenatti venceram o time da Uni-
verso-RJ na disputa do título. An-
tes, haviam passado pela Uninas-

sau-PE (25 a 24), pela própria Univer-
so (26 a 22) e pela UFPA-PA (35 a
15), na fase de grupos.

Capitã e goleira do time, Josiane
Rodrigues falou sobre a dedicação da
equipe para chegar ao resultado:
“este é o nosso primeiro ano jogan-
do a LDU, e a gente treinou muito
para estar aqui. Acredito que a união
e força da equipe fez com que a gen-
te conquistasse o título esse ano. Foi

muito bom, eu pedi esse título para
as meninas, estou muito feliz por
todo o grupo e a gente mereceu
ser campeão. Agradeço ao Neudi,
nosso técnico, e ser campeão da
LDU pela primeira vez, e no meu
último ano, é um orgulho”, desta-
cou a estudante do curso de espe-
cialização em Treinamento Esporti-
vo e Comunicação, que faz este
ano sua despedida da equipe.
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A “gauchada”, recebida sem chimarrão na Câmara de Vereadores ontem, ainda
levou um chá de cadeira. Os membros, presentes desde o início da sessão,
escutaram toda a ladainha dos vereadores e esperaram pela demora da votação
do projeto que institui o Dia do Gaúcho no calendário oficial do Município.
Pelo menos o projeto foi aprovado pela totalidade dos votos.

Debate quente
no “uso do solo”
Os vereadores seguiram um de-

bate quente e de provocações du-
rante a discussão do Projeto 103/
2017. A proposta regulariza edifica-
ções construídas em desacordo
com o Código de Obras ou com a Lei
de Uso do Solo. Isso com o objetivo
de regularizar edificações construí-
das ou em andamento até 30 de
setembro de 2017. O projeto, de
acordo com o Legislativo, colabora
para resolver um problema grave dos

contribuintes cascavelenses mais
antigos e que não conseguem se-
quer alvará de funcionamento por
conta da pendência do Certificado
de Conclusão de Obras.

O problema é que o projeto co-
meçou com um parecer contrário da
Comissão de Justiça da casa. Isso
porque, no projeto de Lei, consta que

a proposta autoriza o Poder Público
a regularizar edificações. Porém, há
restrição constitucional. Isso porque
não é necessária uma autorização
do Legislativo para tal, o que com-
pete apenas ao Executivo.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

Derrubado

FÁBIO DONEGÁ

Mesmo com esses “probleminhas”, o
parecer contrário acabou derrubado

pela maioria dos votos.  A
regularização de edificação não isenta
o requerente do pagamento do ISSQN
(Imposto Sobre Serviços de Qualquer

Natureza) e Taxa de Alvará de
Construção.  “O responsável técnico
deverá apresentar laudo técnico da
obra, descrevendo todas as fases e
materiais utilizados, relatando a

segurança, estabilidade e salubridade
da edificação”, afirma Gugu Bueno,

presidente da casa. A proposta ainda
vai à segunda votação hoje e deve vir

com emendas, inclusive da própria
Comissão de Justiça.

VEREADORES aprovaram lei em primeira votação

Debate quente
no “uso do solo”



POLÍTICA 03CASCAVEL, 19 DE SETEMBRO DE 2017

Hallberg na “matilha”
Mais uma vez, o vereador Fernando Hallberg “enfiou os

pés pelas mãos”. Ele era o principal propositor do Projeto
de Lei que propunha exibição em áudio e vídeo das

licitações e transmissão ao vivo. Como a atual
administração já faz isso, ele pediu a retirada do projeto.

Atacado
O vereador foi atacado por
colegas. Damasceno
Júnior foi claro ao dizer
que “tem vereador que não
sabe o que faz para
aparecer”. Já Jorge
Bocasanta disse que o
mínimo que um
administrador deve ser é
honesto, e que vários
políticos deveriam estar
presos. Bocasanta, sendo
Boca, citou na lista
inclusive o governador
Beto Richa.

Debate
desnecessário
Com o “fala-fala” dos
vereadores a respeito do
pedido de retirada do
projeto, Olavo Santos

mandou um recado sobre a
perda de tempo em
plenário. “Acho
desnecessário todo esse
debate”, citou. Com uma
discussão extensa sobre
um assunto desnecessário,
o resultado foi a sessão
terminar quase às 13h.

Repúdio ao
Santander
A polêmica campanha do
Santander repercutiu
também na Câmara de
Vereadores. Rômulo
Quintino usou a tribuna
para expor as imagens e
falar sobre o que considera
desrespeito. Hoje, a
Câmara vai apresentar uma
moção de repúdio ao
banco, por conta da
exposição de arte.

RELEVÂNCIA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Porto foi o único que não assinou a favor da moção. E
disse que vai votar contra, mesmo não concordando com a
campanha do banco.

 Isso porque considera que o debate tem ganhado um
discurso de ódio e intolerância que beira à violência.

     Ele também afirma que “tem coisa em casa muito mais
séria ocorrendo” para os vereadores se preocuparem com a
campanha de um banco.

Dos 21 vereadores, 20 assinaram a moção. Apesar da
polêmica, o que ficou mesmo é a dúvida sobre o que os
vereadores consideram importante para os cascavelenses.
Em sua página social, o ex-assessor do vereador Paulo
Porto, Júlio Caragnano, postou a foto de uma
arquitetura que com o reflexo do sol gera uma imagem
que “parece” pejorativa. Ele questionou se os vereadores
fariam uma moção de repúdio também à arquitetura.

124 intoxicações
por agrotóxico

A médica do setor de
Vigilância em Saúde da
10ª Regional de Cascavel,
Lilimar Mori, deu abertura
à sessão da Câmara de
Vereadores de ontem. Ela
foi convidada para falar a
respeito das doenças ge-
radas a partir do uso de
agrotóxico. Em Cascavel,
são 124 notificações de
contaminação por agrotó-
xico em uma série históri-
ca de 2012 a 2014. A ci-
dade tem a maioria dos
registros da regional com
25 municípios, ao todo,
300 no mesmo período.

De acordo com a médi-
ca, a maior preocupação
ocorre com os ca-
sos que não são
informados. “São

doenças de notificação
obrigatória, mas muitos
casos não são informa-
dos. Existe um trabalho em
andamento com relação a
isso, e é importante saber
o que acontece”, afirma.

Tanto os consumidores,
quanto principalmente os
agricultores e as famílias
deles, são prejudicados pelo
uso de venenos. “Temos
percebido a incidência de
algumas doenças aumen-
tando. Alterações neuromus-
culares, diminuição de força,
dificuldade para andar, e tam-
bém doenças como depres-
são e, o mais preocupante,
o câncer”, lamenta.

Consumo
Cascavel é a cidade do Paraná que mais consome
agrotóxico. Levantamento feito entre os anos de 2014 e
2015 apontou que o município consumiu 5.107,46
toneladas neste período, seguido da UR de Ponta Grossa
com 3.526,73 toneladas e de Toledo com 3.336,95
toneladas.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

Médica explicou a
respeito das doenças
geradas a partir do uso
de agrotóxico
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 Líder da Taça FPF com 19 pon-
tos, três a mais que o segundo colo-
cado Maringá FC, adversário deste
domingo, às 11h05, no Estádio Olím-
pico pela última rodada da fase clas-
sificatória, o FC Cascavel inicia a
semana com reforço no setor ofen-
sivo. Trata-se do centroavante Lucas
Quitéria Gomes Monteiro, que com-
pleta 21 anos nesta terça-feira.

O jogador, conhecido como Lucas
Choco, é natural do Rio de Janeiro e
cria da base do Vasco da Gama, mas
estava no futebol da Grécia antes

Líder reforçado

de desembarcar em Cascavel. Ele,
que chega para disputar vaga com
Kiko, Ygor e Cainan no FCC, acumu-
la também convocações para as
seleções de base do Brasil nas ca-
tegorias sub-15 e sub-17.

“Estou feliz de estar aqui, es-
cutei muitas coisas boas sobre o
Clube, que está se estruturando.
Vim para somar, para ajudar, te-
mos nossos objetivos e agora é
ajudar o FC Cascavel”, disse Cho-
co na apresentação.

O jogador, que se resume seu
estilo como sendo um centroavan-
te de área, mas que gosta de se
movimentar bastante em campo,
diz estar apto a estrear caso tenha
as devidas condições de registro.

“Estou na expectativa de jogar,
estou trabalhado para isso, mas é o
treinador que vai escolher. Fisicamen-
te eu estou bem”, diz o jogador.
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AMANHÃ
20h15 Operário x Rio Branco

DOMINGO
11h05 FC Cascavel x Maringá FC
11h05 Foz do Iguaçu x Toledo
11h05 Rio Branco x Iraty
11h05 Paranavaí x P. Londrinense
11h05 Operário x Andraus

8ª RODADA (ATRASADA)

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º FC Cascavel 19 8 6 1 1 12 6 6
2º Maringá FC 16 8 5 1 2 18 6 12
3º Foz do Iguaçu 16 8 4 4 0 11 5 6
4º Iraty 12 8 3 3 2 12 15 -3
5º Rio Branco 11 7 3 2 2 8 7 1
6º Toledo 10 8 2 4 2 10 9 1
7º Paranavaí 10 8 2 4 2 11 12 -1
8º Operário 7 7 2 1 4 6 9 -3
9º P. Londrinense 4 8 1 1 6 4 11 -7
10º Andraus 1 8 0 1 7 6 18 -12

TAÇA FPF

9ª RODADA
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O Estado brasileiro é perfeito. Considerando que nenhum
país realizou os quatro grandes sonhos que inspiraram as
revoluções burguesas (democracia, liberdade, igualdade e
fraternidade, relativizadas por baixo), consiste em três gover-
nos, três poderes, Ministério Público e eleições a cada dois
anos. Tudo muito caro.

Sendo tão perfeito, por que o Brasil não deu certo, cerca
de quatro mil municípios minguam e vários estados vivem a
iminência do efeito dominó a partir do caos fluminense, já
sentido em MG, RS e esboçado no Paraná pelo montão de
“ajustes” feitos para não afundar?

Porque foi para isso mesmo que o Estado brasileiro foi cons-
truído pelo Big Center (Centrão, para os íntimos). Ao plantar na
Constituição, impunemente, um artificio que suga as energias
dos brasileiros sem piedade para custear a monstruosa dívida
“pública”, mantém os ganhos dos ricos gerando uma conta que
mesmo paga com imenso sacrifício não cessa de crescer.

O sistema presidencial obedece ao script. Os quadrilhões
do PMDB, PT e PP, os postes Temer e Dilma e os iluminados
anteriores a serviço de banqueiros e transnacionais sempre
funcionam assim, sem chance de mudar nas eleições. O
povo nunca escolhe os candidatos. E as pesquisas de (má)
intenção de voto têm opções que vão do péssimo ao pior.

É um sistema perfeito para quem o criou: o Centrão gover-
na em coalizão há mais de três décadas, desde que tramou
com o general Golbery a coisa toda que aí está. E sem demo-
cracia direta tende a completar um século facilmente.

O ESTADO É PERFEITO.
O POVO, INSATISFEITO

 Reforma
Reforma Trabalhista e
Relações Sindicais. Este
será o tema da reunião
semanal da Acic
(Associação Comercial e
Industrial de Cascavel) na
próxima quinta-feira (21).
O tema será abordado e
detalhado pelos advogados
Pedro Furlan e Joaquim
Pereira Alves Junior, dois
especialistas na questão.
A reunião terá início
às 18h45.
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 “O corrupto está tão
fechado e satisfeito em

alimentar a sua
autossuficiência que não se
deixa questionar por nada

nem por ninguém. Constituiu
uma autoestima que se

baseia em atitudes
fraudulentas. Passa a vida

buscando os atalhos do
oportunismo, ao preço de

sua própria dignidade e da
dignidade dos outros”.

Alceu A. Sperança
Escritor

alceusperanca@ig.com.br *Escritor

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

A determinação do
prefeito Leonaldo
Paranhos que
decidiu iniciar um
processo de
desapropriação do
Hospital Jacomo
Lunardelli para
atendimento
público.

A falta de
cuidado dos
motoristas com
a nova
sinalização da
Avenida Barão
do Rio Branco,
que teve dois
acidentes nos
últimos dias.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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MINGUANTE
13/09 - 03h24

CRESCENTE
27/09 - 23h53

NOVA
20/09 - 02h29

CHEIA
05/10 - 15h40

12

Pancada de chuva

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Raquel Dodge, nova
procuradora-geral

da República

AGÊNCIA BRASIL

 Caminhoneiro
A Ecocataratas fará mais
uma edição do programa
Saúde Caminhoneiro. O
evento será nesta quinta-
feira (21), com início às
9h30, ao lado da Vegrande/
Ingá Veículos, no Km 583,
em Cascavel e é destinado
aos caminhoneiros. Serão
ofertados, gratuitamente,
serviços como: exames de
glicemia e visão, cortes de
cabelo, além de
orientações sobre
direção segura.
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Megasena
Concurso: 1968

35 36 39 44 48 52

Dupla sena
Concurso: 1694

01 09 10 20 41 441º sorteio

08 12 15 20 31 322º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1561

03 05 06 07 08 12 13 15
16 18 20 21 22 24 25

Quina
Concurso: 4484

10 18 22 45 55

Timemania
Concurso: 1083

03 39 40 47 62 75 80
TIME DO

Lotomania
Concurso: 1797

08 09 10 13 20 24 25
36 38 40 46 50 64 66

68 85 88 89 91 98
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5215

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

62637
14971
42176
88888
47348

SÉRIE B
19h15 América-MG x Vila Nova
21h30 Guarani x Paraná Clube

ESPANHOL
15h Valencia x Málaga
17h Barcelona x Eibar

ITALIANO
15h45 Bologna x Internazionale

ALEMÃO
13h30 B. M’gladbach x Stuttgart
15h30 Schalke 04 x Bayern de Munique
15h30 Wolfsburg x Werder Bremen
15h30 Augsburg x RB Leipzig

SUL-AMERICANA
19h15 Estudiantes x Nacional (PAR)
19h45 Jr Barranquilla x Cerro Porteño

COPA DA LIGA INGLESA
15h45 Aston Villa x Middlesbrough
15h45 Crystal Palace x Huddersfield
15h45 Wolverhampton x Bristol Rovers
15h45 Burnley x Leeds United
15h45 Leicester x Liverpool
15h45 Bournemouth x Brighton
15h45 Brentford x Norwich
15h45 Bristol City x Stoke City
15h45 West Ham x Bolton
16h Reading x Swansea

JOGAM HOJE

 Vindo de uma vitória ainda co-
memorada pelos torcedores dian-
te do Londrina, com direito ao gol
que garantiu os três pontos e uma
vaga no G4 marcado praticamente
no último lance do jogo, o Paraná
Clube desafia o Guarani nesta ter-
ça-feira, pela 25ª rodada da Série
B. O duelo, no Brinco de Ouro da

 O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Coronel Marinho,
afirmou que não punirá o árbitro adicional Eduardo Valadão, um dos princi-
pais personagens da polêmica que envolveu o gol de braço marcado por
Jô, na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco. De acordo com o Coronel Marinho, o
árbitro adicional estava concentrado em ver se a bola entraria ou não, e
assim não conseguiu ver o movimento do Jô para finalizar a bola.

