o

O 1 transplante
Considerado um polo na área de medicina, Cascavel deu outro passo importante para salvar
vidas. A Uopeccan realizou ontem o primeiro transplante de fígado após ser credenciada para
esse tipo de procedimento médico. Por mais de quatro horas, a equipe médica trabalhou para
dar nova vida a uma paciente de 43 anos, portadora de cirrose hepática.

AÍLTON SANTOS
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Casas para
mais de duas
mil famílias
O dia de hoje será de festa
para 2.089 famílias que irão
receber as chaves da casa
própria. O Riviera, maior
conjunto habitacional de
Cascavel, será inaugurado às
10h com a presença de várias
autoridades, entre elas o
ministro das Cidades,
Bruno Araújo.
z Pág. 07

Falhas comprovadas
Uma auditoria do Tribunal de Contas do Paraná, divulgada ontem,
comprovou uma série de falhas nas obras do PDI (Plano de
Desenvolvimento Integrado) na Avenida Brasil. A auditoria avaliou as
ações executadas em 2014 e 2015. Por conta dessas falhas, no início do
ano o prefeito Leonaldo Paranhos suspendeu o pagamento à empresa
responsável pelas obras até que os erros fossem corrigidos.

z Págs. 04 e 05
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Árvores: muito
além da beleza
e sombra
APP divulga
hoje resultado
da eleição
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Enquanto o intérprete não vem...
Que faltam professores em vários cursos disponibilizados pela Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) já não é mais novidade para ninguém. Porém, você já tentou imaginar como é para um surdo
cursar uma graduação sem um intérprete? Parece impossível, mas é
essa a realidade de muitos acadêmicos dos cinco campi da Universidade, inclusive de Cascavel.
“Na Unioeste, tem aluno do curso de Ciência da Computação e de
mestrado sem intérprete perdendo
todo o conteúdo. A barreira não é o
surdo, pois ele só não aprende porque não tem acesso, está lá dentro
da sala de aula, o professor falando,
mas ele não entende porque não tem

o intérprete de Libras [Língua Brasileira de Sinais]. Se, por exemplo, ele
tiver dúvidas ou quiser fazer uma pergunta, o professor vai conseguir ajudar? Eles só sabem o básico, um A
B C D num alfabeto digitalizado. A
comunicação é muito mais profunda
do que isso”, desabafa a presidente
da Surdovel (Associação de Surdos
de Cascavel), Gisele Zaffari.
O estudante de Filosofia, Julio
Marcos de Souza, é uma das exceções, mas por pouco tempo. “Tenho
professor intérprete, no entanto, seu
contrato vence em novembro e não
sei como vai ser depois disso”, diz.
A presença do intérprete em turmas
em que haja alunos surdos matriculados éAÍLTON
obrigatória
e exigida por lei.
SANTOS

JULIO E GISELE
representam a Surdovel
e pedem a contratação
de intérpretes

Sem ele, que é o responsável por
transmitir ao estudante todo o conteúdo ministrado pelo professor por
meio da Língua Brasileira de Sinais,
os prejuízos ao discente são incalculáveis. “Eles dizem que tem acessibilidade, mas é uma acessibilidade falsa, de mentira”, relata Souza.

CONCURSO
Os estudantes surdos não pedem muito.
A reivindicação é de que o Governo do
Paraná abra concurso público para
suprir essa demanda. “Em anos
anteriores, enquanto a Unioeste
conseguia fazer teste seletivo, que não
é o certo, ainda assim supria a
necessidade. Agora, já tem um tempo
que nem isso é feito”, afirma Gisele.
Conforme a Seti (Secretaria Estadual de
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior),
as universidades estaduais têm
autonomia para realizar concursos
públicos desde que existam vagas
autorizadas, que são abertas quando há
pedidos de exoneração ou falecimento.

ATO PÚBLICO
Hoje, a partir das 14h, o Fórum
Municipal em Defesa dos Direitos da
Pessoa com Deficiência organiza um
ato público, no calçadão da Avenida
Brasil.

Pausa benéfica
Líder da Taça FPF, o Futebol
Clube Cascavel vive a semana
decisiva pela liderança da competição. A Serpente Aurinegra receberá o vice-líder Maringá FC no
domingo pela manhã, às 11h05,
no Estádio Olímpico, pela última
rodada da primeira fase.
O último compromisso do time
cascavelense na competição foi
há 11 dias, na vitória sobre a Portuguesa Londrinense que marcou
a quinta partida seguida sem derrota para os comandados do técnico Rodrigo Cabral.
Segundo o treinador, a pausa no calendário de jogos foi favorável para o FCC: “foi benéfica
para o descanso e a recuperação dos atletas. Os jogadores
vinham de uma carga muito grande de desgaste físico e psicológico. Então aproveitamos esse
tempo para dar base de sustentação para a recuperação. Nes-

ta semana que está acertando
os detalhes, que passamos a
‘respirar’ o Maringá. Na semana
passada aproveitamos para descansar, não pensar em nada”,
explica Cabral.
Para o duelo deste fim de semana, o meia André e os atacante Pedro Júnior e Tubarão são
desfalques certos no FC Cascavel, por suspensão. Nem isso
chega a ser uma preocupação,
uma vez que o recém-chegado
atacante Lucas Choco já teve o
registro confirmado como jogador
da equipe e está apto a estrear.
Além disso, os três desfalques chegarão ao mata-mata em
plenas condições, uma vez que
o FCC já está classificado para a
próxima fase e o regulamento
não prevê que os cartões zerem
- quem terminar a 1ª fase com
dois cartões amarelos seguirá
pendurado aos playoffs.

Portões abertos
A partida deste domingo será
novamente com portões abertos
ao público no Estádio
Olímpico, onde o FC Cascavel
ostenta 100% de
aproveitamento em quatro
jogos. E para o jogo decisivo
com o Maringá FC a expectativa
é boa presença de público, que
tem comparecido em maior
número a cada jogo. “Isso é
normal, até o time conquistar
confiança. Sabíamos que isso ia
acontecer e que a confiança se
conquista com cautela, com
paciência. Convocamos a
torcida para que nos apoie e
ainda mais na fase mata-mata.
Vai ser de extrema importância
a presença dos torcedores. Por
enquanto está tudo dentro do
programado, esperamos que
continue assim”, diz o técnico
Rodrigo Cabral.
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Cinquentenário
Entidade que em julho completou 50 anos de existência,
sendo uma das mais antigas do
Estado, a Liga de Futebol de
Cascavel passa por mudanças
em seu cinquentenário. No último dia 11, o então presidente
Rubens Alves de Souza pediu o
desligamento e houve recomposição de cargos da presidência
e de toda a diretoria para terminar o mandato até março de
2019. Em consenso, Amilton
Rodrigues e Jair Gencio Paes
assumiram a missão de encabeçar a Liga. Os demais cargos
ainda estão sendo preenchidos.
O fato é que a nova diretoria
tem pensamento alinhado com
a renovação do futebol amador
de Cascavel e região sem perder o saudosismo da competição. A ideia é ter campeonatos
menores da categoria sub-9 até
a sub-17, certames regionais,
duas divisões no amador municipal e incentivar a organização
na gestão das equipes.
As metas são ousadas, mas
ambos já têm experiência no
assunto. Amilton foi superintendente da Liga em várias gestões
durante 25 anos e ficou marcado por organizar campeonatos
das categorias menores com
grande quantidade de participantes, principalmente de 2009
a 2012. No último, foram 3,5 mil
jovens atletas e 105 times inscritos. Já Jair fez da Asservel o
reduto da categoria adulta amadora enquanto a Liga deixou de
organizar disputas, em 2015.

R$ 68

A princípio, nove campos
serão utilizados no Amador,
sendo seis no interior: Espigão, Fazenda Tochetto, São
Salvador, Nossa Senhora Salete, Juvinópolis e Gramadinho. Os outros são o Ninho da
Cobra, do Santa Cruz e do São
Cristóvão.

R einício
Para reiniciar as atividades ainda neste ano, e não passar em
branco em seu cinquentenário, a Liga promoverá um campeonato
menores no próximo mês e um amador com um número reduzido
de equipes. Para os jovens atletas as disputas serão em grupos,
para que haja tempo de definir os campeões até o fim do ano. Já
para os adultos serão duas divisões, com seis equipes na primeira
divisão e outras seis na segunda. A diferença entre as duas será a
tradição. Times experientes em disputas amadoras terão preferência para não desestimular equipes novatas em confrontos desiguais. Com número reduzido de participantes há tempo hábil para
realização até o fim do ano.
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O custo

milhões foi o custo
das obras da
Avenida Brasil
Falhas nas obras

C ampos
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O custo total previsto do programa, iniciado em 2014 e ainda em
execução, é de US$ 57,5 milhões (aproximadamente R$ 180 milhões em
valores atuais). Desse montante, 50% devem corresponder aos recursos
do BID e a outra metade à contrapartida do Município de Cascavel. A
conclusão foi de que a obra atingiu seus objetivos, porém, essas falhas
resultaram em serviço de má qualidade.

O Tribunal destacou falhas
na construção dos
corredores de ônibus. A
auditoria avaliou as ações
executadas em 2014 e
2015. Na vistoria, a equipe
verificou fragilidades na
fiscalização das obras.
Apontou também que os
serviços de pavimentação
não foram executados de
acordo com o que estava
previsto, tecnicamente, em
contrato, apresentando
baixa qualidade e erosão.
Também foi comprovada
má qualidade em calçadas,
meios-fios e rampas de
acesso a pessoas com
deficiência.

R$ 180
milhões é
o custo total
das obras
do PDI

MAIS problemas

A vistoria observou que os estudos preliminares que embasaram a elaboração do
projeto não foram suficientes para prever necessidades futuras. Que o preço unitário
do concreto usado não correspondia ao valor de mercado na época. E também que
houve descompasso entre o desembolso de duas instituições parceiras no programa. Ao final de 2015, a participação financeira do Município de Cascavel representava 75% dos R$ 22,27 milhões até então aplicados no programa, embora o contrato
estipule desembolsos paritários entre as duas fontes de financiamento.
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ARQUIVO

TCE “derruba”
obras do PDI
A novela melodramática das obras
do PDI a gente já conhece, mas dá pra
relembrar. A Avenida Brasil, prevista
para ser reformada com R$ 41 milhões aproximadamente, custou cerca de R$ 68 milhões aos cofres públicos, com uma chuva de aditivos, de
defeitos, e de falta de planejamento.
Foram problemas com linhas-guias –
para deficientes visuais – fora do padrão e que “acabavam” em árvores;
pavers colocados de forma incorreta;
ciclovia que teve de ser refeita por
conta das rachaduras; sem contar
que agora que ela está pronta não
pode ser usada pelo transporte público, que é o principal objetivo da
obra, porque os terminais de transbordo não estão todos concluídos.
É... a antiga gestão fez uma bagunça danada e no início desta, muitos
problemas foram identificados para
não errar de novo. Tanto que a realidade da obra da Avenida Barão do Rio
Branco é bem diferente e o resultado
muito melhor, e começou neste ano.
Desta vez, foi o TCE (Tribunal de
Contas do Estado) que comprovou irregularidades na obra financiada pelo
BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). E sugeriu ações como a
correção imediata dos pontos que
apresentam problemas estruturais e
o pagamento apenas de serviços executados conforme as normas contratuais. Esta última que já se tornou
regra desde o início da administração
Paranhos, que no começo do ano chegou a bloquear os pagamentos enquanto os pontos irregulares não fossem corrigidos.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Aílton Santos

da Liga

Gestão profissional
Para 2018 a Liga de Futebol de Cascavel
quer dar início a um processo de organização
da gestão das equipes. A ideia é que instigar
o interesse de dirigentes a constituírem estatuto e CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica) às suas entidades desportivas. Com
isso, além de poder participar do Estadual da
Federação Paranaense de o Nacional da
Confederação Brasileira de Futebol,
podem também passar a receber
subsídio público municipal, estadual ou federal, em parceria
para o desenvolvimento do
esporte. Isso já ocorre com
as demais modalidades
desportivas do município.

Saudosismo

Atitudes do Município
Em nota, por meio da Secom, a administração afirma quer vai avaliar o
relatório feito pelo TCE para verificar quais as providências que devem ou
podem ser tomadas. Lembra que a atual gestão vem apontando e corrigindo
falhas desde janeiro, inclusive com suspensão de pagamento à empresa
Paulitec duas vezes até que as falhas fossem corrigidas. Um exemplo citado foi
a ciclovia, toda refeita. A Secom ressalta que desde a posse, Paranhos denuncia
as falhas que comprometem o projeto. Sobretudo no aspecto da mobilidade.

A intenção da Liga em
“começar do zero” passa
pela experiência do
passado. Amilton e Jair
querem lembrar de alguma
forma - em homenagens ou
em um memorial na sede da
entidade - nomes que
passaram por competições
amadoras antes de
ascenderem no esporte e na
sociedade, casos, por
exemplo, de Nei Victor, Hélio
“Kalo” Costa, Miguel
“Cabeleireiro”, Levino Vaz
“Cafu”, Veiga, Gilmar Nardi,
Alcindo, Capitão, Paulinho
Cascavel e os irmãos Chico
e Caio Saroli, e Sidiclei e
Jean Carlo de Souza, além de
Preto Casagrande, Juliano
Belletti e os árbitros
Edivaldo Elias da Silva e
Evandro Roman, dentre
outros. Os novos dirigentes
da Liga creem que sem o
trabalho da entidade, novos
nomes oriundos do esporte
amador podem se tornar
escassos no futuro.
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Eleição Concidade

Representação
contra Damasceno

Jogos da Primavera
Competição que faz parte da Semana da Integração Escola-Comunidade, os Jogos da Primavera da Região Norte estão em sua segunda
edição com grande número de participantes nas disputas de futsal, vôlei,
tênis de mesa e xadrez, além de bets.
Apenas nas atividades esportivas participam cerca de 300 alunos de 12 a
17 anos de idade. Eles são estudantes de nove colégios estaduais da região Norte da cidade e participam também de atividades pedagógicas, culturais e oficinas temáticas nas dependências do Colégio Estadual Itagiba
Fortunato, no Bairro Brasília.
“Durante a semana os alunos
apresentam aos pais e à comunidade
tudo aquilo que produziram durante
o primeiro semestre ano em todas as
disciplinas. Fazem isso em forma de

oficinas e maquetes, além de participarem de aulas lúdicas alusivas à disciplina que teriam em um dia de aula
normal. Paralelo a isso ocorrem os
jogos, como forma de integração
entre os nove colégios da região norte”, explica o diretor do colégio anfitrião, Carlos Roberto Vieira, o Cafu.
De acordo com ele, os pais têm
participado das atividades, e para isso
contam com um incentivo extra, que
é a entrega dos boletins. Cafu ainda
agradece o apoio do Núcleo Regional
de Educação e da equipe de professores e diretores que permitem que
os Jogos ocorram, além da secretaria
de Esporte e Lazer de Cascavel, que
cedeu troféus e medalhas e o Ginásio
Sérgio Mauro Festugatto para que
ocorram amanhã, durante todo o dia,
as finais do futsal.

