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72 km/h
A chuva, acompanhada de

fortes rajadas de vento,
provocou estragos em

Cascavel ontem. Os ventos
chegaram a 72 km/h e

derrubaram várias árvores.
Os primeiros atendimentos

do Corpo de Bombeiros
começaram às 9h, mas não

houve registro de feridos ou
desabrigados.
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Menos zonas eleitorais
O Fórum Eleitoral de Cascavel abrirá hoje e só retomará o atendimento ao público no

dia 27 de outubro. A medida é para adequação às mudanças, após a extinção de
duas zonas eleitorais. As zonas 184 e 185 deixarão de existir. Os eleitores migrarão

para as zonas 185 e 67, mas continuarão votando nos mesmos locais.
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Cascavel a um
jogo da final
da Taça FPF

FÁBIO DONEGÁ



ESPORTE 27CASCAVEL, 20 DE OUTUBRO DE 2017

A Taça FPF afunilou e dos 10 times
que iniciaram a competição no último
dia 5 de agosto os dois que disputa-
rão o título, e consequentemente uma
vaga na Série D do Campeonato Bra-
sileiro, serão conhecidos neste domin-
go, com a rodada de volta da semifi-
nal. No Estádio Olímpico Regional, o
FC Cascavel recebe o Rio Branco às
11h num jogo em que só a vitória lhe
interessa, depois de empate por 2 a 2
no jogo de ida, em Paranaguá.

Nova igualdade, independentemen-
te do placar, levará a decisão da vaga
para os pênaltis. Quem perder dará
adeus à competição. Para o FCC, a vitó-
ria é importante também para a soma-
tória geral de pontos, que definirá os
mandos de campo da decisão do título.

Sem vencer há quatro jogos, o
time cascavelense foi ultrapassado na
liderança da classificação geral pelo
Maringá FC, que emplacou três vitóri-
as seguidas nos últimos jogos e na
última delas assumiu o topo da tabe-
la, com 26 pontos contra 23 do FCC.

Para voltar à liderança geral, a Ser-
pente Aurinegra precisa vencer o Rio

Vencer ou vencer

Sub-19
O time sub-19 do FC Cascavel
desafia a equipe do Coritiba
neste domingo, às 10h30, no
Centro de Treinamento Bayard
Osna, em Colombo. Mesmo
desfalcada, a serpente viaja em
busca dos três pontos. A
partida é válida pela 3ª rodada
da 3ª fase do Campeonato
Paranaense da categoria. Nos
dois primeiros jogos desta
etapa da competição, o FC
Cascavel soma uma derrota em
Londrina para a Portuguesa
Londrinense e um empate em
casa com o Andraus. Esta será
a última partida do turno.

Acostumado a encontrar os portões do Olímpico abertos, sem a co-
brança de entrada, o torcedor cascavelense novamente terá o acesso
facilitado para acompanhar a partida do FC Cascavel na Taça FPF. A dife-
rença é que neste domingo será cobrado um quilo de alimento não pere-
cível por pessoa. A ação tem cunho social, pois tudo que for arrecadado
será repassado ao Provapar da cidade.

AÍLTON SANTOS

Branco e torcer para que o Toledo
vença o Maringá FC no outro jogo
semifinal, também às 11h deste do-
mingo, no Norte do Estado. Na roda-
da de ida da semi, o time maringaen-
se venceu por 2 a 0 no Oeste.

SUB-17
O FC Cascavel Sub-17 tem uma
grande decisão neste sábado, às 10h,
no CT do clube, localizado aos fundos
da Vetrasa Caminhões, na BR-277,
sentido Curitiba. A equipe
comandada por Juliano Lenz recebe o
Atlético e precisa vencer. Além disso,
terá que torcer por combinações de
resultados para classificar-se para a
próxima fase do Campeonato
Paranaense da categoria. Terceiro
colocado no Grupo F, o FCC precisa
vencer torcer para que o Colorado, em
casa, perca para o Coritiba, também na
manhã deste sábado. Assim, a equipe
cascavelense se classificaria como
segundo melhor terceiro colocado.

1 KG DE ALIMENTO
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Uma reunião reunindo vários
secretários municipais de Cascavel
deu início as discussões do “Pla-
no Diretor do Calçadão” que tem
por finalidade regular a ocupação e
normatizar o funcionamento das ati-
vidades específicas na área central
da cidade. De acordo com o secre-
tário de Desenvolvimento Econômi-
co, João Aberto Soares, o plano em
discussão vai estabelecer as dire-
trizes das ações públicas e tam-
bém do setor privado da área com-
preendida entre as ruas Paraná, Rio
Grande do Sul, Barão do Cerro Azul
e Sete de Setembro, incluindo a
Avenida Brasil e transversais.

“Toda essa discussão visa es-
tabelecer objetivos estratégicos
para urbanização e revitalização de
toda esta área e determinar ações

Calçadão terá
Plano Diretor

Secretarias unidas contra a dengue
 Seguindo as orientações da Sala Nacional de Coordenação e Controle, do

Ministério da Saúde, no período de 23 a 27 de outubro Cascavel fará parte da
Semana Nacional de Mobilização do Setor da Educação, Assistência Social e

Saúde no Combate ao Aedes aegypti. As três secretarias intensificarão os
trabalhos de sensibilização da população para ações de combate ao mosquito

transmissor de dengue, zika vírus e febre chikungunya.
De acordo com a diretora do Departamento em Vigilância, Beatriz Tambosi,

as redes de Educação, Assistência Social e Saúde organizarão ações
educativas, de promoção e de prevenção, “visando a uma ampla mobilização

para o controle do vetor no âmbito intersetorial no Município”.

do Poder Público para a gestão e
manutenção de toda esta região”,
detalhou o secretário. Os secretá-
rios voltam a se reunir no próximo
dia 2, quando sugestões e encami-
nhamentos das ações começarão
a ser definidas.

Reunião
aconteceu

ontem entre os
secretários
envolvidos

SECRETARIAS
A proposta envolve as secretarias
de Obras Públicas, Meio
Ambiente, Cultura, Finanças,
Planejamento, Desenvolvimento
Econômico, Esportes e Lazer,
Cettrans, Administração e
Guarda Municipal.

SECOM
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Infraestrutura
Na infraestrutura urbana, a principal ação está voltada

à conclusão das obras do PDI. Também está prevista a
implantação do projeto Rua Segura no entorno das

escolas, por meio da recuperação e da pavimentação,
faixas elevadas de pedestres, plano de acessibilidade e

também recuperação de calçadas.

orçamentário

 A Secretaria de Educação é a segunda com o
maior montante da verba do ano que vem. São
mais de R$ 270 milhões. Dinheiro que vai
para merenda, para reforma e ampliação de
escolas, reforma e ampliação de centros de
educação infantil, aquisição de equipamentos e
mobiliários, entre outras ações.

 Saúde
A Secretaria de Saúde tem, para

2018, mais de R$ 300 milhões
previstos. É a pasta com mais

‘grana’ para ser investida. Para
2018, a reforma, a ampliação e a
construção de diversas unidades

básicas estão previstas. No
Colméia, Cancelli, Los Angeles,

Claudete, Cidade Verde, Morumbi,
Guarujá, Tolentino, Rio do Salto.

Há proposta também de construir
a farmácia básica III, anexa à UPA

Veneza. Mais de R$ 6 milhões
estão comprometidos para
construção de um Centro de

Atendimento Ambulatorial de
Especialidades. E mais de R$ 9

milhões para aquisição de
medicamentos.

Na infraestrutura,
continuidade das
obras do PDI é a

principal previsão

E ducação
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VESTIBULAR 2018:
Lançada, campanha foca

diferenciais da Unipar

 Em Umuarama,
evento aconteceu
no Teatro Unipar,
com transmissão

via web para todas
as Unidades da

Instituição

A Universidade Paranaense reuniu seus cerca de
dois mil funcionários para discutir o tema e as estratégias
de campanha do seu próximo vestibular, marcado para o
dia 03 de dezembro. ‘A escolha certa’ é o slogan que guia
as peças publicitárias. Diretores, coordenadores de cur-
sos, professores e profissionais dos setores administrati-
vos participaram do encontro de interação e motivação,
transmitido pela web para todas as Unidades Universitá-
rias da Unipar. O evento foi organizado pela Diretoria
Executiva de Gestão da Cultura e Divulgação.

O Reitor Carlos Eduardo Garcia prestigiou. Em
seu discurso, ele salientou a necessidade da união
para a realização de um bom trabalho de projeção das
novidades oferecidas neste vestibular.

“Temos que aproveitar o nosso dinamismo para
que possamos alcançar êxito nessa empreitada”, sen-
tenciou, elogiando o empenho das equipes que partici-
pam direta e indiretamente do processo. “Tenho plena
segurança que farão, daqui para frente, também um
bom trabalho, pois confio na capacidade, na dedica-
ção e na inspiração de todos”, emendou.

Na sequência, a diretora de Instituto, professora Giani
Colauto, fez uma explanação de todas as propostas novas
que a Unipar está oferecendo. Falou da modalidade semi-
presencial – com 41 cursos de graduação – e das metodo-
logias ativas, que no próximo ano serão expandidas para
todos os cursos (este ano só o curso de Odontologia está

“A escolha certa”
Durante o evento de lançamento da campa-

nha do vestibular, Reitor e diretores se preocupa-
ram em responder por que a Unipar é a escolha
certa para o vestibulando, de acordo com o que
afirma o slogan da campanha. Solidez, serieda-
de e visão de futuro da Instituição foram os predi-
cados sublinhados. “Os fundadores da Unipar
chegaram a Umuarama quando a cidade ainda
desabrochava [tinha apenas 12 anos de emanci-
pação] e instalaram aqui uma escola de ensino
superior; mas esse vanguardismo não para aí:
com o tempo, o investimento na formação de um
quadro de professores coeso e qualificado foi
outra grande prova de empreendedorismo, fator
que impulsionou seu crescimento e garantiu sua
solidez”, destacou a professora Giani. Ela lem-
brou, também, que a Unipar está entre as primei-
ras IES (Instituições de Ensino Superior) do Brasil
a investir na graduação semipresencial.

adotando). Essa ferramenta está disponível a partir de con-
vênio firmado entre Unipar e Google for Education.

Festivo também foi o lançamento do Vestibular para
a comunidade acadêmica. Em Cascavel, a campanha
foi apresentada com show da banda Bang Blues e fogos
de artifício. O diretor da Unidade, professor Gelson Ue-
cker, apresentou os coordenadores dos cursos presen-
ciais e chamou a atenção para os diferenciais e potenci-
alidades da Unipar – a única Universidade presencial
privada de Cascavel, o que lhe confere mais autonomia
para a criação de cursos, mais professores com a
titulação de mestres e doutores, mais projetos de ensi-
no, de pesquisa e de extensão.

Acadêmica de Engenharia Civil, Maria Helena da
Silva, e banda

Diretor da Unidade, professor Gelson Uecker, e os
coordenadores de cursos presenciais

Saiba mais - acesse
vestibular.unipar.br –

inscrições abertas

Colaboradores conhecem campanha do Vestibular em primeira mão
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A LDO (Lei de Diretrizes Orça-
mentárias) está em discussão na
Câmara de Vereadores e até foi
motivo de audiência pública na
quarta-feira – sem participação po-
pular, diga-se de passagem.

O que muita gente não sabe é
a importância dessa lei para o Mu-
nicípio. Ela é a segunda amarra do
tripé orçamentário que começa
pela aprovação do PPA (Plano Plu-
rianual). O PPA é o planejamento
do que será feito pelos próximos
quatro anos – 2018 a 2021 – com
as verbas previstas, no caso, mais
de R$ 5 bilhões.

Já a LDO é apenas do ano que
vem. Ela dispõe diretrizes da forma

O tripé
com que será gasto o orçamento de
2018, que é de mais de R$ 1 bilhão.
“Ela também serve de base para
que possamos fazer a LOA [Lei Or-
çamentária Anual], que tem um de-
talhamento maior com relação às
receitas e às despesas, se vai ser
gasto com pessoal, com obras, en-
fim”, explica a contadora da Secre-
taria de Finanças Sônia Klann, que
também foi secretária da pasta.

Qualquer obra ou ação da Pre-
feitura precisa estar prevista no
tripé. E assim como no PPA, na
LDO os vereadores também po-
dem fazer emendas. Só que pre-
cisam ‘tirar’ verba de um lugar
para colocar em outro.

Toda obra prevista precisa ter
receita correspondente. E é por
isso que, das 37 emendas pro-
postas pelos vereadores, 23 fo-
ram consideradas incorretas. Só
não foram vetadas. Ainda. “O
que ocorreu nas emendas foi
que o legislador criou uma des-
pesa em 2018, mas retirou ver-
ba de uma ação de 2021, por
exemplo. E eu não posso prever
para ano que vem uma ação com
o imposto que vou receber em
outro ano”, explica.

A aprovação dessas emendas
faria com que, inclusive, a admi-
nistração pudesse ter futuros pro-
blemas com o TCE (Tribunal de
Contas do Estado).

Para 2018, diversas ações importantes estão previstas.
Chama a atenção que os olhos da prefeitura estão voltados à
Cultura. A previsão é para desenvolver projetos e atividades
voltados à criança e ao adolescente; reformar e ampliar os
espaços culturais Casa de Cultura Zona Norte, Biblioteca
Sucursal, Centro Cultural Gilberto Mayer, Teatro Municipal

Sefrin Filho e Paço das Artes; revitalizar a praça Parigout de
Souza; reformar e ampliar o espaçamento das cadeiras do

Teatro; construir palco coberto na Praça Wilson Joffre; implan-
tar o espaço Café com Teatro; adquirir equipamentos para a

galeria do Teatro; adquirir ônibus e equipamentos para implan-
tar o Cinema Itinerante nos bairros e nos distritos do Municí-

pio; construir o Centro Cultural Floresta, desenvolver projetos e
atividades culturais voltados ao idoso.

HABITAÇÃO
Na habitação, mais de R$ 1 milhão
está previsto para regularização
fundiária. E mais de R$ 1 milhão
também para construção de novas
unidades habitacionais.

Ações previstas

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos:Fábio Donegá

Contadora da
Secretaria de
Finanças
explica LDO

E mendas
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O fim de semana de jogos pela 3ª
rodada da 1ª fase do Campeonato Re-
gional de Futebol Menores terá quatro
jogos neste sábado e três no domingo.
Em Cascavel, as partidas serão no cam-
po da Associação da Globoaves.

A programação está marcada para
iniciar às 8h deste sábado, com o duelo
entre Globoaves B e Operário Atlético

A Fase Final A da 30ª edição dos Jo-
gos da Juventude do Paraná começam
hoje em Londrina, com a abertura ofici-
al do evento, marcada para as 20h no
Ginásio Moringão.

A delegação cascavelense será repre-
sentada no desfile de abertura pelas equi-
pes de taekwondo, tênis, natação, vo-
leibol feminino, atletismo, caratê, ginás-
tica rítmica e ciclismo masculino, que tem
saída marcada para as 6h30 desta sex-
ta-feira do Ciro Nardi.

No caso do tênis e da natação, as
equipes da Associação Atlética Comerci-
al representam a cidade nos Jogos. Na
água, serão 18 atletas em busca de
medalhas e vagas na equipe do Paraná
que disputará o Campeonato Brasilei-
ro de Seleções no ano que vem: Letí-
cia Herrera, Emanuele Schimitz, Ru-
biane dos Santos, Erick Campos, Tau-
ana Morais Lopes, Rafaela Kupicki,

Da Juventude

Mariana Balem, Isadora Kowaleski, Emily
Campos, Camila Manchak, Bianca Winiaski,
João Paulo Zanella Janke, João Vitor Beckert,
Gustavo Wiebbeling, Otávio Lupges, Felipe
Mussinato e os irmãos Higor e Hiuri Selzeler,
todos comandados pelos professores Tati-
ane Maiara Lentz e Rui Cezar Comin.

No tênis, será a primeira participação nos
Jogos da Juventude para 10 dos 11 inte-
grantes da equipe: João Vitor Avila, Nicholas
Sampaio, Leonardo Maciel, Artur Bobato,
Eduardo Assunção, João Vitor Januario, Pe-
dro Soligo, Aline Bernardes, Lara Filus e Pye-
tra Filus. Já Guilherme Moreira é o único “ve-
terano” na competição. Eles serão coman-
dados por Edemárcio Maciel nos Jojups.

Clube, pela categoria Mirim (sub-13).
Em seguida, às 9h, a equipe sub-

15 da Globoaves medirá forças com
o time de Capitão Leônida Marques.
Às 10h será a vez do time A dos anfi-
triões na sub-13 irem a campo, con-
tra o CSW/CSSCVEL/Professor Willi-
an. Esse duelo se repetirá às 11h, com
as equipes sub-11 das escolinhas.