Árbitro de vídeo
Após os constantes erros de
arbitragens nas últimas rodadas,
incluindo o gol de mão de Jô, o
presidente da CBF, Marco Polo Del
Nero, ordenou à comissão de
arbitragem que seja antecipado o
uso do recurso de árbitro de vídeo
no Campeonato Brasileiro.
Anteriormente, por economia, a
confederação vinha protelando a
implantação do sistema que
provavelmente ficaria para 2018.
Em nota, a CBF “determinou que o
Árbitro de Vídeo seja aplicado o
quanto antes nas partidas do
Brasileirão - Série A”.

Princesa, em Campinas (SP), está
marcado para as 21h30. A vitória
sobre o Tubarão foi a terceira se-
guida da Gralha, que chegou ao
quinto jogo seguido de invencibili-
dade no campeonato e espantou
de vez as dúvidas sobre como se
comportaria o time após a contur-
bada saída do técnico Lisca.

Punição descartada

PARANÁ CLUBE

Paraná: embalado,
empolgado e no G4
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Hoje é o dia de conhecer a nova
diretoria da APP-Sindicato. Nesta
terça, 72.027 sindicalizados vão
escolher quem vai presidir pelos
próximos quatro anos as diretori-
as estadual e regional, além do
Conselho Fiscal da entidade.

No Paraná, quatro chapas con-
correm à presidência. Entre os nú-
cleos por região, 29 novos pre-
sidentes serão conhecidos ain-
da nesta noite. Em Cascavel,
duas chapas disputam a eleição
deste ano. A Chapa 1, que tem
como candidato o professor Da-
niel Nascimento Matoso, é com-
posta por 24 membros, e conta
com o apoio do atual presiden-
te sindical Paulino Pereira da
Luz, que ocupa o cargo de secre-
tário para Assuntos Municipais.

Já a Chapa 2 é encabeçada por
Luciano Corbari do Nascimento,
que se posiciona de oposição ante
a atual gestão. Segundo ele, os ele-
mentos que compõem a chapa con-
corrente já estão há algum tempo
no sindicato. “Estamos motiva-
dos pela necessidade de renova-
ção completa dos quadros. Reu-
nimos pessoas que tem um ob-
jetivo comum em trazer o sindi-
cato mais próximo da base, man-
ter uma relação democrática com
as pessoas e ampliar a partici-
pação delas”, relata.

Eleição da APP é hoje

Confira o roteiro das urnas em Cascavel

As urnas eletrônicas para a votação
da nova diretoria da APP-Sindicato
(estadual e regional) e o Conselho
Fiscal, vão passar pelos colégios
Brasmadeira, Padre Carmelo Perrone,
Cataratas, Centro Estadual de
Educação Profissional Pedro Boaretto

Neto, Costa e Silva, Eleodoro Ébano
Pereira, Francisco Lima da Silva,
Horacio Ribeiro dos Reis, Humberto de
Alencar Castelo Branco, Ieda Baggio
Mayer, Itagiba Fortunato, jardins Clarito,
Consolata, Interlagos e Santa Felicidade,
José Ângelo Baggio Orso, Julia

Wanderley, Marcos Carlos Schuster,
Marilis Faria Pirotelli, Mario Quintana,
Olinda Truffa de Carvalho, Olivo
Fracaro, Pacaembu, Pedro Canisio
Henz, Santos Dumont, São Cristóvão,
Victorio e Abrozino, Wilson Joffre e
XIV de Novembro.

O candidato da Chapa 2, Luciano Corbari Nascimento
Daniel Nascimento Matoso concorre à presidente
da APP em Cascavel pela Chapa 1

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Divulgação
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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, 19 de setembro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- José Luiz Maia Galvão e Caroline Zanoni Silva
2- Guilherme Bartzik Meira e Ana Paula de Freitas
3- Levi Batista Apolinario e Vanusa Piaiano
4- Alex Becher Monteiro e Leticia dos Santos Laureano
5- Nelson Cesar Dias Magalhães e Rita de Cassia Rosa Mendes
6- Thiago Henning e Eliane Batista dos Santos
7- Ronaldo Aparecido Gomes Marques e Bárbara Ramos
8- Josineu Nunes dos Santos e Sebastiana da Conceição Vera
9- Fabio Marcos Martins e Patricia Dicheti Balbinot
10- Sergio da Silva Dzvonek e Giovana Xavier da Silva
11- Tiago Cardoso Sieves e Monica Cristina Costa da Fonseca
12- Fabiano de Oliveira e Ana Paula Bartzik da Silva
13- Alessandro Gomes Misael e Priscila Diniz de Moraes
14- Joel Nunes Oliveira Farias e Lizandra Aleixo
15- André Antonio Ferreira e Tatyane Saldanha Fant
16- Wesley da Silva Campos e Andressa Priscilla Gonçalves
17- Joaquim Raimundo de Almeida Neto e Rosangela da Silva
18- Cleiton José Luquini e Aline Maiara Floriano
19- Marcos Antonio Roque e Suzana da Silva Dario
20- Rosinaldo Porto Catrinck e Cristiane Tracz

A equipe de Raquel Dodge
A procuradora-geral da República,

Raquel Dodge, anunciou ontem o
nome de alguns integrantes de sua
equipe no órgão. O grupo de traba-
lho da Lava Jato será coordenado
pelo procurador José Alfredo de Pau-
la Silva, e terá como membros Hebert
dos Reis Mesquita, Luana Vargas Ma-
cedo e José Ricardo Teixeira Alves.

Os demais membros da equipe,
segundo a PGR, ainda não foram de-
finidos. “Por enquanto, o que temos
de oficial é que dois membros do [atu-
al] grupo pediram seu desligamento
por motivos pessoais”, informou a
PGR. De acordo com a assessoria, os
procuradores que pediram desliga-
mento foram Daniel Resende Salga-
do e Ronaldo Pinheiro de Queiroz.

O vice-procurador-geral da Repú-
blica será Luciano Mariz Maia, e o vice-
procurador-geral eleitoral, Humberto
Jacques de Medeiros. A chefe de ga-
binete será Mara Elisa Oliveira.

POSSE
Raquel Dodge assumiu na manhã de
ontem a Procuradoria-Geral da
República e a presidência do
Conselho Nacional do Ministério
Público. O termo de posse foi
assinado por ela e pelo presidente
Michel Temer, em cerimônia da
PGR. O ex-procurador-geral,
Rodrigo Janot não participa da
cerimônia.
Em seu discurso de posse, Dodge
disse que o Ministério Público tem
“o dever de cobrar dos que
gerenciam o gasto público que o
façam de modo honesto, eficiente e
probo, ao ponto de restabelecer a
confiança das pessoas nas
instituições de governança”.

Nova procuradora-geral foi
empossada oficialmente na

manhã de ontem

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL
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O torcedor cascavelense terá nes-
ta semana a oportunidade de acom-
panhar o melhor do salonismo do Es-
tado no Ginásio da Neva. Na sexta-fei-
ra, às 19h, o Cascavel Futsal receberá
o Umuarama para um clássico que
encerrará a participação dos cascave-
lenses em casa na primeira fase da Sé-
rie Ouro do Campeonato Paranaense
e que, de quebra, poderá garantir a
Serpente Tricolor na primeira coloca-
ção com uma rodada de antecedên-
cia para o fim da fase classificatória.

Para garantir a liderança sem de-
pender de vencer o Toledo fora de
casa na última rodada, no dia seguin-
te, o Cascavel quer os três pontos já
nesta sexta-feira, para não quer ter
que chegar desgastado no Clássico
da Soja e decidir fora de casa.

O melhor futsal do Estado

HOJE
20h30 São Lucas x Marechal

Caramuru 4x5 Marechal
Campo Mourão 2x3 São Lucas

HOJE
20h30 Foz Cataratas x Guarapuava

AMANHÃ
20h30 Pato Branco x Marreco

SEXTA-FEIRA
19h Cascavel x Umuarama
Folga: Toledo

12ª RODADA (ATRASADA)

Já para o time umuaramense,
nono colocado na tabela de classifica-
ção, a vitória é imprescindível para re-
tornar ao grupo dos oito melhores que
avançarão às quartas de final. Pelas cir-
cunstâncias do duelo, ambas as equi-
pes o encaram como uma decisão.

21ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Cascavel 39 18 12 3 3 77 45 32
2º Marechal 35 18 10 5 3 48 36 12
3º Pato Branco 35 18 10 5 3 52 29 23
4º Marreco 33 18 10 3 5 70 43 27
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 19 6 6 7 46 46 0
8º São Lucas 21 19 6 3 10 37 60 -23
9º Umuarama 20 18 5 5 8 48 44 4
10º Toledo 11 19 3 2 14 29 72 -43
11º Caramuru 5 19 1 2 16 35 77 -42

SÉRIE OURO

 RONI PIMENTEL

Convocação
“Queremos vencer e garantir já a primeira
colocação É mais uma final e esse é sempre o
nosso espírito. Jogaremos contra um adversário
difícil que tem jogadores experientes, sabemos
disso e temos que estar muito fortes e
concentrados, ainda mais jogando na nossa
casa, com o apoio fundamental do nosso
torcedor que faz toda a diferença. Vamos
juntos conseguir mais uma vitória e o nosso
objetivo, contamos com todos nesta sexta feira
na Neva”, convoca o pivô Guilherme.

Os ingressos para o jogo entre
Cascavel Futsal e Umuarama já estão
sendo vendidos antecipadamente na
rede de supermercados Muffatão, na
Neva e no Cancelli. Os valores são R$
20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada e
feminino promocional).

I ngressos
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PPA tem 37
emendas

Os vereadores protocola-
ram 37 emendas ao Plano Plu-
rianual 2018/2021 até o pra-
zo final que foi na última sex-
ta-feira (15). Ontem, as emen-
das foram lidas na sessão e
devem ser votadas na sema-
na que vem juntamente com
o Plano Plurianual completo.
Em Cascavel, são mais de R$
5 bilhões de receita orçamen-
tária para quatro anos.

As emendas são uma fer-
ramenta para que os parla-
mentares possam remane-
jar recursos para áreas que

PPA
O PPA (Plano Plurianual) é
pensado em médio prazo e
estabelece diretrizes,
objetivos e metas da
Administração Pública para um
período de quatro anos, neste
caso, 2018/2021. O PPA começa
a valer a partir do segundo ano
de um mandato até o final do
primeiro ano do mandato
seguinte, garantindo a
continuidade dos projetos na
mudança das gestões. Seja na
esfera federal, estadual ou
municipal, os chefes do Poder
Executivo precisam remeter
para as respectivas Casas
Legislativas os projetos
relacionados ao orçamento
para serem votados.

PPA estabelece as
diretrizes e metas para

os próximos quatro anos

consideram mais importan-
tes ou para bairros ou regi-
ões da cidade as quais re-
presentam.

Das 37 emendas, estão
relacionadas a esporte 12
emendas, 11 ligadas à infra-
estrutura, três emendas da
área de cultura, duas de saú-
de e duas de agricultura, uma
de educação, uma de meio
ambiente, uma relacionada
ao controle de animais, uma
de turismo, uma para a se-
cretaria Antidrogas e uma de
assistência ao idoso.

Os recursos públicos têm origem quase que exclusiva nos tri-
butos que nós, contribuintes, pagamos: impostos, taxas e contri-
buições. Além disso, a prefeitura pode obter recursos por meio de
empréstimos. Bancos públicos e privados, organismos in-
ternacionais (Bird, BID) e o público em geral (adqui-
rindo títulos públicos) são também res-
ponsáveis pela oferta de crédi-
to ao governo.

R ecursos

DIVULGAÇÃO
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Giro da
Violência

Servidores da Receita Federal em Cascavel apreenderam ontem, um GM Cobalt
carregado com mercadorias contrabandeadas do Paraguai. Os agentes deram ordem
de parada na BR-277, próximo ao Trevo Guarujá. O condutor ignorou a equipe e
empreendeu fuga pela rodovia e pelas ruas do bairro. Ele foi parado na Rua do
Trevo. O homem, de 43 anos, foi preso em flagrante por contrabando e também
por colocar outros usuários do trânsito em risco. Ele disse que seguiria para Pato de
Minas (MG).

Maconha
Uma denúncia anônima levou a Guarda
Municipal de Cascavel a deter um
adolescente na Praça Wilson Joffre. Ele
estava com três porções de maconha e
R$ 34 trocados, provenientes do
tráfico de entorpecentes. O menor foi
levado à 15ª SDP (Subdivisão Policial).

Acidente na Barão
Duas pessoas ficaram feridas ontem em
um acidente de trânsito na Avenida
Barão do Rio Branco, no Bairro São
Cristóvão, em Cascavel. Segundo
testemunhas, um Fiat Uno seguia pela
Rua Dimas Pires Bastos quando, no
cruzamento com a avenida, acabou
batendo em um Fiat Fiorino. No local
há semáforos, ligados na última sexta-
feira após a revitalização da avenida.
Eloni Lurdes Fernandes e Anderson da
Silva Matos tiveram ferimentos leves.

Arma apreendida
Um revólver calibre 38 foi apreendido
ontem por uma equipe da UPS
(Unidade Paraná Seguro) Norte, em
Cascavel. De acordo com informações
da polícia, a arma com seis munições
intactas estavam na casa de um
homem, que pode ter envolvimento
com a tentativa de homicídio
registrada na Rua Goiabeira, no
Melissa. A vítima, Jonas da Mota
Nunes, de 25 anos, foi atingido por
pelo menos quatro tiros na região das
nádegas. Sem risco de morte, ele foi
levado consciente ao Hospital
Universitário de Cascavel.

Preso em Cafelândia
Está detido na carceragem de Nova
Aurora o homem acusado de abusar da
neta de sua namorada, uma menina de
oito anos, na semana passada em
Cascavel. O idoso foi localizado pela
Polícia Militar de Cafelândia. Segundo a
polícia, a babá da menina chegou até a
casa da avó, que saiu para trabalhar,
quando repentinamente a criança
começou a chorar e contou sobre o
abuso. O homem teria molestado a
menina e fugido na sequência.

RECEITA FEDERAL

Um número alarmante foi divulga-
do ontem pela Delegacia da PRF (Po-
lícia Rodoviária Federal) em Casca-
vel. A cada dia, pelo menos 27 moto-
ristas são flagrados pelo radar mó-
vel da corporação trafegando acima
da velocidade permitida na BR-467.

Um dos últimos flagrantes acon-
teceu na manhã de ontem, quando
o condutor de uma motocicleta, que
seguia no sentido Toledo a Casca-
vel, trafegava a 197 km/h na pista,
que foi projetada para o limite má-
ximo de 110 km/h para veículos
leves e motos e 90 km/h para veí-
culos pesados.

O condutor, que receberá uma
multa de R$ 880,41 e terá a CNH
(Carteira Nacional de Habilitação)
suspensa por um período que os-
cila entre dois e oito meses, teve
sua velocidade captada próximo ao
Contorno Oeste, em Cascavel.

Conforme dados da PRF, somen-
te este ano mais de sete mil moto-
ristas foram flagrados desrespei-
tando os limites de velocidade.
Cabe ressaltar que a BR-467 é uma
das mais ‘curtas’ do Brasil, com

27 flagrantes na
BR-467 por dia

apenas 39,5 quilômetros de exten-
são. Apesar da pista duplicada, o
que em tese reduziria o número de
acidentes no trecho, somente este
ano a rodovia foi responsável por
quase 14% das mortes no trânsito
em Cascavel. De 1º de janeiro até
ontem foram contabilizadas sete
mortes na rodovia apenas no tre-
cho que pertence ao município.