Participantes

Participam dos Jogos da
Primavera alunos dos colégios
estaduais Cataratas, Olívio
Fracaro, Marcos Schuster, Clarito,
Francisco Lima, Consolota,
Brasmadeira e Interlagos, além
do Itagiba Fortunato e,
exclusivamente, as equipes de
vôlei do CEEP (Centro Estadual
de Educação Profissional) Pedro
Boaretto Neto.

Abertura
A abertura dos Jogos da
Primavera foi um espetáculo à
parte este ano, com direito à
presença da Banda do Exército,
da equipe de basquete em
cadeiras de rodas de Cascavel e
de apresentações artísticas e
culturais da própria comunidade
escolar. Também houve o
acendimento da pira olímpica.

A “bancada da transparência” da Câmara de Vereadores de Cascavel protocolou ontem uma representação pedindo que a
Comissão de Ética da Câmara investigue o vereador
Damasceno Júnior. O pedido foi protocolado por Mauro Seibert, Serginho Ribeiro e Fernando Hallberg.
A atitude foi tomada a
respeito do áudio divulgado
na segunda-feira, em que o
vereador Damasceno oferece um cargo na Secretaria
de Esportes de Cascavel ao
‘Daia’ e pede que o homem
o acompanhe nos fins de
semana, armado.
“A representação se
fundamenta em fatos graves e publicamente conhe-

cidos que envolvem o representado. São fatos que
denotam a forte potencialidade de quebra de decoro parlamentar e que podem ter violado obrigações
legais e éticas no exercício do mandato eletivo de
vereador”, afirmam os vereadores do bloco.
O áudio dá a entender
que seria uma espécie de
troca, porém, o denunciado garante que contrataria o rapaz separadamente, pagando pelos serviços e prezando pela própria segurança.
Damasceno também
será investigado pela 7ª
Promotoria, que deve abrir
uma investigação de ofício sobre o caso.

No Conselho
Damasceno Junior, que agora será investigado, também faz
parte da Comissão de Ética. Além dele, compõem o conselhos
os vereadores Olavo Santos (PHS), Pedro Sampaio (PSDB),
Romulo Quintino (PSL) e Misael Júnior (PSC). Damasceno
será afastado do Conselho de Ética e convocado um suplente
em seu lugar. A comissão tem 90 dias úteis para apresentar
relatório conclusivo, sem prorrogação.

Os membros do Concidade elegeram ontem presidente,
vice-presidente e secretários do Conselho. A eleição
ocorreu na sala de reuniões da Prefeitura de Cascavel. Adir
Thormes foi eleito presidente, Jair Pereira Gomes, vice;
Marilda Paviani 1ª secretária e Marcos Augusto Gunha da
Costa, 2º secretário. Em
agosto, o conselho deixou
de atuar por conta da
falta de um decreto que
nomeava os novos
conselheiros, mas que
agora deve contar com
reuniões uma vez por mês. DIVULGAÇÃO

Comissão especial
Os vereadores de Cascavel
fizeram um requerimento
para a criação de uma
Comissão Especial na Câmara
para fazer o tal “revogaço”
de leis. O objetivo é tirar da
enorme lista de leis do
Município àquelas que estão
vencidas ou que sequer
foram cumpridas. A comissão
deve ser formada por cinco
integrantes e terá até três
anos para finalizar o
trabalho, que deve analisar
um período de mais de 60
anos. A proposta é do bloco
da Transparência da casa.

Organização
A comissão também quer
organizar as leis por temas
como: direito do
consumidor, das pessoas

com deficiência e dos
direitos da criança e do
adolescente. Para conseguir
cumprir com esse trabalho,
os vereadores também
preveem parceria com
entidades e com
instituições de ensino
públicas e privadas.

Agente de apoio
A Prefeitura de Cascavel
realiza, nesse domingo, a
prova escrita do concurso
para agente de apoio. São
3.017 candidatos que vão
disputar 55 vagas. A prova
será realizada na Unipar e o
resultado deve sair na segunda
quinzena de outubro. A
orientação do Departamento
de Recursos Humanos é para
que os candidatos
compareçam no local da prova
a partir das 7h15.

RIVIERA
Mais de duas mil famílias recebem hoje as chaves da casa
própria do Conjunto Habitacional Riviera, em Cascavel. O
governador Beto Richa e o prefeito Leonaldo Paranhos
comandam a solenidade a partir das 10h.
z Hoje, Dia da Arvore, voluntários fazem um ato
simbólico no centro de Cascavel.
z Munidos de regadores e água, eles vão regar ipês
brancos plantados recentemente dentro do Programa de
Desenvolvimento Integrado, o PDI.
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VELHOS HÁBITOS
O pedido para que a Comissão de Ética investigue
o vereador Albino Stehr Junior - mais conhecido como
Damasceno Junior - protocolado na manhã de ontem
por um grupo de vereadores, mostra que os velhos
hábitos ainda insistem em continuar presente no atual
Legislativo. Em áudio espalhado pelas redes sociais,
Damasceno sugere o “toma lá dá cá” para garantir
um cargo público a uma pessoa ligada a ele.
O Brasil vive momentos em que há um levante
contra a corrupção, que tanto sufoca a população
aos desviar bilhões de reais que escoam pelo ralo
do desperdício e enriquecimento ilícito. Não é possível mais compactuar com certos hábitos enraizados na política brasileira.
A população não aceita mais esse tipo de coisa. O
brasileiro que paga impostos quer ver o seu dinheiro
bem aplicado em ações que beneficiem toda a população e não apenas parte dela. A grande prova disso ocorreu na cidade de Três Barras do Paraná, onde pais de
alunos decidiram impedir a inauguração das reformas
de uma escola estadual porque o serviço foi mal feito.
O combate à corrupção, ao desperdício e à falta
de respeito com o dinheiro público é um processo
que não pode ter fim. Ou parte dos políticos mudam seus hábitos, ou a população os muda por
meio do voto. Velhos hábitos precisam ficar para
trás e cabe ao Conselho de Ética investigar a conduta do parlamentar cascavelense.

z Mesa de negócios z Rampa interditada
Integrantes do Núcleo Rede
Imóveis Cascavel
participam de mais uma
edição da Mesa de
negócios, projeto que
estimula a oferta e a venda
de imóveis de forma
compartilhada. O encontro
será às 8h30, na associação
comercial. No sábado, às
9h também na Acic, começa
o primeiro de sete
encontros (sempre aos
sábados) de um intensivo
que vai informar sobre as
ferramentas à disposição
para fomentar negócios.

A equipe do Hospital
Universitário do Oeste
do Paraná (Huop)
esclarece que a rampa
de acesso ao prontosocorro foi interditada
por prudência, tendo em
vista que a escavação
no terreno para a Ala de
Queimados causou
instabilidade no
terreno. Um projeto para
construção de muro de
contenção e nova rampa
foi contratado e deve ser
executado na fase final
de conclusão da ala.

A Cascavel de
Ouro, uma das
principais
provas do
automobilismo
nacional que
chega a sua 50ª
edição com novas
e velhas gerações.

Cascavel

JOGAM HOJE

O Paraná que
perdeu para Santa
Catarina o posto
de segundo lugar
no ranking de
competitividade e
agora está
na terceira
colocação.
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Megasena
Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Fases da lua
MINGUANTE
13/09 - 03h24

NOVA
20/09 - 02h29

CRESCENTE
27/09 - 23h53

CHEIA
05/10 - 15h40

apenas do Corinthians, com 38.697
torcedores. Na reta final do Brasileiro,
porém, o São Paulo não poderá jogar no Morumbi. Por conta dos shows do U2 e de Bruno Mars, o Tricolor
vai mandar cinco dos oitos jogos em
casa no Pacaembu.

Árbitro de vídeo

Quina

Concurso: 1562

01 02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 14 16 17 18
Concurso: 1969

08 20 30 32 48 59
Concurso: 4486

02 03 41 60 80

19h15
21h45

LIBERTADORES
River Plate x J. Wilstermann
Lanús x San Lorenzo

19h15

SUL-AMERICANA
LDU x Fluminense

15h
16h
17h

ESPANHOL
Villarreal x Espanyol
Celta x Getafe
Levante x Real Sociedad

A CBF voltou atrás na decisão de implementar o árbitro de vídeo já na
próxima rodada do Campeonato Brasileiro e definiu que só adotará o recurso
quando tiver condições de implementá-lo em todos os dez jogos de cada rodada. O fato de que algumas partidas poderiam ficar sem o árbitro de vídeo por
questões técnicas (falta de câmeras em todos os jogos) repercutiu mal nos
corredores e entre clubes, logo sendo abortada pelo presidente da CBF, Marco
Polo Del Nero. Por ora, a expectativa é a implementação na 26ª rodada.

Lotofácil

Fonte: Simepar

Diretor
Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira que a venda ingressos para a
partida deste domingo, entre São
Paulo e Corinthians está esgotada. Foram vendidos 50 mil bilhetes e restam
apenas entradas para camarotes e
cadeiras cativas. Apesar de não viver
um bom momento no Campeonato
Brasileiro, o Tricolor tem contado com
o apoio da torcida nesta temporada.
O clube tem a segunda melhor média
de público como mandante na competição com 32.411 pessoas, atrás

Curitiba

Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

SÃO PAULO FC

NOTAS

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

Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR
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Prefeito Leonaldo
Paranhos, ontem no
6º Seminário de
Conselhos Escolares.

Da Editoria

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

DIVULGAÇÃO

“Todo dia agradeço a
Deus por me dar a
oportunidade de estar
aqui e tenho pedido a Ele,
quando levanto: ‘Senhor,
não me tire a indignação
para as coisas erradas’,
porque o poder público,
muitas vezes, faz você se
moldar às coisas erradas.
E eu não quero isso”.
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Lotomania

Concurso: 1798

02 06 14 16 19 29 34 35
47 49 51 53 54 74 76 84
95 98 00

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

Concurso: 1695

17 30 38 39 41 49

1º prêmio

02 10 26 36 38 45

2º prêmio

Timemania

3º prêmio
4º prêmio

Concurso: 1084

10 14 16 30 48 67 69
TIME DO

Federal

5º prêmio

Concurso: 5216

83.241
31.914
27.176
49.605
51.596

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.
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ÚLTIMA HORA

o

O 1 transplante
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Considerado um polo na área de medicina, Cascavel deu outro passo importante para salvar
vidas. A Uopeccan realizou ontem o primeiro transplante de fígado após ser credenciada para
esse tipo de procedimento médico. Por mais de quatro horas, a equipe médica trabalhou para
dar nova vida a uma paciente de 43 anos, portadora de cirrose hepática.

Grêmio avança na Libertadores
Uma das semifinais da Copa Libertadores da América está definida. ‘Carrasco’ de clubes brasileiros,
o Barcelona enfrentará o Grêmio. O
time equatoriano derrubou o último
invicto do torneio, o Santos, em plena Vila Belmiro em êxtase, pelo placar de 1 a 0, enquanto os comandados de Renato Gaúcho levaram a
melhor no duelo nacional contra o
Botafogo, em casa, também por 1 a
0. Ambos os jogos foram realizados
na noite desta ontem.
A festa era linda na Baixada Santista. Os torcedores fizeram uma
recepção impressionar qualquer jogador. Mas dentro de campo, o futebol não foi o mesmo que o fez ser o
melhor mandante, tanto no Brasileirão, quanto na Copa Libertadores.
O Peixe viu um Barcelona solto, que
fez mais uma vítima brasileira.
Com gol de Jonatan Álvez, o Barcelona eliminou o até então invicto
Santos da competição. O Peixe tinha 100% de aproveitamento dentro da Vila Belmiro, mas acabou surpreendido pelo time equatoriano,
que já havia passado por Palmeiras na fase anterior, nos pênaltis,
e Botafogo na fase de grupos, vencendo no Rio por 2 a 0, e empatando em casa por 1 a 1. Mesmo assim, ambos avançaram no Grupo 1.

AÍLTON SANTOS
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Casas para
mais de duas
mil famílias
O dia de hoje será de festa
para 2.089 famílias que irão
receber as chaves da casa
própria. O Riviera, maior
conjunto habitacional de
Cascavel, será inaugurado às
10h com a presença de várias
autoridades, entre elas o
ministro das Cidades,
Bruno Araújo.