Já no domingo os jogos serão em
Guaraniaçu, no Estádio Municipal Do-
mingos Bramati. No local, o time da
casa medirá forças com as equipes da
AFC/Real do Iguaçu nas categorias
sub-15, às 8h30, e sub-11, às 10h30.
Entre esses dois jogos haverá o due-
lo sub-17 entre Cascavel Sport World
e AFC/Real do Iguaçu, às 9h30.

FOTOS: FÁBIO DONEGÁ

FUTEBOL MENORES
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Richa em Cascavel
Em um mês, essa é a segunda vez que o governador Beto

Richa vem a Cascavel. Hoje, às 9h15, ele autoriza a
liberação de recursos para a conclusão da Ala de

Queimados do HU (Hospital Universitário). A solenidade
será no hospital.

Agenda no Oeste
Depois de Cascavel, o
governador vai a Palotina.
O evento está marcado para
às 11h e fará a entrega de
moradias para 236 famílias
do Município.
Às 15h, o governador
participa da inauguração
de um abatedouro de
peixes que tem apoio
do BRDE.

Em campanha
Apesar de nem negar, nem
confirmar, o governador
Beto Richa está em ritmo
de campanha para o ano
que vem. Fala-se na
candidatura ao Senado e
no apoio a governador
para Ratinho Júnior.
Porém, o governador diz
que só vai pensar nisso em
2018. Dá pra ver...

Discípulo de Lerner
Em grupos de política nas
redes sociais, Beto Richa foi
chamado de ‘discípulo de
Lerner’, quando divulgado um
vídeo do governador falando a
respeito da obra da BR-277. O
criticador disse que o
governador, querendo se eleger
ao Senado, faz mais uma obra
com dinheiro público em
perímetro de responsabilidade
da concessionária.

Respondido
Ele foi respondido por um
‘discípulo’ de Richa, que
disse que enquanto todos os
estados cancelaram obras,
aqui temos alguém com
‘coragem’ de enfrentar a crise
e proporcionar avanços ao
Paraná. “Você, oposicionista,
morra de inveja”, completou.
É cada uma!!

NOVOS SERVIDORES

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Colégio Militar ou Escola de Polícia? Ainda pairam
dúvidas sobre o destino do Centro Nacional de Atletismo

 Na manhã de hoje será anunciado oficialmente o
destino do espaço que foi construído com recursos
federais.

A Secretaria de Saúde recebeu os 25 novos profissionais
que foram contratados por meio de concurso público.
São atendentes em saúde, agentes comunitários de
saúde, médicos, farmacêuticos e agentes de combate a
endemias.

Duas zonas
a menos

Ainda no fim deste
mês, o Fórum Eleitoral de
Cascavel passará a aten-
der com duas zonas a
menos. E por causa dis-
so, o Fórum ficará fecha-
do do dia 21 até o dia 27
deste mês. Isso porque os
funcionários vão fazer a re-
organização do sistema do
que pertence as duas va-
ras que deixaram de exis-
tir para as duas que vão per-
manecer funcionando.

Serão ‘excluídas’ as
zonas 184 e 185, que são

as mais recentes do Fó-
rum. Este foi o critério es-
tabelecido no Paraná para
fazer a escolha. “Os elei-
tores da 184 vêm para a
143 e os da 185 para a
zona 67”, explica a chefe
da zona eleitoral 143,
Andréia Simony Schmitt.

Não haverá mudança
para o eleitor, que conti-
nuará votando no mesmo
local. Por enquanto, não
há necessidade de troca
de título de eleitor. “Se
houver necessidade, fare-
mos isso no ano que vem,
antes da eleição”, prevê.

Para as zonas eleitorais, é mais trabalho. Aumentam
os locais de votação, por conta do acúmulo, e por
isso os servidores das zonas eleitorais ‘excluídas’ vão
ser acumulados nas outras ou, caso queiram podem
pedir transferência a outras zonas eleitorais.
A redução ocorre por determinação do TSE, que
alegou como uma medida de economia. Porém, de
acordo com o Fórum, essa economia será pequena,
de apenas 1%.

FÓRUM ELEITORAL ficará fechado até o dia 27

Mais trabalho

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos
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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, 20 de outubro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Wagner Willian da Silva Lima e Francieli Pelozi Alves
2- Ademir Lincoln da Silva Pereira e Carolina Garcia da Silva
3- Ronildo da Silva Nascimento e Juliana Aparecida dos Santos
4- Adriano Sidnoski e Ana Paula Teleginski
5- Clodomiro Pereira e Dalziza Aparecida Machado
6- Marcos Fabio Cardoso e Carla Passalongo da Silva
7- Gilcimar da Silva Levandoski e Patricia Herculano dos Santos
8- Luciano Aparecido Borges Cerqueira e Bruna Carolina de Oliveira
9- Magno Luiz Gonçalves Júnior e Andressa Tenfen
10- André Cestonaro do Amaral e Ketlen Cilmara Federizzi
11- Welingthon Miqueias Bastos e Kelly Cristina Casagrande
12- Benedito Miguel da Silva e Sueli Aparecida da Silva
13-Ederson Borba e Maria de Fatima Honorio

SEXTA-FEIRA (20)
19h15 Guarani x Juventude
20h30 Náutico x ABC
20h30 CRB x Boa Esporte
21h30 Ceará x Figueirense

SÁBADO (21)
16h30 Criciúma x Internacional
17h30 Vila Nova x Oeste
17h30 B. de Pelotas x Santa Cruz
17h30 Londrina x Paysandu
19h América-MG x Paraná
21h Luverdense x Goiás

31ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Internacional 58 30 17 7 6 44 20 24
2º América-MG 55 30 15 10 5 36 21 15
3º Ceará 54 30 16 6 8 37 26 11
4º Paraná 52 30 15 7 8 42 22 20
5º Vila Nova 50 30 14 8 8 32 23 9
6º Oeste 48 30 12 12 6 38 26 12
7º Juventude 45 30 12 9 9 32 28 4
8º Londrina 43 30 12 7 11 47 42 5
9º Criciúma 42 30 11 9 10 32 34 -2
10º Goiás 38 30 11 5 14 29 36 -7
11º B. de Pelotas 38 30 11 5 14 30 40 -10
12º Paysandu 38 30 10 8 12 30 29 1
13º Boa Esporte 38 30 9 11 10 29 32 -3
14º CRB 37 30 10 7 13 28 41 -13
15º Figueirense 35 30 9 8 13 33 42 -9
16º Guarani 35 30 9 8 13 29 38 -9
17º Luverdense 35 30 8 11 11 31 33 -2
18º Santa Cruz 30 30 7 9 14 30 39 -9
19º Náutico 27 30 7 6 17 22 37 -15
20º ABC 22 30 5 7 18 18 40 -22

SÉRIE B

Constrangimento ilegal

Neymar multado
O Tribunal Regional Federal da 3ª Região entendeu que o

atacante Neymar agiu de má fé na tentativa de atrasar decisões
judiciais no processo em que a Receita Federal cobra impostos de
pessoa física entre os anos de 2011 e 2013 e multou o jogador
em R$ 3,8 milhões. O camisa 10 do PSG também é acusado de
usar as empresas da família para pagar menos obrigações. A

respeito desse mesmo processo, a Justiça já havia bloqueado R$
192,7 milhões em bens da família do jogador há dois anos para

garantir o pagamento das dívidas com a Receita.

A sexta turma do STJ (Superi-
or Tribunal de Justiça) concedeu,
ontem, o pedido de habeas cor-
pus da defesa de Carlos Arthur
Nuzman. O ex-presidente do COB
(Comitê Olímpico do Brasil) está
preso desde 5 de outubro. A ex-
pectativa da defesa é que ele
seja liberado até sexta-feira.

Na decisão, o colegiado do STJ
considerou a prisão desproporcio-
nal em relação às denúncias. Por
unanimidade (4 a 0), o órgão acei-
tou substituir a detenção por me-
didas cautelares. Entre elas, o ex-
presidente do COB deverá entregar
seu passaporte e está proibido de
manter contato com os demais in-
vestigados. Apenas um ministro
não votou, impedido para os casos
da “Calicute”, uma das fases da
Operação Lava Jato.

A defesa de Nuzman argumen-
tou ser “constrangimento ilegal” a
prisão do cartola, e não ser “tole-
rável que se mantenha no cárcere,
sem culpa formada, um homem de

75 anos de idade, que enfrenta pro-
blemas de saúde incompatíveis
com o insalubre ambiente prisional,
situação que coloca em risco sua
vida e integridade física”.
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BOM SINAL

 Kassab em Cascavel
O ministro da Ciência e
Tecnologia, Gilberto
Kassab, estará em Cascavel
amanhã em um encontro
partidário do PSD. Kassab é
o presidente nacional da
sigla e participará do
“Espaço Democrático”,
encontro que reúne
lideranças políticas e setor
produtivo. O deputado
estadual Ratinho Junior
também estará no evento
que acontece na FAG a
partir das 11 horas.
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“Muito além do alívio que
os pais têm de deixar os

filhos bem cuidados aqui,
elas estão neste espaço
para serem ensinadas e,
desde o berçário até a

pré-escola, eles
receberão uma

educação de qualidade”.

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

O anúncio de
liberação de
recursos para,
enfim, ser
concluída a ala
de queimados
do Hospital
Universitário.

Os perigos
representados por
boa parte das
árvores da região
central de
Cascavel que
estão “mortas” e
caem com
qualquer vento.
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Os números do Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados), órgão vincu-
lado ao Ministério do Trabalho, mostram que o
comércio cascavelense está apostando nas
vendas de fim de ano, mesmo diante da contur-
bada crise econômica que o País atravessa.

O setor foi o que mais gerou emprego no mês
de setembro, abrindo 172 vagas formais, aquelas
com carteira assinada. Não fosse o comércio, os
números do emprego em setembro seriam nega-
tivos. Mesmo com vários segmentos demitindo
mais do que contratando, o crescimento geral foi
de positivo, chegando a 0,05% em relação ao mês
passado, com 44 vagas criadas.

O comércio admitiu 1.258 pessoas, mas demi-
tiu 1.086, fechando com saldo positivo de 172 va-
gas. Isso representa um crescimento de 0,66%.

Com a chegada do fim de ano e mais movi-
mentação do comércio por conta do 13º salário,
que tem sua primeira parcela paga no mês que
vem, a tendência é de um fortalecimento maior no
comércio. A expectativa é de novas contratações
temporárias nas próximas semanas.

Aos poucos, a economia vai dando sinal de
melhora, mas o poder de compra do brasileiro
ainda está longe do ideal. Que 2018 seja um
ano diferente.

 Prorrogada
A diretoria da Acic decidiu
prorrogar o prazo de
adesão de empresas à
maior campanha de Natal
da história de Cascavel.
Em vez do dia 15, como
estava originalmente
definido, as confirmações
de participação à
promoção de fim de ano
poderão ser feitas até o
dia 27 de outubro. Neste
ano, a Acic é parceira da
Faciap na organização
da campanha.

Márcia Baldini,
secretária de Educação,
na inauguração do Cmei

do Riviera

SECOM
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 Cascavel, 20 de outubro de 2017

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

Marina Esteves Santos
Titular

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

01- ANDERSON BASEGGIO E CLEONICE SEBASTIÃO
02- SAULO LUIZ ZARO E MAYARA LAVORATTI
03- FREDERICO OTAVIANO E DEISE ELIZABETH KOCH
04- JOSE MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA E ELIZANGELA FERNANDES DIAS
05- ADONIAS NASCIMENTO SILVA E RAIMUNDO RAMÓN RODRÍGUEZ GIMÉNEZ
06- FABIO CESAR CLARO DOS SANTOS E ADRIANA BUENO DA SILVA
07- JOSÉ LUIZ CALEFI E NEZI LOURDES DE CAMPOS
08- ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS E MARIA LUCIA SARAIVA
09- MARCOS FELIPE DE SOUZA E ANA CAROLINA PEREIRA DE OLIVEIRA
10- FÁBIO SCHUARTZ DE JESUS E CAMILA FRANCIELE SOUZA DA LUZ
11- EDGAR GRUBERT E MARÍ TERESINHA ROMANOSKI
12- DIRCEU GOULART DOS SANTOS E JOSILENE DA SILVA FERREIRA
13- JOSÉ MIRANDA PINO JUNIOR E ALINE POTOLAN DE OLIVEIRA
14- CLAUDEMIR DA ROSA BARBOSA E KAMILA MORAIS MULLER
15- JANDERSON PADILHA DA SILVA E REJANE DA SILVA
16- MARCO ANTONIO FERREIRA E CLAUDIA CRISTINA VASCONCELOS
17- BRUNO ASSMANN E DIÉSICA DE BORBA
18- JOSÉ QUIRINO DA SILVA NETO E LUCIANE JOAQUIM
19- BRUNO NERI DE JESUS DE QUADROS E JANAÍNA ROCHA SOARES
20- ODAIR JOSÉ MARQUES NEVES E KELLY RODRIGUES DE MENEZES
21- ROGÉRIO ROSA MOTA E THAIS FERNANDA PRESTES
22- LEANDRO KISTENMACHER E FABIANA PEREIRA DA SILVA
23- PLINIO DESTRO JÚNIOR E KELLY ANDRESSA DIAS DAL EVEDOVE
24- DIONATAN FÜRST MISSIO E ANGELA DAYANE HERMOGENES DA SILVA
25- SAULO LUIZ ZARO E MAYARA LAVORATTI
26- ANDERSON BASEGGIO E CLEONICE SEBASTIÃO
27- WILSON DIRCEU PEREIRA E CATARINA DIAS AMARAL
28- PEDRO OTÁVIO DA SILVA E LUANE PEREIRA COSTA
29- MARCELO RHICARDO GWADERA AZEVEDO E ALINE BRESSAN KOT

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

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

SÁBADO (21)
17h Vasco x Coritiba

DOMINGO (22)
17h Santos x Atlético-GO
17h São Paulo x Flamengo
17h Cruzeiro x Atlético-MG
17h Atlético-PR x Sport
17h Grêmio x Palmeiras
17h Bahia x Vitória
19h Ponte Preta x Avaí
19h Chapecoense x Fluminense

SEGUNDA-FEIRA (23)
20h Botafogo x Corinthians

30ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Corinthians 59 29 17 8 4 39 18 21
2º Grêmio 50 29 15 5 9 42 23 19
3º Palmeiras 50 29 15 5 9 43 30 13
4º Santos 50 29 13 11 5 31 20 11
5º Cruzeiro 47 29 13 8 8 35 25 10
6º Flamengo 46 29 12 10 7 40 27 13
7º Botafogo 44 29 12 8 9 37 31 6
8º Vasco 42 29 12 6 11 30 38 -8
9º Atlético-PR 38 29 10 8 11 35 36 -1
10º Atlético-MG 38 29 10 8 11 33 35 -2
11º Fluminense 38 29 9 11 9 39 38 1
12º Chapecoense 35 29 10 5 14 34 43 -9
13º Bahia 35 29 9 8 12 37 39 -2
14º Sport 35 29 9 8 12 35 41 -6
15º São Paulo 34 29 9 7 13 37 42 -5
16º Vitória 33 29 9 6 14 37 45 -8
17º Ponte Preta 32 29 8 8 13 29 38 -9
18º Coritiba 31 29 8 7 14 27 37 -10
19º Avaí 31 29 7 10 12 18 34 -16
20º Atlético-GO 26 29 7 5 17 28 46 -18

SÉRIE A

A CBF divulgou nessa quinta-feira
os valores das premiações para o Cam-
peonato Brasileiro neste ano. O ven-
cedor da competição receberá a quan-
tia de pouco mais de R$ 18 milhões.
Os únicos times não premiados no tor-
neio serão os quatro que forem rebai-
xados para a segunda divisão.

A quantia deste ano é ligeiramen-
te maior que a do ano passado. Cam-
peão em 2016, o Palmeiras recebeu
R$ 17 milhões em premiação. Na oca-
sião, os quatro rebaixados também
não foram premiados.

Ao todo, a CBF distribuirá R$ 63,77
milhões em premiações no campeo-
nato. Em 2016, a quantia foi de R$

Título do Brasileirão
vale R$ 18 milhões

60 milhões. O valor destinado ao cam-
peão deste ano é praticamente a
soma dos demais integrantes do G6
com exceção do vice-campeão, que
levará para casa R$ 11,3 milhões.