MOTOCICLISTA
foi flagrado
trafegando a 197
km/h próximo ao
Contorno Oeste

PRF CASCAVEL
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Cão comunitário
Ele conquistou o carinho dos

moradores da Rua Joaquim Na-
buco no Parque São Paulo em
Cascavel e hoje é privilegiado por
ter mais que um dono.

Chamado pela maioria como
Pelé, também atende por negão,
mas o nome que mais o represen-
ta é cão comunitário.

Em dias de sol e calor ele
aproveita os gramados para ficar
mais a vontade e dormir ao ar li-
vre, mas à noite tem lugar con-
fortável garantido.

A casinha de madeira foi adqui-
rida com apoio da ONG Sou Ami-
go e todas as refeições são man-
tidas pelos moradores da rua.

“Ele foi abandonado por donos
de uma empresa aqui do bairro e
ficava pelas ruas. Era magro e
maltratado e por isso, nos sen-
sibilizamos em resgatá-lo”, con-
ta Rosineide Kowal Ribeiro, res-
ponsável pela iniciativa.

CUIDADOS
O mesmo cuidado que ela tem com cinco animaizinhos de estimação em casa:
três gatos e dois cachorros é dedicado ao cão comunitário.
“É um cão bem dócil, quando meu esposo chega em casa ele corre e se diverte.
Todos os vizinhos colaboram para levar ração e trocar a água”, lembra Rosineide.
A vizinha dela, Sirlei da Silva Nunes, também tem o cão como animal de
estimação. “A gente acaba criando vínculo e todo mundo gosta dele”, diz ela ao
destacar uma missão à parte do cão comunitário, “ele é o vigilante da nossa rua”.

CÃO COMUNITÁRIO ganhou casinha e cuidados de moradores do Parque São Paulo

 Reportagem: Romulo Grigoli
    Foto: Fábio Donegá
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 Durante a Semana Nacional do Trânsito, a Ecocataratas, concessio-
nária que administra a BR-277 entre Foz do Iguaçu a Guarapuava, deve
realizar uma série de atividades em alusão a data.

Hoje, às 8h30, os funcionários farão um treinamento sobre direção
segura, que visa orientá-los sobre uma conduta prudente no trânsito. O
curso terá aulas teóricas e práticas.

Na quinta-feira, às 9h30, na BR-277, no quilômetro 583, acontece
mais uma edição do programa Saúde Caminhoneiro. Na ação serão ofer-
tados gratuitamente serviços como exames de glicemia e visão, corte
de cabelo e orientações sobre direção segura. Na sexta-feira acontece o
tradicional Café na Passarela, a partir das 7 horas, no Trevo Cataratas.

Tema
Este ano, a Semana Nacional do
Trânsito tem um diferencial das
demais. O tema “Minha escolha
faz a Diferença” não só faz parte
das ações desenvolvidas nesta
semana de setembro, mas em
todas as atividades ligadas ao
trânsito ao longo de 2017.
De acordo com o presidente da
Cettrans, Alsir Pelissaro, as ações
da Semana são realizadas em
parceria entre a Companhia,
Prefeitura e diversos órgãos de
segurança e entidades. “Um dos
grandes desafios de educação
para o trânsito reside em
compreender e intervir na
formação de valores morais e
éticos, uma vez que o respeito e
a prudência devem estar
presentes no transitar,
envolvendo todos”.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Arquivo

Lançada oficialmente na noite
de ontem, no Teatro Municipal de
Cascavel, a Semana Nacional do
Trânsito terá uma extensa progra-
mação até a próxima segunda-fei-
ra. Nesta terça-feira, as atividades
começam às 8h15, na sede do
DER (Departamento de Estrada e
Rodagens), com a Escola de Trân-
sito “Aprendendo e Vivendo”, re-
alizada em parceria com a PRE (Po-
lícia Rodoviária Estadual).

Às 11 horas, para orientar os
pedestres e motoristas, a Cet-
trans (Companhia de Engenharia
de Transporte e Trânsito) realiza
na Avenida Brasil, próximo à Ca-
tedral Nossa Senhora Aparecida,
a tradicional ação do Pé na Faixa.
Na sequência, para alertar os mo-
toristas a respeito dos cuidados
no trânsito, acontece um simula-
do de acidente, também no mes-
mo local. Entre às 14h30 e 16
horas, a PRE organiza uma blitz
educativa, na PR-486.

Na quarta-feira, além da Esco-
la de Trânsito, às 10 horas, será
realizada a Operação Cidadão em
Trânsito, onde os fiscais da Cet-
trans repassarão aos condutores
as orientações para o uso corre-

Simulado e pé na faixa

to do EstaR (Estacionamento Re-
gulamentado), na Avenida Brasil,
próximo a Catedral. A programa-
ção contará ainda com as opera-
ções Balada Segura, Bafômetro,
Passeio Ciclístico e Motociclísti-
co entre outras atividades.

Nas rodovias

Bombeiros fazem, às 12 horas, na
frente da Catedral, mais um simulado

de acidente de trânsito
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CURSO DE APERFEIÇOAMENTO

Interdição no
pronto-socorro

 O principal acesso
ao pronto-socorro do
Hospital Universitário do
Oeste do Paraná foi inter-
ditado na manhã de on-
tem (15). A área foi iso-
lada por fitas e funcioná-
rios barraram a entrada
com placas de ferro.

No alto da rampa
foi colocado um cartaz
com a seguinte mensa-
gem: “Favor se dirigir
a próxima rampa para
acesso ao PS”.

A interdição inusita-
da na porta de entra-
da aos atendimentos
de maior urgência no
hospital, ainda não foi
esclarecida.

A equipe recebeu in-
formação de que a área
foi interditada por conta
do risco de obras logo
ao lado, na Ala de Quei-
mados, desabarem.

A equipe do Hoje
News questionou a as-
sessoria do  hospital so-
bre o caso, no entanto,
não houve nenhum posi-
cionamento.

Começa no próximo dia 27 de
setembro, no Cras do Bairro Cas-
cavel Velho, o curso “Promoção
de Vendas para Supermercado e
Loja”, promovido pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
Econômico no Território Cidadão.

O curso terá duração de 21
horas e abordará os seguintes
conteúdos: Apresentação pesso-
al e postura profissional do pro-
motor; Atitudes que fazem a di-
ferença; O varejo de supermer-
cado e a importância no ponto
de venda; O comportamento do

consumidor no supermercado
brasileiro; Conhecendo o cliente;
O que é merchandising?; Materi-
al de merchandising; Diferença
entre merchandising e promoção
de vendas; Técnicas de exibição
de produtos; Métodos first in first
out (Fifo); Merchandising e a exi-
bição de produtos no ponto de
venda (PDV); Manutenção de ma-
terial de merchandising.

O objetivo do curso é promo-
ver o aperfeiçoamento das técni-
cas de promoção de vendas e
merchandising em supermerca-

dos e lojas, sendo uma boa opor-
tunidade para as pessoas que
estão em busca de um empre-
go, pois o aluno será certificado
pelo Senac e também para aque-
les que já estão trabalhando
mas querem qualificar o seu tra-
balho. O curso é gratuito e as
aulas acontecerão a ssegundas,
quarta se sextas-feiras, no ho-
rário das 8h30 às 11h30. Ain-
da há vagas e as inscrições po-
dem ser realizadas no Crasdo
Bairro Cascavel Velho. Informa-
ções pelo telefone 3902-1735

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

Motivo da interdição não foi
esclarecido pela equipe do HU
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 Reportagem: Tissiane Merlak
   Fotos: Aílton Santos

O Corpo de Bombeiros de Cas-
cavel atendeu, em menos de 24
horas, três capotamentos nas estra-
das que circundam a cidade.  O pri-
meiro acidente aconteceu na estra-
da que dá acesso ao distrito de São
João do Oeste, em Cascavel. Segun-
do testemunhas, o condutor de um
Fiat Uno perdeu o controle da dire-
ção, saiu da pista, derrubou um pos-
te e foi parar em meio a um mata-
gal.  No carro estavam três pesso-
as, sendo que duas ficaram levemen-
te feridas. Apenas Divanor Bueno,
de 50 anos, teve ferimentos mais
graves, mas sem risco de morte. Ele
foi levado para a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Veneza.

Já na madrugada desta segun-
da-feira, outras duas pessoas fica-
ram feridas em um capotamento na
BR-277, em frente ao Parque Tec-
nológico Coopavel.

De acordo com informações
da PRF (Polícia Rodoviária Fede-
ral), o condutor de um Fiat Uno
seguia sentido Cascavel a Curiti-
ba quando, em frente ao Parque,
acabou perdendo o controle da
direção e capotou o veículo. Além
do motorista, outro ocupante tam-
bém foi ejetado do carro.

O motorista, que foi atendido por

socorristas da Ecocataratas e do
Siate (Serviço Integrado de Atendi-
mento ao Trauma em Emergência)
foi encaminhado em estado grave
ao Hospital Universitário de Casca-
vel. O outro ocupante, que estava
em uma situação menos grave, foi
levado pelos socorristas à UPA (Uni-
dade de Pronto-Atendimento) Vene-
za, em Cascavel.

BR-467
O último capotamento registrado pelos
bombeiros foi um acidente no quilômetro
106, na BR-467, em Cascavel. Segundo
testemunhas, o veículo Ford Fiesta
seguia no sentido Cascavel a Toledo
quando o motorista perdeu o controle da
direção e acabou capotando na rodovia.
Socorristas do Siate foram acionados
para atender os feridos. Matilde Nunes
Barbosa, de 72 anos, teve fratura
fechada em punho, fratura aberta em
braço e laceração em braço. Em
estado grave, ela foi levada para o
Hospital Universitário de Cascavel. A
outra ocupante, identificada como
Maria de Lurdes Barbosa, de 41 anos,
teve ferimentos moderados e foi
levada para a UPA Veneza. Os outros
dois ocupantes não ficaram feridos.

Três capotamentos
nas rodovias

OS DOIS ocupantes de um Fiat Uno
foram ejetados do veículo

NA BR-467, duas
mulheres ficaram feridas em

um capotamento

MOTORISTA saiu da pista, bateu em um poste e só parou em um matagal
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 60
Homicídios 47
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 908
Furtos 2.718
Veículos (furtos/roubos) 342
Outros 3.284

Acidentes 1.948
Colisões 1.804
Atropelamentos 158
Mortes 41

Terreno da Polícia
Federal
O prefeito Leonaldo Paranhos
entrega hoje, durante a Escola
de Governo, na Prefeitura
Municipal, ao delegado-chefe da
Polícia Federal, Marco Smith, o
decreto da cessão do terreno
para a construção da nova
delegacia. A solenidade
acontece a partir das 8h30, no
auditório da Prefeitura.
O anúncio oficial da cessão do
terreno aconteceu no fim de
março deste ano e contou com a
presença do então ministro da
Justiça, Osmar Serraglio. O
terreno está localizado entre as
ruas Santa Catarina e Curitiba,
próximo a Rodoviária de
Cascavel. A obra deve ter 10 mil
metros quadrados de área
construída, porém, na
oportunidade não foi divulgado
o valor de investimento na
construção. A princípio, não
haveria recursos disponíveis em
curto prazo e, por isso, não seria
possível prever quando a
delegacia ficará pronta.

O fogo que iniciou em uma área
de vegetação na tarde de ontem, na
região do Lago Azul, chegou até um
depósito de recicláveis em Casca-
vel. Um caminhão ABT (Auto Bom-
ba Tanque) do Corpo de Bombeiros
e os militares foram acionados na
Rua Lagoa Pinguela.

Ao chegar no local, os brigadis-
tas tiveram bastante trabalho para
conter as chamas, que se alastra-
vam rapidamente por conta do ven-
to e do material que é inflamável.
Além dos produtos recicláveis, al-
gumas carrocerias de caminhões
foram atingidas pelo fogo. Felizmen-
te, ninguém se feriu.

Incêndio em depósito

FOGO começou em uma área de vegetação e atingiu um depósito de material reciclável

AÍLTON SANTOS

Dois homens, um de 38 e outro de
33 anos, foram presos ontem pela
Polícia Militar com 88,5 quilos de
maconha. Eles estavam em um Golf,
abordado no cruzamento das ruas
Paraguai e Santa Catarina, no Bairro
Alto Alegre, em Cascavel. Os
tabletes de maconha estavam
escondidos dentro do porta-malas
do veículo. Os dois presos, o carro
e o entorpecente foram
encaminhados para a 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

AÍLTON SANTOS
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As refeições do Restaurante
Popular de Cascavel em breve te-
rão preparo e temperos diferencia-
dos. A Prefeitura de Cascavel publi-
cou no fim de semana, aviso de li-
citação para contratação de empre-
sa especializada para gestão do
espaço público.

Atualmente são atendidas em
média, 900 pessoas ao dia e o cus-
to da refeição é de R$ 5,40. Desse
total, R$ 3 são pagos pelos clien-
tes e R$ 2,40 pelo Município.

Além de atender a essa deman-
da, o novo gestor do restaurante
terá que suprir a necessidade de
alimentos a outros quatro espaços
descentralizados que serão implan-
tados no perímetro urbano.

“Já está definida a implantação de
dois, um no Cascavel Velho e outro no
Santa Cruz, que deverão utilizar espa-
ços adaptados ou construídos”, afir-
ma em nota a Prefeitura de Cascavel”,
afirma em nota a prefeitura.

Embora cada receita ganhe um to-

O contrato existente encerra no dia 04 de outubro de 2017. Já o período
do novo contrato, conforme nota, será por dois anos prorrogáveis por mais
dois anos.  O valor máximo pelo serviço descrito na licitação é de R$
5.950.560. As propostas serão conhecidas no dia 29 deste mês e vencerá
a que apresentar menor custo.  Quanto à questão de alteração de valores
para públicos de diferentes rendas, a Prefeitura de Cascavel afirma que o
assunto ainda é debatido e que não há nenhuma definição no momento.

Por dia são servidas em
média 900 refeições no

RESTAURANTE
POPULAR

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

900
refeições são

servidas diariamente
no Restaurante

Popular

R$ 3 é o valor
que o cliente paga

pela refeição

Mais arroz e feijão
nas panelas

que diferenciado por quem a faz, a pre-
visão é de que o tipo de refeição seja
nos moldes do restaurante atual.

“A implantação dos refeitórios
não altera em nada o processo já
que a cozinha do atual comporta a
produção para outros refeitórios. A
única alteração é que a empresa
terá que ter uma logística para le-
var o alimento até os refeitórios”,
esclarece a prefeitura.

Contrato
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Hoje é o dia de conhecer a nova
diretoria da APP-Sindicato. Nesta
terça, 72.027 sindicalizados vão
escolher quem vai presidir pelos
próximos quatro anos as diretori-
as estadual e regional, além do
Conselho Fiscal da entidade.

No Paraná, quatro chapas con-
correm à presidência. Entre os nú-
cleos por região, 29 novos pre-
sidentes serão conhecidos ain-
da nesta noite. Em Cascavel,
duas chapas disputam a eleição
deste ano. A Chapa 1, que tem
como candidato o professor Da-
niel Nascimento Matoso, é com-
posta por 24 membros, e conta
com o apoio do atual presiden-
te sindical Paulino Pereira da
Luz, que ocupa o cargo de secre-
tário para Assuntos Municipais.