CORINTHIANS E PONTE ELIMINADOS
Os dois últimos clubes paulistas vivos na Copa Sul-Americana foram
eliminados na noite de ontem. Líder isolado do Campeonato
Brasileiro, o Corinthians ficou no empate sem gols diante do Racing e
acabou deixando a competição. Já a Ponte Preta deu adeus mesmo
derrotando o Sport por 1 a 0, em Campinas.
O Flamengo confirmou sua classificação para as quartas de final da
Copa Sul-Americana com vitória convincente sobre a Chapecoense.
Após empate sem gols no jogo de ida, na Arena Condá, o time carioca
venceu por 4 a 0 no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.
Sob olhares de Eduardo Baptista, anunciado na manhã desta quartafeira para o lugar de Gilson Kleina e acompanhando a partida nas
tribunas do Moisés Lucarelli, a Ponte Preta venceu o Sport, por 1 a 0,
mas não conseguiu a classificação para as quartas de final da Copa
Sul-Americana. Isso porque, na partida de ida em Recife, o Sport
venceu por 3 a 1 e podia perder até por dois gols de diferença.

z Pág. 07

Falhas comprovadas
Uma auditoria do Tribunal de Contas do Paraná, divulgada ontem,
comprovou uma série de falhas nas obras do PDI (Plano de
Desenvolvimento Integrado) na Avenida Brasil. A auditoria avaliou as
ações executadas em 2014 e 2015. Por conta dessas falhas, no início do
ano o prefeito Leonaldo Paranhos suspendeu o pagamento à empresa
responsável pelas obras até que os erros fossem corrigidos.

z Págs. 04 e 05
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Árvores: muito
além da beleza
e sombra
APP divulga
hoje resultado
da eleição

22
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AGÊNCIA BRASIL

STF envia
denúncia
à Câmara
A maioria do Supremo Tribunal
Federal (STF) decidiu enviar a segunda denúncia apresentada pelo exprocurador-geral da República Rodrigo Janot sobre o presidente Michel Temer à Câmara dos Deputados, conforme determina a Constituição. O placar da votação está em
7 votos a 1 pelo envio, contrariando pedido feito pela defesa do presidente. O julgamento continua hoje
para a tomada de mais quatro vo-

Destino seguro
Em discurso para investidores, ontem,
em Nova York, o presidente Michel
Temer disse que o Brasil passa por um
momento de “transformações
modernizadoras” com reformas e maior
abertura ao mundo. Temer destacou que
o governo tem promovido reformas em
favor da produtividade da economia
brasileira e que o Brasil é um destino
seguro para negócio. O discurso no
encerramento do Seminário de
Oportunidades de Investimento no
Brasil, promovido pelo jornal Financial
Times, foi um dos últimos compromissos
do presidente em Nova York antes de
embarcar de volta ao Brasil.

Financiamento eleitoral

Em meio às dificuldades de a Câmara dos
Deputados avançar na aprovação de
textos que tratam da reforma política, os
senadores prometem concluir ontem, ou
até a semana que vem, a votação da
proposta que trata do financiamento de
campanhas eleitorais. O projeto de lei do
senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)
foi colocado em pauta no plenário nesta
tarde, com uma divergência sobre a fonte
de financiamento do fundo eleitoral.

Julgamento foi suspenso ontem e seguirá hoje no STF

tos dos ministros.
Até o momento, votaram pelo
envio da denúncia o relator, ministro Edson Fachin, além de Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Luiz
Fux e Ricardo Lewandowski.
A autorização prévia para processar o presidente da República está

prevista no Artigo 86: “Admitida a
acusação contra o presidente da
República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o
Senado Federal, nos crimes de responsabilidade”.

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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

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

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 21 de setembro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Vem aí Mostra de Profissões
e Revisa Enem Unipar
Importantes eventos do calendário da Unipar já estão
programados; fique dê olho, prepare-se para o seu futuro

DIVULGAÇÃO

Excelência no ensino, dinamismo, evolução nos experimentos e
descobertas científicas. A Universidade Paranaense – Unipar cresce em qualidade e em tradicionalismo. São mais de quatro décadas de comprometimento com a
sociedade e formação de profissionais para o mercado de trabalho
e especialistas.
Com portas abertas à comunidade, a Universidade oferece diversos projetos durante todo o
ano, incluindo palestras nas escolas e empresas – projeto Dialogando com você, eventos nas praças, com testes de saúde, orientações jurídica, empresarial e outras. Também oferece o Profissional por Um Dia, em que o estudante se inscreve para vivenciar
um dia na Universidade, participando de aulas teóricas e práticas do curso de interesse.
Neste semestre, dois projetos
que são sucesso já estão agendados. Os alunos do ensino médio estão convidados para a Mostra de Profissões, que acontecerá
no próximo dia 3, podendo tirar dú-

PROJETOS contemplam a comunidade com conhecimento e bem-estar
vidas sobre campos de atuação profissional, remuneração. Outro projeto que auxilia o jovem a ingressar
no ensino superior é o Revisa
Enem, com aulas gratuitas de revisão para a prova do Enem. As aulas serão realizadas em três sábados – 30 de setembro, 07 e 28 de
outubro.
O mês de agosto também foi
marcado pela primeira edição do

projeto Unipar Compartilhando
Conhecimento. Foram mais de
trinta palestras simultâneas, sobre temas diferenciados, integrando mais de 1.500 estudantes
com o universo acadêmico. Outra
data importante para a Universidade é a do Vestibular 2018, que
acontece no dia 03 de dezembro,
agende essa data. As inscrições
iniciam em outubro.
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Enquanto o intérprete não vem...
o intérprete de Libras [Língua Brasileira de Sinais]. Se, por exemplo, ele
tiver dúvidas ou quiser fazer uma pergunta, o professor vai conseguir ajudar? Eles só sabem o básico, um A
B C D num alfabeto digitalizado. A
comunicação é muito mais profunda
do que isso”, desabafa a presidente
da Surdovel (Associação de Surdos
de Cascavel), Gisele Zaffari.
O estudante de Filosofia, Julio
Marcos de Souza, é uma das exceções, mas por pouco tempo. “Tenho
professor intérprete, no entanto, seu
contrato vence em novembro e não
sei como vai ser depois disso”, diz.
A presença do intérprete em turmas
em que haja alunos surdos matriculados é obrigatória e exigida por lei.
AÍLTON SANTOS

Que faltam professores em vários cursos disponibilizados pela Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) já não é mais novidade para ninguém. Porém, você já tentou imaginar como é para um surdo
cursar uma graduação sem um intérprete? Parece impossível, mas é
essa a realidade de muitos acadêmicos dos cinco campi da Universidade, inclusive de Cascavel.
“Na Unioeste, tem aluno do curso de Ciência da Computação e de
mestrado sem intérprete perdendo
todo o conteúdo. A barreira não é o
surdo, pois ele só não aprende porque não tem acesso, está lá dentro
da sala de aula, o professor falando,
mas ele não entende porque não tem

JULIO E GISELE
representam a Surdovel
e pedem a contratação
de intérpretes

Sem ele, que é o responsável por
transmitir ao estudante todo o conteúdo ministrado pelo professor por
meio da Língua Brasileira de Sinais,
os prejuízos ao discente são incalculáveis. “Eles dizem que tem acessibilidade, mas é uma acessibilidade falsa, de mentira”, relata Souza.

CONCURSO
Os estudantes surdos não pedem muito.
A reivindicação é de que o Governo do
Paraná abra concurso público para
suprir essa demanda. “Em anos
anteriores, enquanto a Unioeste
conseguia fazer teste seletivo, que não
é o certo, ainda assim supria a
necessidade. Agora, já tem um tempo
que nem isso é feito”, afirma Gisele.
Conforme a Seti (Secretaria Estadual de
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior),
as universidades estaduais têm
autonomia para realizar concursos
públicos desde que existam vagas
autorizadas, que são abertas quando há
pedidos de exoneração ou falecimento.

ATO PÚBLICO
Hoje, a partir das 14h, o Fórum
Municipal em Defesa dos Direitos da
Pessoa com Deficiência organiza um
ato público, no calçadão da Avenida
Brasil.

Pausa benéfica
Líder da Taça FPF, o Futebol
Clube Cascavel vive a semana
decisiva pela liderança da competição. A Serpente Aurinegra receberá o vice-líder Maringá FC no
domingo pela manhã, às 11h05,
no Estádio Olímpico, pela última
rodada da primeira fase.
O último compromisso do time
cascavelense na competição foi
há 11 dias, na vitória sobre a Portuguesa Londrinense que marcou
a quinta partida seguida sem derrota para os comandados do técnico Rodrigo Cabral.
Segundo o treinador, a pausa no calendário de jogos foi favorável para o FCC: “foi benéfica
para o descanso e a recuperação dos atletas. Os jogadores
vinham de uma carga muito grande de desgaste físico e psicológico. Então aproveitamos esse
tempo para dar base de sustentação para a recuperação. Nes-

ta semana que está acertando
os detalhes, que passamos a
‘respirar’ o Maringá. Na semana
passada aproveitamos para descansar, não pensar em nada”,
explica Cabral.
Para o duelo deste fim de semana, o meia André e os atacante Pedro Júnior e Tubarão são
desfalques certos no FC Cascavel, por suspensão. Nem isso
chega a ser uma preocupação,
uma vez que o recém-chegado
atacante Lucas Choco já teve o
registro confirmado como jogador
da equipe e está apto a estrear.
Além disso, os três desfalques chegarão ao mata-mata em
plenas condições, uma vez que
o FCC já está classificado para a
próxima fase e o regulamento
não prevê que os cartões zerem
- quem terminar a 1ª fase com
dois cartões amarelos seguirá
pendurado aos playoffs.

Portões abertos
A partida deste domingo será
novamente com portões abertos
ao público no Estádio
Olímpico, onde o FC Cascavel
ostenta 100% de
aproveitamento em quatro
jogos. E para o jogo decisivo
com o Maringá FC a expectativa
é boa presença de público, que
tem comparecido em maior
número a cada jogo. “Isso é
normal, até o time conquistar
confiança. Sabíamos que isso ia
acontecer e que a confiança se
conquista com cautela, com
paciência. Convocamos a
torcida para que nos apoie e
ainda mais na fase mata-mata.
Vai ser de extrema importância
a presença dos torcedores. Por
enquanto está tudo dentro do
programado, esperamos que
continue assim”, diz o técnico
Rodrigo Cabral.

Enfim, a casa própria!
O dia de hoje será de festa para
2.089 famílias que irão receber as
chaves da casa própria. Às 10 horas está marcada a solenidade de
inauguração do Riviera, o maior conjunto habitacional de Cascavel. A solenidade terá a presença de várias
autoridades, entre elas o ministro
das Cidades, Bruno Araújo, e o governador Beto Richa.
A chegada do ministro e do governador ao aeroporto de Cascavel
está prevista para às 9h30. Do aeroporto, acompanhados pelo prefeito Leonaldo Paranhos, as autoridades seguem direto para o empreendimento, localizado na região
norte da cidade.
No mês passado, o prefeito Leo-
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O RIVIERA é o maior conjunto
habitacional de Cascavel
naldo Paranhos esteve em Brasília
com o ministro das Cidades que
afirmou ser essa uma obra referência para o Brasil. Segundo o ministro informou ao prefeito, não há

outra obra deste tamanho.
O empreendimento recebeu um
investimento de R$ 148 milhões.
Somente para equipamentos públicos foram destinados R$ 8 milhões.

CORREIOS serviços comprometidos
Praticamente todos os atendentes na
agência central dos Correios de Cascavel
paralisaram os serviços em apoio à greve
deliberada na noite de terça-feira. Filas se
formaram e a tendência é de que o serviço à
população seja ainda mais comprometido.
A paralisação ocorre por conta da
decisão da empresa em cortar serviços
de banco postal e com isso remanejar
funcionários conforme a demanda.

“Até o momento só tivemos cláusulas
sociais cortadas do acordo coletivo e a
decisão de remanejamento de funcionários
conforme o interesse da empresa é um ataque
a nós. Além disso, com a redução de
atendentes certamente a população será
prejudicada”, afirma a diretora do SintcomPR (Sindicato dos Trabalhadores dos Correios
no Paraná), Neusa de Oliveira da Silva.
Ela esclarece que por enquanto o

movimento grevista em Cascavel recebeu
apoio de quase a totalidade de
atendentes da agência na Rua Souza
Naves, mas que os carteiros poderão
aderir à paralisação.
“Eles se reunirão para avaliar o que é
imposto pela empresa e decidir se apoiarão
a paralisação”, acrescenta Neusa ao lembra
que nesta quinta-feira será informada sobre
a decisão dos trabalhadores.
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Atropelamentos
caem quase 2%
Uma das ações desenvolvidas
durante a Semana nacional de Trânsito em Cascavel foi a Operação Pé
na Faixa, realizada na terça-feira, em
frente a Catedral Nossa Senhora
Aparecida. A intenção, como sempre, é orientar tanto pedestres quanto motoristas a respeitar a faixa.
O ato, que parece ser simples,
tem surtido efeito na cidade. Segundo dados do Corpo de Bombeiros
de Cascavel, o número de atropelamentos em Cascavel caiu quase 2%
na comparação com o ano passado. De 1º de janeiro até o dia 20 de
setembro de 2016 foram 166 casos de atropelamento contra 163
até ontem, no ano de 2017.
Duas delas aconteceram nesta
quarta-feira. A primeira vítima foi
Juscelino Machado dos Santos, de
58 anos. O homem atravessava
correndo a Rua Rio de Janeiro, no
cruzamento com a Castro Alves,
onde há uma faixa de pedestre, que
está apagada.

Extinção dos mupis?
dido foi negado”, esclarece o secretário de Assuntos Jurídicos, Luciano Braga Cortes.
Além da divulgação de marcas,
produtos e serviços os mecanismos também conhecidos como Totens, têm a finalidade de informar
o horário e a temperatura da cidade, mas nem sempre o que se vê é
fiel à realidade.
Em contrato consta que após vencimento, as estruturas deveriam ser
destinadas ao poder público. Uma
nova licitação poderá ser realizada
para que os mupis sejam utilizados a
critério da prefeitura de Cascavel.

Socorristas do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma
em Emergência) foram acionados e
encaminharam Juscelino para a UPA
(Unidade de Pronto-Atendimento)
Veneza. Ele estava com contusão no
crânio e um corte na testa.

FÁBIO DONEGÁ

A divulgação de publicidades
nos mupis, aqueles relógios/termômetros colocados em várias via
públicas pela Pajolla Comunicações
está perto do fim. A empresa tem
até hoje para entregar as chaves
das estruturas instaladas em diferentes pontos da cidade à Prefeitura de Cascavel.
O comunicado foi publicado ainda na sexta-feira no Órgão Oficial
do Município e a decisão por encerrar esse tipo de serviço ocorre por
conta de vencimento de contrato.
“A empresa já havia sido notificada no ano passado quando venceu o contrato e tentou renovação
para que o serviço fosse prestado
mesmo sem licitação, porém o pe-

AÍLTON SANTOS

 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos
AÍLTON SANTOS

Em comemoração ao Dia
do Gaúcho, uma
cavalgada foi realizada
ontem entre a Praça do
Migrante e o Parque de
Exposições Celso Garcia
Cid. A comemoração é
tradicional em Cascavel,
cidade que possui fortes
ligações com o Rio
Grande do Sul.