Serão R$ 7,7 milhões para o terceiro
colocado, R$ 5,6 milhões para o quar-
to, R$ 4 milhões para o quinto e R$ 2,7

milhões para o sexto da classificação.
As cifras na casa dos R$ 2 milhões

também serão destinadas ao 7º e ao
8º colocados. Já do 9º ao 13º lugar
os valores serão entre R$ 1,8 milhões
e R$ 1 milhão. Para o 14º a premiação
é de R$ 956 mil, para o 15º é de R$
850 mil e para o 16º é de R$ 744 mil.
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O mês de outubro é especialmente
dedicado a orientações, a campanhas
e a ações sobre a prevenção ao
câncer, principalmente de colo de
útero e de seio. Diversas entidades e
empresas aderem e dão apoio ao
Movimento Outubro Rosa durante
esse período, com a intenção de
disseminação e de aumentar o
volume de informações sobre
métodos de autoexame e formas de
prevenção e de tratamento à doença.
Um dos apoiadores da campanha é o
Sicoob Credicapital, cooperativa de
crédito que há 16 anos atua em
Cascavel em cidades da região.
O Sicoob Credicapital, a exemplo do
que fizeram outras empresas e

Sagae dá orientações
sobre saúde da mulher

Um dos médicos mais respeitados do
País, Univaldo Sagae, estará na noite

do próximo dia 30 de outubro na
Acic. Ele foi convidado pelo

Movimento Outubro Rosa para fazer
palestra sobre prevenção ao câncer.
Será a partir das 19h. Sagae, que é

mestre pela USP e professor na
Unioeste e na FAG, falará sobre
Saúde do aparelho digestivo –

combate ao câncer de intestino,
esôfago, estômago e outros.

Já a médica Silviane Pellegrinello
falará sobre saúde da mulher. Ela é

formada pela Pontifícia Universidade
Católica do Paraná e fez residências
em clínica médica na Universidade

Federal do Paraná e em
endocrinologia e metabologia no
Hospital Evangélico de Curitiba.

Todos são convidados a participar do
evento do próximo dia 30. Outras

informações podem ser conseguidas
pelo telefone 3321-1400.

entidades, manifesta seu apoio ao
Outubro Rosa de uma maneira
particular. Os letreiros externos do
prédio da Unidade Administrativa,
na rua Pernambuco esquina com a
avenida Toledo, deixaram a
tradicional tonalidade verde e
ganharam o tom rosa, cor oficial das
ações de orientação sobre a
prevenção ao câncer. O presidente
da cooperativa, Guido Bresolin
Júnior, diz que essa manifestação
demonstra o quanto o Sicoob está
integrado com as causas, as
entidades e com a comunidade de
Cascavel. “Sempre apoiaremos
trabalhos de alcance tão grande e
especial”, afirma ele.

Fachadas valorizam ações do Outubro Rosa

 Comércio e tendências é tema de palestra na terça
Comércio e exterior e tendências para 2018 é o tema de palestra agendada
para a noite de terça-feira, 24, a partir das 18h30, no auditório da Acic. O

doutor em Teoria Econômica da USP (Universidade de São Paulo), Juan
Jensen, é o conferencista convidado para participar. A promoção é do Sicoob
Unicoob. As presenças devem ser confirmadas com os gerentes da cooperativa

de crédito até esta sexta-feira, 20.   O médico Univaldo Sagae

ASSESSORIA
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Arrecadação aumenta
Impulsionada pela renegocia-

ção de dívidas com a União e os
aumentos de tributos sobre os
combustíveis, a arrecadação fede-
ral subiu em setembro. Segundo
números divulgados ontem pela
Receita Federal, a União arreca-
dou R$ 105,595 bilhões, alta de
8,66% em relação ao mesmo mês
do ano passado, descontada a in-
flação oficial pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA). Esse é o melhor resultado
para o mês desde 2015 em valo-
res corrigidos pelo índice.

Nos nove primeiros meses do
ano, a arrecadação federal tota-
lizou R$ 968,334 bilhões, alta
de 2,44% na comparação com o
mesmo período do ano passado.
O montante também é o maior
desde 2015 em valores corrigi-
dos pela inflação oficial. Se fo-
rem consideradas apenas as re-
ceitas administradas pelo Fisco
(como impostos e contribui-
ções), a arrecadação acumula
alta de 1,62% em 2017. A arre-
cadação total inclui receitas não
administradas pela Receita,
como royalties do petróleo.

PERT
O principal fator que elevou a arrecadação federal em setembro foi o Programa
Especial de Regularização Tributária (Pert), que renegociou dívidas de
contribuintes com a União. Apenas em setembro, o programa arrecadou R$
3,401 bilhões. No acumulado do ano, o parcelamento rendeu R$ 10,957
bilhões ao governo. Previsto para acabar no fim de setembro, o prazo de adesão
ao Pert, também chamado de Novo Refis, foi prorrogado até 31 de outubro.

Tributos
Além do novo Refis, a elevação das alíquotas do Programa de Integração Social
(PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
sobre os combustíveis contribuiu para reforçar os cofres federais em setembro.
No mês passado, a arrecadação dos dois tributos subiu 10,54% acima da
inflação em relação ao mesmo mês do ano passado, descontada a inflação. A alta
também reflete o crescimento de 7,66% no volume de vendas em setembro. Por
incidirem sobre o faturamento das empresas, os dois tributos estão ligados ao
comportamento do consumo.

ARRECADAÇÃO subiu 8,66% em setembro

AGÊNCIA BRASIL
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A Taça FPF afunilou e dos 10 times
que iniciaram a competição no último
dia 5 de agosto os dois que disputa-
rão o título, e consequentemente uma
vaga na Série D do Campeonato Bra-
sileiro, serão conhecidos neste domin-
go, com a rodada de volta da semifi-
nal. No Estádio Olímpico Regional, o
FC Cascavel recebe o Rio Branco às
11h num jogo em que só a vitória lhe
interessa, depois de empate por 2 a 2
no jogo de ida, em Paranaguá.

Nova igualdade, independentemen-
te do placar, levará a decisão da vaga
para os pênaltis. Quem perder dará
adeus à competição. Para o FCC, a vitó-
ria é importante também para a soma-
tória geral de pontos, que definirá os
mandos de campo da decisão do título.

Sem vencer há quatro jogos, o
time cascavelense foi ultrapassado na
liderança da classificação geral pelo
Maringá FC, que emplacou três vitóri-
as seguidas nos últimos jogos e na
última delas assumiu o topo da tabe-
la, com 26 pontos contra 23 do FCC.

Para voltar à liderança geral, a Ser-
pente Aurinegra precisa vencer o Rio

Vencer ou vencer

Sub-19
O time sub-19 do FC Cascavel
desafia a equipe do Coritiba
neste domingo, às 10h30, no
Centro de Treinamento Bayard
Osna, em Colombo. Mesmo
desfalcada, a serpente viaja em
busca dos três pontos. A
partida é válida pela 3ª rodada
da 3ª fase do Campeonato
Paranaense da categoria. Nos
dois primeiros jogos desta
etapa da competição, o FC
Cascavel soma uma derrota em
Londrina para a Portuguesa
Londrinense e um empate em
casa com o Andraus. Esta será
a última partida do turno.

Acostumado a encontrar os portões do Olímpico abertos, sem a co-
brança de entrada, o torcedor cascavelense novamente terá o acesso
facilitado para acompanhar a partida do FC Cascavel na Taça FPF. A dife-
rença é que neste domingo será cobrado um quilo de alimento não pere-
cível por pessoa. A ação tem cunho social, pois tudo que for arrecadado
será repassado ao Provapar da cidade.

AÍLTON SANTOS

Branco e torcer para que o Toledo
vença o Maringá FC no outro jogo
semifinal, também às 11h deste do-
mingo, no Norte do Estado. Na roda-
da de ida da semi, o time maringaen-
se venceu por 2 a 0 no Oeste.

SUB-17
O FC Cascavel Sub-17 tem uma
grande decisão neste sábado, às 10h,
no CT do clube, localizado aos fundos
da Vetrasa Caminhões, na BR-277,
sentido Curitiba. A equipe
comandada por Juliano Lenz recebe o
Atlético e precisa vencer. Além disso,
terá que torcer por combinações de
resultados para classificar-se para a
próxima fase do Campeonato
Paranaense da categoria. Terceiro
colocado no Grupo F, o FCC precisa
vencer torcer para que o Colorado, em
casa, perca para o Coritiba, também na
manhã deste sábado. Assim, a equipe
cascavelense se classificaria como
segundo melhor terceiro colocado.

1 KG DE ALIMENTO
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Uma reunião reunindo vários
secretários municipais de Cascavel
deu início as discussões do “Pla-
no Diretor do Calçadão” que tem
por finalidade regular a ocupação e
normatizar o funcionamento das ati-
vidades específicas na área central
da cidade. De acordo com o secre-
tário de Desenvolvimento Econômi-
co, João Aberto Soares, o plano em
discussão vai estabelecer as dire-
trizes das ações públicas e tam-
bém do setor privado da área com-
preendida entre as ruas Paraná, Rio
Grande do Sul, Barão do Cerro Azul
e Sete de Setembro, incluindo a
Avenida Brasil e transversais.

“Toda essa discussão visa es-
tabelecer objetivos estratégicos
para urbanização e revitalização de
toda esta área e determinar ações

Calçadão terá
Plano Diretor

Secretarias unidas contra a dengue
 Seguindo as orientações da Sala Nacional de Coordenação e Controle, do

Ministério da Saúde, no período de 23 a 27 de outubro Cascavel fará parte da
Semana Nacional de Mobilização do Setor da Educação, Assistência Social e

Saúde no Combate ao Aedes aegypti. As três secretarias intensificarão os
trabalhos de sensibilização da população para ações de combate ao mosquito

transmissor de dengue, zika vírus e febre chikungunya.
De acordo com a diretora do Departamento em Vigilância, Beatriz Tambosi,

as redes de Educação, Assistência Social e Saúde organizarão ações
educativas, de promoção e de prevenção, “visando a uma ampla mobilização

para o controle do vetor no âmbito intersetorial no Município”.

do Poder Público para a gestão e
manutenção de toda esta região”,
detalhou o secretário. Os secretá-
rios voltam a se reunir no próximo
dia 2, quando sugestões e encami-
nhamentos das ações começarão
a ser definidas.

Reunião
aconteceu

ontem entre os
secretários
envolvidos

SECRETARIAS
A proposta envolve as secretarias
de Obras Públicas, Meio
Ambiente, Cultura, Finanças,
Planejamento, Desenvolvimento
Econômico, Esportes e Lazer,
Cettrans, Administração e
Guarda Municipal.

SECOM
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O prefeito Leonaldo Paranhos
recepciona na manhã de hoje, em
Cascavel, a cúpula da Polícia Mili-
tar do Paraná e os deputados Rati-
nho Júnior (estadual) e Evandro
Roman (federal), na Acic, a partir
das 8 horas. Durante café da ma-
nhã na Associação Comercial e In-
dustrial de Cascavel as autoridades
da PM anunciarão oficialmente a
instalação, em nossa cidade, de
uma escola voltada à formação de
soldados, anexa à área onde está
sendo concluído o CNTA (Centro
Nacional de Treinamento em Atle-
tismo), nas imediações da FAG.
Após o anúncio, as autoridades fa-
rão uma visita ao canteiro de obras

PM anuncia escola militar

INTEGRAÇÃO
Os edifícios foram projetados de

maneira a integrar os espaços
existentes e sempre procurando
valorizar os recursos naturais. O

ginásio abriga quadra poliesportiva e
ao fundo do terreno fica o bloco

conceito que usa estrutura de aço e
um desenho irregular e poderá ser
ocupado por laboratórios e salas.

ARQUITETURA
Em um terreno de aproximadamente
87.000 metros quadrados, no qual
cerca de 8.000 metros quadrados
já estão ocupados para o Centro
Nacional de Atletismo, a proposta
para o Colégio Militar em Cascavel
seguiu um programa de
necessidades, com área construída
de aproximadamente 25.000
metros quadrados, contendo dois
blocos de ensino, cada um
abrigando 16 salas de aula de 80
metros quadrados, administração,
sala de professores e apoio, um
ginásio e um bloco multiuso que
poderá abrigar laboratórios de
pesquisas e salas de estudo.

do CNTA, onde também será con-
cedida entrevista coletiva.

Este será o segundo estabele-
cimento do gênero no Estado. O
primeiro é a Escola Militar do Gua-
tupê, localizada na Região Metro-
politana de Curitiba. Na região
Norte do Paraná uma terceira uni-
dade está sendo edificada, na ci-
dade de Londrina.

Em Cascavel, a solução para
que o CNTA fosse gerido por uma
instituição militar, o que garantirá
uma gestão voltada à manutenção
da integridade e maximização de
suas instalações, partiu dos depu-
tados Ratinho Jr (estadual) e Evan-
dro Roman (federal).

FÁBIO DONEGÁ

CENTRO NACIONAL
DE ATLETISMO também

formará policiais militares
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Giro da
Violência

Um caminhão carregado com
milho recém-colhido foi apreendido
ontem em uma ação conjunta en-
tre a PRF (Polícia Rodoviária Fede-
ral) e a Receita Federal de Casca-
vel. A abordagem aconteceu na BR-
163, próximo ao posto de fiscaliza-
ção da PRF na rodovia.

De acordo com os policiais, o veí-
culo seguia rumo ao Sudoeste quan-
do foi interceptado pelas equipes.

Escondidas em meio a carga
estavam cerca de 500 caixas de
cigarros contrabandeados do Para-
guai, avaliados em aproximadamen-
te R$ 1,2 milhão.

O motorista, preso em flagrante
pelo crime de contrabando e des-

R$ 1,2 milhão
em cigarros  Acidente no Maria Luiza

Dois veículos, um Megane e um
Symbol, se envolveram em um
acidente no cruzamento das ruas
Alexandre de Gusmão com Cuiabá,
no Bairro Maria Luiza, na manhã de
ontem em Cascavel. O local é
controlado por semáforo, mas
nenhum dos condutores disse qual
veículo teria avançado a
preferencial. No momento da batida,
um dos carros chegou a atingir um
poste e outro parou sobre a calçada.
Ninguém ficou ferido.

Queda de moto
Edina Regina de Souza, de 31 anos,
sofreu uma queda de moto ontem, na
Rua Jacarezinho, no São Cristóvão.
Ela seguia em uma motocicleta
sentido Centro/Bairro e, ao passar por
uma lombada, perdeu o controle da
direção e caiu. Edina teve escoriação
na mão esquerda, contusão no joelho
e suspeita de fratura no ombro. Ela
foi atendida pelo Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência) e levada
para a UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Veneza.

R$ 10 mil de “preju”
Um empresário de uma loja de
roupas, localizada na Avenida
Papagaios, no Bairro Floresta, na
região norte de Cascavel, teve um
prejuízo de aproximadamente R$ 10
mil. Segundo a polícia, bandidos
arrombaram a porta da frente da
loja para ter acesso ao imóvel. O
furto foi percebido ontem pela
manhã, quando o proprietário
chegou para trabalhar. Ao todo
foram levadas 300 peças de roupas,
um notebook e R$ 60 em dinheiro
que estava no caixa.

Outra apreensão
Já na madrugada de ontem, policiais militares de Toledo apreenderam uma picape Fiat Strada, com
placas de Cruzeiro do Iguaçu, carregada com outras 30 caixas de cigarros contrabandeados. Segundo
a polícia, eles faziam patrulhamento na área central quando avistaram duas picapes do mesmo modelo. Uma
delas, que fazia o trabalho de batedor, foi apreendida e a outra tentou evadir-se pela BR-467. O
motorista do carro batedor conseguiu fugir.As equipes acionaram apoio da Rotam (Rondas Táticas
Motorizadas), que interceptou o veículo carregado com 30 caixas de cigarros contrabandeados. O
motorista foi preso em flagrante e disse que o destino seria o estado de Santa Catarina. O preso, os
veículos e a mercadoria foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Cascavel.

 PRF CASCAVEL

CARGA DE MILHO escondia 500 caixas de
cigarros do Paraguai

caminho, foi levado até a Delega-
cia da Polícia Federal de Cascavel.
Segundo ele, a carga de cigarro foi
pega em Dourados (MS) e o desti-
no final seria o estado do Rio Gran-
de do Sul. Já a carreta e os cigar-
ros foram encaminhados para o
depósito da Receita Federal em
Cascavel, para ser contabilizada.

Um acidente foi registrado na noite de quarta-feira na marginal da BR-467, em Cascavel.
Segundo informações de testemunhas, a motorista saiu da rodovia para acessar o viaduto da
Rua Jacarezinho, no Bairro São Cristóvão, quando perdeu o controle da direção do veículo
e acabou subindo sobre a proteção da via, ficando preso no guard rail. Conforme a motorista,
a falta de iluminação teria causado o acidente. Ninguém ficou ferido.

AÍLTON SANTOS
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Dois ocupantes de um Fiat Uno
ficaram feridos em um acidente na
madrugada de ontem na BR-277,
um quilômetro após Santa Tereza
do Oeste, no sentido a Foz do Igua-
çu. Segundo funcionários do Samu
(Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência), que trafegavam pela ro-
dovia no momento do acidente, o
condutor de um Fiat Marea, que se-
guia sentido Foz, perdeu o controle
da direção do veículo e passou a
trafegar ‘dançando’ na pista. Em
determinado momento, ele rodou e
acabou atingindo o Fiat Uno, que ficou
destruído com o impacto da batida.