Já a Chapa 2 é encabeçada por
Luciano Corbari do Nascimento,
que se posiciona de oposição ante
a atual gestão. Segundo ele, os ele-
mentos que compõem a chapa con-
corrente já estão há algum tempo
no sindicato. “Estamos motiva-
dos pela necessidade de renova-
ção completa dos quadros. Reu-
nimos pessoas que tem um ob-
jetivo comum em trazer o sindi-
cato mais próximo da base, man-
ter uma relação democrática com
as pessoas e ampliar a partici-
pação delas”, relata.

Eleição da APP é hoje

Confira o roteiro das urnas em Cascavel

As urnas eletrônicas para a votação
da nova diretoria da APP-Sindicato
(estadual e regional) e o Conselho
Fiscal, vão passar pelos colégios
Brasmadeira, Padre Carmelo Perrone,
Cataratas, Centro Estadual de
Educação Profissional Pedro Boaretto

Neto, Costa e Silva, Eleodoro Ébano
Pereira, Francisco Lima da Silva,
Horacio Ribeiro dos Reis, Humberto de
Alencar Castelo Branco, Ieda Baggio
Mayer, Itagiba Fortunato, jardins Clarito,
Consolata, Interlagos e Santa Felicidade,
José Ângelo Baggio Orso, Julia

Wanderley, Marcos Carlos Schuster,
Marilis Faria Pirotelli, Mario Quintana,
Olinda Truffa de Carvalho, Olivo
Fracaro, Pacaembu, Pedro Canisio
Henz, Santos Dumont, São Cristóvão,
Victorio e Abrozino, Wilson Joffre e
XIV de Novembro.

O candidato da Chapa 2, Luciano Corbari Nascimento
Daniel Nascimento Matoso concorre à presidente
da APP em Cascavel pela Chapa 1

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Divulgação
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O investimento de aproxima-
damente R$ 100 mil poderá ser
destinado pela Prefeitura de Cas-
cavel para a substituição de ele-
trodomésticos e equipamentos
em Cmeis (Centros Municipais de
Educação Infantil) e escolas da
rede municipal.

O registro de preço, na modali-
dade de pregão eletrônico, possi-
bilita compras para o período de

A educação agradece

 Uma das principais vias do
Bairro Santa Cruz, a Rua
Xavantes está passando por
melhorias em toda a sua extensão
que começa no Estádio Olímpico
e vai até a Avenida Brasil,
totalizando 2,3 quilômetros.
Nela está sendo feita a nova
sinalização horizontal, conforme
informou o presidente da
Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e
Trânsito), Alsir Pelissaro.

ano. “A secretaria pode, ou não,
empenhar toda a quantidade licita-
da, vai depender da necessidade
das unidades nesse período”, in-
forma a secretaria de Educação.

Com essa medida o Município
obteve economia de mais de R$ 600
mil. “O valor máximo proposto no
edital foi de R$ 717.151,41 e a
soma dos lotes vencedores ficou em
R$ 91.902”, esclarece a secretaria.

Há também disponibilidade de
recursos para substituição de per-
sianas, por meio da categoria de
Pregão Eletrônico, que prevê cerca
de R$ 80 mil para a compra de até
1.600 unidades do produto no pe-
ríodo de um ano.

Para limpeza de caixas d’água e
desinfecção dos reservatórios de
água potável de escolas, Cmeis e
setores da secretaria de Educação,
a prefeitura de Cascavel pode inves-
tir até R$ 98.900.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

PREGÃO eletrônico vai
garantir melhorias às
crianças da rede municipal

 AÍLTON SANTOSP ersianas

O registro de preços inclui 15
geladeiras duplex, 34 bebedouros
industriais, 15 lavadoras de rou-
pas de 15 a 20 kg, 50 freezers
verticais, 75 fornos micro-ondas,
50 freezers horizontais e 30 fo-
gões industriais.
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gente@jhoje.com.br

O escritor Reinaldo Moraes, com Antonio de Jesus, Regina
Sperança, Teresinha Braga, a bibliotecária Denise Farias e
Maria Lúcia Periotto durante o bate-papo na Biblioteca Pública
Sandálio dos Santos

DIVULGAÇÃO

Laidi Urban, Emilio Fernando Martini e Chirley Taina Kaul,
voluntários na Pesca do Lago

Quebra NozesQuebra NozesQuebra NozesQuebra NozesQuebra Nozes
O espetáculo Quebra Nozes
será apresentado de 3 a 5
de novembro, no Teatro
Municipal de Cascavel. A
promoção é da Escola de
Dança Class. Toda a renda
será destinada para a Apae

de Cascavel.

oOo
A fantástica história de

Clara e seu boneco Quebra
Nozes, em uma viagem

encantada do Reino das
Neves até o Reino dos

Doces, contada por meio da
dança. Ingressos estarão

disponíveis a partir do dia
 25 deste mês.

Bom NegócioBom NegócioBom NegócioBom NegócioBom Negócio
P a r a n áP a r a n áP a r a n áP a r a n áP a r a n á

Hoje começa mais uma
turma do Programa Bom
Negócio Paraná. As aulas
ocorrerão às segundas e

terças, na
Unioeste (Universidade
Estadual do Oeste do

Paraná), das 19h às 21h40.
O objetivo é capacitar
microempreendedores
individuais, micros e

pequenos empresários na
gestão dos negócios.

Anjos do BemAnjos do BemAnjos do BemAnjos do BemAnjos do Bem
A quarta edição do livro Anjos do Bem será  lançada nesta

quarta-feira, no auditório da Univel, às 19h30. O diferencial
desta edição, além das vivências dos pacientes da

Uopeccan, é a capa, que foi escolhida por meio de um
concurso cultural. A entrada é gratuita e aberta ao público.

S e t e m b r oS e t e m b r oS e t e m b r oS e t e m b r oS e t e m b r o
A m a r e l oA m a r e l oA m a r e l oA m a r e l oA m a r e l o

A Secretaria de Saúde de
Boa Vista realizará

atividades em alusão ao
Setembro Amarelo. Será dia
26.Todos estão convidados
a participar usando a cor

amarela.

Cascavel RosaCascavel RosaCascavel RosaCascavel RosaCascavel Rosa
Sexta-feira tem o jantar em comemoração aos cinco anos

do Cascavel Rosa. Garanta o seu convite.
O evento será no Tuiuti, às 20h. Informações pelos

telefones Telefone: (45) 3039-3501 e (45) 99971-1192.

Livro e filmeLivro e filmeLivro e filmeLivro e filmeLivro e filme
O escritor Solivan Brugnara, integrante do Projeto Livrai-
Nos!, estará presente na 36ª Semana Literária e Feira do

Livro do Sesc/Cascavel para lançar o seu novo livro,
Delírios. Durante o evento será apresentado o

curta-metragem A Dor é Colorida, também de sua autoria.
Será dia 21, às 18h30, no Sesc.

Experiência é o nome
que nós damos aos

nossos próprios erros.
Oscar Wilde

DIVULGAÇÃO

A bela MONICA
CRISTIANE
SILVA

AÍLTON SANTOS
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Vem aí Mostra de Profissões
e Revisa Enem Unipar

Importantes eventos do calendário da Unipar já estão
programados; fique dê olho, prepare-se para o seu futuro

Excelência no ensino, dinamismo,
evolução nos experimentos e desco-
bertas científicas. A Universidade
Paranaense – Unipar cresce em qua-
lidade e em tradicionalismo. São mais
de quatro décadas de comprometi-
mento com a sociedade e formação
de profissionais para o mercado de
trabalho e especialistas.

Com portas abertas à comuni-
dade, a Universidade oferece diver-
sos projetos durante todo o ano,
incluindo palestras nas escolas e
empresas – projeto Dialogando
com você, eventos nas praças, com
testes de saúde, orientações jurí-

dica, empresarial e outras. Também
oferece o Profissional por Um Dia,
em que o estudante se inscreve para
vivenciar um dia na Universidade,
participando de aulas teóricas e prá-
ticas do curso de interesse.

Neste semestre, dois projetos
que são sucesso já estão agenda-
dos. Os alunos do ensino médio
estão convidados para a Mostra de
Profissões, que acontecerá no pró-
ximo dia 3, podendo tirar dúvidas
sobre campos de atuação profissio-
nal, remuneração. Outro projeto que
auxilia o jovem a ingressar no ensi-
no superior é o Revisa Enem, com

DIVULGAÇÃO

aulas gratuitas de revisão para a
prova do Enem. As aulas serão re-
alizadas em três sábados – 30 de
setembro, 07 e 28 de outubro.

O mês de agosto também foi
marcado pela primeira edição do
projeto Unipar Compartilhando Co-
nhecimento. Foram mais de trinta
palestras simultâneas, sobre temas
diferenciados, integrando mais de
1.500 estudantes com o universo
acadêmico. Outra data importante
para a Universidade é a do Vestibu-
lar 2018, que acontece no dia 03
de dezembro, agende essa data. As
inscrições iniciam em outubro.

OUTRO evento especial neste ano foi o ciclo de palestras Unipar
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No Bairro Pioneiros Catarinen-
ses, região oeste de Cascavel, há
indignação por parte da população.
Na última semana, o motorista de
um caminhão não viu a lombada
presente na Rua do Cowboy, proxi-
midades da Avenida Tancredo Ne-
ves, por falta de sinalização horizon-
tal. Alguns caminhões apresenta-
ram problemas supostamente em
função da falta de sinalização.

Michelle Zawoski, que trabalha
na região, conta que na semana
passada um caminhão, que trafe-
gava no sentido BR-277/Tancredo
Neves, quebrou e os vidros ficaram
espalhados pelo chão. “O motoris-
ta não quis esperar, mas quem de-
via pagar a conta é a Cettrans [Com-
panhia de Engenharia de Transpor-
te e Trânsito]”, sugere.

Michelle relata que desde que veio trabalhar no bairro, há mais de um ano,
solicita à companhia a pintura das vias do Pioneiros, em especial a
lombada. “Não tem como ver a lombada aqui, não há pintura alguma no
chão” diz. Além da falta da sinalização horizontal, as placas presentes
estão tortas, e em mau estado de conservação.
O próprio Hoje News, há mais ou menos dois meses, relatou a falta de
sinalização no bairro, mas até agora não foram tomada as devidas
providências. Segundo o presidente da Cettrans, Alsir Pelissaro, será feita
toda a sinalização horizontal no bairro, mas como estão executando várias
obras na cidade, pode demorar um pouco. “Vamos ter de contratar uma
empresa terceirizada” diz ele que informa que a Cettrans “está fazendo o
possível para atender as demandas da população”.

Muito tempo

CACOS DE VIDRO na Rua
do Cowboy após veículo não
notar lombada por falta de

sinalização

FOTOS: AÍLTON SANTOS

Sem
sinalização
Sem
sinalização

LOMBADA SEM
sinalização horizontal e
com placas precárias.
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Pelo menos dois mil idosos estão
sendo esperados para a 2ª edição
do FeliCidade do Idoso, no dia
29 de setembro, em comemoração
ao Dia do Idoso, que é celebrado
em 1o de outubro. O evento será
realizado no Parque de Exposições
de Cascavel, das 9 às 16 horas,
com atividades diversas. Os
convites podem ser retirados no
Cras (Centro de Referência de

Assistência Social), na UBS (Unidade
de Saúde da Família) ou na USF
(Unidade de Saúde da Família).
A Secretaria de Assistência Social
apenas orienta que cada idoso leve
talheres e garrafinha com água. Será
oferecido café da manhã, almoço e
lanche. Serão mais de 40 prestações de
serviços entre saúde, lazer, esporte,
artesanatos, serviços públicos e sorteio
de inúmeros brindes, com envolvimento

de todas as secretarias do Município.
A programação inclui, também, o
tradicional Baile da Terceira Idade.
Paralelamente ao evento, no Pavilhão
de Eventos do Parque, será realizado
um Seminário sobre Idosos, com a
presença de deputados federais,
estaduais, prefeitos e vereadores de
toda a área de abrangência da Amop
(Associação dos Municípios do
Oeste do Paraná).

Felicidade do Idoso

A duplicação da BR-277, entre o
Trevo Cataratas e o posto da PRF
(Polícia Rodoviária Federal), em Cas-
cavel, está com 35% das obras con-
cluídas. De acordo com a concessi-
onária Ecocataratas, o cronograma
está dentro do planejado e a previ-
são de entrega é outubro de 2018.

Por causa do avanço das obras,
parte das vias marginais precisou

ser interditada. No domingo, por
exemplo, o trânsito precisou ser in-
terrompido várias vezes durante a
manhã para o içamento de vigas na
obra do posto de fiscalização da PRF.

Segundo a concessionária, no
momento há várias fontes de traba-
lho que estão concentradas na cons-
trução do posto da PRF e na trincheira
do Km 581. Além disso, estão sendo

feitas escavações, drenagens, conten-
ções e pavimentação da rodovia.

 O posto da PRF tem previsão
para voltar a funcionar a partir de
março de 2018, data da previsão de
entrega da unidade de fiscalização.

AÍLTON SANTOS

Duplicação:
35% concluída

Duplicação:
35% concluída
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

RECORD • O RICO E LÁZARO

MALHAÇÃO
Ellen decide aceitar a bolsa para o

Colégio Grupo e Lica comemora. An-
derson teme que Tina se incomode com
o presente que ganhou de Samantha.
Clara revela a Lica que Edgar voltou a
ser o diretor da escola. Lica fica mago-
ada por Marta não ter lhe contado que
retirou a queixa contra Edgar. Ellen se
preocupa com o clima de competição
entre escolas na Balada Cultural.

NOVO MUNDO
Thomas relembra de seu acidente.

Hugo exige que Elvira conte a verdade
para Joaquim. Dalva e Lurdes incenti-
vam o romance entre Nívea e Olinto.
Greta envenena a água de Wolfgang.
Sebastião mente para Bonifácio para não
pagar suas dívidas. Elvira conta a Joa-
quim que eles nunca foram casados.
Peter bebe a água sabotada e Greta fica
aflita. Viriato chega para ver a peça apre-
sentada por Elvira. Sebastião observa
Matias libertar seus prisioneiros. Viriato
convida Elvira para trabalhar na reaber-

tura de seu teatro. Matias e Diara são
presos. Dom Pedro é saudado ao che-
gar ao Paço como Imperador.

PEGA PEGA
Eric se preocupa ao saber que Lui-

za e Antônia estão atrás da ex-babá de
Bebeth e dá dinheiro para Isabel se afas-
tar da cidade. Pedrinho conta a Luiza
que, segundo Athaíde, as provas do
acidente de Mirella foram adulteradas.
A foto de Mônica é divulgada na mídia
como foragida da Polícia. Evandro re-
solve fugir com Mônica. Eric repreende
Douglas por ter contratado Mônica.

NO LIMITE DA PAIXÃO
Influenciada pela enfermeira, Frida

engana os diretores do hospital dizen-
do que seu marido se aproveitou de um
acidente para interná-la e assim poder
viver ao lado de sua amante. Ela ainda
diz que o marido levou seu filho com
ele. Maciel ouve quando Otávio telefo-
na para o Dr. Ramos e pede que sejam
refeitos os testes de DNA de Fernandi-

nho e João Manuel. Otávio entrega a
Frida a solicitação de divórcio.

CARINHA DE ANJO
Gustavo e Cristóvão ficam chocados

ao verem Flávio com Noemia. A dona
da rede de hotéis diz que só assinará o
contrato após eles avaliarem o currícu-
lo de Flávio. Dulce Maria conversa com
o pai de Lúcia e pede para que ele re-
pense sua atitude de ir embora de casa,
pois sua filha está sofrendo. Vitor con-
ta para Gustavo, Gabriel e Estefânia so-
bre a atitude de Dulce.