25

Na faixa
No início da tarde, uma jovem de
19 anos, identificada como Juliana
Luiza, foi atropelada também na
faixa de pedestre, no cruzamento
da Rua Presidente Bernardes com
a Avenida Brasil. Com ferimentos
leves, Juliana foi socorrida pelo Siate
e encaminhada para a UPA Veneza.

Jovem de 19 anos
foi atingida por
um carro na faixa
de pedestres
 Reportagem: Tissiane Merlak

16 mortes
Conforme dados do Hoje News, os
163 atropelamentos contabilizados
pelo Siate ao longo de todo ano de
2017 resultaram em 16 mortes. O
número representa pouco mais de
38% do total de mortes no trânsito
este ano em Cascavel. Seis delas
aconteceram no perímetro urbano.
As demais nas rodovias e marginais.

HOMEM correu para atravessar a
rua na faixa, que está apagada
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Lavoura em chamas

Mais uma lavoura de trigo já colhida foi destruída por um incêndio no início da tarde de ontem
às margens da PR-486, rodovia
que liga Cascavel a Tupãssi. Por
se tratar de uma área de palhada, as chamas se alastraram rapidamente e o Corpo de Bombeiros teve bastante trabalho para
conter o fogo. Pela proximidade
com a rodovia, a fumaça que era
vista de longe atrapalhava a visibilidade dos motoristas que tra-

fegavam na pista.
Pouco tempo depois, já às margens da BR-467, próximo ao Contorno Oeste, dois caminhões ABT
(Auto Bomba Tanque) foram encaminhados para combater as chamas. Assim como na PR-486, por
conta da vegetação seca, o fogo
se alastrou rapidamente e a fumaça causou dificuldades aos
usuários da via.
O terceiro incêndio ambiental
do dia foi registrado em um terre-

no na Rua Pedro Roque Gonzales,
no Conjunto Abelha. Havia risco
do fogo chegar até algumas residências, por conta do vento forte
e do clima seco.
Somente neste mês de setembro, o Corpo de Bombeiro foi acionado 65 vezes para combater incêndios ambientais. O número é
quase três vezes maior do que no
mesmo período do ano passado,
quando foram contabilizados 22
incêndios em vegetação.

Vida nova aos 43 anos

Fogo e fumaça eram vistos de longe na PR-486
No Brazmadeira, um
curto-circuito causou um
princípio de incêndio na
cozinha de uma residência

C huva

R esidência

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá

De acordo com o Instituto Simepar de Meteorologia, a chuva deve
chegar a Cascavel no fim de semana. A previsão é de que já no sábado
ocorram algumas pancadas à tarde e durante a noite. No domingo, o tempo deve ficar nublado, com chuvas mais fortes e trovoadas. A temperatura
oscila entre 18ºC e 31ºC no sábado e entre 19ºC e 29ºC no domingo.

Paralelo aos atendimentos de
incêndios ambientais em Cascavel, o
número de residências que ficam
parcialmente ou totalmente destruídas
cresceu 4,5 vezes em setembro de
2017 no comparativo com o mesmo
período do ano passado.
Segundo o relatório do Corpo de
Bombeiros, que é acionado para
conter as chamas, de 1º de setembro
até o dia 20 de 2016 quatro casas
foram incendiadas. Neste ano, até
ontem, já eram 18. Um idoso morreu
carbonizado, na madrugada do dia 8
de setembro. Na tarde desta quartafeira, um curto-circuito gerou um
princípio de incêndio na cozinha de
uma residência, na Rua Rio Guarani,
no Bairro Brazmadeira. Os bombeiros
foram até o local, mas não precisaram
intervir porque vizinhos auxiliaram no
combate ao fogo.

Procedimento de transplante
durou quase cinco horas

I nédito
Esta foi a primeira vez que o transplante hepático foi realizado no Hospital Uopeccan. O credenciamento para que esse procedimento ocorresse foi
publicada no Diário Oficial da União, no dia 17 de
julho, por meio da portaria nº 1.190.

Aos onze minutos do dia 20 de setembro de
2017, houve a notificação de que um fígado compatível com um paciente do Hospital Uopeccan
seria captado em Curitiba, pela equipe do Hospital Angelina Caron. Após todos os procedimentos de captação realizados, perto das 11h, o
órgão deu entrada na Uopeccan e foi prontamente encaminhado para o centro cirúrgico,
onde o paciente já aguardava pela cirurgia.
O paciente do gênero feminino, de 43
anos, reside num distrito de Nova Aurora e
foi encaminhado para transplante após diagnóstico de cirrose hepática grave. A doença comprometia o funcionamento do fígado
e, por este motivo, o transplante era visto
como alternativa de tratamento.
Às 11h46, a caixa com o fígado foi aberta e
o órgão analisado pela equipe médica do Hospital Uopeccan, coordenada pelo médico Luis
Cesar Bredt. Após análise, às 11h56 foram
feitas as primeiras incisões para abertura de
cavidade abdominal. Enquanto parte da equipe trabalhava nisso, o médico Luis realizava o
procedimento de perfusão do fígado do doador, que é a introdução de substância líquida
no órgão por meio de injeção nos vasos sanguíneos. Perto das 12h30, o médico finalizou
este processo e às 12h51 houve a liberação
do fígado doador para transplante.
Com isso, às 13h30, o fígado da receptora
começou a ser retirado. Esta etapa foi finalizada em cinco minutos e logo depois, às 13h40
começaram os procedimentos para colocar o
fígado do doador na cavidade abdominal da
paciente. A partir das 14h36, foi dado início à
perfusão do fígado novo dentro do corpo da
receptora. Nesta etapa do transplante, sangue é injetado nos vasos sanguíneos a fim de
“conectar” o órgão à receptora. Perto das
15h11, o anestesista Otoniel Moreira informou
que o quadro da paciente era estável, com
transplante transcorrendo sem intercorrências e que a previsão era de que a cirurgia durasse, no mínimo, mais duas horas e meia. O
procedimento foi encerrado às 16h40 e a paciente encaminhada para a UTI, onde deverá
permanecer por pelo menos cinco dias.
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Contratação
irregular no HU?
Um servidor público
do Hospital Universitário do Oeste do Paraná denunciou ao
Hoje News a falta de
transparência e divulgação do edital de chamamento público
005/2017, de 24 de
agosto deste ano, sobre o credenciamento
de pessoa física e jurídica para prestação
de serviço na área de
enfermagem.
Segundo o denunciante, a necessidade
de contratação surgiu após o falecimento de
um enfermeiro, que ocorreu ainda em agosto.
“Foi feito um chamamento [público] e parece
que contrataram um enfermeiro para ocupar
a vaga daquele que morreu”, relata.
Acontece que o novo funcionário, conforme
o servidor, foi contratado por ser “conhecido”
da direção do hospital e por isso houve favorecimento no momento da contratação. “A
gente procurou a chefia várias vezes para pedir esclarecimentos sobre o caso, mas nenhuma explicação foi dada”, diz.

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Divulgação

EDITAL foi aberto por servidor do HU em
25 de agosto de 2017: funcionários reclamam
da falta de transparência

I nfundada
A denúncia, no entanto, não foi confirmada pela
direção do HU. Em nota, o hospital diz que a informação é “infundada, haja vista o fato de que o processo de anuência ainda não é de conhecimento do
Governo do Estado do Paraná, em face à Seti [Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior]. Não houve reposição e/ou substituição da referida vaga, sendo que este nosocômio (hospital)
aguarda a finalização dos trâmites burocráticos e
sucessivas reposições”, informa.

REPOSIÇÃO SÓ PELA SETI
Ainda conforme a nota
do HU, qualquer contratação
ao hospital deve ocorrer via
Seti. “Sendo assim, salientamos que o processo de reposição de ser vidor não
cabe a esta Instituição, cabendo apenas o retorno do
processo de anuência à
mesma diretoria que deu

início ao supracitado processo,
sendo de responsabilidade única e exclusiva da Seti a reposição de servidores”, diz a nota.
No caso do enfermeiro citado, “a certidão de óbito foi apresentada e entregue diretamente pelos familiares à reitoria
desta Universidade [Unioeste]
no dia 29 de agosto do presen-

te ano. Foram dadas as sequências de praxe em casos
de óbito de servidor da Universidade/Huop pela Diretoria de Desenvolvimento Humano, a qual logo após deu baixa
no sistema de Gestão de Recursos Humanos e imediatamente preencheu o processo
de anuência da vaga”, conclui.

22

GERAL

HOJE NEWS, 21 DE SETEMBRO DE 2017

LOCAL

CASCAVEL, 21 DE SETEMBRO DE 2017

11

AGÊNCIA BRASIL

STF envia
denúncia
à Câmara
A maioria do Supremo Tribunal
Federal (STF) decidiu enviar a segunda denúncia apresentada pelo exprocurador-geral da República Rodrigo Janot sobre o presidente Michel Temer à Câmara dos Deputados, conforme determina a Constituição. O placar da votação está em
7 votos a 1 pelo envio, contrariando pedido feito pela defesa do presidente. O julgamento continua hoje
para a tomada de mais quatro vo-

Destino seguro
Em discurso para investidores, ontem,
em Nova York, o presidente Michel
Temer disse que o Brasil passa por um
momento de “transformações
modernizadoras” com reformas e maior
abertura ao mundo. Temer destacou que
o governo tem promovido reformas em
favor da produtividade da economia
brasileira e que o Brasil é um destino
seguro para negócio. O discurso no
encerramento do Seminário de
Oportunidades de Investimento no
Brasil, promovido pelo jornal Financial
Times, foi um dos últimos compromissos
do presidente em Nova York antes de
embarcar de volta ao Brasil.

Financiamento eleitoral

Em meio às dificuldades de a Câmara dos
Deputados avançar na aprovação de
textos que tratam da reforma política, os
senadores prometem concluir ontem, ou
até a semana que vem, a votação da
proposta que trata do financiamento de
campanhas eleitorais. O projeto de lei do
senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)
foi colocado em pauta no plenário nesta
tarde, com uma divergência sobre a fonte
de financiamento do fundo eleitoral.

Julgamento foi suspenso ontem e seguirá hoje no STF

tos dos ministros.
Até o momento, votaram pelo
envio da denúncia o relator, ministro Edson Fachin, além de Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Luiz
Fux e Ricardo Lewandowski.
A autorização prévia para processar o presidente da República está

prevista no Artigo 86: “Admitida a
acusação contra o presidente da
República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o
Senado Federal, nos crimes de responsabilidade”.

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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

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

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 21 de setembro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Vem aí Mostra de Profissões
e Revisa Enem Unipar
Importantes eventos do calendário da Unipar já estão
programados; fique dê olho, prepare-se para o seu futuro

DIVULGAÇÃO

Excelência no ensino, dinamismo, evolução nos experimentos e
descobertas científicas. A Universidade Paranaense – Unipar cresce em qualidade e em tradicionalismo. São mais de quatro décadas de comprometimento com a
sociedade e formação de profissionais para o mercado de trabalho
e especialistas.
Com portas abertas à comunidade, a Universidade oferece diversos projetos durante todo o
ano, incluindo palestras nas escolas e empresas – projeto Dialogando com você, eventos nas praças, com testes de saúde, orientações jurídica, empresarial e outras. Também oferece o Profissional por Um Dia, em que o estudante se inscreve para vivenciar
um dia na Universidade, participando de aulas teóricas e práticas do curso de interesse.
Neste semestre, dois projetos
que são sucesso já estão agendados. Os alunos do ensino médio estão convidados para a Mostra de Profissões, que acontecerá
no próximo dia 3, podendo tirar dú-

PROJETOS contemplam a comunidade com conhecimento e bem-estar
vidas sobre campos de atuação profissional, remuneração. Outro projeto que auxilia o jovem a ingressar
no ensino superior é o Revisa
Enem, com aulas gratuitas de revisão para a prova do Enem. As aulas serão realizadas em três sábados – 30 de setembro, 07 e 28 de
outubro.
O mês de agosto também foi
marcado pela primeira edição do

projeto Unipar Compartilhando
Conhecimento. Foram mais de
trinta palestras simultâneas, sobre temas diferenciados, integrando mais de 1.500 estudantes
com o universo acadêmico. Outra
data importante para a Universidade é a do Vestibular 2018, que
acontece no dia 03 de dezembro,
agende essa data. As inscrições
iniciam em outubro.
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Mudas são distribuídas para
recuperação de MATA ciliar

Novos plantios
O plantio de 140 espécies doadas
pelo IAP será feito na área da
Estação de Tratamento de Água
Sanepar localizada junto da
captação de água do Rio Cascavel
por empregados da Sanepar e
pelos integrantes do Comam
(Conselho Municipal de Meio
Ambiente) nesta quinta-feira. Nas
captações de água dos rios
Peroba e Saltinho, nos centros de
reservação de água do Jardim
Gramado, Jardim Esmeralda e no
da Região Sul, funcionários vão
plantar 20 mudas em cada
unidade. Com o apoio da empresa
Tec Press será feito o plantio de
mais 140 mudas nas áreas de três
estações de tratamento de
esgoto da cidade: ETE Sul, ETE
Norte e ETE Oeste e também
estão programados plantios nas
áreas do reservatório e do poço
do distrito de São João do Oeste,
em Cascavel.