No carro estavam quatro pesso-

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Colisão na BR-277

as: uma mulher de 50 anos e um
jovem de 28 anos ficaram feridos e
foram atendidos por socorristas do
Siate (Serviço Integrado de Atendi-
mento ao Trauma em Emergência)
e da concessionária que adminis-
tra a rodovia.

A mulher teve fratura na perna e
o homem ferimentos moderados.
Eles foram levados para atendimen-
to hospitalar na cidade de Santa
Tereza do Oeste. Os outros dois
ocupantes, que seriam pai e filho,
recusaram encaminhamento.

Fugiu
Já o condutor do Marea com
placas de Umuarama, que

conforme testemunhas estaria
embriagado, fugiu do local
não prestando socorro e

abandonando o veículo. A PRF
(Polícia Rodoviária Federal) foi

acionada e fez o teste de
bafômetro no motorista do

Uno, que deu zerado.

MOTORISTA DO MAREA
fugiu sem prestar socorro e
abandonando o carro na rodovia

HOJE NEWS08 HOJE NEWS, 20 DE OUTUBRO DE 2017



LOCAL 09CASCAVEL, 20 DE OUTUBRO DE 2017

Novo Irani
em Cascavel

A filial dos supermercados
Irani no Bairro Parque Verde, em
Cascavel, passa a contar com
nova estrutura, ampla e moder-
na. O desejo para a reinaugura-
ção da loja atende aos anseios
da família que comanda a rede
e da população de Cascavel.

A solenidade de entrega do
empreendimento com 18 mil
metros de área construída foi
prestigiada por autoridades po-
líticas e empresariais de Cas-
cavel e centenas de clientes na
manhã de ontem.

O novo supermercado conta
com 30 checkouts e novidades.
Três caixas funcionarão para o
autoatendimento. “Moro no
Bairro Santa Cruz e sempre fui
cliente do Irani no Bairro Par-
que Verde. É um supermercado
muito bom, com bastante pro-
moções e agora ficou ainda me-
lhor”, diz Air ton dos Santos,

que conheceu a nova loja e apro-
veitou para fazer compras.

Maria Brina Panato também é
cliente fiel da rede desde o surgi-
mento do primeiro Irani. “Nos reu-
níamos em grupo no Distrito de
São Salvador para vir fazer com-
pras. Agora sou cliente aqui do
Parque Verde e fico ainda mais
satisfeita por poder contar com
esse supermercado tão espaçoso
e bonito”, comenta ela.

44 anos
O novo Irani representa uma conquista para toda a rede de su-

permercados, que neste mês de novembro comemora 44 anos, e
foi fundada pelo patriarca Otávio Pegoraro.

“Estamos concretizando a realização de um sonho. Se nossos
pais tivessem aqui presentes nesse momento poderíamos vê-los
com sentimento de muita emoção e orgulho por essa nova obra”,
um dos proprietários, Daniel Pegoraro. A partir de agora as três
lojas do Irani passarão a atender aos domingos até às 20h e o
restaurante ficará aberto de segunda a segunda.

FÁBIO DONEGÁ

SOLENIDADE FOI PRESTIGIADA por centenas de pessoas

ESTRUTURA
O supermercado conta com
restaurante e cafeteria em um
ambiente aconchegante e inovador.
O estacionamento disponibiliza cerca
de 300 vagas cobertas para a maior
comodidade dos clientes. A loja é
responsável por 250 oportunidades
de emprego, 50 delas abertas com a
reinauguração da estrutura.
“Ampliamos a loja e agora
estamos entregando um presente
para nossos clientes. Isso é motivo
de muita alegria e estamos muito
felizes por ter chegado esse
momento”, comemora um dos
proprietários Genésio Pegoraro.

Novo Irani
em Cascavel

POLÍCIA24 HOJE NEWS, 20 DE OUTUBRO DE 2017

Foi absolvido, a pedido do Minis-
tério Público Estadual, o réu Edson
Reis da Silva Moretto, acusado de
matar o adolescente Carlos Eduar-
do da Silva Gimenez, no dia 9 de
junho de 2012.

De acordo com o promotor Alex
Fadel, que solicitou a absolvição,
o pedido foi feito porque não havia
provas de que realmente o réu foi
o autor do crime.

Conforme o processo, o menor
teria saído de casa para cortar o
cabelo e desde então não foi mais
visto. O corpo de Carlos Eduardo
foi encontrado três dias depois,
carbonizado em uma plantação de
feijão, às margens da PR-486, pró-
ximo ao Trevo da Ceasa (Central
de Abastecimento).

Segundo as investigações,
Carlos foi agredido até a mor-
te e depois queimado. O ado-
lescente não tinha passagens
pelo setor policial.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 65
Homicídios 52
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 978
Furtos 2.812
Veículos (furtos/roubos) 837
Outros 2.953

Acidentes 2.224
Colisões 2.054
Atropelamentos 170
Mortes 45

Adolescente queimado

T entativa
 Reportagem: Tissiane Merlak

   Foto: Aílton Santos

 Já Valdemar Rodrigues da Costa, acusado de uma tentativa de
homicídio contra Geraldo Evangelho Matias, ocorrida em julho de
2008, também foi absolvido.

Segundo o processo, Valdemar atirou três vezes contra Geraldo,
mas os tiros o atingiram de raspão.

Corpo carbonizado
foi encontrado em

2012, em uma
plantação na PR-486
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A Legião Feminina de Combate
ao Câncer foi às ruas para informar
a população sobre a importância da
realização periódica de exames en-
tre as mulheres para a prevenção
ou diagnóstico precoce do câncer de
mama. A ação ocorreu no Terminal
Oeste, no centro de Cascavel, e faz
parte da campanha Outubro Rosa.

No local, quem tivesse interes-
se em agendar uma mamografia po-
deria marcar o exame com as pró-
prias legionárias. Conforme o mé-
dico oncologista da Uopeccan, Leo-
nardo Seyboth, a mamografia é a
melhor forma de detectar a doen-
ça. “Geralmente, este exame é in-
dicado às mulheres acima de 40
anos. Abaixo desta faixa etária não
há necessidade, mas se por um
acaso houver alguma alteração o
mais indicado é a ultrassonografia
da mama, pois não a expõe à radia-

Na manhã de ontem os moradores do
Conjunto Residencial Riviera receberam
oficialmente mais um espaço público. Trata-se
do Cmei Professora Leonides Ezure, resultado
de um investimento federal que agora recebe
a contrapartida do Município, com os móveis
e equipamentos e também com o quadro de
servidores que passa a integrar a nova
unidade educacional. A unidade tem
capacidade de atendimento para 190
alunos, tornando se um dos maiores Cmeis do
Município em atendimento.

SECOM

Prevenção ao câncer nas ruas
ção e por ser mais densa, mais glan-
dular, a ultrassonografia consegue
analisar melhor o perfil da mama”,
explica Seyboth.

O médico ressalta que em casos
de diagnóstico positivos de câncer
na família o alerta é redobrado. “Se,
por exemplo, a mãe for diagnostica-
da com câncer de mama aos 45
anos, a filha precisa começar o mo-
nitoramento aos 35 anos”, afirma.

AUTOEXAME
Outro método que pode auxiliar

no diagnóstico da doença é o
autoexame, porém, ele não

substitui a mamografia, apenas a
complementa. “Na maioria das
vezes, o câncer de mama não é

descoberto pelo autoexame, a não
ser quando a lesão é maior. O
toque costuma pegar lesões

superiores a dois centímetros, o
que já não é considerado inicial”,

diz Seyboth.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Assessoria Uopeccan

ESTATÍSTICA
Conforme o Inca (Instituto Nacional do Câncer), somente em
2016 foram diagnosticados 3.730 novos casos em todo o
Paraná. No Brasil o número é ainda mais alto: 57.960 novos
registros. Em relação ao total de mortes, o Inca aponta
14.388 óbitos no ano passado, sendo 181 homens e
14.206 mulheres.
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 A caminhonete S-10 do empre-
sário e engenheiro eletricista Silvio
José Beluzzo, de 29 anos, foi loca-
lizada ontem em Cascavel. O veícu-
lo estava estacionado na Rua San-
ta Catarina, trancado e com a cha-
ve dentro, cerca de 80 metros da
rodoviária municipal.

Com a localização da caminho-
nete, a Polícia Civil solicitou ima-
gens de estabelecimentos comer-
ciais próximos e viram que Silvio foi,
de livre espontânea vontade e sozi-
nho, até a rodoviária.

Segundo o delegado-chefe da
15ª SDP (Subdivisão Policial) de
Cascavel, Adriano Chohffi, Silvio
estava com uma mala, indicando
que iria viajar. “Ele saiu de casa
com a mala, foi até uma agência
bancária e fez um saque de R$ 6
mil, conversou tranquilamente
com o gerente, não demonstran-
do nenhum tipo de pressão”.

Nas imagens, gravadas na ma-
nhã de terça-feira, por volta de

Sumiu ou não?

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

VEÍCULO FOI DEIXADO por
Silvio trancado na Rua Santa Catarina,

próximo a rodoviária

Conforme Chohffi, a polícia agora busca desco-
brir qual o destino do empresário. “A lei determina
que todas as empresas de transporte intermunici-
pal coloquem nos tíquetes de viagem dados do pas-
sageiro, como nome, telefone e documentos. Se ele
embarcou e a empresa cumpriu a lei, fica mais fácil
descobrir para onde ele foi e qual o trajeto percorri-
do”. A princípio ele teria saído “por conta própria” e
resolveu não dar notícias à família.

 Reunião
O suposto desaparecimento de
Silvio foi registrado na noite de
terça-feira (17) pelo seu sócio,
Rafael Ghellere. Os dois teriam
participado no dia anterior de
uma reunião no Sebrae sobre
energias renováveis, ramo em que
atuam. Na terça-feira eles teriam
uma reunião importante no
escritório, mas Silvio não
compareceu e desde então não
deu mais notícias.

P aradeiro

10h30, Silvio está sozinho, estaci-
ona o carro tranquilamente, pega a
bagagem e vai até a rodoviária. Des-
de então ele não foi mais visto e o
celular permanece desligado.
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O mês de outubro é especialmente
dedicado a orientações, a campanhas
e a ações sobre a prevenção ao
câncer, principalmente de colo de
útero e de seio. Diversas entidades e
empresas aderem e dão apoio ao
Movimento Outubro Rosa durante
esse período, com a intenção de
disseminação e de aumentar o
volume de informações sobre
métodos de autoexame e formas de
prevenção e de tratamento à doença.
Um dos apoiadores da campanha é o
Sicoob Credicapital, cooperativa de
crédito que há 16 anos atua em
Cascavel em cidades da região.
O Sicoob Credicapital, a exemplo do
que fizeram outras empresas e

Sagae dá orientações
sobre saúde da mulher

Um dos médicos mais respeitados do
País, Univaldo Sagae, estará na noite

do próximo dia 30 de outubro na
Acic. Ele foi convidado pelo

Movimento Outubro Rosa para fazer
palestra sobre prevenção ao câncer.
Será a partir das 19h. Sagae, que é

mestre pela USP e professor na
Unioeste e na FAG, falará sobre
Saúde do aparelho digestivo –

combate ao câncer de intestino,
esôfago, estômago e outros.

Já a médica Silviane Pellegrinello
falará sobre saúde da mulher. Ela é

formada pela Pontifícia Universidade
Católica do Paraná e fez residências
em clínica médica na Universidade

Federal do Paraná e em
endocrinologia e metabologia no
Hospital Evangélico de Curitiba.

Todos são convidados a participar do
evento do próximo dia 30. Outras

informações podem ser conseguidas
pelo telefone 3321-1400.

entidades, manifesta seu apoio ao
Outubro Rosa de uma maneira
particular. Os letreiros externos do
prédio da Unidade Administrativa,
na rua Pernambuco esquina com a
avenida Toledo, deixaram a
tradicional tonalidade verde e
ganharam o tom rosa, cor oficial das
ações de orientação sobre a
prevenção ao câncer. O presidente
da cooperativa, Guido Bresolin
Júnior, diz que essa manifestação
demonstra o quanto o Sicoob está
integrado com as causas, as
entidades e com a comunidade de
Cascavel. “Sempre apoiaremos
trabalhos de alcance tão grande e
especial”, afirma ele.

Fachadas valorizam ações do Outubro Rosa

 Comércio e tendências é tema de palestra na terça
Comércio e exterior e tendências para 2018 é o tema de palestra agendada
para a noite de terça-feira, 24, a partir das 18h30, no auditório da Acic. O

doutor em Teoria Econômica da USP (Universidade de São Paulo), Juan
Jensen, é o conferencista convidado para participar. A promoção é do Sicoob
Unicoob. As presenças devem ser confirmadas com os gerentes da cooperativa

de crédito até esta sexta-feira, 20.   O médico Univaldo Sagae

ASSESSORIA
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Arrecadação aumenta
Impulsionada pela renegocia-

ção de dívidas com a União e os
aumentos de tributos sobre os
combustíveis, a arrecadação fede-
ral subiu em setembro. Segundo
números divulgados ontem pela
Receita Federal, a União arreca-
dou R$ 105,595 bilhões, alta de
8,66% em relação ao mesmo mês
do ano passado, descontada a in-
flação oficial pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA). Esse é o melhor resultado
para o mês desde 2015 em valo-
res corrigidos pelo índice.

Nos nove primeiros meses do
ano, a arrecadação federal tota-
lizou R$ 968,334 bilhões, alta
de 2,44% na comparação com o
mesmo período do ano passado.
O montante também é o maior
desde 2015 em valores corrigi-
dos pela inflação oficial. Se fo-
rem consideradas apenas as re-
ceitas administradas pelo Fisco
(como impostos e contribui-
ções), a arrecadação acumula
alta de 1,62% em 2017. A arre-
cadação total inclui receitas não
administradas pela Receita,
como royalties do petróleo.

PERT
O principal fator que elevou a arrecadação federal em setembro foi o Programa
Especial de Regularização Tributária (Pert), que renegociou dívidas de
contribuintes com a União. Apenas em setembro, o programa arrecadou R$
3,401 bilhões. No acumulado do ano, o parcelamento rendeu R$ 10,957
bilhões ao governo. Previsto para acabar no fim de setembro, o prazo de adesão
ao Pert, também chamado de Novo Refis, foi prorrogado até 31 de outubro.

Tributos
Além do novo Refis, a elevação das alíquotas do Programa de Integração Social
(PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
sobre os combustíveis contribuiu para reforçar os cofres federais em setembro.
No mês passado, a arrecadação dos dois tributos subiu 10,54% acima da
inflação em relação ao mesmo mês do ano passado, descontada a inflação. A alta
também reflete o crescimento de 7,66% no volume de vendas em setembro. Por
incidirem sobre o faturamento das empresas, os dois tributos estão ligados ao
comportamento do consumo.

ARRECADAÇÃO subiu 8,66% em setembro

AGÊNCIA BRASIL
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Corais em
Serranópolis

O Coral Municipal de
Cascavel vai se apresentar
em Serranópolis do Iguaçu
no Encontro Regional de

Corais. Esta é a 42ª Edição
do Encontro e contará com
50 coralistas, num total de
12 corais de sete cidades
da região. O evento será

neste sábado.

Palestra Rosa
O médico Univaldo Sagae

fará palestra sobre
prevenção ao câncer, a
convite do movimento

Outubro Rosa. Será dia 30
de outubro, na Acic, a

partir das 19h. Todos são
convidados a participar.

Coquetel dos escritores
O 6º Encontro dos Escritores de Cascavel será realizado dia

26 de outubro, às 19h30, no Colégio Padre Carmelo
Perrone. O evento vai homenagear os escritores

cascavelenses que integram o Projeto Livrai-Nos!,
idealizado pela historiadora,

 jornalista e escritora Regina Esperança.

Sim!
Hoje o programa Justiça no

Bairro realiza casamento
coletivo.  Serão 325 casais

que vão dizer o sim. A
celebração será às 19h, no

Ginásio do Centro Esportivo
Sérgio Mauro Festugatto

(Ciro Nardi).

Uopeccan recebe
Selo Sesi ODS

O Hospital Uopeccan
recebeu o Selo Sesi ODS

(Objetivos de
Desenvolvimento

Sustentável) 2017.
A certificação é um

reconhecimento às ações de
responsabilidade social

realizadas pela instituição,
por meio dos atendimentos
prestados à comunidade.
A entrega do certificado

 foi realizada em
 Curitiba, dia 17.

oOo
A partir de agora, o selo
passará a fazer parte da

rotina do Hospital
Uopeccan durante a

apresentação de projetos
e atividades.

JULIANA
COMELLI, by
Arivonil Policarpo

Não há ninguém, mesmo
sem cultura, que não se

torne poeta quando o amor
toma conta dele.