O RICO E LÁZARO
Escondido, Asher atira uma flecha

e assusta o cavalo, que sai em dispa-
rada. Joaquim e Edissa se seguram
para não caírem da carroça. Nebuzara-
dã ordena que os guardas os sigam.
Asher consegue alcançar a carroça e
ajuda os fugitivos. Zac trata Malca com
frieza. Arioque oferece um jantar para
Shag-Shag na Casa da Lua. Asher leva
Joaquim e Edissa até a casa de Joana.

DIVULGAÇÃO

 • SBT
 • RECORD

Aurora não se intimida com ameaça de Rubinho
Aurora não denuncia a presença de Rubinho em

sua casa. Joyce pede que Edinalva leve Neide para
rezar. Zeca vende seu ônibus de festa e Jeiza lamen-
ta. Caio e Jeiza namoram. Elvira vê Rubinho e desper-
ta a atenção de policiais, mas o bandido consegue
fugir. Dita se preocupa com o vício de Silvana. Bibi
conta a Rubinho que alugou a casa para se mudar
com ele e Dedé. Ivan aceita ser rezado por Neide para
satisfazer Joyce. Elvira explica a Bibi seu plano para
pressionar Solange/Irene, com a ajuda de Sabiá. Caio
desconfia da gravidez de Irene. Silvana perde uma gran-
de quantia no jogo e entra em contato com um agiota.
Rubinho afirma a Carine que manterá contato com ela.
Sabiá aceita participar do plano de Elvira. Ruy ignora
Ivan e Ritinha o repreende. Irene encontra o falso perfil
social de Elvira na internet.
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Dia de deixar o
carro na garagem

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Na próxima sexta-feira (22) é
praticado, em várias cidades do
mundo, o Dia Mundial Sem Carro.
A atividade incentiva o motorista
a deixar o carro em casa e mudar
a sua rotina por um dia com trans-
portes alternativos.

Em Cascavel, o exemplo vai co-
meçar por quem cuida do trânsito.
Segundo a coordenadora de educa-
ção no trânsito da Cettrans (Com-
panhia de Engenharia de Transpor-
te e Trânsito), Luciane Ribeiro dos
Santos de Moura, todos os servido-
res internos da Companhia vão ao
trabalho, na sexta, de bicicleta, a pé,
de ônibus ou de carona. “O que não
pode é vir de carro”, diz. Neste dia,
somente os agentes de trânsito que
trabalham com as viaturas vão po-

S olidária

218.705
carros rodando

em Cascavel

der andar com seus veículos.
A intenção é conscientizar a po-

pulação quanto aos danos ambien-
tais e de mobilidade urbana causa-
dos pelo constante aumento da fro-
ta. Conforme o Detran (Departa-
mento de Trânsito) do Paraná, ro-
dam hoje em Cascavel 218.705
veículos todos os dias. “Deixar o
carro em casa significa menos aci-
dentes, menos poluição e mais
saúde”, afirma Luciane.

Um dos pontos fortes da campanha é o incentivo à carona solidária. “Se você tem um
conhecido ou amigo que vai passar por onde você precisa, pegue uma carona ou
combinem de um dia cada um ir com seu carro. Essa prática já é muito comum entre os
estudantes que vão para as universidades e pode servir também a quem vai ao trabalho”,
explica a coordenadora. Luciane lembra ainda que as ciclovias da Avenida Brasil e a que
está em fase de finalização na Avenida Barão do Rio Branco estão aí para estimular o uso
da bicicleta no dia a dia dos cascavelenses. “Em breve, teremos a [ciclovia] da Tancredo
Neves que faz parte de toda essa melhora no transporte do município”, garante.

Na sexta-feira (22), desafio é fazer as tarefas do dia sem
utilizar o CARRO: a bike é uma das opções
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 60
Homicídios 47
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 908
Furtos 2.718
Veículos (furtos/roubos) 342
Outros 3.284

Acidentes 1.948
Colisões 1.804
Atropelamentos 158
Mortes 41

Terreno da Polícia
Federal
O prefeito Leonaldo Paranhos
entrega hoje, durante a Escola
de Governo, na Prefeitura
Municipal, ao delegado-chefe da
Polícia Federal, Marco Smith, o
decreto da cessão do terreno
para a construção da nova
delegacia. A solenidade
acontece a partir das 8h30, no
auditório da Prefeitura.
O anúncio oficial da cessão do
terreno aconteceu no fim de
março deste ano e contou com a
presença do então ministro da
Justiça, Osmar Serraglio. O
terreno está localizado entre as
ruas Santa Catarina e Curitiba,
próximo a Rodoviária de
Cascavel. A obra deve ter 10 mil
metros quadrados de área
construída, porém, na
oportunidade não foi divulgado
o valor de investimento na
construção. A princípio, não
haveria recursos disponíveis em
curto prazo e, por isso, não seria
possível prever quando a
delegacia ficará pronta.

O fogo que iniciou em uma área
de vegetação na tarde de ontem, na
região do Lago Azul, chegou até um
depósito de recicláveis em Casca-
vel. Um caminhão ABT (Auto Bom-
ba Tanque) do Corpo de Bombeiros
e os militares foram acionados na
Rua Lagoa Pinguela.

Ao chegar no local, os brigadis-
tas tiveram bastante trabalho para
conter as chamas, que se alastra-
vam rapidamente por conta do ven-
to e do material que é inflamável.
Além dos produtos recicláveis, al-
gumas carrocerias de caminhões
foram atingidas pelo fogo. Felizmen-
te, ninguém se feriu.

Incêndio em depósito

FOGO começou em uma área de vegetação e atingiu um depósito de material reciclável

AÍLTON SANTOS

Dois homens, um de 38 e outro de
33 anos, foram presos ontem pela
Polícia Militar com 88,5 quilos de
maconha. Eles estavam em um Golf,
abordado no cruzamento das ruas
Paraguai e Santa Catarina, no Bairro
Alto Alegre, em Cascavel. Os
tabletes de maconha estavam
escondidos dentro do porta-malas
do veículo. Os dois presos, o carro
e o entorpecente foram
encaminhados para a 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

AÍLTON SANTOS

LOCAL10 HOJE NEWS, 19 DE SETEMBRO DE 2017

As refeições do Restaurante
Popular de Cascavel em breve te-
rão preparo e temperos diferencia-
dos. A Prefeitura de Cascavel publi-
cou no fim de semana, aviso de li-
citação para contratação de empre-
sa especializada para gestão do
espaço público.

Atualmente são atendidas em
média, 900 pessoas ao dia e o cus-
to da refeição é de R$ 5,40. Desse
total, R$ 3 são pagos pelos clien-
tes e R$ 2,40 pelo Município.

Além de atender a essa deman-
da, o novo gestor do restaurante
terá que suprir a necessidade de
alimentos a outros quatro espaços
descentralizados que serão implan-
tados no perímetro urbano.

“Já está definida a implantação de
dois, um no Cascavel Velho e outro no
Santa Cruz, que deverão utilizar espa-
ços adaptados ou construídos”, afir-
ma em nota a Prefeitura de Cascavel”,
afirma em nota a prefeitura.

Embora cada receita ganhe um to-

O contrato existente encerra no dia 04 de outubro de 2017. Já o período
do novo contrato, conforme nota, será por dois anos prorrogáveis por mais
dois anos.  O valor máximo pelo serviço descrito na licitação é de R$
5.950.560. As propostas serão conhecidas no dia 29 deste mês e vencerá
a que apresentar menor custo.  Quanto à questão de alteração de valores
para públicos de diferentes rendas, a Prefeitura de Cascavel afirma que o
assunto ainda é debatido e que não há nenhuma definição no momento.

Por dia são servidas em
média 900 refeições no

RESTAURANTE
POPULAR

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

900
refeições são

servidas diariamente
no Restaurante

Popular

R$ 3 é o valor
que o cliente paga

pela refeição

Mais arroz e feijão
nas panelas

que diferenciado por quem a faz, a pre-
visão é de que o tipo de refeição seja
nos moldes do restaurante atual.

“A implantação dos refeitórios
não altera em nada o processo já
que a cozinha do atual comporta a
produção para outros refeitórios. A
única alteração é que a empresa
terá que ter uma logística para le-
var o alimento até os refeitórios”,
esclarece a prefeitura.

Contrato
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 Reportagem: Tissiane Merlak
   Fotos: Aílton Santos

O Corpo de Bombeiros de Cas-
cavel atendeu, em menos de 24
horas, três capotamentos nas estra-
das que circundam a cidade.  O pri-
meiro acidente aconteceu na estra-
da que dá acesso ao distrito de São
João do Oeste, em Cascavel. Segun-
do testemunhas, o condutor de um
Fiat Uno perdeu o controle da dire-
ção, saiu da pista, derrubou um pos-
te e foi parar em meio a um mata-
gal.  No carro estavam três pesso-
as, sendo que duas ficaram levemen-
te feridas. Apenas Divanor Bueno,
de 50 anos, teve ferimentos mais
graves, mas sem risco de morte. Ele
foi levado para a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Veneza.

Já na madrugada desta segun-
da-feira, outras duas pessoas fica-
ram feridas em um capotamento na
BR-277, em frente ao Parque Tec-
nológico Coopavel.

De acordo com informações
da PRF (Polícia Rodoviária Fede-
ral), o condutor de um Fiat Uno
seguia sentido Cascavel a Curiti-
ba quando, em frente ao Parque,
acabou perdendo o controle da
direção e capotou o veículo. Além
do motorista, outro ocupante tam-
bém foi ejetado do carro.

O motorista, que foi atendido por

socorristas da Ecocataratas e do
Siate (Serviço Integrado de Atendi-
mento ao Trauma em Emergência)
foi encaminhado em estado grave
ao Hospital Universitário de Casca-
vel. O outro ocupante, que estava
em uma situação menos grave, foi
levado pelos socorristas à UPA (Uni-
dade de Pronto-Atendimento) Vene-
za, em Cascavel.

BR-467
O último capotamento registrado pelos
bombeiros foi um acidente no quilômetro
106, na BR-467, em Cascavel. Segundo
testemunhas, o veículo Ford Fiesta
seguia no sentido Cascavel a Toledo
quando o motorista perdeu o controle da
direção e acabou capotando na rodovia.
Socorristas do Siate foram acionados
para atender os feridos. Matilde Nunes
Barbosa, de 72 anos, teve fratura
fechada em punho, fratura aberta em
braço e laceração em braço. Em
estado grave, ela foi levada para o
Hospital Universitário de Cascavel. A
outra ocupante, identificada como
Maria de Lurdes Barbosa, de 41 anos,
teve ferimentos moderados e foi
levada para a UPA Veneza. Os outros
dois ocupantes não ficaram feridos.

Três capotamentos
nas rodovias

OS DOIS ocupantes de um Fiat Uno
foram ejetados do veículo

NA BR-467, duas
mulheres ficaram feridas em

um capotamento

MOTORISTA saiu da pista, bateu em um poste e só parou em um matagal
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 Durante a Semana Nacional do Trânsito, a Ecocataratas, concessio-
nária que administra a BR-277 entre Foz do Iguaçu a Guarapuava, deve
realizar uma série de atividades em alusão a data.

Hoje, às 8h30, os funcionários farão um treinamento sobre direção
segura, que visa orientá-los sobre uma conduta prudente no trânsito. O
curso terá aulas teóricas e práticas.

Na quinta-feira, às 9h30, na BR-277, no quilômetro 583, acontece
mais uma edição do programa Saúde Caminhoneiro. Na ação serão ofer-
tados gratuitamente serviços como exames de glicemia e visão, corte
de cabelo e orientações sobre direção segura. Na sexta-feira acontece o
tradicional Café na Passarela, a partir das 7 horas, no Trevo Cataratas.

Tema
Este ano, a Semana Nacional do
Trânsito tem um diferencial das
demais. O tema “Minha escolha
faz a Diferença” não só faz parte
das ações desenvolvidas nesta
semana de setembro, mas em
todas as atividades ligadas ao
trânsito ao longo de 2017.
De acordo com o presidente da
Cettrans, Alsir Pelissaro, as ações
da Semana são realizadas em
parceria entre a Companhia,
Prefeitura e diversos órgãos de
segurança e entidades. “Um dos
grandes desafios de educação
para o trânsito reside em
compreender e intervir na
formação de valores morais e
éticos, uma vez que o respeito e
a prudência devem estar
presentes no transitar,
envolvendo todos”.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Arquivo

Lançada oficialmente na noite
de ontem, no Teatro Municipal de
Cascavel, a Semana Nacional do
Trânsito terá uma extensa progra-
mação até a próxima segunda-fei-
ra. Nesta terça-feira, as atividades
começam às 8h15, na sede do
DER (Departamento de Estrada e
Rodagens), com a Escola de Trân-
sito “Aprendendo e Vivendo”, re-
alizada em parceria com a PRE (Po-
lícia Rodoviária Estadual).

Às 11 horas, para orientar os
pedestres e motoristas, a Cet-
trans (Companhia de Engenharia
de Transporte e Trânsito) realiza
na Avenida Brasil, próximo à Ca-
tedral Nossa Senhora Aparecida,
a tradicional ação do Pé na Faixa.
Na sequência, para alertar os mo-
toristas a respeito dos cuidados
no trânsito, acontece um simula-
do de acidente, também no mes-
mo local. Entre às 14h30 e 16
horas, a PRE organiza uma blitz
educativa, na PR-486.

Na quarta-feira, além da Esco-
la de Trânsito, às 10 horas, será
realizada a Operação Cidadão em
Trânsito, onde os fiscais da Cet-
trans repassarão aos condutores
as orientações para o uso corre-

Simulado e pé na faixa

to do EstaR (Estacionamento Re-
gulamentado), na Avenida Brasil,
próximo a Catedral. A programa-
ção contará ainda com as opera-
ções Balada Segura, Bafômetro,
Passeio Ciclístico e Motociclísti-
co entre outras atividades.

Nas rodovias

Bombeiros fazem, às 12 horas, na
frente da Catedral, mais um simulado

de acidente de trânsito
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CURSO DE APERFEIÇOAMENTO

Interdição no
pronto-socorro

 O principal acesso
ao pronto-socorro do
Hospital Universitário do
Oeste do Paraná foi inter-
ditado na manhã de on-
tem (15). A área foi iso-
lada por fitas e funcioná-
rios barraram a entrada
com placas de ferro.

No alto da rampa
foi colocado um cartaz
com a seguinte mensa-
gem: “Favor se dirigir
a próxima rampa para
acesso ao PS”.

A interdição inusita-
da na porta de entra-
da aos atendimentos
de maior urgência no
hospital, ainda não foi
esclarecida.

A equipe recebeu in-
formação de que a área
foi interditada por conta
do risco de obras logo
ao lado, na Ala de Quei-
mados, desabarem.

A equipe do Hoje
News questionou a as-
sessoria do  hospital so-
bre o caso, no entanto,
não houve nenhum posi-
cionamento.

Começa no próximo dia 27 de
setembro, no Cras do Bairro Cas-
cavel Velho, o curso “Promoção
de Vendas para Supermercado e
Loja”, promovido pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
Econômico no Território Cidadão.