Ar puro para todos
A contribuição das árvores vai
muito além da sombra e beleza que
proporcionam ao nosso redor e por
isso a comemoração no dia de hoje
é merecida a todas elas.
Para que as mudas de diferentes espécies e tamanhos possam
chegar ao solo há bastante trabalho. Algumas delas precisam aguardar por até um ano para estarem
aptas ao replantio.
No Viveiro Florestal do IAP (Instituto Ambiental do Paraná) há cerca de
400 mil mudas nativas floríferas e frutíferas. Elas são produzidas, sobretudo, para atender produtores rurais.
“Fazemos a entrega para locais
que são indicados para recupera-

ção de mata ciliar. Em parceria com
a Sanepar quando há ações de plantio próximo de rios também disponibilizamos as mudas”, explica o
chefe do escritório regional do IAP
em Cascavel, Helio Nethson.
Algumas espécies como a dos
Ipês podem ser entregues à população desde que haja autorização
do IAP, para que elas cresçam em
locais adequados.
Os cuidados com as plantas não
param. Orcelio Florêncio de Lima coordena o Viveiro Florestal e se orgulha com a produção diária da equipe.
“Precisamos manter a limpeza
das mudas e regá-las três vezes ao
dia. Até mesmo no fim de semana

há uma equipe responsável por levar água às mudas”, comenta.
Algumas sementes são levadas
ao solo até a planta geminar e depois são transformadas em mudas.
Outras têm a possibilidade de se
desenvolverem diretamente no recipiente das mudas.
“Depois do plantio elas levam
cerca de três anos para se tornarem uma árvore média e garantir
sombra”, cita o coordenador ao lembrar que no caso da Araucária, até
que a árvore ganhe a forma conhecida, são necessários 20 anos.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Fotos: Aílton Santos
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Meste das agulhas
Amanhã, Marcelo Nunes, o
Mestre das Agulhas, como é
conhecido no mundo do
artesanato em crochê, estará em
gente@jhoje.com.br
Cascavel. Ele vai ministrar um
workshop de crochê. Das 9h às
Ana e Rafael Amaral trocam alianças neste sábado. 11h30 e das 14h às 17h, na
Costureira Mega Store.
O registro é de Vera e Grasi Fotografias
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Eva Maria de Paula apagou
mais uma velinha ontem.
Felicidades!
DIVULGAÇÃO

Belas artes
A Mostra Cascavelense de
Artes Plásticas está de volta.
Os artistas interessados em
participar da seleção têm
até 13 de outubro para se
inscrever na 20ª edição do
evento. O regulamento e a
ficha de inscrição
encontram-se disponível no
link www.cascavel.pr.gov.br/
secre/cultura

Arte e reaproveitamento
Continua em cartaz até o fim de setembro as obras
da artista Andréia F. Peixoto Gavazzoni, na Aduct
Unioeste - Toledo. São painéis com a técnica
pirogravura em aquarela, feitos em madeira de
reaproveitamento.

A dor é colorida
É hoje o lançamento do livro Delírios e do curta-metragem
A Dor é Colorida, ambos de autoria do escritor Solivan
Brugnara. O evento faz parte da 36ª Semana Literária e Feira
do Livro do Sesc/Cascavel e será às 18h30, no Sesc.

Candidatas a Miss Expovel 2017. A nova rainha será conhecida sábado
a partir das 20h, no Círculo Italiano.
DIVULGAÇÃO

Premiada
A escritora Marina
Colasanti foi a vencedora do
13º Prêmio IberoAmericano, organizado pela
Fundação SM. Marina
coleciona vários títulos,
entre eles o Prêmio Jabuti.
Também é autora de mais de
70 livros, publicados no
Brasil e exterior.
oOo

Develyn Pauletti

Roberta Schiticoski

Gabriela Spillere

A entrega do 13º Prêmio
Ibero-Americano SM de
Literatura Infantil e Juvenil
será dia 28 de novembro,
durante a Feira
Internacional do Livro
de Guadalajara.
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Aprenda a fazer
A combinação é nutritiva e ainda
combate diversos males

sucos de frutas com
verduras e legumes

Suco de beterraba com maçã e gengibre

PREPARO

20

O que você faria se alguém te oferecesse um suco de maçã com
couve? E um de melancia com salsão? Provavelmente a sua reação
seria bem menos receptiva do que se dentro do copo houvesse
apenas a maçã ou a melancia. Entretanto, essas misturas têm
diversos nutrientes que se complementam, contribuindo para uma
dieta balanceada e para a prevenção de diversas doenças, como
câncer. Por isso, reunimos sete opções de sucos de frutas com
verduras e legumes que, além de saudáveis, têm grandes chances
de fazer você mudar de opinião sobre essa combinação:

Além do elevado poder diurético
proporcionado pela melancia, esse suco ainda
funciona como um alimento termogênico, pois
acelera o metabolismo. Isso acontece graças ao
gengibre, raiz com diversas utilidades medicinais
que é capaz de aumentar o gasto calórico em
mais de 10%. Outra característica do
composto é a promoção da desintoxicação
orgânica, resultado da ingestão do manjericão,
como conta a nutricionista Daniela Jobst.
Bata no liquidificador 2 fatias
de melancia, 1 lasca de
gengibre e 1 folha de
manjericão fresco. Coe e sirva.

Bata no liquidificador 1/
2 cenoura, 1 folha de
couve, 2 galhinhos de
salsinha, 1 maçã e 200
ml de água. Coe e sirva.

PREPARO

Suco de água de coco com pepino

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Mistura apenas o pepino, composto
basicamente por água, com água de coco,
formando um suco rico em fibras e potássio - e
o melhor: com pouquíssimas calorias.
De acordo com a nutricionista Daniela Jobst,
"esse suco tem alto poder diurético, pois ambos
os ingredientes ativam as vias urinárias,
eliminando mais facilmente as toxinas do corpo".

Suco de couve manteiga com
abacaxi, laranja e maçã

PREPARO

Combinação rica em beta-caroteno, esse suco é
uma ótima fonte de vitamina A,que não só age
como antioxidante como também auxilia na
reação dos olhos à luminosidade, permitindo a
visão. Além disso, a casca da maçã é rica em
pectina, que evita a deposição de gordura nas
paredes arteriais.
Segundo a nutricionista Daniela Jobst, membro
do Centro Brasileiro de Nutrição Funcional e
do Instituto de Medicina Funcional dos
EUA,essa composição oferece alto poder de
desintoxicação, pois acelera o funcionamento
das enzimas do fígado, eliminando mais
rapidamente as toxinas do corpo.

Bata no liquidificador 1
beterraba média, 1 maçã
pequena sem casca e 3 raspas
de gengibre. Coe e sirva.

Suco de melancia com
gengibre e manjericão
PREPARO

PREPARO

Suco de maçã com couve e cenoura

Rica nas vitaminas A, B6 e C, essa composição
favorece o aumento da imunidade, tem ação
antiinflamatória e auxilia no funcionamento do
sistema digestivo, explica a nutricionista Daniela
Cyrulin, de São Paulo. Além disso, o suco
possui antioxidantes que combatem radicais
livres, prevenindo contra o envelhecimento
precoce e o desenvolvimento de doenças, como
o câncer. E tem mais: "Recentemente, a
Organização Mundial de Saúde (OMS)
reconheceu a eficiência do gengibre contra
enjoos e náuseas", conta Daniela.

Embora três dos quatro ingredientes desse suco
sejam frutas, seu grande destaque é a couve
manteiga. "Ela é uma excelente fonte de ácido fólico,
cálcio, ferro, potássio e beta-caroteno, precursor da
vitamina A", explica a nutricionista Daniela Cyrulin.
Assim, seus principais benefícios estão ligados à
prevenção da osteoporose, ao controle da pressão
arterial, à digestão e à prevenção contra o
envelhecimento precoce, problemas cardiovasculares
e doenças degenerativas. A couve ainda tem a sua
atuação ampliada quando unida ao abacaxi, já
que ambos eliminam as toxinas do corpo.
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Arborização urbana
A Secretaria de Meio Ambiente de Cascavel
também conta com espaço apropriado para
a missão de arborizar a cidade. No viveiro
municipal localizado no Parque Ambiental
ao lado da Fundetec há diversas mudas que
podem ser plantadas nas calçadas. “As
espécies são diversas e muitas delas
precisam de 2 a 3 anos para ficar aptas ao
replantio”, esclarece a secretaria.
Mais de 1.600 mudas já foram espalhadas
pela cidade neste ano e a meta da
prefeitura é triplicar o número. “A Semab
está fazendo a contagem qualitativa e
quantitativa, e está com uma equipe
fazendo plantios diariamente e
elaborando licitação para plantio de 3.000
árvores para os próximos meses”.
Quem tiver interesse no plantio de árvores
em frente à calçada de casa, basta entrar em
contato pelo telefone 3223- 6635.

“Depois do plantio elas
levam cerca de três
anos para se tornarem
uma árvore média e
garantir sombra.”
Orcelio Florêncio de Lima,
coordena o Viveiro Florestal.
VIVEIRO FLORESTAL do IAP tem 400 mil mudas nativas

Bata no liquidificador 2
colheres de sopa de couve
manteiga picada, 2 fatias
médias de abacaxi, suco de 1
laranja e 1 maçã sem casca e
sem semente. Coe e sirva.

D istribuição

Bata no liquidificador 1
pepino e 200 ml de água
de coco. Coe e sirva.

TRABALHO
com as plantas
não param

Mais de 600 mudas nativas da
região oeste serão distribuídas pela
Areac (Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel)
na manhã desta quinta-feira, no Calçadão da Avenida Brasil, esquina com
a Padre Champagnat. A atividade faz
parte das comemorações alusivas ao
Dia da Árvore, lembrado nesta quinta-feira. As mudas foram doadas pelo
IAP e Itaipu Binacional. A distribuição
ocorrerá das 9h às 12h.

Mais de 600 mudas nativas da região oeste serão distribuídas pela Areac
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Vitória antecipada na APP

Votação seguiu até o
início da noite de
terça-feira (19), em
todo o Paraná

O ficial

Mesmo sem os resultados oficiais da votação das novas diretorias estadual e regional da APPSindicato e Conselho Fiscal, realizada na terça-feira (19) em todo
o Paraná, em Cascavel já tem presidente ‘cantando vitória’. Isso
porque, segundo o professor Paulino Pereira da Luz, a Chapa 1,
encabeçada por Daniel Matoso,
está na frente na contagem parcial dos votos.
Segundo ele, já foram contabilizados mais de 900 votos à
Chapa 1 e outros 700 para a
Chapa 2, que tem como candidato Luciano Corbari. “Já demos
como vitoriosa a Chapa 1, por
conta dos resultados que temos
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: APP-Sindicato

Os números oficiais da votação serão apresentados hoje pela manhã, por meio da Comissão Eleitoral Estadual. A parcial estadual aponta
vitória do atual presidente da entidade, Hermes Leão, com mais de 13
mil votos válidos, representando a Chapa 1. Em segundo, está a Chapa
2, de Luiz Paixão, com 9,3 mil votos. Logo atrás está a candidata Isabele
Félix, com 679 votos e Gilzon Mezarrobba, da Chapa 4, com 126 votos.
Foram contabilizados ainda 699 votos em branco.

observado”, diz Luz, que até então é o presidente da APP no
núcleo de Cascavel.
Até a tarde de ontem, apenas os
votos de uma urna ainda não haviam sido contados, e por isso, a eleição estaria definida, sem chances
de recuperação do adversário. No
núcleo da APP-Sindicato em Cascavel, aproximadamente 3,8 mil pessoas estavam aptas a votar.

Impugnada
Das 120 urnas eletrônicas
fixas e itinerantes
preparadas para a votação,
uma delas foi impugnada. O
caso ocorreu em Campo
Bonito, onde o equipamento
teve o lacre rompido. Os votos
foram cancelados e não se
sabe ainda se naquele local
haverá nova votação. Segundo
Luz, a urna contabilizou em
torno de 40 votos.
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Seminário reúne
500 pessoas
Evento que reúne pelo menos
500 participantes de Cascavel e
mais 20 cidades da região, o 6º
Seminário de Conselhos Escolares que começou na manhã de
ontem e continua hoje no Teatro
Municipal Sefrin Filho discute a
gestão democrática, a construção
da cidadania e a garantia de direitos. O prefeito Leoanaldo Paranhos, que participou da abertura,
disse que os propósitos do seminário vêm ao encontro com o compromisso da administração. “Os
servidores da Educação sabem da
nossa meta com a Educação, que
não é só no papel, mas nas
ações”, afirmou o prefeito.
Paranhos relatou que ao compor
seu plano de governo, a educação
foi colocada como prioridade. “Definimos a Escola Feliz; mas como se
faz isso, se não é com professor, pais
e alunos felizes? É com determinação, é decisão nossa, que a Educação é prioridade. Luan e André [alunos que integram os conselhos em
suas escolas e participaram da
mesa] são frutos das nossas ações.
Serão aquilo que a gente se dedi-

car”, continuou o prefeito, citando o
livro de Provérbios. “Onde não há
conselho, os projetos frustram-se.
Mas na multidão de conselheiros,
ele se estabelece”.
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O portunidade
O prefeito disse ainda agradecer a Deus
diariamente pela oportunidade de
conduzir a cidade. “Tenho pedido a Ele,
quando levanto: ‘Senhor, não me tire a
indignação para as coisas erradas’, porque
o poder público, muitas vezes, faz você se
moldar às coisas erradas. E eu não quero
isso. Não quero ver uma escola ruim, que
não seja um ambiente agradável, que as
crianças não tenham a satisfação de estar
ali”, complementou Paranhos.

SEMINÁRIO aberto ontem
prossegue durante o dia de hoje
SECOM

Sobre o evento
Nestes dois dias de seminário, os participantes têm palestras com especialistas
sobre diversos assuntos relacionados à Educação Pública, como aplicação do
Programa Dinheiro Direto na Escola; O papel dos Conselhos de Controle Social;
Participação da Família na Escola e a implantação da Escola de Pais; O Plano
Nacional de Educação e o Financiamento da Educação Básica, entre outros.
Neste ano, além de sete palestras, uma mesa redonda e apresentações culturais,
o evento reserva espaço para a premiação dos alunos vencedores do Concurso
de Desenho e Poesia do Conselho Escolar, esta noite (20).
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Um consumado e um frustrado
PROPRIETÁRIO de um sobrado conseguiu
fechar a porta na cara dos bandidos
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

60
47
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

912
2.728
761
2.879

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.959
1.797
162
42

Uma família foi rendida em
um assalto na noite de terçafeira, em uma casa na Rua
Marechal Floriano, no Bairro
Neva, em Cascavel. Segundo
as vítimas, dois jovens pularam o muro da casa, um deles armado com uma pistola,
e renderam a família. O objetivo dos marginais era levar
uma caminhonete que estava estacionada na garagem
mas, como não localizaram a
chave, fugiram sentido Bairro
Santa Felicidade, levando
três aparelhos de celular,
uma bicicleta e outros obje-

tos de valor.
Pouco tempo depois, em
um sobrado na Rua Manaus,
quase esquina com a Rua Pedro Ivo, no Bairro Country, o
morador teve um pouco mais
de sorte. Ao ver que os assaltantes armados pularam o
muro e antes que eles entrassem na casa, o proprietário
conseguiu trancar todas as
portas e acionar a Polícia Militar. Diversas viaturas da Polícia fizeram buscas para localizar os suspeitos, mas eles
não foram encontrados. Nada
foi levado da casa.