Platão
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Uma mudança radical no cli-
ma marcou a quinta-feira (19). As
rajadas de vento de até 72 km/h
registradas em Cascavel marca-
ram a manhã, que veio carrega-
da de chuva.

Quedas de árvores no centro
da cidade foram registradas pela
Defesa Civil, que acionou o Corpo
de Bombeiros para retirá-las. Se-
gundo relatório, os primeiros aten-
dimentos começaram às 11h.

Segundo o agente da Defesa
Civil de Cascavel, Eliel Teodoro,
houve vários chamados em decor-
rência da chuva, mas somente em
quatro deles foi necessária a in-
tervenção, com a entrega de lo-
nas. Os bairros mais atingidos fo-
ram o Consolata e o Floresta.

Teodoro pede que a população
não suba em telhados para fazer
a troca de telhas e deixe para ar-
rumar os prejuízos somente de-
pois que o mau tempo passar. “As
lonas entregues são para prote-
ger os bens da chuva até que se
possa fazer o conserto”, diz.

O temporal também provocou
problemas na rede elétrica. De

A mais de
70 km/h

acordo com a Copel (Companhia Pa-
ranaense de Energia), no fim da
manhã de ontem houve a interrup-
ção de 8,8 mil unidades consumi-
doras na cidade, que permanece-
ram sem energia por aproximada-
mente uma hora e meia. À tarde,
340 imóveis continuavam sem luz.
A Companhia informou ainda que o
restabelecimento dos ser viços
ocorrerá de forma gradativa.

Defesa Civil pode ser
acionada por meio
do telefone 199.

GUARDA MUNICIPAL
monitorou o trânsito na região do

Lago devido a uma queda de fios
da rede elétrica

PREVISÃO
Segundo o Instituto
Meteorológico Simepar, a
previsão é de que a chuva siga
até o fim de semana, com
temperaturas mínimas de 20°C
e 17ºC entre hoje e domingo
(22). Já na segunda-feira
(23), não deve chover, porém,
a temperatura deve cair 9°C. A
previsão é de 8°C no início
da semana.

Em alerta
Em razão do temporal, o prefeito Leonaldo Paranhos determinou à
Defesa Civil do município e às demais secretarias que permaneçam
em alerta, prestando atendimento contínuo à população em casos de
acidentes em decorrência do tempo.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos



HOJE NEWS 13CASCAVEL, 20 DE OUTUBRO DE 2017



VARIEDADES 19CASCAVEL, 20 DE OUTUBRO DE 2017

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO
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Quem esperava embarcar no
avião da Azul Linhas Aéreas, no ae-
roporto Coronel Adalberto Mendes
da Silva, em Cascavel, teve de se
conformar com uma viagem de ôni-
bus. Isso porque devido às más con-
dições do tempo, dois voos foram
cancelados e outros dois tiveram a
rota modificada.

Segundo a Azul, os voos 6428 e
5710, ambos de Curitiba a Casca-
vel, tiveram seus pousos alterna-
dos para os aeroportos de Londri-
na e Viracopos (Campinas), respec-
tivamente. “Consequentemente, os
voos 6429 e 2883, que fariam o
trecho Cascavel/Curitiba precisa-
ram ser cancelados”, informou a
empresa por meio de nota.

A psicóloga Lívia Ruiz foi uma
das passageiras afetadas pelo
cancelamento. Segundo ela, o em-
barque com destino a Curitiba, de-
veria ter ocorrido às 11h30 de
quinta-feira (19). Porém, às 14h30
os passageiros foram informados
de que seguiriam até a capital do
Estado de ônibus, com saída às
16h30, cinco horas depois do ho-
rário previsto. “Inicialmente, ti-
nham me encaixado no voo das
15h, mas depois cancelaram e dis-
seram que todos iriam de ôni-
bus”, comenta Lívia. A passagei-
ra diz ainda que um voucher de R$
15 foi fornecido aos clientes para
alimentação.

Unopar realiza Vestibular
A Unopar realiza amanhã na Unidade Lago em Cascavel, a primeira prova

do Vestibular 2018 para quem deseja ingressar no ensino superior. São
dezenas de cursos de graduação nas áreas de exatas, humanas, saúde,

além dos cursos tecnólogos, com menor duração.
Para atender os novos desafios da educação, a Unopar possui um sistema

baseado no modelo de sala de aula invertida, no qual o estudante é
protagonista do processo de ensino aprendizagem. Para fomentar a

empregabilidade, a instituição disponibiliza a todos os estudantes matriculados
o Canal Conecta, plataforma gratuita de empregos com mais de 4,5 mil

empresas cadastradas e cerca de 40 mil vagas anunciadas.
No site www.vestibularja.com.br, os candidatos encontram a ficha
de inscrição, o edital do processo seletivo e a relação de

todos os cursos disponíveis. Os interessados
também podem se inscrever pelo

telefone (45) 3322-9027.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

 PASSAGEIROS QUE SEGUIRIAM a Curitiba foram informados, após cinco horas de espera, que
viagem seria feita de ônibus

ASSISTÊNCIA
A empresa afirma que todos os
passageiros receberam assistência
necessária, conforme resolução da Anac
(Agência Nacional de Aviação Civil).
“A Azul lamenta o ocorrido e reforça que
medidas como estas são necessárias para
conferir a segurança de suas operações”.

Aeroporto
sem voos mais
uma vez
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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 O LÁZARO

 • SBT

MALHAÇÃO
Tina incentiva Ellen a denunciar a

atitude racista do alunos, mas ela afir-
ma que prefere esperar. Anderson acon-
selha Tato a formar sua própria família.
Edgar teme as pautas conservadoras
que Malu propõe para a escola. Ellen
pede que Tina não comente com An-
derson sobre o preconceito que sofreu.
K2 sugere fugir com Tato. K1 descobre
que MB saiu com Lica e se revolta com
o menino.

TEMPO DE AMAR
Em Morros Verdes, Fernão questi-

ona Moniz sobre a paternidade de Te-
reza. Delfina repreende Tereza por la-
mentar a ausência de Maria Vitória e
sua filha. Irmã Imaculada exige que José
Augusto interrompa suas buscas por
Mariana. Maria Vitória escreve uma
carta para o pai do Rio de Janeiro. Emília
questiona Inácio sobre seus sentimen-
tos por Lucinda, que escuta a conver-
sa. Eunice presenteia Celeste, que se
emociona. Lucerne afirma a Natália e
Felícia que cobrará a dívida de Helena.

Lucinda e Inácio se beijam, e Emília os
vê. Teodoro mostra a foto de uma crian-
ça, adotada por um casal de amigos
em Portugal, e Alzira reconhece a mar-
ca de sua família no bebê. Helena acha
graça do sinal de nascença de Maria
Vitória. Felícia e Natália visitam Helena
e Maria Vitória. Artur consegue desper-
tar a atenção de Celina. Vicente e Ma-
ria Vitória se encontram

PEGA PEGA
Arlete despista Júlio sobre sua ida

ao Carioca Palace. Borges acaba acei-
tando a hospedagem no hotel ofereci-
da por Eric. Cristóvão consegue retirar
Tânia e Sabine do elevador. Lourenço
pede que nenhuma camareira entre em
seu quarto, deixando Cíntia assustada.
Gabriel apresenta Cristóvão para Dri-
ca. Sabine desconfia de Malagueta e
pede para Ingrid vigiá-lo.

CARINHA DE ANJO
Irmã Didi (Jackie Obrigon), de Ma-

ceió (AL), chega ao colégio de Doce
Horizonte a pé e cansada. Ela teme o

que pode encontrar e pensa que tal-
vez ninguém a quer no internato por
terem esquecido de ir buscá-la na ro-
doviária.

NO LIMITE DA PAIXÃO
José Alfredo faz um grande esfor-

ço e, finalmente, consegue se levan-
tar da cadeira de rodas e ajuda sua
mãe a se livrar de Maciel. Ele luta com
o padrasto e Maciel, depois de insul-
tá-lo, vai embora prometendo vingan-
ça. O advogado entrega a Rosália os
documentos que determinam que Fri-
da perdeu todos os direitos sobre a
fortuna dos Vila Real ao ficar compro-
vado que ela não é a mãe biológica
de Fernandinho.

BELAVENTURA
Bartolion se aproxima de Enrico e

Pietra, que seguem surpresos. Enrico
questiona se precisam mesmo se ca-
sar e Bartolion aconselha que é justa-
mente em tempos de guerra que atitu-
des de amor devem ser valorizadas e
incentivadas. Severo quer saber de Ce-
dric quais são os próximos passos de
Otoniel contra ele.

Rabe-Sáris provoca Absalom, que o agride com um soco.
Oziel não consegue contar para Elga o que queria. Ela au-
toriza Talita e Samira a investigarem o rapaz. Em conversa
com Lia, Namnu conta que Nebuzaradã pretende matar o
filho de Nitócris. Zac pede para Ayana entrar na cela de
Asher e fingir ser uma amante para enganar Joana. Lia con-
ta para Daniel sobre o plano do rei. Neusta conhece Malca
no palácio. Benjamin se emociona ao ver Joana e foge.
Joana encontra Lior e fala que Asher foi salvo milagrosa-
mente. Asher conversa com Deus.  Lia e Naomi pedem
para Lior ir ao encontro de Belsazar. Oziel se enfurece com
Fassur. Arioque pede para beber cerveja. Lior se despede
dos familiares de Joana e deixa a cidade.  Sammu conforta
Nebuzaradã e diz que o melhor é eliminar logo Belsazar.

Lia conta para Daniel
sobre o plano do rei

DIVULGAÇÃO
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(45) 3036-5636 - www.amicoeste.org.br

Evento da Micro e Pequena Empresa
acontece no próximo dia 24

A Amic Oeste Paraná em parceria com o Ponto de Atendimento ao
Empreendedor - Amic promovem o evento da MPE - Micro e Pequena

Empresa que será realizado no próximo dia 24 de outubro, às 19 horas,
no anfiteatro Emir Sfair (Centro de Convenções e Eventos de Cascavel)
com a temática das palestras “Criatividade nas vendas – Encante seus

clientes e potencialize seu negócio”.
Os ingressos estão disponíveis antecipadamente no valor de R$ 35,00 na

sede da entidade, que fica localizada na Rua da Lapa, 1927 – Centro.
Mais informações pelo telefone (45) 9 9914-17536 e falar com a agente

do Ponto de Atendimento ao Empreendedor Amic, Viviane Bastazini.

Amic inicia turma do curso de Oratória
A Amic Oeste Paraná em parceria com o Ponto
de Atendimento ao Empreendedor do Sebrae

encerra hoje (20) a turma do curso Inteligência
Emocional aplicada a Oratória, ministrada pelo

Master Coach, Diego Knebel, na sala de
treinamentos da associação, das 19h até 23h. O

objetivo é fazer com que os participantes
entendam um pouco do seu perfil

comportamental e como é possível ressignificar
algumas crenças que impedem o seu crescimento

como orador. Assim, todas as técnicas ficarão
fáceis de serem aplicadas em sua comunicação.
Acompanhe nossas redes sociais e fique atento

para outros cursos que a Amic oferece para você
fortalecer a sua empresa.

Amic lança iniciativa de
recuperação de crédito
A Amic Oeste Paraná encerra
hoje (20) a iniciativa de
regularizar a situação financeira
das empresas inadimplentes da
região, por meio da negociação
com instituições de crédito
parceiras como Sicoob, Sicredi,
Itaú, Caixa Econômica Federal e
Banco do Brasil. As instituições
de crédito parceiras da ação irão
oferecer prazos maiores e juros
mais atraentes, a fim de que seus
clientes possam resolver
pendências financeiras.
As negociações são para pessoa
jurídica e para pessoa física. Os
interessados em sair da
inadimplência devem procurar a
sua agência, contanto que seja
uma das acima citadas, para
acertar a vida financeira. A
Amic, também, oferecerá
condições especiais para os
associados que estão em
débito com a entidade, com a
finalidade de que possam
regularizar a sua situação e
voltar a usufruir dos serviços
que a associação oferece aos
seus associados.

DIVULGAÇÃO
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A Legião Feminina de Combate
ao Câncer foi às ruas para informar
a população sobre a importância da
realização periódica de exames en-
tre as mulheres para a prevenção
ou diagnóstico precoce do câncer de
mama. A ação ocorreu no Terminal
Oeste, no centro de Cascavel, e faz
parte da campanha Outubro Rosa.

No local, quem tivesse interes-
se em agendar uma mamografia po-
deria marcar o exame com as pró-
prias legionárias. Conforme o mé-
dico oncologista da Uopeccan, Leo-
nardo Seyboth, a mamografia é a
melhor forma de detectar a doen-
ça. “Geralmente, este exame é in-
dicado às mulheres acima de 40
anos. Abaixo desta faixa etária não
há necessidade, mas se por um
acaso houver alguma alteração o
mais indicado é a ultrassonografia
da mama, pois não a expõe à radia-

Na manhã de ontem os moradores do
Conjunto Residencial Riviera receberam
oficialmente mais um espaço público. Trata-se
do Cmei Professora Leonides Ezure, resultado
de um investimento federal que agora recebe
a contrapartida do Município, com os móveis
e equipamentos e também com o quadro de
servidores que passa a integrar a nova
unidade educacional. A unidade tem
capacidade de atendimento para 190
alunos, tornando se um dos maiores Cmeis do
Município em atendimento.

SECOM

Prevenção ao câncer nas ruas
ção e por ser mais densa, mais glan-
dular, a ultrassonografia consegue
analisar melhor o perfil da mama”,
explica Seyboth.

O médico ressalta que em casos
de diagnóstico positivos de câncer
na família o alerta é redobrado. “Se,
por exemplo, a mãe for diagnostica-
da com câncer de mama aos 45
anos, a filha precisa começar o mo-
nitoramento aos 35 anos”, afirma.

AUTOEXAME
Outro método que pode auxiliar

no diagnóstico da doença é o
autoexame, porém, ele não

substitui a mamografia, apenas a
complementa. “Na maioria das
vezes, o câncer de mama não é

descoberto pelo autoexame, a não
ser quando a lesão é maior. O
toque costuma pegar lesões

superiores a dois centímetros, o
que já não é considerado inicial”,

diz Seyboth.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Assessoria Uopeccan

ESTATÍSTICA
Conforme o Inca (Instituto Nacional do Câncer), somente em
2016 foram diagnosticados 3.730 novos casos em todo o
Paraná. No Brasil o número é ainda mais alto: 57.960 novos
registros. Em relação ao total de mortes, o Inca aponta
14.388 óbitos no ano passado, sendo 181 homens e
14.206 mulheres.
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 A caminhonete S-10 do empre-
sário e engenheiro eletricista Silvio
José Beluzzo, de 29 anos, foi loca-
lizada ontem em Cascavel. O veícu-
lo estava estacionado na Rua San-
ta Catarina, trancado e com a cha-
ve dentro, cerca de 80 metros da
rodoviária municipal.

Com a localização da caminho-
nete, a Polícia Civil solicitou ima-
gens de estabelecimentos comer-
ciais próximos e viram que Silvio foi,
de livre espontânea vontade e sozi-
nho, até a rodoviária.

Segundo o delegado-chefe da
15ª SDP (Subdivisão Policial) de
Cascavel, Adriano Chohffi, Silvio
estava com uma mala, indicando
que iria viajar. “Ele saiu de casa
com a mala, foi até uma agência
bancária e fez um saque de R$ 6
mil, conversou tranquilamente
com o gerente, não demonstran-
do nenhum tipo de pressão”.

Nas imagens, gravadas na ma-
nhã de terça-feira, por volta de

Sumiu ou não?

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

VEÍCULO FOI DEIXADO por
Silvio trancado na Rua Santa Catarina,

próximo a rodoviária

Conforme Chohffi, a polícia agora busca desco-
brir qual o destino do empresário. “A lei determina
que todas as empresas de transporte intermunici-
pal coloquem nos tíquetes de viagem dados do pas-
sageiro, como nome, telefone e documentos. Se ele
embarcou e a empresa cumpriu a lei, fica mais fácil
descobrir para onde ele foi e qual o trajeto percorri-
do”. A princípio ele teria saído “por conta própria” e
resolveu não dar notícias à família.

 Reunião
O suposto desaparecimento de
Silvio foi registrado na noite de
terça-feira (17) pelo seu sócio,
Rafael Ghellere. Os dois teriam
participado no dia anterior de
uma reunião no Sebrae sobre
energias renováveis, ramo em que
atuam. Na terça-feira eles teriam
uma reunião importante no
escritório, mas Silvio não
compareceu e desde então não
deu mais notícias.