O curso terá duração de 21
horas e abordará os seguintes
conteúdos: Apresentação pesso-
al e postura profissional do pro-
motor; Atitudes que fazem a di-
ferença; O varejo de supermer-
cado e a importância no ponto
de venda; O comportamento do

consumidor no supermercado
brasileiro; Conhecendo o cliente;
O que é merchandising?; Materi-
al de merchandising; Diferença
entre merchandising e promoção
de vendas; Técnicas de exibição
de produtos; Métodos first in first
out (Fifo); Merchandising e a exi-
bição de produtos no ponto de
venda (PDV); Manutenção de ma-
terial de merchandising.

O objetivo do curso é promo-
ver o aperfeiçoamento das técni-
cas de promoção de vendas e
merchandising em supermerca-

dos e lojas, sendo uma boa opor-
tunidade para as pessoas que
estão em busca de um empre-
go, pois o aluno será certificado
pelo Senac e também para aque-
les que já estão trabalhando
mas querem qualificar o seu tra-
balho. O curso é gratuito e as
aulas acontecerão a ssegundas,
quarta se sextas-feiras, no ho-
rário das 8h30 às 11h30. Ain-
da há vagas e as inscrições po-
dem ser realizadas no Crasdo
Bairro Cascavel Velho. Informa-
ções pelo telefone 3902-1735

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

Motivo da interdição não foi
esclarecido pela equipe do HU



POLÍCIA26 HOJE NEWS, 19 DE SETEMBRO DE 2017

Giro da
Violência

Servidores da Receita Federal em Cascavel apreenderam ontem, um GM Cobalt
carregado com mercadorias contrabandeadas do Paraguai. Os agentes deram ordem
de parada na BR-277, próximo ao Trevo Guarujá. O condutor ignorou a equipe e
empreendeu fuga pela rodovia e pelas ruas do bairro. Ele foi parado na Rua do
Trevo. O homem, de 43 anos, foi preso em flagrante por contrabando e também
por colocar outros usuários do trânsito em risco. Ele disse que seguiria para Pato de
Minas (MG).

Maconha
Uma denúncia anônima levou a Guarda
Municipal de Cascavel a deter um
adolescente na Praça Wilson Joffre. Ele
estava com três porções de maconha e
R$ 34 trocados, provenientes do
tráfico de entorpecentes. O menor foi
levado à 15ª SDP (Subdivisão Policial).

Acidente na Barão
Duas pessoas ficaram feridas ontem em
um acidente de trânsito na Avenida
Barão do Rio Branco, no Bairro São
Cristóvão, em Cascavel. Segundo
testemunhas, um Fiat Uno seguia pela
Rua Dimas Pires Bastos quando, no
cruzamento com a avenida, acabou
batendo em um Fiat Fiorino. No local
há semáforos, ligados na última sexta-
feira após a revitalização da avenida.
Eloni Lurdes Fernandes e Anderson da
Silva Matos tiveram ferimentos leves.

Arma apreendida
Um revólver calibre 38 foi apreendido
ontem por uma equipe da UPS
(Unidade Paraná Seguro) Norte, em
Cascavel. De acordo com informações
da polícia, a arma com seis munições
intactas estavam na casa de um
homem, que pode ter envolvimento
com a tentativa de homicídio
registrada na Rua Goiabeira, no
Melissa. A vítima, Jonas da Mota
Nunes, de 25 anos, foi atingido por
pelo menos quatro tiros na região das
nádegas. Sem risco de morte, ele foi
levado consciente ao Hospital
Universitário de Cascavel.

Preso em Cafelândia
Está detido na carceragem de Nova
Aurora o homem acusado de abusar da
neta de sua namorada, uma menina de
oito anos, na semana passada em
Cascavel. O idoso foi localizado pela
Polícia Militar de Cafelândia. Segundo a
polícia, a babá da menina chegou até a
casa da avó, que saiu para trabalhar,
quando repentinamente a criança
começou a chorar e contou sobre o
abuso. O homem teria molestado a
menina e fugido na sequência.

RECEITA FEDERAL

Um número alarmante foi divulga-
do ontem pela Delegacia da PRF (Po-
lícia Rodoviária Federal) em Casca-
vel. A cada dia, pelo menos 27 moto-
ristas são flagrados pelo radar mó-
vel da corporação trafegando acima
da velocidade permitida na BR-467.

Um dos últimos flagrantes acon-
teceu na manhã de ontem, quando
o condutor de uma motocicleta, que
seguia no sentido Toledo a Casca-
vel, trafegava a 197 km/h na pista,
que foi projetada para o limite má-
ximo de 110 km/h para veículos
leves e motos e 90 km/h para veí-
culos pesados.

O condutor, que receberá uma
multa de R$ 880,41 e terá a CNH
(Carteira Nacional de Habilitação)
suspensa por um período que os-
cila entre dois e oito meses, teve
sua velocidade captada próximo ao
Contorno Oeste, em Cascavel.

Conforme dados da PRF, somen-
te este ano mais de sete mil moto-
ristas foram flagrados desrespei-
tando os limites de velocidade.
Cabe ressaltar que a BR-467 é uma
das mais ‘curtas’ do Brasil, com

27 flagrantes na
BR-467 por dia

apenas 39,5 quilômetros de exten-
são. Apesar da pista duplicada, o
que em tese reduziria o número de
acidentes no trecho, somente este
ano a rodovia foi responsável por
quase 14% das mortes no trânsito
em Cascavel. De 1º de janeiro até
ontem foram contabilizadas sete
mortes na rodovia apenas no tre-
cho que pertence ao município.

MOTOCICLISTA
foi flagrado
trafegando a 197
km/h próximo ao
Contorno Oeste

PRF CASCAVEL
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Cão comunitário
Ele conquistou o carinho dos

moradores da Rua Joaquim Na-
buco no Parque São Paulo em
Cascavel e hoje é privilegiado por
ter mais que um dono.

Chamado pela maioria como
Pelé, também atende por negão,
mas o nome que mais o represen-
ta é cão comunitário.

Em dias de sol e calor ele
aproveita os gramados para ficar
mais a vontade e dormir ao ar li-
vre, mas à noite tem lugar con-
fortável garantido.

A casinha de madeira foi adqui-
rida com apoio da ONG Sou Ami-
go e todas as refeições são man-
tidas pelos moradores da rua.

“Ele foi abandonado por donos
de uma empresa aqui do bairro e
ficava pelas ruas. Era magro e
maltratado e por isso, nos sen-
sibilizamos em resgatá-lo”, con-
ta Rosineide Kowal Ribeiro, res-
ponsável pela iniciativa.

CUIDADOS
O mesmo cuidado que ela tem com cinco animaizinhos de estimação em casa:
três gatos e dois cachorros é dedicado ao cão comunitário.
“É um cão bem dócil, quando meu esposo chega em casa ele corre e se diverte.
Todos os vizinhos colaboram para levar ração e trocar a água”, lembra Rosineide.
A vizinha dela, Sirlei da Silva Nunes, também tem o cão como animal de
estimação. “A gente acaba criando vínculo e todo mundo gosta dele”, diz ela ao
destacar uma missão à parte do cão comunitário, “ele é o vigilante da nossa rua”.

CÃO COMUNITÁRIO ganhou casinha e cuidados de moradores do Parque São Paulo

 Reportagem: Romulo Grigoli
    Foto: Fábio Donegá
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Hallberg na “matilha”
Mais uma vez, o vereador Fernando Hallberg “enfiou os

pés pelas mãos”. Ele era o principal propositor do Projeto
de Lei que propunha exibição em áudio e vídeo das

licitações e transmissão ao vivo. Como a atual
administração já faz isso, ele pediu a retirada do projeto.

Atacado
O vereador foi atacado por
colegas. Damasceno
Júnior foi claro ao dizer
que “tem vereador que não
sabe o que faz para
aparecer”. Já Jorge
Bocasanta disse que o
mínimo que um
administrador deve ser é
honesto, e que vários
políticos deveriam estar
presos. Bocasanta, sendo
Boca, citou na lista
inclusive o governador
Beto Richa.

Debate
desnecessário
Com o “fala-fala” dos
vereadores a respeito do
pedido de retirada do
projeto, Olavo Santos

mandou um recado sobre a
perda de tempo em
plenário. “Acho
desnecessário todo esse
debate”, citou. Com uma
discussão extensa sobre
um assunto desnecessário,
o resultado foi a sessão
terminar quase às 13h.

Repúdio ao
Santander
A polêmica campanha do
Santander repercutiu
também na Câmara de
Vereadores. Rômulo
Quintino usou a tribuna
para expor as imagens e
falar sobre o que considera
desrespeito. Hoje, a
Câmara vai apresentar uma
moção de repúdio ao
banco, por conta da
exposição de arte.

RELEVÂNCIA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Porto foi o único que não assinou a favor da moção. E
disse que vai votar contra, mesmo não concordando com a
campanha do banco.

 Isso porque considera que o debate tem ganhado um
discurso de ódio e intolerância que beira à violência.

Ele também afirma que “tem coisa em casa muito mais
séria ocorrendo” para os vereadores se preocuparem com a
campanha de um banco.

Dos 21 vereadores, 20 assinaram a moção. Apesar da
polêmica, o que ficou mesmo é a dúvida sobre o que os
vereadores consideram importante para os cascavelenses.
Em sua página social, o ex-assessor do vereador Paulo
Porto, Júlio Caragnano, postou a foto de uma
arquitetura que com o reflexo do sol gera uma imagem
que “parece” pejorativa. Ele questionou se os vereadores
fariam uma moção de repúdio também à arquitetura.

124 intoxicações
por agrotóxico

A médica do setor de
Vigilância em Saúde da
10ª Regional de Cascavel,
Lilimar Mori, deu abertura
à sessão da Câmara de
Vereadores de ontem. Ela
foi convidada para falar a
respeito das doenças ge-
radas a partir do uso de
agrotóxico. Em Cascavel,
são 124 notificações de
contaminação por agrotó-
xico em uma série históri-
ca de 2012 a 2014. A ci-
dade tem a maioria dos
registros da regional com
25 municípios, ao todo,
300 no mesmo período.

De acordo com a médi-
ca, a maior preocupação
ocorre com os ca-
sos que não são
informados. “São

doenças de notificação
obrigatória, mas muitos
casos não são informa-
dos. Existe um trabalho em
andamento com relação a
isso, e é importante saber
o que acontece”, afirma.

Tanto os consumidores,
quanto principalmente os
agricultores e as famílias
deles, são prejudicados pelo
uso de venenos. “Temos
percebido a incidência de
algumas doenças aumen-
tando. Alterações neuromus-
culares, diminuição de força,
dificuldade para andar, e tam-
bém doenças como depres-
são e, o mais preocupante,
o câncer”, lamenta.

Consumo
Cascavel é a cidade do Paraná que mais consome
agrotóxico. Levantamento feito entre os anos de 2014 e
2015 apontou que o município consumiu 5.107,46
toneladas neste período, seguido da UR de Ponta Grossa
com 3.526,73 toneladas e de Toledo com 3.336,95
toneladas.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

Médica explicou a
respeito das doenças
geradas a partir do uso
de agrotóxico
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Campeãs nas quadras

CAMPANHA 100% E LIGA NACIONAL
Antes das quatro vitórias em quatro jogos na fase final da LDU,

com 115 gols marcados e 81 sofridos, o FAG/Cascavel havia sido
campeão também de forma invicta na Conferência Sul da compe-
tição, em junho, em Curitiba. Na ocasião, as vitórias foram sobre
Unochapecó-SC (31 a 21), USCS-SP (27 a 19), UFPR-PR (32 a 4)
e USCS-SP (25 a 21). A atenção da equipe cascavelense se volta
agora à Liga Nacional, competição pela qual receberá o UnC/Con-
córdia-SC nesta quinta-feira, às 20h, no Ginásio da Neva.

FOTOS: LDU

Quatro jogos, quatro vitórias
e o título inédito da LDU (Liga do
Desporto Universitário), que teve
a fase final realizada no fim de se-
mana, em Recife (PE). Essa foi a
campanha do time de handebol
feminino da FAG/Cascavel.

As comandadas do técnico Neu-
di Zenatti venceram o time da Uni-
verso-RJ na disputa do título. An-
tes, haviam passado pela Uninas-

sau-PE (25 a 24), pela própria Univer-
so (26 a 22) e pela UFPA-PA (35 a
15), na fase de grupos.

Capitã e goleira do time, Josiane
Rodrigues falou sobre a dedicação da
equipe para chegar ao resultado:
“este é o nosso primeiro ano jogan-
do a LDU, e a gente treinou muito
para estar aqui. Acredito que a união
e força da equipe fez com que a gen-
te conquistasse o título esse ano. Foi

muito bom, eu pedi esse título para
as meninas, estou muito feliz por
todo o grupo e a gente mereceu
ser campeão. Agradeço ao Neudi,
nosso técnico, e ser campeão da
LDU pela primeira vez, e no meu
último ano, é um orgulho”, desta-
cou a estudante do curso de espe-
cialização em Treinamento Esporti-
vo e Comunicação, que faz este
ano sua despedida da equipe.
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A “gauchada”, recebida sem chimarrão na Câmara de Vereadores ontem, ainda
levou um chá de cadeira. Os membros, presentes desde o início da sessão,
escutaram toda a ladainha dos vereadores e esperaram pela demora da votação
do projeto que institui o Dia do Gaúcho no calendário oficial do Município.
Pelo menos o projeto foi aprovado pela totalidade dos votos.

Debate quente
no “uso do solo”
Os vereadores seguiram um de-

bate quente e de provocações du-
rante a discussão do Projeto 103/
2017. A proposta regulariza edifica-
ções construídas em desacordo
com o Código de Obras ou com a Lei
de Uso do Solo. Isso com o objetivo
de regularizar edificações construí-
das ou em andamento até 30 de
setembro de 2017. O projeto, de
acordo com o Legislativo, colabora
para resolver um problema grave dos

contribuintes cascavelenses mais
antigos e que não conseguem se-
quer alvará de funcionamento por
conta da pendência do Certificado
de Conclusão de Obras.

O problema é que o projeto co-
meçou com um parecer contrário da
Comissão de Justiça da casa. Isso
porque, no projeto de Lei, consta que

a proposta autoriza o Poder Público
a regularizar edificações. Porém, há
restrição constitucional. Isso porque
não é necessária uma autorização
do Legislativo para tal, o que com-
pete apenas ao Executivo.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

Derrubado

FÁBIO DONEGÁ

Mesmo com esses “probleminhas”, o
parecer contrário acabou derrubado

pela maioria dos votos.  A
regularização de edificação não isenta
o requerente do pagamento do ISSQN
(Imposto Sobre Serviços de Qualquer

Natureza) e Taxa de Alvará de
Construção.  “O responsável técnico
deverá apresentar laudo técnico da
obra, descrevendo todas as fases e
materiais utilizados, relatando a

segurança, estabilidade e salubridade
da edificação”, afirma Gugu Bueno,

presidente da casa. A proposta ainda
vai à segunda votação hoje e deve vir

com emendas, inclusive da própria
Comissão de Justiça.

VEREADORES aprovaram lei em primeira votação

Debate quente
no “uso do solo”
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Jacomo: estrutura
para reforço à Saúde

Hospital Municipal
Quanto à possibilidade de fazer
funcionar o hospital municipal na
estrutura, o prefeito afirma que o prédio
deverá ser como um suporte, já que são
60 leitos mais 10 leitos de UTI. “Para
fazer uma estrutura de hospital municipal
seriam necessários R$ 70 milhões.
Podemos até pensar nisso, colocamos
uma rubrica para o hospital no PPA
[Plano Plurianual], mas é um
planejamento em longo prazo. Enquanto
isso precisamos encontrar soluções e não
podemos ignorar a estrutura desse
hospital”, ressalta.