Cocaína e munições calibre 12
Um jovem de 24 anos foi preso
na madrugada de ontem com mais
de três quilos de cocaína e 81 munições calibre 12, que são de uso
restrito. Ele foi localizado após a
equipe do Pelotão de Choque receber a denúncia de que em uma casa,
na Rua Mutum, no Bairro Floresta,
região norte de Cascavel, pessoas
estariam escondendo entorpecentes no quintal da residência.
Ao chegar na casa, as equipes
encontraram os tabletes de cocaína,
que totalizaram 3,1 quilos. Preso, o
jovem disse que comprou a droga no
Paraguai por R$ 36 mil e, como a venda é fracionada, cerca de R$ 50 o gra-

Entorpecente fracionado
renderia R$ 158 MIL
a traficante
ma, poderia render até R$ 158 mil.
A munição, também comprada
no Paraguai, são vendidas a R$ 7 a
unidade e, após vendidas, gerariam
outros R$ 567 ao traficante. Ele foi

levado à carceragem da 15ª SDP
(Subdivisão Policial).
 Reportagem: Tissiane Merlak
Fotos: Aílton Santos
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Lavoura em chamas

Mais uma lavoura de trigo já colhida foi destruída por um incêndio no início da tarde de ontem
às margens da PR-486, rodovia
que liga Cascavel a Tupãssi. Por
se tratar de uma área de palhada, as chamas se alastraram rapidamente e o Corpo de Bombeiros teve bastante trabalho para
conter o fogo. Pela proximidade
com a rodovia, a fumaça que era
vista de longe atrapalhava a visibilidade dos motoristas que tra-

fegavam na pista.
Pouco tempo depois, já às margens da BR-467, próximo ao Contorno Oeste, dois caminhões ABT
(Auto Bomba Tanque) foram encaminhados para combater as chamas. Assim como na PR-486, por
conta da vegetação seca, o fogo
se alastrou rapidamente e a fumaça causou dificuldades aos
usuários da via.
O terceiro incêndio ambiental
do dia foi registrado em um terre-

no na Rua Pedro Roque Gonzales,
no Conjunto Abelha. Havia risco
do fogo chegar até algumas residências, por conta do vento forte
e do clima seco.
Somente neste mês de setembro, o Corpo de Bombeiro foi acionado 65 vezes para combater incêndios ambientais. O número é
quase três vezes maior do que no
mesmo período do ano passado,
quando foram contabilizados 22
incêndios em vegetação.

Fogo e fumaça eram vistos de longe na PR-486
No Brazmadeira, um
curto-circuito causou um
princípio de incêndio na
cozinha de uma residência

C huva

R esidência

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá

De acordo com o Instituto Simepar de Meteorologia, a chuva deve
chegar a Cascavel no fim de semana. A previsão é de que já no sábado
ocorram algumas pancadas à tarde e durante a noite. No domingo, o tempo deve ficar nublado, com chuvas mais fortes e trovoadas. A temperatura
oscila entre 18ºC e 31ºC no sábado e entre 19ºC e 29ºC no domingo.

Paralelo aos atendimentos de
incêndios ambientais em Cascavel, o
número de residências que ficam
parcialmente ou totalmente destruídas
cresceu 4,5 vezes em setembro de
2017 no comparativo com o mesmo
período do ano passado.
Segundo o relatório do Corpo de
Bombeiros, que é acionado para
conter as chamas, de 1º de setembro
até o dia 20 de 2016 quatro casas
foram incendiadas. Neste ano, até
ontem, já eram 18. Um idoso morreu
carbonizado, na madrugada do dia 8
de setembro. Na tarde desta quartafeira, um curto-circuito gerou um
princípio de incêndio na cozinha de
uma residência, na Rua Rio Guarani,
no Bairro Brazmadeira. Os bombeiros
foram até o local, mas não precisaram
intervir porque vizinhos auxiliaram no
combate ao fogo.
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Atropelamentos
caem quase 2%
Uma das ações desenvolvidas
durante a Semana nacional de Trânsito em Cascavel foi a Operação Pé
na Faixa, realizada na terça-feira, em
frente a Catedral Nossa Senhora
Aparecida. A intenção, como sempre, é orientar tanto pedestres quanto motoristas a respeitar a faixa.
O ato, que parece ser simples,
tem surtido efeito na cidade. Segundo dados do Corpo de Bombeiros
de Cascavel, o número de atropelamentos em Cascavel caiu quase 2%
na comparação com o ano passado. De 1º de janeiro até o dia 20 de
setembro de 2016 foram 166 casos de atropelamento contra 163
até ontem, no ano de 2017.
Duas delas aconteceram nesta
quarta-feira. A primeira vítima foi
Juscelino Machado dos Santos, de
58 anos. O homem atravessava
correndo a Rua Rio de Janeiro, no
cruzamento com a Castro Alves,
onde há uma faixa de pedestre, que
está apagada.

Extinção dos mupis?
dido foi negado”, esclarece o secretário de Assuntos Jurídicos, Luciano Braga Cortes.
Além da divulgação de marcas,
produtos e serviços os mecanismos também conhecidos como Totens, têm a finalidade de informar
o horário e a temperatura da cidade, mas nem sempre o que se vê é
fiel à realidade.
Em contrato consta que após vencimento, as estruturas deveriam ser
destinadas ao poder público. Uma
nova licitação poderá ser realizada
para que os mupis sejam utilizados a
critério da prefeitura de Cascavel.

Socorristas do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma
em Emergência) foram acionados e
encaminharam Juscelino para a UPA
(Unidade de Pronto-Atendimento)
Veneza. Ele estava com contusão no
crânio e um corte na testa.

FÁBIO DONEGÁ

A divulgação de publicidades
nos mupis, aqueles relógios/termômetros colocados em várias via
públicas pela Pajolla Comunicações
está perto do fim. A empresa tem
até hoje para entregar as chaves
das estruturas instaladas em diferentes pontos da cidade à Prefeitura de Cascavel.
O comunicado foi publicado ainda na sexta-feira no Órgão Oficial
do Município e a decisão por encerrar esse tipo de serviço ocorre por
conta de vencimento de contrato.
“A empresa já havia sido notificada no ano passado quando venceu o contrato e tentou renovação
para que o serviço fosse prestado
mesmo sem licitação, porém o pe-

AÍLTON SANTOS

 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos
AÍLTON SANTOS

Em comemoração ao Dia
do Gaúcho, uma
cavalgada foi realizada
ontem entre a Praça do
Migrante e o Parque de
Exposições Celso Garcia
Cid. A comemoração é
tradicional em Cascavel,
cidade que possui fortes
ligações com o Rio
Grande do Sul.

25

Na faixa
No início da tarde, uma jovem de
19 anos, identificada como Juliana
Luiza, foi atropelada também na
faixa de pedestre, no cruzamento
da Rua Presidente Bernardes com
a Avenida Brasil. Com ferimentos
leves, Juliana foi socorrida pelo Siate
e encaminhada para a UPA Veneza.

Jovem de 19 anos
foi atingida por
um carro na faixa
de pedestres
 Reportagem: Tissiane Merlak

16 mortes
Conforme dados do Hoje News, os
163 atropelamentos contabilizados
pelo Siate ao longo de todo ano de
2017 resultaram em 16 mortes. O
número representa pouco mais de
38% do total de mortes no trânsito
este ano em Cascavel. Seis delas
aconteceram no perímetro urbano.
As demais nas rodovias e marginais.

HOMEM correu para atravessar a
rua na faixa, que está apagada

26

POLÍCIA

HOJE NEWS, 21 DE SETEMBRO DE 2017

Giro da
Violência

Operação no Correios
apreendeu 257 volumes
avaliados em mais de
R$ 25 MIL

Saúde Caminhoneiro

Contrabando
via Correios

Com a fiscalização acirrada por
conta das diversas operações que
estão sendo desenvolvidas pelas
forças de segurança na região Oeste, os contrabandistas estão usando um meio um tanto quanto audacioso para encaminhar seus produtos
ilegais para outras partes do país ou
mesmo receber o material ilícito.
Ontem, em mais uma ação da
Receita Federal de Cascavel, 257
volumes de mercadorias foram apreendidas na Central dos Correios na
cidade. Avaliados em mais de R$ 25
mil, dentro de embalagens que não
causariam a menor suspeita estavam eletrônicos, aparelhos celulares, tapetes entre outros objetos
que circulariam pelo país sem a comprovação de origem ou a geração de
qualquer tipo de imposto.
De acordo com o auditor fiscal
da Receita, Sérgio Barbieri, dois
veículos foram apreendidos quando chegavam na unidade do Correios, localizada no centro de Cascavel, para despachar mercadorias.
“É uma ação dos contrabandistas
que estamos acompanhando de
 Reportagem: Tissiane Merlak
Fotos: Receita Federal

Acontece hoje, a partir das 9h30, no
quilômetro 583 da BR-277, em
Cascavel, mais uma edição do Programa
Saúde Caminhoneiro, desenvolvido pela
Ecocataratas. O programa é voltado
para os caminhoneiros que trafegam
pela rodovia e tem como objetivo
orientá-los sobre a importância de
manter-se saudável para executar as
atividades diárias. Serão ofertados
gratuitamente exames de glicemia e
visão, cortes de cabelo, além de
orientações sobre direção segura.

Objetos recuperados

GDE

perto. Somente este ano já fizemos
uma série de atuações no Centro
de Distribuição e apreendemos diversas mercadorias que não poderiam ser transportadas porque não
possuem a comprovação fiscal e o
desembaraço aduaneiro”.

Em fundos falsos de dois veículos, eletrônicos e celulares
prontos para ser despachados foram apreendidos

E scondidos
Em fundos falsos para evitar a fiscalização caso
fossem apreendidos, os auditores localizaram
dezenas de pacotes já prontos para ser
despachados para várias capitais das regiões Sul,
Sudeste e Nordeste do Brasil. “São os mesmos
produtos que são apreendidos nas rodovias, em
sua grande maioria eletrônicos e celulares, que
pela proximidade com o Paraguai, por exemplo,
são enviados para grandes centros”.
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Serviços comprometidos
Praticamente todos os atendentes na agência central dos Correios de Cascavel paralisaram os serviços em apoio à greve deliberada
na noite de terça-feira. Filas se formaram e a tendência é de que o
ser viço à população seja ainda
mais comprometido.
A paralisação ocorre por conta
da decisão da empresa em cortar
serviços de banco postal e com
isso remanejar funcionários conforme a demanda.
“Até o momento só tivemos cláusulas sociais cortadas do acordo
coletivo e a decisão de remanejamento de funcionários conforme o
interesse da empresa é um ataque

a nós. Além disso, com a redução
de atendentes certamente a população será prejudicada”, afirma a diretora do Sintcom-PR (Sindicato dos
Trabalhadores dos Correios no Paraná), Neusa de Oliveira da Silva.
Ela esclarece que por enquanto
o movimento grevista em Cascavel
recebeu apoio de quase a totalidade de atendentes da agência na

Rua Souza Naves, mas que os carteiros poderão aderir à paralisação.
“Eles se reunirão para avaliar o
que é imposto pela empresa e decidir se apoiarão a paralisação”,
acrescenta Neusa ao lembra que
nesta quinta-feira será informada
sobre a decisão dos trabalhadores.
 Reportagem: Romulo Grigoli
SECOM

A desão
Policiais civis do GDE (Grupo de
Diligências Especiais) de Cascavel
recuperaram ontem, em uma casa onde
funcionava um ponto de tráfico de
drogas no Bairro São Cristóvão, diversos
objetos de origem duvidosa. Não havia
ninguém na casa e os materiais foram
levados para a 15ª SDP (Subdivisão
Policial) para, comprovando a
propriedade, os verdadeiros donos
busquem na delegacia.

Tráfico de drogas
Uma jovem de 19 anos foi presa na
noite de terça-feira por policiais
militares do Pelotão de Choque. Nubya
Hoissa foi detida na Rua Pinhão, no
Bairro Cataratas. Eles receberam
denúncias que no local funcionava um
ponto de tráfico de drogas. Dentro da
casa foram encontrados seis tabletes de
maconha, que totalizaram sete quilos, e
outras nove porções do entorpecente
prontas para a comercialização. Nubya e
a droga foram encaminhadas para a 15ª
SDP (Subdivisão Policial).

A assessoria de imprensa dos Correios do
Paraná, afirma que 90,89% do efetivo
do Estado, o que corresponde 5.389
empregados, está presente e trabalhando,
mas esses dados são contestados pelo
sindicato. A empresa considera o
movimento precipitado e afirma que
negociações com os sindicatos que não
aderiram à paralisação ainda serão
realizadas nesta semana.

Com nove dias de campanha, incluindo o Dia D, no sábado (16), a Campanha Nacional de Multivacinação
levou 4.154 crianças e adolescentes às unidades de saúde de Cascavel para atualizar o cartão de vacinação.
Dessas, 2.094 saíram com alguma vacina aplicada. Quem ainda não aderiu, tem mais dois dias para seguir o
exemplo. A campanha que começou no dia 11 de setembro termina nesta sexta-feira (22).
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Luiz Carlos da Cruz
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Eleição Concidade

Representação
contra Damasceno

Jogos da Primavera
Competição que faz parte da Semana da Integração Escola-Comunidade, os Jogos da Primavera da Região Norte estão em sua segunda
edição com grande número de participantes nas disputas de futsal, vôlei,
tênis de mesa e xadrez, além de bets.
Apenas nas atividades esportivas participam cerca de 300 alunos de 12 a
17 anos de idade. Eles são estudantes de nove colégios estaduais da região Norte da cidade e participam também de atividades pedagógicas, culturais e oficinas temáticas nas dependências do Colégio Estadual Itagiba
Fortunato, no Bairro Brasília.
“Durante a semana os alunos
apresentam aos pais e à comunidade
tudo aquilo que produziram durante
o primeiro semestre ano em todas as
disciplinas. Fazem isso em forma de

oficinas e maquetes, além de participarem de aulas lúdicas alusivas à disciplina que teriam em um dia de aula
normal. Paralelo a isso ocorrem os
jogos, como forma de integração
entre os nove colégios da região norte”, explica o diretor do colégio anfitrião, Carlos Roberto Vieira, o Cafu.
De acordo com ele, os pais têm
participado das atividades, e para isso
contam com um incentivo extra, que
é a entrega dos boletins. Cafu ainda
agradece o apoio do Núcleo Regional
de Educação e da equipe de professores e diretores que permitem que
os Jogos ocorram, além da secretaria
de Esporte e Lazer de Cascavel, que
cedeu troféus e medalhas e o Ginásio
Sérgio Mauro Festugatto para que
ocorram amanhã, durante todo o dia,
as finais do futsal.