P aradeiro

10h30, Silvio está sozinho, estaci-
ona o carro tranquilamente, pega a
bagagem e vai até a rodoviária. Des-
de então ele não foi mais visto e o
celular permanece desligado.
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Novo Irani
em Cascavel

A filial dos supermercados
Irani no Bairro Parque Verde, em
Cascavel, passa a contar com
nova estrutura, ampla e moder-
na. O desejo para a reinaugura-
ção da loja atende aos anseios
da família que comanda a rede
e da população de Cascavel.

A solenidade de entrega do
empreendimento com 18 mil
metros de área construída foi
prestigiada por autoridades po-
líticas e empresariais de Cas-
cavel e centenas de clientes na
manhã de ontem.

O novo supermercado conta
com 30 checkouts e novidades.
Três caixas funcionarão para o
autoatendimento. “Moro no
Bairro Santa Cruz e sempre fui
cliente do Irani no Bairro Par-
que Verde. É um supermercado
muito bom, com bastante pro-
moções e agora ficou ainda me-
lhor”, diz Air ton dos Santos,

que conheceu a nova loja e apro-
veitou para fazer compras.

Maria Brina Panato também é
cliente fiel da rede desde o surgi-
mento do primeiro Irani. “Nos reu-
níamos em grupo no Distrito de
São Salvador para vir fazer com-
pras. Agora sou cliente aqui do
Parque Verde e fico ainda mais
satisfeita por poder contar com
esse supermercado tão espaçoso
e bonito”, comenta ela.

44 anos
O novo Irani representa uma conquista para toda a rede de su-

permercados, que neste mês de novembro comemora 44 anos, e
foi fundada pelo patriarca Otávio Pegoraro.

“Estamos concretizando a realização de um sonho. Se nossos
pais tivessem aqui presentes nesse momento poderíamos vê-los
com sentimento de muita emoção e orgulho por essa nova obra”,
um dos proprietários, Daniel Pegoraro. A partir de agora as três
lojas do Irani passarão a atender aos domingos até às 20h e o
restaurante ficará aberto de segunda a segunda.

FÁBIO DONEGÁ

SOLENIDADE FOI PRESTIGIADA por centenas de pessoas

ESTRUTURA
O supermercado conta com
restaurante e cafeteria em um
ambiente aconchegante e inovador.
O estacionamento disponibiliza cerca
de 300 vagas cobertas para a maior
comodidade dos clientes. A loja é
responsável por 250 oportunidades
de emprego, 50 delas abertas com a
reinauguração da estrutura.
“Ampliamos a loja e agora
estamos entregando um presente
para nossos clientes. Isso é motivo
de muita alegria e estamos muito
felizes por ter chegado esse
momento”, comemora um dos
proprietários Genésio Pegoraro.

Novo Irani
em Cascavel
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Foi absolvido, a pedido do Minis-
tério Público Estadual, o réu Edson
Reis da Silva Moretto, acusado de
matar o adolescente Carlos Eduar-
do da Silva Gimenez, no dia 9 de
junho de 2012.

De acordo com o promotor Alex
Fadel, que solicitou a absolvição,
o pedido foi feito porque não havia
provas de que realmente o réu foi
o autor do crime.

Conforme o processo, o menor
teria saído de casa para cortar o
cabelo e desde então não foi mais
visto. O corpo de Carlos Eduardo
foi encontrado três dias depois,
carbonizado em uma plantação de
feijão, às margens da PR-486, pró-
ximo ao Trevo da Ceasa (Central
de Abastecimento).

Segundo as investigações,
Carlos foi agredido até a mor-
te e depois queimado. O ado-
lescente não tinha passagens
pelo setor policial.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 65
Homicídios 52
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 978
Furtos 2.812
Veículos (furtos/roubos) 837
Outros 2.953

Acidentes 2.224
Colisões 2.054
Atropelamentos 170
Mortes 45

Adolescente queimado

T entativa
 Reportagem: Tissiane Merlak

   Foto: Aílton Santos

 Já Valdemar Rodrigues da Costa, acusado de uma tentativa de
homicídio contra Geraldo Evangelho Matias, ocorrida em julho de
2008, também foi absolvido.

Segundo o processo, Valdemar atirou três vezes contra Geraldo,
mas os tiros o atingiram de raspão.

Corpo carbonizado
foi encontrado em

2012, em uma
plantação na PR-486
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Dois ocupantes de um Fiat Uno
ficaram feridos em um acidente na
madrugada de ontem na BR-277,
um quilômetro após Santa Tereza
do Oeste, no sentido a Foz do Igua-
çu. Segundo funcionários do Samu
(Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência), que trafegavam pela ro-
dovia no momento do acidente, o
condutor de um Fiat Marea, que se-
guia sentido Foz, perdeu o controle
da direção do veículo e passou a
trafegar ‘dançando’ na pista. Em
determinado momento, ele rodou e
acabou atingindo o Fiat Uno, que ficou
destruído com o impacto da batida.

No carro estavam quatro pesso-
 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Colisão na BR-277

as: uma mulher de 50 anos e um
jovem de 28 anos ficaram feridos e
foram atendidos por socorristas do
Siate (Serviço Integrado de Atendi-
mento ao Trauma em Emergência)
e da concessionária que adminis-
tra a rodovia.

A mulher teve fratura na perna e
o homem ferimentos moderados.
Eles foram levados para atendimen-
to hospitalar na cidade de Santa
Tereza do Oeste. Os outros dois
ocupantes, que seriam pai e filho,
recusaram encaminhamento.

Fugiu
Já o condutor do Marea com
placas de Umuarama, que

conforme testemunhas estaria
embriagado, fugiu do local
não prestando socorro e

abandonando o veículo. A PRF
(Polícia Rodoviária Federal) foi

acionada e fez o teste de
bafômetro no motorista do

Uno, que deu zerado.

MOTORISTA DO MAREA
fugiu sem prestar socorro e
abandonando o carro na rodovia
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Giro da
Violência

Um caminhão carregado com
milho recém-colhido foi apreendido
ontem em uma ação conjunta en-
tre a PRF (Polícia Rodoviária Fede-
ral) e a Receita Federal de Casca-
vel. A abordagem aconteceu na BR-
163, próximo ao posto de fiscaliza-
ção da PRF na rodovia.

De acordo com os policiais, o veí-
culo seguia rumo ao Sudoeste quan-
do foi interceptado pelas equipes.

Escondidas em meio a carga
estavam cerca de 500 caixas de
cigarros contrabandeados do Para-
guai, avaliados em aproximadamen-
te R$ 1,2 milhão.

O motorista, preso em flagrante
pelo crime de contrabando e des-

R$ 1,2 milhão
em cigarros  Acidente no Maria Luiza

Dois veículos, um Megane e um
Symbol, se envolveram em um
acidente no cruzamento das ruas
Alexandre de Gusmão com Cuiabá,
no Bairro Maria Luiza, na manhã de
ontem em Cascavel. O local é
controlado por semáforo, mas
nenhum dos condutores disse qual
veículo teria avançado a
preferencial. No momento da batida,
um dos carros chegou a atingir um
poste e outro parou sobre a calçada.
Ninguém ficou ferido.

Queda de moto
Edina Regina de Souza, de 31 anos,
sofreu uma queda de moto ontem, na
Rua Jacarezinho, no São Cristóvão.
Ela seguia em uma motocicleta
sentido Centro/Bairro e, ao passar por
uma lombada, perdeu o controle da
direção e caiu. Edina teve escoriação
na mão esquerda, contusão no joelho
e suspeita de fratura no ombro. Ela
foi atendida pelo Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência) e levada
para a UPA (Unidade de Pronto-
Atendimento) Veneza.

R$ 10 mil de preju
Um empresário de uma loja de
roupas, localizada na Avenida
Papagaios, no Bairro Floresta, na
região norte de Cascavel, teve um
prejuízo de aproximadamente R$ 10
mil. Segundo a polícia, bandidos
arrombaram a porta da frente da
loja para ter acesso ao imóvel. O
furto foi percebido ontem pela
manhã, quando o proprietário
chegou para trabalhar. Ao todo
foram levadas 300 peças de roupas,
um notebook e R$ 60 em dinheiro
que estava no caixa.

Outra apreensão
Já na madrugada de ontem, policiais militares de Toledo apreenderam uma picape Fiat Strada, com
placas de Cruzeiro do Iguaçu, carregada com outras 30 caixas de cigarros contrabandeados. Segundo
a polícia, eles faziam patrulhamento na área central quando avistaram duas picapes do mesmo modelo. Uma
delas, que fazia o trabalho de batedor, foi apreendida e a outra tentou evadir-se pela BR-467. O
motorista do carro batedor conseguiu fugir.As equipes acionaram apoio da Rotam (Rondas Táticas
Motorizadas), que interceptaram o veículo carregado com 30 caixas de cigarros contrabandeados. O
motorista foi preso em flagrante e disse que o destino seria o estado de Santa Catarina. O preso, os
veículos e a mercadoria foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Cascavel.

 PRF CASCAVEL

CARGA DE MILHO escondia 500 caixas de
cigarros do Paraguai

caminho, foi levado até a Delega-
cia da Polícia Federal de Cascavel.
Segundo ele, a carga de cigarro foi
pega em Dourados (MS) e o desti-
no final seria o estado do Rio Gran-
de do Sul. Já a carreta e os cigar-
ros foram encaminhados para o
depósito da Receita Federal em
Cascavel, para ser contabilizada.

Um acidente foi registrado na noite de quarta-feira na marginal da BR-467, em Cascavel.
Segundo informações de testemunhas, a motorista saiu da rodovia para acessar o viaduto da
Rua Jacarezinho, no Bairro São Cristóvão, quando perdeu o controle da direção do veículo
e acabou subindo sobre a proteção da via, ficando preso sobre o guard rail. Conforme a
motorista, a falta de iluminação teria causado o acidente. Ninguém ficou ferido.

AÍLTON SANTOS
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Richa em Cascavel
Em um mês, essa é a segunda vez que o governador Beto

Richa vem a Cascavel. Hoje, às 9h15, ele autoriza a
liberação de recursos para a conclusão da Ala de

Queimados do HU (Hospital Universitário). A solenidade
será no hospital.

Agenda no Oeste
Depois de Cascavel, o
governador vai a Palotina.
O evento está marcado para
às 11h e fará a entrega de
moradias para 236 famílias
do Município.
Às 15h, o governador
participa da inauguração
de um abatedouro de
peixes que tem apoio
do BRDE.

Em campanha
Apesar de nem negar, nem
confirmar, o governador
Beto Richa está em ritmo
de campanha para o ano
que vem. Fala-se na
candidatura ao Senado e
no apoio a governador
para Ratinho Júnior.
Porém, o governador diz
que só vai pensar nisso em
2018. Dá pra ver...

Discípulo de Lerner
Em grupos de política nas
redes sociais, Beto Richa foi
chamado de ‘discípulo de
Lerner’, quando divulgado um
vídeo do governador falando a
respeito da obra da BR-277. O
criticador disse que o
governador, querendo se eleger
ao Senado, faz mais uma obra
com dinheiro público em
perímetro de responsabilidade
da concessionária.

Respondido
Ele foi respondido por um
‘discípulo’ de Richa, que
disse que enquanto todos os
estados cancelaram obras,
aqui temos alguém com
‘coragem’ de enfrentar a crise
e proporcionar avanços ao
Paraná. “Você, oposicionista,
morra de inveja”, completou.
É cada uma!!

NOVOS SERVIDORES

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Colégio Militar ou Escola de Polícia? Ainda pairam
dúvidas sobre o destino do Centro Nacional de Atletismo

 Na manhã de hoje será anunciado oficialmente o
destino do espaço que foi construído com recursos
federais.

A Secretaria de Saúde recebeu os 25 novos profissionais
que foram contratados por meio de concurso público.
São atendentes em saúde, agentes comunitários de
saúde, médicos, farmacêuticos e agentes de combate a
endemias.

Duas zonas
a menos

Ainda no fim deste
mês, o Fórum Eleitoral de
Cascavel passará a aten-
der com duas zonas a
menos. E por causa dis-
so, o Fórum ficará fecha-
do do dia 21 até o dia 27
deste mês. Isso porque os
funcionários vão fazer a re-
organização do sistema do
que pertence as duas va-
ras que deixaram de exis-
tir para as duas que vão per-
manecer funcionando.

Serão ‘excluídas’ as
zonas 184 e 185, que são

as mais recentes do Fó-
rum. Este foi o critério es-
tabelecido no Paraná para
fazer a escolha. “Os elei-
tores da 184 vêm para a
143 e os da 185 para a
zona 67”, explica a chefe
da zona eleitoral 143,
Andréia Simony Schmitt.

Não haverá mudança
para o eleitor, que conti-
nuará votando no mesmo
local. Por enquanto, não
há necessidade de troca
de título de eleitor. “Se
houver necessidade, fare-
mos isso no ano que vem,
antes da eleição”, prevê.

Para as zonas eleitorais, é mais trabalho. Aumentam
os locais de votação, por conta do acúmulo, e por
isso os servidores das zonas eleitorais ‘excluídas’ vão
ser acumulados nas outras ou, caso queiram podem
pedir transferência a outras zonas eleitorais.
A redução ocorre por determinação do TSE, que
alegou como uma medida de economia. Porém, de
acordo com o Fórum, essa economia será pequena,
de apenas 1%.

FÓRUM ELEITORAL ficará fechado até o dia 27

Mais trabalho

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos
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A LDO (Lei de Diretrizes Orça-
mentárias) está em discussão na
Câmara de Vereadores e até foi
motivo de audiência pública na
quarta-feira – sem participação po-
pular, diga-se de passagem.

O que muita gente não sabe é
a importância dessa lei para o Mu-
nicípio. Ela é a segunda amarra do
tripé orçamentário que começa
pela aprovação do PPA (Plano Plu-
rianual). O PPA é o planejamento
do que será feito pelos próximos
quatro anos – 2018 a 2021 – com
as verbas previstas, no caso, mais
de R$ 5 bilhões.

Já a LDO é apenas do ano que
vem. Ela dispõe diretrizes da forma

O tripé
com que será gasto o orçamento de
2018, que é de mais de R$ 1 bilhão.
“Ela também serve de base para
que possamos fazer a LOA [Lei Or-
çamentária Anual], que tem um de-
talhamento maior com relação às
receitas e às despesas, se vai ser
gasto com pessoal, com obras, en-
fim”, explica a contadora da Secre-
taria de Finanças Sônia Klann, que
também foi secretária da pasta.

Qualquer obra ou ação da Pre-
feitura precisa estar prevista no
tripé. E assim como no PPA, na
LDO os vereadores também po-
dem fazer emendas. Só que pre-
cisam ‘tirar’ verba de um lugar
para colocar em outro.

Toda obra prevista precisa ter
receita correspondente. E é por
isso que, das 37 emendas pro-
postas pelos vereadores, 23 fo-
ram consideradas incorretas. Só
não foram vetadas. Ainda. “O
que ocorreu nas emendas foi
que o legislador criou uma des-
pesa em 2018, mas retirou ver-
ba de uma ação de 2021, por
exemplo. E eu não posso prever
para ano que vem uma ação com
o imposto que vou receber em
outro ano”, explica.

A aprovação dessas emendas
faria com que, inclusive, a admi-
nistração pudesse ter futuros pro-
blemas com o TCE (Tribunal de
Contas do Estado).

Para 2018, diversas ações importantes estão previstas.
Chama a atenção que os olhos da prefeitura estão voltados à
Cultura. A previsão é para desenvolver projetos e atividades
voltados à criança e ao adolescente; reformar e ampliar os
espaços culturais Casa de Cultura Zona Norte, Biblioteca
Sucursal, Centro Cultural Gilberto Mayer, Teatro Municipal

Sefrin Filho e Paço das Artes; revitalizar a praça Parigout de
Souza; reformar e ampliar o espaçamento das cadeiras do

Teatro; construir palco coberto na Praça Wilson Joffre; implan-
tar o espaço Café com Teatro; adquirir equipamentos para a

galeria do Teatro; adquirir ônibus e equipamentos para implan-
tar o Cinema Itinerante nos bairros e nos distritos do Municí-

pio; construir o Centro Cultural Floresta, desenvolver projetos e
atividades culturais voltados ao idoso.

HABITAÇÃO
Na habitação, mais de R$ 1 milhão
está previsto para regularização
fundiária. E mais de R$ 1 milhão
também para construção de novas
unidades habitacionais.

Ações previstas

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos:Fábio Donegá

Contadora da
Secretaria de
Finanças
explica LDO

E mendas
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O fim de semana de jogos pela 3ª
rodada da 1ª fase do Campeonato Re-
gional de Futebol Menores terá quatro
jogos neste sábado e três no domingo.
Em Cascavel, as partidas serão no cam-
po da Associação da Globoaves.

A programação está marcada para
iniciar às 8h deste sábado, com o duelo
entre Globoaves B e Operário Atlético

A Fase Final A da 30ª edição dos Jo-
gos da Juventude do Paraná começam
hoje em Londrina, com a abertura ofici-
al do evento, marcada para as 20h no
Ginásio Moringão.