Promessa
A construção de um hospital
municipal foi promessa da antiga
gestão, inclusive com a garantia de um
aporte inicial de R$ 12 milhões por
parte do Governo do Estado. Porém,
a verba até agora não apareceu. “Em
nove meses de governo não
recebemos um centavo do governo do
Estado para isso”, lamenta.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Tatiane Bertolino

Unidades básicas de saúde pre-
cárias e com poucos profissionais.
UPAs lotadas e falta de vagas SUS
nos hospitais de Cascavel. O caos
no setor de saúde, sentido diaria-
mente pelos cascavelenses, moti-
vou o decreto de utilidade pública
para fins de desapropriação do Hos-
pital Jacomo Lunardelli, antigo Hos-
pital Santa Catarina, em Cascavel.

O decreto foi publicado em diá-
rio oficial no último sábado e faz
com que a estrutura não possa ser
explorada para outros fins. A pro-
posta foi apresentada ontem, du-
rante reunião do prefeito Leonaldo
Paranhos com os secretários do
Município. “O próximo passo é fa-

zer o decreto do fato de desapro-
priação. Só que para isso teremos
que fazer um depósito de R$ 7 mi-
lhões. Precisamos agir com respon-
sabilidade”, afirma o prefeito.

A intenção é colocar em funciona-
mento um Estabelecimento Assisten-
cial de Saúde, basicamente um apor-
te para média e alta complexidade.
Além do dinheiro em caixa, o avanço
da proposta também depende de
concurso público para contratação de
profissionais. A Prefeitura vai tentar
conseguir o dinheiro com o Estado e
por isso o prefeito foi, depois da reu-
nião com os secretários, cumprir
agenda em Curitiba com o secretá-
rio de Saúde Michele Caputo Neto.

PREFEITO se reuniu com secretários para discutir proposta
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O Estado brasileiro é perfeito. Considerando que nenhum
país realizou os quatro grandes sonhos que inspiraram as
revoluções burguesas (democracia, liberdade, igualdade e
fraternidade, relativizadas por baixo), consiste em três gover-
nos, três poderes, Ministério Público e eleições a cada dois
anos. Tudo muito caro.

Sendo tão perfeito, por que o Brasil não deu certo, cerca
de quatro mil municípios minguam e vários estados vivem a
iminência do efeito dominó a partir do caos fluminense, já
sentido em MG, RS e esboçado no Paraná pelo montão de
“ajustes” feitos para não afundar?

Porque foi para isso mesmo que o Estado brasileiro foi cons-
truído pelo Big Center (Centrão, para os íntimos). Ao plantar na
Constituição, impunemente, um artificio que suga as energias
dos brasileiros sem piedade para custear a monstruosa dívida
“pública”, mantém os ganhos dos ricos gerando uma conta que
mesmo paga com imenso sacrifício não cessa de crescer.

O sistema presidencial obedece ao script. Os quadrilhões
do PMDB, PT e PP, os postes Temer e Dilma e os iluminados
anteriores a serviço de banqueiros e transnacionais sempre
funcionam assim, sem chance de mudar nas eleições. O
povo nunca escolhe os candidatos. E as pesquisas de (má)
intenção de voto têm opções que vão do péssimo ao pior.

É um sistema perfeito para quem o criou: o Centrão gover-
na em coalizão há mais de três décadas, desde que tramou
com o general Golbery a coisa toda que aí está. E sem demo-
cracia direta tende a completar um século facilmente.

O ESTADO É PERFEITO.
O POVO, INSATISFEITO

 Reforma
Reforma Trabalhista e
Relações Sindicais. Este
será o tema da reunião
semanal da Acic
(Associação Comercial e
Industrial de Cascavel) na
próxima quinta-feira (21).
O tema será abordado e
detalhado pelos advogados
Pedro Furlan e Joaquim
Pereira Alves Junior, dois
especialistas na questão.
A reunião terá início
às 18h45.
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 “O corrupto está tão
fechado e satisfeito em

alimentar a sua
autossuficiência que não se
deixa questionar por nada

nem por ninguém. Constituiu
uma autoestima que se

baseia em atitudes
fraudulentas. Passa a vida

buscando os atalhos do
oportunismo, ao preço de

sua própria dignidade e da
dignidade dos outros”.

Alceu A. Sperança
Escritor

alceusperanca@ig.com.br *Escritor

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

A determinação do
prefeito Leonaldo
Paranhos que
decidiu iniciar um
processo de
desapropriação do
Hospital Jacomo
Lunardelli para
atendimento
público.

A falta de
cuidado dos
motoristas com
a nova
sinalização da
Avenida Barão
do Rio Branco,
que teve dois
acidentes nos
últimos dias.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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MINGUANTE
13/09 - 03h24

CRESCENTE
27/09 - 23h53

NOVA
20/09 - 02h29

CHEIA
05/10 - 15h40

12

Pancada de chuva

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Raquel Dodge, nova
procuradora-geral

da República

AGÊNCIA BRASIL

 Caminhoneiro
A Ecocataratas fará mais
uma edição do programa
Saúde Caminhoneiro. O
evento será nesta quinta-
feira (21), com início às
9h30, ao lado da Vegrande/
Ingá Veículos, no Km 583,
em Cascavel e é destinado
aos caminhoneiros. Serão
ofertados, gratuitamente,
serviços como: exames de
glicemia e visão, cortes de
cabelo, além de
orientações sobre
direção segura.
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Megasena
Concurso: 1968

35 36 39 44 48 52

Dupla sena
Concurso: 1694

01 09 10 20 41 441º sorteio

08 12 15 20 31 322º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1561

03 05 06 07 08 12 13 15
16 18 20 21 22 24 25

Quina
Concurso: 4484

10 18 22 45 55

Timemania
Concurso: 1083

03 39 40 47 62 75 80
TIME DO

Lotomania
Concurso: 1797

08 09 10 13 20 24 25
36 38 40 46 50 64 66

68 85 88 89 91 98
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5215

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

62637
14971
42176
88888
47348

SÉRIE B
19h15 América-MG x Vila Nova
21h30 Guarani x Paraná Clube

ESPANHOL
15h Valencia x Málaga
17h Barcelona x Eibar

ITALIANO
15h45 Bologna x Internazionale

ALEMÃO
13h30 B. M’gladbach x Stuttgart
15h30 Schalke 04 x Bayern de Munique
15h30 Wolfsburg x Werder Bremen
15h30 Augsburg x RB Leipzig

SUL-AMERICANA
19h15 Estudiantes x Nacional (PAR)
19h45 Jr Barranquilla x Cerro Porteño

COPA DA LIGA INGLESA
15h45 Aston Villa x Middlesbrough
15h45 Crystal Palace x Huddersfield
15h45 Wolverhampton x Bristol Rovers
15h45 Burnley x Leeds United
15h45 Leicester x Liverpool
15h45 Bournemouth x Brighton
15h45 Brentford x Norwich
15h45 Bristol City x Stoke City
15h45 West Ham x Bolton
16h Reading x Swansea

JOGAM HOJE

 Vindo de uma vitória ainda co-
memorada pelos torcedores dian-
te do Londrina, com direito ao gol
que garantiu os três pontos e uma
vaga no G4 marcado praticamente
no último lance do jogo, o Paraná
Clube desafia o Guarani nesta ter-
ça-feira, pela 25ª rodada da Série
B. O duelo, no Brinco de Ouro da

 O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Coronel Marinho,
afirmou que não punirá o árbitro adicional Eduardo Valadão, um dos princi-
pais personagens da polêmica que envolveu o gol de braço marcado por
Jô, na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco. De acordo com o Coronel Marinho, o
árbitro adicional estava concentrado em ver se a bola entraria ou não, e
assim não conseguiu ver o movimento do Jô para finalizar a bola.

Árbitro de vídeo
Após os constantes erros de
arbitragens nas últimas rodadas,
incluindo o gol de mão de Jô, o
presidente da CBF, Marco Polo Del
Nero, ordenou à comissão de
arbitragem que seja antecipado o
uso do recurso de árbitro de vídeo
no Campeonato Brasileiro.
Anteriormente, por economia, a
confederação vinha protelando a
implantação do sistema que
provavelmente ficaria para 2018.
Em nota, a CBF “determinou que o
Árbitro de Vídeo seja aplicado o
quanto antes nas partidas do
Brasileirão - Série A”.

Princesa, em Campinas (SP), está
marcado para as 21h30. A vitória
sobre o Tubarão foi a terceira se-
guida da Gralha, que chegou ao
quinto jogo seguido de invencibili-
dade no campeonato e espantou
de vez as dúvidas sobre como se
comportaria o time após a contur-
bada saída do técnico Lisca.

Punição descartada

PARANÁ CLUBE

Paraná: embalado,
empolgado e no G4
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O escritor Reinaldo Moraes, com Antonio de Jesus, Regina
Sperança, Teresinha Braga, a bibliotecária Denise Farias e
Maria Lúcia Periotto durante o bate-papo na Biblioteca Pública
Sandálio dos Santos

DIVULGAÇÃO

Laidi Urban, Emilio Fernando Martini e Chirley Taina Kaul,
voluntários na Pesca do Lago

Quebra NozesQuebra NozesQuebra NozesQuebra NozesQuebra Nozes
O espetáculo Quebra Nozes
será apresentado de 3 a 5
de novembro, no Teatro
Municipal de Cascavel. A
promoção é da Escola de
Dança Class. Toda a renda
será destinada para a Apae

de Cascavel.

oOo
A fantástica história de

Clara e seu boneco Quebra
Nozes, em uma viagem

encantada do Reino das
Neves até o Reino dos

Doces, contada por meio da
dança. Ingressos estarão

disponíveis a partir do dia
 25 deste mês.

Bom NegócioBom NegócioBom NegócioBom NegócioBom Negócio
P a r a n áP a r a n áP a r a n áP a r a n áP a r a n á

Hoje começa mais uma
turma do Programa Bom
Negócio Paraná. As aulas
ocorrerão às segundas e

terças, na
Unioeste (Universidade
Estadual do Oeste do

Paraná), das 19h às 21h40.
O objetivo é capacitar
microempreendedores
individuais, micros e

pequenos empresários na
gestão dos negócios.

Anjos do BemAnjos do BemAnjos do BemAnjos do BemAnjos do Bem
A quarta edição do livro Anjos do Bem será  lançada nesta

quarta-feira, no auditório da Univel, às 19h30. O diferencial
desta edição, além das vivências dos pacientes da

Uopeccan, é a capa, que foi escolhida por meio de um
concurso cultural. A entrada é gratuita e aberta ao público.

S e t e m b r oS e t e m b r oS e t e m b r oS e t e m b r oS e t e m b r o
A m a r e l oA m a r e l oA m a r e l oA m a r e l oA m a r e l o

A Secretaria de Saúde de
Boa Vista realizará

atividades em alusão ao
Setembro Amarelo. Será dia
26.Todos estão convidados
a participar usando a cor

amarela.

Cascavel RosaCascavel RosaCascavel RosaCascavel RosaCascavel Rosa
Sexta-feira tem o jantar em comemoração aos cinco anos

do Cascavel Rosa. Garanta o seu convite.
O evento será no Tuiuti, às 20h. Informações pelos

telefones Telefone: (45) 3039-3501 e (45) 99971-1192.

Livro e filmeLivro e filmeLivro e filmeLivro e filmeLivro e filme
O escritor Solivan Brugnara, integrante do Projeto Livrai-
Nos!, estará presente na 36ª Semana Literária e Feira do

Livro do Sesc/Cascavel para lançar o seu novo livro,
Delírios. Durante o evento será apresentado o

curta-metragem A Dor é Colorida, também de sua autoria.
Será dia 21, às 18h30, no Sesc.

Experiência é o nome
que nós damos aos

nossos próprios erros.
Oscar Wilde

DIVULGAÇÃO

A bela MONICA
CRISTIANE
SILVA

AÍLTON SANTOS
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Capotamentos
Três capotamentos em menos de 24 horas foram
atendidos pelo Corpo de Bombeiros de Cascavel.

Algumas pessoas tiveram ferimentos considerados
graves, porém, sem risco de morte. Em um dos casos,

antes de capotar o veículo derrubou um poste.
 Pág.  24

Professores vão às urnas
Mais de 72 mil professores escolhem hoje as diretorias estadual e regional,

além do Conselho Fiscal da APP-Sindicato, a maior entidade sindical do Estado.
Em Cascavel, duas chapas foram inscritas e concorrem à direção regional do

núcleo sindical. Os nomes dos eleitos serão conhecidos ainda hoje.
 Pág.  11

Cascavel Futsal
terá dois jogos
pela Série Ouro

PÁGINA

27

Avança proposta
de estatização do
Jacomo Lunardelli

PÁGINA

04
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PLACAR DE ONTEM

BRASILEIRÃO
Palmeiras ? x ?  Coritiba

Temer vai discursar na ONU
O presidente Michel Temer

embarcou na manhã de ontem
para os Estados Unidos, onde
participa de jantar com o pre-
sidente do país, Donald Trump,
e fará o discurso de abertura
da Assembleia Geral da Orga-
nização das Nações Unidas
(ONU). Com a viagem de Temer,
o presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia, as-
sume temporariamente a Pre-
sidência da República.

Ainda hoje, em Nova York,
Temer será recebido por Trump
para o jantar. Também devem
participar os presidentes da
Colômbia, Juan Manuel San-
tos, e do Panamá, Juan Car-
los Varela, e a vice-presidente
da Argentina, Gabriela Michet-
ti. A crise na Venezuela deve
ser um dos temas a serem tra-
tados pelos presidentes.

ABERTURA
Hoje, Temer fará o discurso de abertura da 72ª Assembleia Geral da
ONU, seguindo a tradição da organização de que o Brasil é o primeiro a
ter palavra desde 1947. Será a segunda vez que Temer discursará na
abertura do evento das Nações Unidas. No ano passado, ele reiterou o
compromisso “inegociável” do Brasil com a democracia e abordou alguns
conflitos internacionais, como o entre Israel e Palestina e a guerra da Síria.
Segundo o representante permanente do Brasil junto às Nações Unidas,
Mauro Vieira, entre os destaques do discurso deste ano devem estar os
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e o Tratado para Proibição de
Armas Nucleares, que deve ser ratificado por 26 países, entre eles o
Brasil, na quarta-feira (20).

REFORMA POLÍTICA VOLTA ÀS DISCUSSÕES
As duas propostas de reforma política (PECs 77/03 e 282/16) voltam à pauta
do Plenário nos dias 19 e 20 de setembro. O Congresso tem até o dia 7 de
outubro para fazer mudanças nas regras eleitorais para que possam valer
em 2018. Hoje, os deputados poderão voltar a debater a PEC 77/03, que
define novo sistema eleitoral e cria um fundo público para financiar
campanhas eleitorais.
Na semana que passou, as
votações dessa PEC não
avançaram. Os partidos maiores
apresentaram emendas
aglutinativas para tentar incluir
em uma única votação as
mudanças no sistema eleitoral e a
criação do fundo, mas não houve
apoio do Plenário para aprovação. PLENÁRIO terá sessão extra nesta terça-feira

DIVULGAÇÃO
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Quem trabalha em lugares isolados ou
se dedica a tarefas que favoreçam o
seu anonimato pode esperar um dia
bastante produtivo. Cor: lilás.

horóscopo

To
ur

o

Os empreendimentos de hoje tendem
a ser bem-sucedidos. Com suas emo-
ções à flor da pele, não terá dificuldade
para expressar os seus sentimentos.
Cor: preto.