Participantes

Participam dos Jogos da
Primavera alunos dos colégios
estaduais Cataratas, Olívio
Fracaro, Marcos Schuster, Clarito,
Francisco Lima, Consolota,
Brasmadeira e Interlagos, além
do Itagiba Fortunato e,
exclusivamente, as equipes de
vôlei do CEEP (Centro Estadual
de Educação Profissional) Pedro
Boaretto Neto.

Abertura
A abertura dos Jogos da
Primavera foi um espetáculo à
parte este ano, com direito à
presença da Banda do Exército,
da equipe de basquete em
cadeiras de rodas de Cascavel e
de apresentações artísticas e
culturais da própria comunidade
escolar. Também houve o
acendimento da pira olímpica.

A “bancada da transparência” da Câmara de Vereadores de Cascavel protocolou ontem uma representação pedindo que a
Comissão de Ética da Câmara investigue o vereador
Damasceno Júnior. O pedido foi protocolado por Mauro Seibert, Serginho Ribeiro e Fernando Hallberg.
A atitude foi tomada a
respeito do áudio divulgado
na segunda-feira, em que o
vereador Damasceno oferece um cargo na Secretaria
de Esportes de Cascavel ao
‘Daia’ e pede que o homem
o acompanhe nos fins de
semana, armado.
“A representação se
fundamenta em fatos graves e publicamente conhe-

cidos que envolvem o representado. São fatos que
denotam a forte potencialidade de quebra de decoro parlamentar e que podem ter violado obrigações
legais e éticas no exercício do mandato eletivo de
vereador”, afirmam os vereadores do bloco.
O áudio dá a entender
que seria uma espécie de
troca, porém, o denunciado garante que contrataria o rapaz separadamente, pagando pelos serviços e prezando pela própria segurança.
Damasceno também
será investigado pela 7ª
Promotoria, que deve abrir
uma investigação de ofício sobre o caso.

No Conselho
Damasceno Junior, que agora será investigado, também faz
parte da Comissão de Ética. Além dele, compõem o conselhos
os vereadores Olavo Santos (PHS), Pedro Sampaio (PSDB),
Romulo Quintino (PSL) e Misael Júnior (PSC). Damasceno
será afastado do Conselho de Ética e convocado um suplente
em seu lugar. A comissão tem 90 dias úteis para apresentar
relatório conclusivo, sem prorrogação.

Os membros do Concidade elegeram ontem presidente,
vice-presidente e secretários do Conselho. A eleição
ocorreu na sala de reuniões da Prefeitura de Cascavel. Adir
Thormes foi eleito presidente, Jair Pereira Gomes, vice;
Marilda Paviani 1ª secretária e Marcos Augusto Gunha da
Costa, 2º secretário. Em
agosto, o conselho deixou
de atuar por conta da
falta de um decreto que
nomeava os novos
conselheiros, mas que
agora deve contar com
reuniões uma vez por mês. DIVULGAÇÃO

Comissão especial
Os vereadores de Cascavel
fizeram um requerimento
para a criação de uma
Comissão Especial na Câmara
para fazer o tal “revogaço”
de leis. O objetivo é tirar da
enorme lista de leis do
Município àquelas que estão
vencidas ou que sequer
foram cumpridas. A comissão
deve ser formada por cinco
integrantes e terá até três
anos para finalizar o
trabalho, que deve analisar
um período de mais de 60
anos. A proposta é do bloco
da Transparência da casa.

Organização
A comissão também quer
organizar as leis por temas
como: direito do
consumidor, das pessoas

com deficiência e dos
direitos da criança e do
adolescente. Para conseguir
cumprir com esse trabalho,
os vereadores também
preveem parceria com
entidades e com
instituições de ensino
públicas e privadas.

Agente de apoio
A Prefeitura de Cascavel
realiza, nesse domingo, a
prova escrita do concurso
para agente de apoio. São
3.017 candidatos que vão
disputar 55 vagas. A prova
será realizada na Unipar e o
resultado deve sair na segunda
quinzena de outubro. A
orientação do Departamento
de Recursos Humanos é para
que os candidatos
compareçam no local da prova
a partir das 7h15.

RIVIERA
Mais de duas mil famílias recebem hoje as chaves da casa
própria do Conjunto Habitacional Riviera, em Cascavel. O
governador Beto Richa e o prefeito Leonaldo Paranhos
comandam a solenidade a partir das 10h.
z Hoje, Dia da Arvore, voluntários fazem um ato
simbólico no centro de Cascavel.
z Munidos de regadores e água, eles vão regar ipês
brancos plantados recentemente dentro do Programa de
Desenvolvimento Integrado, o PDI.
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ARQUIVO

TCE “derruba”
obras do PDI
A novela melodramática das obras
do PDI a gente já conhece, mas dá pra
relembrar. A Avenida Brasil, prevista
para ser reformada com R$ 41 milhões aproximadamente, custou cerca de R$ 68 milhões aos cofres públicos, com uma chuva de aditivos, de
defeitos, e de falta de planejamento.
Foram problemas com linhas-guias –
para deficientes visuais – fora do padrão e que “acabavam” em árvores;
pavers colocados de forma incorreta;
ciclovia que teve de ser refeita por
conta das rachaduras; sem contar
que agora que ela está pronta não
pode ser usada pelo transporte público, que é o principal objetivo da
obra, porque os terminais de transbordo não estão todos concluídos.
É... a antiga gestão fez uma bagunça danada e no início desta, muitos
problemas foram identificados para
não errar de novo. Tanto que a realidade da obra da Avenida Barão do Rio
Branco é bem diferente e o resultado
muito melhor, e começou neste ano.
Desta vez, foi o TCE (Tribunal de
Contas do Estado) que comprovou irregularidades na obra financiada pelo
BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). E sugeriu ações como a
correção imediata dos pontos que
apresentam problemas estruturais e
o pagamento apenas de serviços executados conforme as normas contratuais. Esta última que já se tornou
regra desde o início da administração
Paranhos, que no começo do ano chegou a bloquear os pagamentos enquanto os pontos irregulares não fossem corrigidos.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Aílton Santos

da Liga

Gestão profissional
Para 2018 a Liga de Futebol de Cascavel
quer dar início a um processo de organização
da gestão das equipes. A ideia é que instigar
o interesse de dirigentes a constituírem estatuto e CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica) às suas entidades desportivas. Com
isso, além de poder participar do Estadual da
Federação Paranaense de o Nacional da
Confederação Brasileira de Futebol,
podem também passar a receber
subsídio público municipal, estadual ou federal, em parceria
para o desenvolvimento do
esporte. Isso já ocorre com
as demais modalidades
desportivas do município.

Saudosismo

Atitudes do Município
Em nota, por meio da Secom, a administração afirma quer vai avaliar o
relatório feito pelo TCE para verificar quais as providências que devem ou
podem ser tomadas. Lembra que a atual gestão vem apontando e corrigindo
falhas desde janeiro, inclusive com suspensão de pagamento à empresa
Paulitec duas vezes até que as falhas fossem corrigidas. Um exemplo citado foi
a ciclovia, toda refeita. A Secom ressalta que desde a posse, Paranhos denuncia
as falhas que comprometem o projeto. Sobretudo no aspecto da mobilidade.

A intenção da Liga em
“começar do zero” passa
pela experiência do
passado. Amilton e Jair
querem lembrar de alguma
forma - em homenagens ou
em um memorial na sede da
entidade - nomes que
passaram por competições
amadoras antes de
ascenderem no esporte e na
sociedade, casos, por
exemplo, de Nei Victor, Hélio
“Kalo” Costa, Miguel
“Cabeleireiro”, Levino Vaz
“Cafu”, Veiga, Gilmar Nardi,
Alcindo, Capitão, Paulinho
Cascavel e os irmãos Chico
e Caio Saroli, e Sidiclei e
Jean Carlo de Souza, além de
Preto Casagrande, Juliano
Belletti e os árbitros
Edivaldo Elias da Silva e
Evandro Roman, dentre
outros. Os novos dirigentes
da Liga creem que sem o
trabalho da entidade, novos
nomes oriundos do esporte
amador podem se tornar
escassos no futuro.
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Cinquentenário
Entidade que em julho completou 50 anos de existência,
sendo uma das mais antigas do
Estado, a Liga de Futebol de
Cascavel passa por mudanças
em seu cinquentenário. No último dia 11, o então presidente
Rubens Alves de Souza pediu o
desligamento e houve recomposição de cargos da presidência
e de toda a diretoria para terminar o mandato até março de
2019. Em consenso, Amilton
Rodrigues e Jair Gencio Paes
assumiram a missão de encabeçar a Liga. Os demais cargos
ainda estão sendo preenchidos.
O fato é que a nova diretoria
tem pensamento alinhado com
a renovação do futebol amador
de Cascavel e região sem perder o saudosismo da competição. A ideia é ter campeonatos
menores da categoria sub-9 até
a sub-17, certames regionais,
duas divisões no amador municipal e incentivar a organização
na gestão das equipes.
As metas são ousadas, mas
ambos já têm experiência no
assunto. Amilton foi superintendente da Liga em várias gestões
durante 25 anos e ficou marcado por organizar campeonatos
das categorias menores com
grande quantidade de participantes, principalmente de 2009
a 2012. No último, foram 3,5 mil
jovens atletas e 105 times inscritos. Já Jair fez da Asservel o
reduto da categoria adulta amadora enquanto a Liga deixou de
organizar disputas, em 2015.

R$ 68

A princípio, nove campos
serão utilizados no Amador,
sendo seis no interior: Espigão, Fazenda Tochetto, São
Salvador, Nossa Senhora Salete, Juvinópolis e Gramadinho. Os outros são o Ninho da
Cobra, do Santa Cruz e do São
Cristóvão.

R einício
Para reiniciar as atividades ainda neste ano, e não passar em
branco em seu cinquentenário, a Liga promoverá um campeonato
menores no próximo mês e um amador com um número reduzido
de equipes. Para os jovens atletas as disputas serão em grupos,
para que haja tempo de definir os campeões até o fim do ano. Já
para os adultos serão duas divisões, com seis equipes na primeira
divisão e outras seis na segunda. A diferença entre as duas será a
tradição. Times experientes em disputas amadoras terão preferência para não desestimular equipes novatas em confrontos desiguais. Com número reduzido de participantes há tempo hábil para
realização até o fim do ano.
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O custo total previsto do programa, iniciado em 2014 e ainda em
execução, é de US$ 57,5 milhões (aproximadamente R$ 180 milhões em
valores atuais). Desse montante, 50% devem corresponder aos recursos
do BID e a outra metade à contrapartida do Município de Cascavel. A
conclusão foi de que a obra atingiu seus objetivos, porém, essas falhas
resultaram em serviço de má qualidade.

O Tribunal destacou falhas
na construção dos
corredores de ônibus. A
auditoria avaliou as ações
executadas em 2014 e
2015. Na vistoria, a equipe
verificou fragilidades na
fiscalização das obras.
Apontou também que os
serviços de pavimentação
não foram executados de
acordo com o que estava
previsto, tecnicamente, em
contrato, apresentando
baixa qualidade e erosão.
Também foi comprovada
má qualidade em calçadas,
meios-fios e rampas de
acesso a pessoas com
deficiência.

R$ 180
milhões é
o custo total
das obras
do PDI

MAIS problemas

A vistoria observou que os estudos preliminares que embasaram a elaboração do
projeto não foram suficientes para prever necessidades futuras. Que o preço unitário
do concreto usado não correspondia ao valor de mercado na época. E também que
houve descompasso entre o desembolso de duas instituições parceiras no programa. Ao final de 2015, a participação financeira do Município de Cascavel representava 75% dos R$ 22,27 milhões até então aplicados no programa, embora o contrato
estipule desembolsos paritários entre as duas fontes de financiamento.

02

RADAR

HOJE NEWS, 21 DE SETEMBRO DE 2017

VELHOS HÁBITOS
O pedido para que a Comissão de Ética investigue
o vereador Albino Stehr Junior - mais conhecido como
Damasceno Junior - protocolado na manhã de ontem
por um grupo de vereadores, mostra que os velhos
hábitos ainda insistem em continuar presente no atual
Legislativo. Em áudio espalhado pelas redes sociais,
Damasceno sugere o “toma lá dá cá” para garantir
um cargo público a uma pessoa ligada a ele.
O Brasil vive momentos em que há um levante
contra a corrupção, que tanto sufoca a população
aos desviar bilhões de reais que escoam pelo ralo
do desperdício e enriquecimento ilícito. Não é possível mais compactuar com certos hábitos enraizados na política brasileira.
A população não aceita mais esse tipo de coisa. O
brasileiro que paga impostos quer ver o seu dinheiro
bem aplicado em ações que beneficiem toda a população e não apenas parte dela. A grande prova disso ocorreu na cidade de Três Barras do Paraná, onde pais de
alunos decidiram impedir a inauguração das reformas
de uma escola estadual porque o serviço foi mal feito.
O combate à corrupção, ao desperdício e à falta
de respeito com o dinheiro público é um processo
que não pode ter fim. Ou parte dos políticos mudam seus hábitos, ou a população os muda por
meio do voto. Velhos hábitos precisam ficar para
trás e cabe ao Conselho de Ética investigar a conduta do parlamentar cascavelense.

Prefeito Leonaldo
Paranhos, ontem no
6º Seminário de
Conselhos Escolares.

NOTAS
z Mesa de negócios z Rampa interditada
Integrantes do Núcleo Rede
Imóveis Cascavel
participam de mais uma
edição da Mesa de
negócios, projeto que
estimula a oferta e a venda
de imóveis de forma
compartilhada. O encontro
será às 8h30, na associação
comercial. No sábado, às
9h também na Acic, começa
o primeiro de sete
encontros (sempre aos
sábados) de um intensivo
que vai informar sobre as
ferramentas à disposição
para fomentar negócios.