A delegação cascavelense será repre-
sentada no desfile de abertura pelas equi-
pes de taekwondo, tênis, natação, vo-
leibol feminino, atletismo, caratê, ginás-
tica rítmica e ciclismo masculino, que tem
saída marcada para as 6h30 desta sex-
ta-feira do Ciro Nardi.

No caso do tênis e da natação, as
equipes da Associação Atlética Comerci-
al representam a cidade nos Jogos. Na
água, serão 18 atletas em busca de
medalhas e vagas na equipe do Paraná
que disputará o Campeonato Brasilei-
ro de Seleções no ano que vem: Letí-
cia Herrera, Emanuele Schimitz, Ru-
biane dos Santos, Erick Campos, Tau-
ana Morais Lopes, Rafaela Kupicki,

Da Juventude

Mariana Balem, Isadora Kowaleski, Emily
Campos, Camila Manchak, Bianca Winiaski,
João Paulo Zanella Janke, João Vitor Beckert,
Gustavo Wiebbeling, Otávio Lupges, Felipe
Mussinato e os irmãos Higor e Hiuri Selzeler,
todos comandados pelos professores Tati-
ane Maiara Lentz e Rui Cezar Comin.

No tênis, será a primeira participação nos
Jogos da Juventude para 10 dos 11 inte-
grantes da equipe: João Vitor Avila, Nicholas
Sampaio, Leonardo Maciel, Artur Bobato,
Eduardo Assunção, João Vitor Januario, Pe-
dro Soligo, Aline Bernardes, Lara Filus e Pye-
tra Filus. Já Guilherme Moreira é o único “ve-
terano” na competição. Eles serão coman-
dados por Edemárcio Maciel nos Jojups.

Clube, pela categoria Mirim (sub-13).
Em seguida, às 9h, a equipe sub-

15 da Globoaves medirá forças com
o time de Capitão Leônida Marques.
Às 10h será a vez do time A dos anfi-
triões na sub-13 irem a campo, con-
tra o CSW/CSSCVEL/Professor Willi-
an. Esse duelo se repetirá às 11h, com
as equipes sub-11 das escolinhas.

Já no domingo os jogos serão em
Guaraniaçu, no Estádio Municipal Do-
mingos Bramati. No local, o time da
casa medirá forças com as equipes da
AFC/Real do Iguaçu nas categorias
sub-15, às 8h30, e sub-11, às 10h30.
Entre esses dois jogos haverá o due-
lo sub-17 entre Cascavel Sport World
e AFC/Real do Iguaçu, às 9h30.

FOTOS: FÁBIO DONEGÁ

FUTEBOL MENORES
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Infraestrutura
Na infraestrutura urbana, a principal ação está voltada

à conclusão das obras do PDI. Também está prevista a
implantação do projeto Rua Segura no entorno das

escolas, por meio da recuperação e da pavimentação,
faixas elevadas de pedestres, plano de acessibilidade e

também recuperação de calçadas.

orçamentário

 A Secretaria de Educação é a segunda com o
maior montante da verba do ano que vem. São
mais de R$ 270 milhões. Dinheiro que vai
para merenda, para reforma e ampliação de
escolas, reforma e ampliação de centros de
educação infantil, aquisição de equipamentos e
mobiliários, entre outras ações.

 Saúde
A Secretaria de Saúde tem, para

2018, mais de R$ 300 milhões
previstos. É a pasta com mais

‘grana’ para ser investida. Para
2018, a reforma, a ampliação e a
construção de diversas unidades

básicas estão previstas. No
Colméia, Cancelli, Los Angeles,

Claudete, Cidade Verde, Morumbi,
Guarujá, Tolentino, Rio do Salto.

Há proposta também de construir
a farmácia básica III, anexa à UPA

Veneza. Mais de R$ 6 milhões
estão comprometidos para
construção de um Centro de

Atendimento Ambulatorial de
Especialidades. E mais de R$ 9

milhões para aquisição de
medicamentos.

Na infraestrutura,
continuidade das
obras do PDI é a

principal previsão

E ducação
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VESTIBULAR 2018:
Lançada, campanha foca

diferenciais da Unipar

 Em Umuarama,
evento aconteceu
no Teatro Unipar,
com transmissão

via web para todas
as Unidades da

Instituição

A Universidade Paranaense reuniu seus cerca de
dois mil funcionários para discutir o tema e as estratégias
de campanha do seu próximo vestibular, marcado para o
dia 03 de dezembro. ‘A escolha certa’ é o slogan que guia
as peças publicitárias. Diretores, coordenadores de cur-
sos, professores e profissionais dos setores administrati-
vos participaram do encontro de interação e motivação,
transmitido pela web para todas as Unidades Universitá-
rias da Unipar. O evento foi organizado pela Diretoria
Executiva de Gestão da Cultura e Divulgação.

O Reitor Carlos Eduardo Garcia prestigiou. Em
seu discurso, ele salientou a necessidade da união
para a realização de um bom trabalho de projeção das
novidades oferecidas neste vestibular.

“Temos que aproveitar o nosso dinamismo para
que possamos alcançar êxito nessa empreitada”, sen-
tenciou, elogiando o empenho das equipes que partici-
pam direta e indiretamente do processo. “Tenho plena
segurança que farão, daqui para frente, também um
bom trabalho, pois confio na capacidade, na dedica-
ção e na inspiração de todos”, emendou.

Na sequência, a diretora de Instituto, professora Giani
Colauto, fez uma explanação de todas as propostas novas
que a Unipar está oferecendo. Falou da modalidade semi-
presencial – com 41 cursos de graduação – e das metodo-
logias ativas, que no próximo ano serão expandidas para
todos os cursos (este ano só o curso de Odontologia está

“A escolha certa”
Durante o evento de lançamento da campa-

nha do vestibular, Reitor e diretores se preocupa-
ram em responder por que a Unipar é a escolha
certa para o vestibulando, de acordo com o que
afirma o slogan da campanha. Solidez, serieda-
de e visão de futuro da Instituição foram os predi-
cados sublinhados. “Os fundadores da Unipar
chegaram a Umuarama quando a cidade ainda
desabrochava [tinha apenas 12 anos de emanci-
pação] e instalaram aqui uma escola de ensino
superior; mas esse vanguardismo não para aí:
com o tempo, o investimento na formação de um
quadro de professores coeso e qualificado foi
outra grande prova de empreendedorismo, fator
que impulsionou seu crescimento e garantiu sua
solidez”, destacou a professora Giani. Ela lem-
brou, também, que a Unipar está entre as primei-
ras IES (Instituições de Ensino Superior) do Brasil
a investir na graduação semipresencial.

adotando). Essa ferramenta está disponível a partir de con-
vênio firmado entre Unipar e Google for Education.

Festivo também foi o lançamento do Vestibular para
a comunidade acadêmica. Em Cascavel, a campanha
foi apresentada com show da banda Bang Blues e fogos
de artifício. O diretor da Unidade, professor Gelson Ue-
cker, apresentou os coordenadores dos cursos presen-
ciais e chamou a atenção para os diferenciais e potenci-
alidades da Unipar – a única Universidade presencial
privada de Cascavel, o que lhe confere mais autonomia
para a criação de cursos, mais professores com a
titulação de mestres e doutores, mais projetos de ensi-
no, de pesquisa e de extensão.

Acadêmica de Engenharia Civil, Maria Helena da
Silva, e banda

Diretor da Unidade, professor Gelson Uecker, e os
coordenadores de cursos presenciais

Saiba mais - acesse
vestibular.unipar.br –

inscrições abertas

Colaboradores conhecem campanha do Vestibular em primeira mão
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BOM SINAL

 Kassab em Cascavel
O ministro da Ciência e
Tecnologia, Gilberto
Kassab, estará em Cascavel
amanhã em um encontro
partidário do PSD. Kassab é
o presidente nacional da
sigla e participará do
“Espaço Democrático”,
encontro que reúne
lideranças políticas e setor
produtivo. O deputado
estadual Ratinho Junior
também estará no evento
que acontece na FAG a
partir das 11 horas.
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“Muito além do alívio que
os pais têm de deixar os

filhos bem cuidados aqui,
elas estão neste espaço
para serem ensinadas e,
desde o berçário até a

pré-escola, eles
receberão uma

educação de qualidade”.

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

O anúncio de
liberação de
recursos para,
enfim, ser
concluída a ala
de queimados
do Hospital
Universitário.

Os perigos
representados por
boa parte das
árvores da região
central de
Cascavel que
estão “mortas” e
caem com
qualquer vento.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

30
Sexta

Curitiba

20 22
Sábado

22
Sexta

23
Sábado

15

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

16

CHEIA
04/11 - 03h22

17

CRESCENTE
27/11 - 20h22

MINGUANTE
10/11 - 18h36

NOVA
19/10 - 17h12

Parcialmente
nublado com

chuva e trovoada
Parcialmente

nublado

Parcialmente
nublado com

chuva e trovoada

Parcialmente
nublado com

chuva e trovoada

Os números do Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados), órgão vincu-
lado ao Ministério do Trabalho, mostram que o
comércio cascavelense está apostando nas
vendas de fim de ano, mesmo diante da contur-
bada crise econômica que o País atravessa.

O setor foi o que mais gerou emprego no mês
de setembro, abrindo 172 vagas formais, aquelas
com carteira assinada. Não fosse o comércio, os
números do emprego em setembro seriam nega-
tivos. Mesmo com vários segmentos demitindo
mais do que contratando, o crescimento geral foi
de positivo, chegando a 0,05% em relação ao mês
passado, com 44 vagas criadas.

O comércio admitiu 1.258 pessoas, mas demi-
tiu 1.086, fechando com saldo positivo de 172 va-
gas. Isso representa um crescimento de 0,66%.

Com a chegada do fim de ano e mais movi-
mentação do comércio por conta do 13º salário,
que tem sua primeira parcela paga no mês que
vem, a tendência é de um fortalecimento maior no
comércio. A expectativa é de novas contratações
temporárias nas próximas semanas.

Aos poucos, a economia vai dando sinal de
melhora, mas o poder de compra do brasileiro
ainda está longe do ideal. Que 2018 seja um
ano diferente.

 Prorrogada
A diretoria da Acic decidiu
prorrogar o prazo de
adesão de empresas à
maior campanha de Natal
da história de Cascavel.
Em vez do dia 15, como
estava originalmente
definido, as confirmações
de participação à
promoção de fim de ano
poderão ser feitas até o
dia 27 de outubro. Neste
ano, a Acic é parceira da
Faciap na organização
da campanha.

Márcia Baldini,
secretária de Educação,
na inauguração do Cmei

do Riviera

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

Marina Esteves Santos
Titular

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

01- ANDERSON BASEGGIO E CLEONICE SEBASTIÃO
02- SAULO LUIZ ZARO E MAYARA LAVORATTI
03- FREDERICO OTAVIANO E DEISE ELIZABETH KOCH
04- JOSE MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA E ELIZANGELA FERNANDES DIAS
05- ADONIAS NASCIMENTO SILVA E RAIMUNDO RAMÓN RODRÍGUEZ GIMÉNEZ
06- FABIO CESAR CLARO DOS SANTOS E ADRIANA BUENO DA SILVA
07- JOSÉ LUIZ CALEFI E NEZI LOURDES DE CAMPOS
08- ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS E MARIA LUCIA SARAIVA
09- MARCOS FELIPE DE SOUZA E ANA CAROLINA PEREIRA DE OLIVEIRA
10- FÁBIO SCHUARTZ DE JESUS E CAMILA FRANCIELE SOUZA DA LUZ
11- EDGAR GRUBERT E MARÍ TERESINHA ROMANOSKI
12- DIRCEU GOULART DOS SANTOS E JOSILENE DA SILVA FERREIRA
13- JOSÉ MIRANDA PINO JUNIOR E ALINE POTOLAN DE OLIVEIRA
14- CLAUDEMIR DA ROSA BARBOSA E KAMILA MORAIS MULLER
15- JANDERSON PADILHA DA SILVA E REJANE DA SILVA
16- MARCO ANTONIO FERREIRA E CLAUDIA CRISTINA VASCONCELOS
17- BRUNO ASSMANN E DIÉSICA DE BORBA
18- JOSÉ QUIRINO DA SILVA NETO E LUCIANE JOAQUIM
19- BRUNO NERI DE JESUS DE QUADROS E JANAÍNA ROCHA SOARES
20- ODAIR JOSÉ MARQUES NEVES E KELLY RODRIGUES DE MENEZES
21- ROGÉRIO ROSA MOTA E THAIS FERNANDA PRESTES
22- LEANDRO KISTENMACHER E FABIANA PEREIRA DA SILVA
23- PLINIO DESTRO JÚNIOR E KELLY ANDRESSA DIAS DAL EVEDOVE
24- DIONATAN FÜRST MISSIO E ANGELA DAYANE HERMOGENES DA SILVA
25- SAULO LUIZ ZARO E MAYARA LAVORATTI
26- ANDERSON BASEGGIO E CLEONICE SEBASTIÃO
27- WILSON DIRCEU PEREIRA E CATARINA DIAS AMARAL
28- PEDRO OTÁVIO DA SILVA E LUANE PEREIRA COSTA
29- MARCELO RHICARDO GWADERA AZEVEDO E ALINE BRESSAN KOT

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

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

SÁBADO (21)
17h Vasco x Coritiba

DOMINGO (22)
17h Santos x Atlético-GO
17h São Paulo x Flamengo
17h Cruzeiro x Atlético-MG
17h Atlético-PR x Sport
17h Grêmio x Palmeiras
17h Bahia x Vitória
19h Ponte Preta x Avaí
19h Chapecoense x Fluminense

SEGUNDA-FEIRA (23)
20h Botafogo x Corinthians

30ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Corinthians 59 29 17 8 4 39 18 21
2º Grêmio 50 29 15 5 9 42 23 19
3º Palmeiras 50 29 15 5 9 43 30 13
4º Santos 50 29 13 11 5 31 20 11
5º Cruzeiro 47 29 13 8 8 35 25 10
6º Flamengo 46 29 12 10 7 40 27 13
7º Botafogo 44 29 12 8 9 37 31 6
8º Vasco 42 29 12 6 11 30 38 -8
9º Atlético-PR 38 29 10 8 11 35 36 -1
10º Atlético-MG 38 29 10 8 11 33 35 -2
11º Fluminense 38 29 9 11 9 39 38 1
12º Chapecoense 35 29 10 5 14 34 43 -9
13º Bahia 35 29 9 8 12 37 39 -2
14º Sport 35 29 9 8 12 35 41 -6
15º São Paulo 34 29 9 7 13 37 42 -5
16º Vitória 33 29 9 6 14 37 45 -8
17º Ponte Preta 32 29 8 8 13 29 38 -9
18º Coritiba 31 29 8 7 14 27 37 -10
19º Avaí 31 29 7 10 12 18 34 -16
20º Atlético-GO 26 29 7 5 17 28 46 -18

SÉRIE A

A CBF divulgou nessa quinta-feira
os valores das premiações para o Cam-
peonato Brasileiro neste ano. O ven-
cedor da competição receberá a quan-
tia de pouco mais de R$ 18 milhões.
Os únicos times não premiados no tor-
neio serão os quatro que forem rebai-
xados para a segunda divisão.

A quantia deste ano é ligeiramen-
te maior que a do ano passado. Cam-
peão em 2016, o Palmeiras recebeu
R$ 17 milhões em premiação. Na oca-
sião, os quatro rebaixados também
não foram premiados.

Ao todo, a CBF distribuirá R$ 63,77
milhões em premiações no campeo-
nato. Em 2016, a quantia foi de R$

Título do Brasileirão
vale R$ 18 milhões

60 milhões. O valor destinado ao cam-
peão deste ano é praticamente a
soma dos demais integrantes do G6
com exceção do vice-campeão, que
levará para casa R$ 11,3 milhões.

Serão R$ 7,7 milhões para o terceiro
colocado, R$ 5,6 milhões para o quar-
to, R$ 4 milhões para o quinto e R$ 2,7

milhões para o sexto da classificação.
As cifras na casa dos R$ 2 milhões

também serão destinadas ao 7º e ao
8º colocados. Já do 9º ao 13º lugar
os valores serão entre R$ 1,8 milhões
e R$ 1 milhão. Para o 14º a premiação
é de R$ 956 mil, para o 15º é de R$
850 mil e para o 16º é de R$ 744 mil.
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Corais em
Serranópolis

O Coral Municipal de
Cascavel vai se apresentar
em Serranópolis do Iguaçu
no Encontro Regional de

Corais. Esta é a 42ª Edição
do Encontro e contará com
50 coralistas, num total de
12 corais de sete cidades
da região. O evento será

neste sábado.

Palestra Rosa
O médico Univaldo Sagae

fará palestra sobre
prevenção ao câncer, a
convite do movimento

Outubro Rosa. Será dia 30
de outubro, na Acic, a

partir das 19h. Todos são
convidados a participar.