Li
br

a

O setor profissional recebe poderosas
vibrações. Interesses em comum vão
fortalecer a relação com seu par. Dia
favorável para novos contatos de tra-
balho Cor: marrom.

E
sc

or
pi

ão

Quanto mais confiante você se mos-
trar, mais sucesso fará neste dia. O
astral revela sua enorme criatividade.
Cor: vermelho.

G
êm

eo
s Aproveite o astral para melhorar as

suas condições financeiras e profissio-
nais. Terá uma maior percepção do
seu próprio valor. Cor: rosa.

C
ân

ce
r Você estará no ápice da sua autono-

mia, podendo conquistar o seu espaço
e realçar a sua individualidade. Dia
excelente para novas amizades. Cor:
creme.

Sa
gi

tá
rio

Medite sobre as coisas que dá valor e
veja se há correções a fazer em seu
comportamento. Semana promete na
questão amorosa. Cor: creme.

C
ap

ric
ór

ni
o O dia é ideal pra trocar experiências e

trabalhar em equipe. Ser feliz é tudo o
que se deseja. Dia propício para valo-
rizar as amizades. Cor: verde.

Le
ão

Eis um dia em que terá maior necessi-
dade de recolhimento. Trabalho que
favoreça o seu anonimato conta com
boas vibrações. Cor: laranja.

V
irg

em

Saberá captar com facilidade o de-
sejo dos outros, daí o seu sucesso
junto ao público. Quanto mais envol-
vido com sua profissão, maior sua
popularidade. Cor: preto.

A
qu

ár
io Tudo o que você conseguir neste dia

será fruto do seu trabalho e não faltará
motivação para aumentar sua renda
mensal. Cor: azul.

Pe
ix

es

O dia de hoje é oportuno para se dedi-
car a uma atividade com a qual se iden-
tifica. A fase é muito promissora para
quem trabalha com entretenimento. Cor:
creme

ANJO HAAMIAH
Parabéns!

Salmo do Dia Salmo 85:2- 5

Perdoaste a iniqüidade do teu povo; co-
briste todos os seus pecados. Fizeste
cessar toda a tua indignação; desvias-
te-te do ardor da tua ira. Torna-nos a
trazer, ó Deus da nossa salvação, e faze
cessar a tua ira de sobre nós. Acaso
estarás sempre irado contra nós? Es-
tenderás a tua ira a todas as gerações?

Amilton Almeida, Marcelino Pereira Duarte, Maria Amé-
lia Oliveira, Lucia Cassol, Mayara Popiolek, Roberto
Ribeiro de Andrade, Antônio de Menech, Lauri da Silva
e Leocir Luis Lira

stá chegando a vez de Cas-
cavel entrar no clima da
maior festa alemã brasilei-
ra. Nos dias 22, 23 e 24

de setembro, no Centro de Conven-
ções e Eventos de Cascavel, será
realizada a primeira edição do
evento voltado para celebrar as tra-
dições germânicas, disseminando
a cultura por meio da gastronomia,
da música e da dança, além de va-
lorizar as cervejarias artesanais e
as microcervejarias, que vão dispo-
nibilizar vários rótulos de chopes
de estilos e sabores variados.

Cascavel é a quinta e última ci-
dade a receber neste ano de 2017
o Circuito Oktoberfest, depois de
Londrina, Ponta Grossa, Curitiba e
Maringá. Voltada para todas as ida-
des, a festa reúne diversos atrati-
vos, promovendo momentos de ale-
gria e descontração.

O Circuito Oktober fest conta
com a chancela de Blumenau, sede
da  festa-mãe, reconhecida interna-
cionalmente pela sua grandiosida-
de, simpatia e organização. Por
conta disso, oferece aos cascave-
lenses o mesmo padrão de quali-
dade de público, segurança, ofer-

 Cascavel terá a 1ª OKTOBERFEST

Os cascavelenses poderão curtir muita
música, dança, comidas típicas de
diversas etnias convidadas e o carro-
chefe da festa, o chope. A maior festa
alemã brasileira acontece, no Centro de
Convenções e Eventos de Cascavel.

ta de atrações e gastronomia,
mesmo que em tamanho menor.
Os atrativos também respeitam
as tradições e os costumes ger-
mânicos com um toque muito
paranaense: as demais etnias
convidadas.

SERVIÇO:
OKTOBERFEST CASCAVEL
Data: 22, 23 e 24 de setembro
Local: Centro de Convenções e
Eventos de Cascavel  (R.
Fortunato Beber, 987 - Cascavel.)

HORÁRIO:
 22/09 (Sexta-feira) – Abertura às
17 horas e encerramento às 22h
23/09 (Sábado) -  Abertura às 11h
e encerramento às 22h .
24/09 (Domingo) - Abertura às
11h e encerramento 22h.
Classificação: livre  (Menores de
18 anos somente acompanhados
dos pais).

PONTOS DE VENDA
www.diskingressos.com.br,
Cheia de Charme (Rua Souza
Naves, 4081, sala 05), Planet Play
(Av. Toledo, 432, Centro) e Ótica
Diniz (Av. Brasil, 6605, Centro).

E

VALORES
Inteira R$ 22,00 / Meia-entrada
R$ 11,00.
Menores de 12 não pagam.
Entrada gratuita na sexta-feira
para as primeiras mil
pessoas que chegarem no
horário entre 17h e 19h.
Sábado e domingo, das 11h às
13h, as primeiras 1.000 pessoas
que chegarem não pagam
ingresso.

A meia entrada é válida para
estudantes, doadores de
sangue, idosos acima de 60
anos, pessoas com
necessidades especiais e 1
acompanhante e pessoas com
câncer.

FOTO ILUSTRATIVA/ DIVULGAÇÃO

Quem nasce sob esta influência, servi-
rá a Deus devido a sua grande inteligên-
cia e consciência adquirida através de
estudos (como autodidata) e leituras di-
versas. Sua sabedoria será utilizada por
Deus para a unificação de todas as re-
ligiões do mundo, que será então cha-
mada de Universalista. Será simpático
aos problemas de todas as pessoas,
conseguindo até mesmo resolvê-los
usando sua prodigiosa intuição. Defen-
derá calorosamente as liberdades
individuais e lutará contra o pre-
conceito. Terá grande facilidade
em aceitar coisas que outras pes-
soas consideram surpreendentes
ou incompreensíveis.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

RECORD • O RICO E LÁZARO

MALHAÇÃO
Ellen decide aceitar a bolsa para o

Colégio Grupo e Lica comemora. An-
derson teme que Tina se incomode com
o presente que ganhou de Samantha.
Clara revela a Lica que Edgar voltou a
ser o diretor da escola. Lica fica mago-
ada por Marta não ter lhe contado que
retirou a queixa contra Edgar. Ellen se
preocupa com o clima de competição
entre escolas na Balada Cultural.

NOVO MUNDO
Thomas relembra de seu acidente.

Hugo exige que Elvira conte a verdade
para Joaquim. Dalva e Lurdes incenti-
vam o romance entre Nívea e Olinto.
Greta envenena a água de Wolfgang.
Sebastião mente para Bonifácio para
não pagar suas dívidas. Elvira conta a
Joaquim que eles nunca foram casa-
dos. Peter bebe a água sabotada e Gre-
ta fica aflita. Viriato chega para ver a
peça apresentada por Elvira. Sebastião
observa Matias libertar seus prisionei-
ros. Viriato convida Elvira para trabalhar

na reabertura de seu teatro. Matias e
Diara são presos. Dom Pedro é sauda-
do ao chegar ao Paço como Imperador.

PEGA PEGA
Eric se preocupa ao saber que Lui-

za e Antônia estão atrás da ex-babá de
Bebeth e dá dinheiro para Isabel se afas-
tar da cidade. Pedrinho conta a Luiza
que, segundo Athaíde, as provas do
acidente de Mirella foram adulteradas.
A foto de Mônica é divulgada na mídia
como foragida da Polícia. Evandro re-
solve fugir com Mônica. Eric repreende
Douglas por ter contratado Mônica.

NO LIMITE DA PAIXÃO
Influenciada pela enfermeira, Frida

engana os diretores do hospital dizen-
do que seu marido se aproveitou de um
acidente para interná-la e assim poder
viver ao lado de sua amante. Ela ainda
diz que o marido levou seu filho com
ele. Maciel ouve quando Otávio telefo-
na para o Dr. Ramos e pede que sejam
refeitos os testes de DNA de Fernandi-

nho e João Manuel. Otávio entrega a
Frida a solicitação de divórcio.

CARINHA DE ANJO
Gustavo e Cristóvão ficam chocados

ao verem Flávio com Noemia. A dona
da rede de hotéis diz que só assinará o
contrato após eles avaliarem o currícu-
lo de Flávio. Dulce Maria conversa com
o pai de Lúcia e pede para que ele re-
pense sua atitude de ir embora de casa,
pois sua filha está sofrendo. Vitor con-
ta para Gustavo, Gabriel e Estefânia so-
bre a atitude de Dulce.

O RICO E LÁZARO
Escondido, Asher atira uma flecha

e assusta o cavalo, que sai em dispa-
rada. Joaquim e Edissa se seguram
para não caírem da carroça. Nebuzara-
dã ordena que os guardas os sigam.
Asher consegue alcançar a carroça e
ajuda os fugitivos. Zac trata Malca com
frieza. Arioque oferece um jantar para
Shag-Shag na Casa da Lua. Asher leva
Joaquim e Edissa até a casa de Joana.

DIVULGAÇÃO

 • SBT
 • RECORD

Aurora não se intimida com ameaça de Rubinho
Aurora não denuncia a presença de Rubinho em

sua casa. Joyce pede que Edinalva leve Neide para
rezar. Zeca vende seu ônibus de festa e Jeiza lamen-
ta. Caio e Jeiza namoram. Elvira vê Rubinho e desper-
ta a atenção de policiais, mas o bandido consegue
fugir. Dita se preocupa com o vício de Silvana. Bibi
conta a Rubinho que alugou a casa para se mudar
com ele e Dedé. Ivan aceita ser rezado por Neide para
satisfazer Joyce. Elvira explica a Bibi seu plano para
pressionar Solange/Irene, com a ajuda de Sabiá. Caio
desconfia da gravidez de Irene. Silvana perde uma gran-
de quantia no jogo e entra em contato com um agiota.
Rubinho afirma a Carine que manterá contato com ela.
Sabiá aceita participar do plano de Elvira. Ruy ignora
Ivan e Ritinha o repreende. Irene encontra o falso perfil
social de Elvira na internet.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

 IT - a coisa
Sala 1: Qui a Qua  14h - 16h30 (dublado)
Sala 1: Qui a Qua  19h - 21h30 (legendado)

 O Que Será de Nozes 2
Sala 2: Qui a Qua 14h - 15h50 - 17h40

 Emoji: O Filme
Sala 2: Qui a Qua  19h30 - 21h30 (3D)

 Feito na América
Sala 3: Qui a Qua 14h40 - 16h50 (dublado)
Sala 3: Qui a Qua 19h - 21h10 (legendado)

 A Lei é Para Todos
Sala 4: Qui a Qua  17h - 19h10 - 21h20 (dublado)

 Lino
Sala 4: Qui a Qua  14h40 (dublado)

 It - A Coisa
Sala 1: Qui a Qua 16h20 - 19h05 - 21h40

 Emoji - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 14h30 (3D)
Sala 2: Qui a Qua 13h30 - 15h20

Feito na América
Sala 2: Qui a Qua 17h10 - 21h50 (dublada)
Sala 2: Qui a Qua 19h30 (legendado)

SHOPPING WEST SIDE
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Vem aí Mostra de Profissões
e Revisa Enem Unipar

Importantes eventos do calendário da Unipar já estão
programados; fique dê olho, prepare-se para o seu futuro

Excelência no ensino, dinamismo,
evolução nos experimentos e desco-
bertas científicas. A Universidade
Paranaense – Unipar cresce em qua-
lidade e em tradicionalismo. São mais
de quatro décadas de comprometi-
mento com a sociedade e formação
de profissionais para o mercado de
trabalho e especialistas.

Com portas abertas à comuni-
dade, a Universidade oferece diver-
sos projetos durante todo o ano,
incluindo palestras nas escolas e
empresas – projeto Dialogando
com você, eventos nas praças, com
testes de saúde, orientações jurí-

dica, empresarial e outras. Também
oferece o Profissional por Um Dia,
em que o estudante se inscreve para
vivenciar um dia na Universidade,
participando de aulas teóricas e prá-
ticas do curso de interesse.

Neste semestre, dois projetos
que são sucesso já estão agenda-
dos. Os alunos do ensino médio
estão convidados para a Mostra de
Profissões, que acontecerá no pró-
ximo dia 3, podendo tirar dúvidas
sobre campos de atuação profissio-
nal, remuneração. Outro projeto que
auxilia o jovem a ingressar no ensi-
no superior é o Revisa Enem, com

DIVULGAÇÃO

aulas gratuitas de revisão para a
prova do Enem. As aulas serão re-
alizadas em três sábados – 30 de
setembro, 07 e 28 de outubro.

O mês de agosto também foi
marcado pela primeira edição do
projeto Unipar Compartilhando Co-
nhecimento. Foram mais de trinta
palestras simultâneas, sobre temas
diferenciados, integrando mais de
1.500 estudantes com o universo
acadêmico. Outra data importante
para a Universidade é a do Vestibu-
lar 2018, que acontece no dia 03
de dezembro, agende essa data. As
inscrições iniciam em outubro.

OUTRO evento especial neste ano foi o ciclo de palestras Unipar
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No Bairro Pioneiros Catarinen-
ses, região oeste de Cascavel, há
indignação por parte da população.
Na última semana, o motorista de
um caminhão não viu a lombada
presente na Rua do Cowboy, proxi-
midades da Avenida Tancredo Ne-
ves, por falta de sinalização horizon-
tal. Alguns caminhões apresenta-
ram problemas supostamente em
função da falta de sinalização.

Michelle Zawoski, que trabalha
na região, conta que na semana
passada um caminhão, que trafe-
gava no sentido BR-277/Tancredo
Neves, quebrou e os vidros ficaram
espalhados pelo chão. “O motoris-
ta não quis esperar, mas quem de-
via pagar a conta é a Cettrans [Com-
panhia de Engenharia de Transpor-
te e Trânsito]”, sugere.

Michelle relata que desde que veio trabalhar no bairro, há mais de um ano,
solicita à companhia a pintura das vias do Pioneiros, em especial a
lombada. “Não tem como ver a lombada aqui, não há pintura alguma no
chão” diz. Além da falta da sinalização horizontal, as placas presentes
estão tortas, e em mau estado de conservação.
O próprio Hoje News, há mais ou menos dois meses, relatou a falta de
sinalização no bairro, mas até agora não foram tomada as devidas
providências. Segundo o presidente da Cettrans, Alsir Pelissaro, será feita
toda a sinalização horizontal no bairro, mas como estão executando várias
obras na cidade, pode demorar um pouco. “Vamos ter de contratar uma
empresa terceirizada” diz ele que informa que a Cettrans “está fazendo o
possível para atender as demandas da população”.

Muito tempo

CACOS DE VIDRO na Rua
do Cowboy após veículo não
notar lombada por falta de

sinalização

FOTOS: AÍLTON SANTOS

Sem
sinalização
Sem
sinalização

LOMBADA SEM
sinalização horizontal e
com placas precárias.