Coquetel dos escritores
O 6º Encontro dos Escritores de Cascavel será realizado dia

26 de outubro, às 19h30, no Colégio Padre Carmelo
Perrone. O evento vai homenagear os escritores

cascavelenses que integram o Projeto Livrai-Nos!,
idealizado pela historiadora,

 jornalista e escritora Regina Esperança.

Sim!
Hoje o programa Justiça no

Bairro realiza casamento
coletivo.  Serão 325 casais

que vão dizer o sim. A
celebração será às 19h, no

Ginásio do Centro Esportivo
Sérgio Mauro Festugatto

(Ciro Nardi).

Uopeccan recebe
Selo Sesi ODS

O Hospital Uopeccan
recebeu o Selo Sesi ODS

(Objetivos de
Desenvolvimento

Sustentável) 2017.
A certificação é um

reconhecimento às ações de
responsabilidade social

realizadas pela instituição,
por meio dos atendimentos
prestados à comunidade.
A entrega do certificado

 foi realizada em
 Curitiba, dia 17.

oOo
A partir de agora, o selo
passará a fazer parte da

rotina do Hospital
Uopeccan durante a

apresentação de projetos
e atividades.

JULIANA
COMELLI, by
Arivonil Policarpo

Não há ninguém, mesmo
sem cultura, que não se

torne poeta quando o amor
toma conta dele.

Platão
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Megasena
Concurso: 1979

22 23 29 32 38 45

Dupla sena
Concurso: 1707

05 11 38 39 47 501º sorteio

02 07 17 20 21 472º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1574

01 02 03 05 06 07 10 11
12 14 15 17 18 21 22

Quina
Concurso: 4510

06 20 37 50 51

Timemania
Concurso: 1096

12 24 60 68 70 71 74
TIME DO PALMEIRAS-SP

Lotomania
Concurso: 1806

09 11 12 24 25 29 34 35
36 43 45 49 58 65 66 72

79 95 98 99
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5224

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

44.256
05.331
57.706
08.726
29.091

PLACAR DE ONTEM

BRASILEIRÃO
Palmeiras ? x ? Ponte Preta

Vitória ? x ? Atlético-PR
Flamengo ? x ? Bahia

Sport ? x ? Santos

O mês de setembro registrou
aumento de 34.392 vagas nos pos-
tos de trabalho com carteira assi-
nada. Os dados são do Cadastro
Geral de Empregados e Desempre-
gados (Caged), divulgado ontem
pelo Ministério do Trabalho e Em-
prego. Este é o sexto mês seguido
em que foram abertas mais vagas
de trabalho formal.

No acumulado do ano,  o saldo
positivo chega a 208.874 empregos,
um aumento de 0,5% em relação ao
estoque de empregos de 2016.

A Região Nordeste novamente
foi a que gerou mais postos de tra-
balho com 29.644 vagas. Em segui-
da, vêm as regiões Sul, com
10.534, e Norte, com 5.349. Já
nas regiões Sudeste e Centro-Oes-
te, houve redução nos postos, com
quedas respectivas de 8.987 e
2.148 empregos.

Entre as 27 unidades federati-
vas, 20 tiveram saldo positivo. Per-

6o mês com saldo positivo

NEGATIVOS
Os destaques negativos foram o
Rio de Janeiro, com redução de
4.769 vagas; Minas Gerais, com
menos 4.291, e Goiás ,com
menos 3.493 postos.

A
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INDÚSTRIA
Dos oito setores pesquisados, os números do Caged mostram que, em setembro,
quatro registraram aumento nos postos de trabalho. No mês passado, o setor da
indústria de transformação puxou a geração de empregos, com 25.684 postos.
No mês anterior, a liderança foi do setor de serviços. Destacaram-se também em
setembro, comércio, com 15.040 vagas; serviços, com 3.743 e construção
civil, com 380. Houve retração nos setores de agropecuária (menos 8.372
vagas); serviços, indústrias de utilidade pública (menos 1.246); administração
pública (menos 704) e extrativo mineral (menos 133).

Em todo o Brasil foram criadas 34,3 mil vagas de
trabalho com CARTEIRA ASSINADA

nambuco foi o estado que teve
melhor resultado, com 13.992 va-
gas abertas. Em seguida, aparecem
Santa Catarina, com 8.011; Alago-
as, com 7.411; Pará, com 3.283,
Paraná, com 2.801, Bahia, com
2297 e Ceará, com 2.161.



Á
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Hoje, seu foco vai se voltar para os rela-
cionamentos, sejam pessoais ou profis-
sionais. É um bom momento para con-
vencer um colega ou analisar as vanta-
gens de uma sociedade. Cor: cinza.

horóscopo

To
ur

o

Bom momento para se concentrar no
trabalho - quanto mais você se esfor-
çar, melhor serão os resultados finan-
ceiros. A saúde também precisa de aten-
ção: procure ouvir os avisos que o seu
corpo. Cor: creme.

Li
br

a

Você vai chegar mais longe se perseguir
os seus objetivos. Planos para uma via-
gem contam com a proteção. A Lua esti-
mula sua ambição e você vai colocar a
carreira em primeiro lugar. Cor: laranja.

E
sc

or
pi

ão

É hora de fazer planos e se dedicar ao
trabalho. Mas não conte suas decisões
e dúvidas a qualquer um - confie em
sua intuição para descobrir quem real-
mente merece confiança. Cor: prata.

G
êm

eo
s Aproveite a manhã para cuidar de as-

suntos que exigem diplomacia ou jogo
de cintura. Mais tarde, você pode ter
boas novas com dinheiro. É um bom
momento para cuidar das contas e das
suas coisas. Cor: rosa.

C
ân

ce
r Nesta quinta, a família pode desempe-

nhar papel importante no trabalho, ainda
mais se está em busca de uma recolo-
cação profissional. Cor: lilás.

Sa
gi

tá
rio

Perseguindo grandes ideais, você vai
se empenhar para transformar um so-
nho em realidade. O melhor caminho
para conseguir o que deseja é forman-
do uma sociedade com alguém próxi-
mo. Cor: roxo.

C
ap

ric
ór

ni
o Você conta com um empurrão dos as-

tros para se destacar na profissão.
Não perca seus objetivos de vista nem
espere as coisas caírem do céu. Cor:
cinza.

Le
ão

O astral é favorável para cuidar de as-
suntos e tarefas que envolvem comuni-
cação ou papelada. Raciocínio rápido e
capacidade para improvisar serão seus
trunfos nesta quinta. Cor: marrom.

V
irg

em

Bom dia para encontrar uma forma de
melhorar as finanças. O astral é favo-
rável para quem pensa em fazer com-
pras e dar uma repaginada no visual.
Cor: vermelho.

A
qu

ár
io

Bom momento para se concentrar no
trabalho de rotina. Talvez tenha que
redobrar os esforços, mas a sensação
de dever cumprido fará com que valha
a pena. Cor: azul-marinho.

Pe
ix

es

Vai ser mais fácil deixar algumas coi-
sas no passado. Você tem tudo para
se sair bem ao lidar com dinheiro, seu
ou de terceiros. A Lua entra em seu
paraíso astral e você vai se destacar
na paquera. Cor: verde.
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Salmo do Dia Salmo 15 "Quem nasce sob esta influência será
dotado de força e energia, sempre atu-
ando de forma benéfica com os mais
próximos. Possui um magnífico gênio
inventivo e tem uma forte missão que
cumprirá com a família. Grande capaci-
dade de participar do sofrimento das
pessoas amadas, conquistando assim
os grandes tesouros espirituais. Dota-
do de forte intuição, que se manifesta
através de sua inteligência analíti- ca,
é totalmente desligado dos impul-
sos das tentações materiais.
Terá facilidade de adaptação e
grande vontade de aprender, ja-
mais desistindo de seus objetivos.

ANJO UMABEL

Senhor, quem habitará no teu taberná-
culo? Quem morará no teu santo mon-
te? Aquele que anda sinceramente, e
pratica a justiça, e fala a verdade no
seu coração. Aquele que não difama com
a sua língua, nem faz mal ao seu próxi-
mo, nem aceita nenhum opróbrio contra
o seu próximo. A cujos olhos o réprobo
é desprezado; mas honra os que temem
ao Senhor; aquele que jura com dano
seu, e contudo não muda. Aquele que
não dá o seu dinheiro com usura, nem
recebe peitas contra o inocente. Quem
faz isto nunca será abalado.

Parabéns!
Protege os dias: 27/05, 08/08, 20/10,
01/01, 15/03. Número de sorte.12. Mês
de mudança: dezembro. Está presen-
te na Terra, de 22h40 às 23h.

QUEM É ESSE  CONTADOR DE HISTÓRIAS?
Ele é Leomir Bruch, formado em Letras (Português/ Espanhol), pela Unioeste. Atuou
na companhia Trapos & Farrapos de 2011 a 2014. Foi professor de Português e
Espanhol, mas foi na arte encontrou sua casa. Em 2016 orientou atividades do
clube de leitura do Sesc (Serviço Social do Comércio) e fez alguns trabalhos de
contação de histórias como voluntário em Florianópolis. Depois disso resolveu
montar o próprio espetáculo, que é a menina dos olhos dele, o Viramundo à bordo
da Dinorá, a Kombi.

O PROJETO
Quem acha que contar histórias é coisa do homem da cobra, se engana. Esse projeto foi
criado com base teórica e passou a ser aplicado no segundo semestre de 2017, começou
em escolas a bordo de uma Kombi super simpática, apelidada de “Dinorá”. “Eu e meu
cachorro, o Dom, de dois anos, queremos levar a Dinorá por todo o território nacional,
misturando rimas e cores para os centros de educação infantil, escolas de nível fundamental e
médio, feiras, festivais literários, ruas e praças. Também temos o intuito de realizar oficinas
de formação de mediadores de leitura e contadores de histórias”, ressalta Leo.

Contando histórias
para o MUNDO

Sabe aquele momento em que
você viaja lendo um bom livro ou
ouvindo uma história? Na próxima
semana em Cascavel vai ser as-
sim, com um espetáculo que vai te
levar para o mundo imaginário das
histórias infantis.

O projeto Viramundo chega se-
gunda-feira, dia 23 de Outubro, na
Unioeste (Universidade Estadual
do Oeste do Paraná), a partir das
10h contando histórias e encantan-
do crianças de todas as idades.

O projeto Viramundo foi criado
com intuito de viajar e levar históri-
as para todo o território nacional.
O contador de histórias Leomir Bru-

ch relata que em 2017 foram con-
tadas milhares de histórias em
mais de setenta apresentações no
Paraná e Santa Catarina.

Segundo Leo, algumas cida-
des do Oeste já receberam este
projeto. “Já estivemos em Paloti-
na, passamos por Entre Rios, Ma-
rechal Cândido Rondon, Toledo e
semana que vem em Cascavel,
Iguatu e Maripá e ainda pretende-
mos ampliar o circuito, assim que
surgirem oportunidades” explica
o contador.

 Reportagem: Silmara Santos
   Foto: Arquivo pessoal

Silvio Matos, Viviane Carla De
Campos Borth, Janete Junges Alberton
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RECORD • O RICO E O LÁZARO

 • SBT

MALHAÇÃO
Tina incentiva Ellen a denunciar a

atitude racista do alunos, mas ela afir-
ma que prefere esperar. Anderson acon-
selha Tato a formar sua própria família.
Edgar teme as pautas conservadoras
que Malu propõe para a escola. Ellen
pede que Tina não comente com An-
derson sobre o preconceito que sofreu.
K2 sugere fugir com Tato. K1 descobre
que MB saiu com Lica e se revolta com
o menino.

TEMPO DE AMAR
Em Morros Verdes, Fernão questi-

ona Moniz sobre a paternidade de Te-
reza. Delfina repreende Tereza por la-
mentar a ausência de Maria Vitória e
sua filha. Irmã Imaculada exige que José
Augusto interrompa suas buscas por
Mariana. Maria Vitória escreve uma
carta para o pai do Rio de Janeiro. Emília
questiona Inácio sobre seus sentimen-
tos por Lucinda, que escuta a conver-
sa. Eunice presenteia Celeste, que se
emociona. Lucerne afirma a Natália e
Felícia que cobrará a dívida de Helena.

Lucinda e Inácio se beijam, e Emília os
vê. Teodoro mostra a foto de uma crian-
ça, adotada por um casal de amigos
em Portugal, e Alzira reconhece a mar-
ca de sua família no bebê. Helena acha
graça do sinal de nascença de Maria
Vitória. Felícia e Natália visitam Helena
e Maria Vitória. Artur consegue desper-
tar a atenção de Celina. Vicente e Ma-
ria Vitória se encontram

PEGA PEGA
Arlete despista Júlio sobre sua ida

ao Carioca Palace. Borges acaba acei-
tando a hospedagem no hotel ofereci-
da por Eric. Cristóvão consegue retirar
Tânia e Sabine do elevador. Lourenço
pede que nenhuma camareira entre em
seu quarto, deixando Cíntia assustada.
Gabriel apresenta Cristóvão para Dri-
ca. Sabine desconfia de Malagueta e
pede para Ingrid vigiá-lo.

CARINHA DE ANJO
Irmã Didi (Jackie Obrigon), de Ma-

ceió (AL), chega ao colégio de Doce
Horizonte a pé e cansada. Ela teme o

que pode encontrar e pensa que tal-
vez ninguém a quer no internato por
terem esquecido de ir buscá-la na ro-
doviária.

NO LIMITE DA PAIXÃO
José Alfredo faz um grande esfor-

ço e, finalmente, consegue se levan-
tar da cadeira de rodas e ajuda sua
mãe a se livrar de Maciel. Ele luta com
o padrasto e Maciel, depois de insul-
tá-lo, vai embora prometendo vingan-
ça. O advogado entrega a Rosália os
documentos que determinam que Fri-
da perdeu todos os direitos sobre a
fortuna dos Vila Real ao ficar compro-
vado que ela não é a mãe biológica
de Fernandinho.

BELAVENTURA
Bartolion se aproxima de Enrico e

Pietra, que seguem surpresos. Enrico
questiona se precisam mesmo se ca-
sar e Bartolion aconselha que é justa-
mente em tempos de guerra que atitu-
des de amor devem ser valorizadas e
incentivadas. Severo quer saber de Ce-
dric quais são os próximos passos de
Otoniel contra ele.

Rabe-Sáris provoca Absalom, que o agride com um soco.
Oziel não consegue contar para Elga o que queria. Ela au-
toriza Talita e Samira a investigarem o rapaz. Em conversa
com Lia, Namnu conta que Nebuzaradã pretende matar o
filho de Nitócris. Zac pede para Ayana entrar na cela de
Asher e fingir ser uma amante para enganar Joana. Lia con-
ta para Daniel sobre o plano do rei. Neusta conhece Malca
no palácio. Benjamin se emociona ao ver Joana e foge.
Joana encontra Lior e fala que Asher foi salvo milagrosa-
mente. Asher conversa com Deus.  Lia e Naomi pedem
para Lior ir ao encontro de Belsazar. Oziel se enfurece com
Fassur. Arioque pede para beber cerveja. Lior se despede
dos familiares de Joana e deixa a cidade.  Sammu conforta
Nebuzaradã e diz que o melhor é eliminar logo Belsazar.

Lia conta para Daniel
sobre o plano do rei

DIVULGAÇÃO
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 Blade Runner
Sala 1: Qui a Qua 21h

 Pica Pau - O Filme
Sala 1: Qui a Qua,  14h - 15h45 - 17h30 - 19h15

 Tempestade - Planeta em Fúria
Sala 2: Qui a Qua, 14h40 - 17h - 19h10
Sala 2: Qui a Qua, 21h20 (LEG)

 A Morte Te Dá Parabéns
Sala 3: Qui a Qua,  16h - 17h50 - 19h40 - 21h30

 Capitão Cueca
Sala 3: Qui a Qua, 14h10

 Além da Morte
Sala 4: Qui a Qua, 14h30 - 16h40 - 19h - 21h10

SHOPPING JL

Blade Runner
Trinta anos após os
acontecimentos do primeiro
filme, a humanidade está
novamente ameaçada, e
dessa vez o perigo pode
ser ainda maior. Isso
porque o novato oficial K
(Ryan Gosling), desenterrou
um terrível segredo que tem
o potencial de mergulhar a
sociedade no completo
caos. A descoberta acaba
levando-o a uma busca
frenética por Rick Deckard
(Harrison Ford),
desaparecido há 30 anos.

SHOPPING WEST SIDE

 Tempestade - Planeta em Fúria
Sala 1: Qui a Qua 15h30 - 17h40 - 22h
Sala 1: Qui a Qua 19h50 (LEG)

 Além da Morte
Sala 2: Qui a Qua 20h10 - 22h15
Sala 3: Qui a Qua 17h15 (LEG)