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

Cascavel
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

A equipe do Hospital
Universitário do Oeste
do Paraná (Huop)
esclarece que a rampa
de acesso ao prontosocorro foi interditada
por prudência, tendo em
vista que a escavação
no terreno para a Ala de
Queimados causou
instabilidade no
terreno. Um projeto para
construção de muro de
contenção e nova rampa
foi contratado e deve ser
executado na fase final
de conclusão da ala.

A Cascavel de
Ouro, uma das
principais
provas do
automobilismo
nacional que
chega a sua 50ª
edição com novas
e velhas gerações.

Da Editoria

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
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DIVULGAÇÃO

“Todo dia agradeço a
Deus por me dar a
oportunidade de estar
aqui e tenho pedido a Ele,
quando levanto: ‘Senhor,
não me tire a indignação
para as coisas erradas’,
porque o poder público,
muitas vezes, faz você se
moldar às coisas erradas.
E eu não quero isso”.

O Paraná que
perdeu para Santa
Catarina o posto
de segundo lugar
no ranking de
competitividade e
agora está
na terceira
colocação.
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Meste das agulhas
Amanhã, Marcelo Nunes, o
Mestre das Agulhas, como é
conhecido no mundo do
artesanato em crochê, estará em
gente@jhoje.com.br
Cascavel. Ele vai ministrar um
workshop de crochê. Das 9h às
Ana e Rafael Amaral trocam alianças neste sábado. 11h30 e das 14h às 17h, na
Costureira Mega Store.
O registro é de Vera e Grasi Fotografias
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Eva Maria de Paula apagou
mais uma velinha ontem.
Felicidades!
DIVULGAÇÃO

Belas artes
A Mostra Cascavelense de
Artes Plásticas está de volta.
Os artistas interessados em
participar da seleção têm
até 13 de outubro para se
inscrever na 20ª edição do
evento. O regulamento e a
ficha de inscrição
encontram-se disponível no
link www.cascavel.pr.gov.br/
secre/cultura

Arte e reaproveitamento
Continua em cartaz até o fim de setembro as obras
da artista Andréia F. Peixoto Gavazzoni, na Aduct
Unioeste - Toledo. São painéis com a técnica
pirogravura em aquarela, feitos em madeira de
reaproveitamento.

A dor é colorida
É hoje o lançamento do livro Delírios e do curta-metragem
A Dor é Colorida, ambos de autoria do escritor Solivan
Brugnara. O evento faz parte da 36ª Semana Literária e Feira
do Livro do Sesc/Cascavel e será às 18h30, no Sesc.

Candidatas a Miss Expovel 2017. A nova rainha será conhecida sábado
a partir das 20h, no Círculo Italiano.

DIVULGAÇÃO

Premiada
A escritora Marina
Colasanti foi a vencedora do
13º Prêmio IberoAmericano, organizado pela
Fundação SM. Marina
coleciona vários títulos,
entre eles o Prêmio Jabuti.
Também é autora de mais de
70 livros, publicados no
Brasil e exterior.
oOo

Develyn Pauletti

Roberta Schiticoski

Gabriela Spillere

A entrega do 13º Prêmio
Ibero-Americano SM de
Literatura Infantil e Juvenil
será dia 28 de novembro,
durante a Feira
Internacional do Livro
de Guadalajara.
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Marla Viteck, Kerly Brun, Rafael Sturm, Nilson
Hachmann, Adevilio João Sartori, Edgar Dalbosco, Irene Kuhn, Neivo Damazzini Valdair
Marcolino, Luciane Pramiu, Vera Liberali, Silmara Mileski, Marcelo Barzotto, Eliane Maia, Joe
Ulanowicz Silva, Wesley Vieira, Rosy Lyma,
Diego Santos e Everson Molina.

z FICHA TÉCNICA:
Editora: Via Leitura
Gênero: Literatura
Preço: R$ 43,00

Salmo 87:1- 7

O seu fundamento está nos montes
santos.O Senhor ama as portas de Sião,
mais do que todas as habitações de Jacó.
Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Farei menção de Raabe e
de Babilônia àqueles que me conhecem;
eis que da Filístia, e de Tiro, e da Etiópia,
se dirá: Este homem nasceu ali. E de
Sião se dirá: Este e aquele homem nasceram ali; e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor contará na descrição
dos povos que este homem nasceu ali.
Assim os cantores como os tocadores
de instrumentos estarão lá; todas as
minhas fontes estão em ti.

17

ANJO REHAEL
Protege os dias: 28/04 - 10/07 - 21/09 03/12 - 14/02. Número de sorte: 4. Mês
de mudança: abril. Carta do tarô: O imperador. Está presente na Terra: de 13:00
às 13:20. Salmo:87.

Quem nasce sob esta influência, amará
a leitura, as ciências e todo o conhecimento de modo geral. Terá idéias brilhantes e de destaque na sociedade, pois,
por ser dotado de extrema autoconfiança, será sempre indicado para assumir
postos de liderança. Compreenderá prontamente os problemas dos outros, não
conseguindo dizer não aos que necessitam, mesmo sabendo que alguns
deles não merecem seu auxílio.
Descuidado em relação ao dinheiro, que nunca lhe faltará, pensa que
por amor tudo vale a pena.

Libra
Escorpião

Dia em que sente a necessidade de se
expandir, em termos pessoais e profissionais. A carreira passa por uma abertura a novas possibilidades, que dependem de conhecimentos. Cor cinza.

Sagitário

Vênus em seu signo está em contato com
Júpiter. Dia que enfatiza o amor e a amizade. Mas cuidado com julgamentos e
preconceitos. Momento interessante para
expandir conceitos e atitudes.Cor azul.

A Lua está em seu signo hoje e oposta ao
seu planeta regente Júpiter, sagitariano.
Um dia muito interessante para contatose
para se sentir confiante. Muito a aprender com as pessoas. Cor cinza.

Capricórnio

Excelente dia para o trabalho e para
leituras e estudos, nativo de Câncer. A
expressão dos talentos gera recursos.
Criatividade e inteligência. Reflexões
sobre crenças e ideais. Cor verde.

Dia interessante para as questões financeiras e reflexão sobre o que você
valoriza. Expansão de recursos, que
se dá por meio do uso inteligente de
conhecimentos. Cor verde.

Momento importante para refletir sobre
questões espirituais, filosóficas, metafísicas. Sabedoria, conhecimentos, contatos e experiências que ampliam horizontes. Cor verde.

Aquário

Dia interessante para contatos com
pessoas que ampliem os seus horizontes, geminiano. Ênfase no compartilhar
de conhecimentos e de aprendizados.
Viagens, estudos. Cor vermelha.

Hoje o foco está em conhecimento,
mobilidade, contatos, expansão de
horizontes. Muito a aprender e a compartilhar. Pode ver as coisas sob um
prisma mais abrangente. Cor azul.

Fase interessante para a expansão
afetiva, no relacionamento amoroso e
de amizade. As relações são favorecidas pela passagem do planeta Vênus
no signo oposto ao seu. Cor azul.

Peixes

Áries
Touro

Questões financeiras são o foco de hoje,
seja em recursos próprios ou compartilhados. Conhecimento, contatos e inteligência são as chaves para a prosperidade dos taurinos. Cor rosa.

Gêmeos

do, a convivência com a avó, aco- a partir da compreensão da dificuldametida pela mesma enfermidade. de de ver quem ama ir embora aos pouComo se essa carga emocional não cos, do inconformismo de perder uma
bastasse, Daniel se envolve em pessoa que continua viva. Flávia consuma paixão obcecada por Natasha, tatou a importância de criar memórias
filha do paciente, que poderá deses- e estar verdadeiramente presente nos
truturar sua dinâmica familiar e seu momentos especiais da vida.
casamento.
Um encontro de persona- AUSÊNCIA É UM
gens aparentemente situados em lados opostos do dis- ROMANCE essencialmente
túrbio, mas que partilham humano, que proporciona aos
mais do que se pode espe- leitores uma reflexão e uma
rar. Dramas pessoais, dificuldades éticas e existenciais releitura sobre a forma de ver
se entrelaçam nesta como- a vida, e os faz pensar sobre
vente reflexão sobre o papel as ausências que
da memória na existência.
experimentam e aquelas que
Sucesso de vendas no Brasil (já em sua terceira edição) e proporcionam, nas próprias
na Itália, a obra aborda o cará- memórias e nas vidas de
ter dinâmico e efêmero da vida. quem amam.
A autora escreveu o romance

Dia que enfatiza o conhecimento, a fé,
a expansão de horizontes, nativo de
Áries. Busca de informações e de
aprendizados que estimulem a renovação da confiança na vida. Cor rosa.

Câncer

horóscopo

Leão

A emocionante narrativa contada
em Ausência relata o grande encontro entre: Daniel, um neuropsiquiatra; Ervin de Apolinário, um conceituado professor universitário, com
Alzheimer; e sua filha, a psicóloga
Natasha. Uma trama emocionante
que destaca os aspectos emocionais vividos por todos aqueles envolvidos pela doença: pacientes, familiares, equipe médica.
Ervin se vê aos poucos perdendo
toda a sua bagagem cultural, acadêmica e suas referências sobre si mesmo,
o que lhe causa muito sofrimento.
Daniel atende e acompanha os progressos do distúrbio de Ervin, porém
a doença neurodegenerativa o faz reviver dolorosas lembranças do passa-

Salmo do Dia

Virgem

A
HISTÓRIA

Parabéns!

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Dia Mundial do Alzheimer
A editora Edipro relança
Ausência, obra da escritora
brasileira especialista em
desenvolvimento pessoal e
aconselhamento biográfico Flávia
Simonelli, que traz para a
literatura uma das doenças mais
temidas da feliz idade, o
Alzheimer
“O que eu seria se minha biografia
desaparecesse da minha mente,
apagando todas as pessoas, os
lugares, os conhecimentos?” Essa
foi a pergunta que deu início ao
processo criativo de Ausência.”
As histórias vividas compõem a
essência existencial das pessoas e
as memórias preservam
identidades. Como continuar a
viver sem lembrar-se de quem é?

VARIEDADES
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Foco na expansão pessoal e profissional. Quer mais espaço, liberdade,
experiências. As questões da vida familiar e emocional devem ser olhadas
com uma visão mais ampla. Cor azul.
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Salmo 87:1- 7

O seu fundamento está nos montes
santos.O Senhor ama as portas de Sião,
mais do que todas as habitações de Jacó.
Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Farei menção de Raabe e
de Babilônia àqueles que me conhecem;
eis que da Filístia, e de Tiro, e da Etiópia,
se dirá: Este homem nasceu ali. E de
Sião se dirá: Este e aquele homem nasceram ali; e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor contará na descrição
dos povos que este homem nasceu ali.
Assim os cantores como os tocadores
de instrumentos estarão lá; todas as
minhas fontes estão em ti.
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ANJO REHAEL
Protege os dias: 28/04 - 10/07 - 21/09 03/12 - 14/02. Número de sorte: 4. Mês
de mudança: abril. Carta do tarô: O imperador. Está presente na Terra: de 13:00
às 13:20. Salmo:87.

Quem nasce sob esta influência, amará
a leitura, as ciências e todo o conhecimento de modo geral. Terá idéias brilhantes e de destaque na sociedade, pois,
por ser dotado de extrema autoconfiança, será sempre indicado para assumir
postos de liderança. Compreenderá prontamente os problemas dos outros, não
conseguindo dizer não aos que necessitam, mesmo sabendo que alguns
deles não merecem seu auxílio.
Descuidado em relação ao dinheiro, que nunca lhe faltará, pensa que
por amor tudo vale a pena.

Libra
Escorpião

Dia em que sente a necessidade de se
expandir, em termos pessoais e profissionais. A carreira passa por uma abertura a novas possibilidades, que dependem de conhecimentos. Cor cinza.

Sagitário

Vênus em seu signo está em contato com
Júpiter. Dia que enfatiza o amor e a amizade. Mas cuidado com julgamentos e
preconceitos. Momento interessante para
expandir conceitos e atitudes.Cor azul.

A Lua está em seu signo hoje e oposta ao
seu planeta regente Júpiter, sagitariano.
Um dia muito interessante para contatose
para se sentir confiante. Muito a aprender com as pessoas. Cor cinza.

Capricórnio

Excelente dia para o trabalho e para
leituras e estudos, nativo de Câncer. A
expressão dos talentos gera recursos.
Criatividade e inteligência. Reflexões
sobre crenças e ideais. Cor verde.

Dia interessante para as questões financeiras e reflexão sobre o que você
valoriza. Expansão de recursos, que
se dá por meio do uso inteligente de
conhecimentos. Cor verde.

Momento importante para refletir sobre
questões espirituais, filosóficas, metafísicas. Sabedoria, conhecimentos, contatos e experiências que ampliam horizontes. Cor verde.

Aquário

Dia interessante para contatos com
pessoas que ampliem os seus horizontes, geminiano. Ênfase no compartilhar
de conhecimentos e de aprendizados.
Viagens, estudos. Cor vermelha.

Hoje o foco está em conhecimento,
mobilidade, contatos, expansão de
horizontes. Muito a aprender e a compartilhar. Pode ver as coisas sob um
prisma mais abrangente. Cor azul.

Fase interessante para a expansão
afetiva, no relacionamento amoroso e
de amizade. As relações são favorecidas pela passagem do planeta Vênus
no signo oposto ao seu. Cor azul.

Peixes

Áries
Touro

Questões financeiras são o foco de hoje,
seja em recursos próprios ou compartilhados. Conhecimento, contatos e inteligência são as chaves para a prosperidade dos taurinos. Cor rosa.

Gêmeos

do, a convivência com a avó, aco- a partir da compreensão da dificuldametida pela mesma enfermidade. de de ver quem ama ir embora aos pouComo se essa carga emocional não cos, do inconformismo de perder uma
bastasse, Daniel se envolve em pessoa que continua viva. Flávia consuma paixão obcecada por Natasha, tatou a importância de criar memórias
filha do paciente, que poderá deses- e estar verdadeiramente presente nos
truturar sua dinâmica familiar e seu momentos especiais da vida.
casamento.
Um encontro de persona- AUSÊNCIA É UM
gens aparentemente situados em lados opostos do dis- ROMANCE essencialmente
túrbio, mas que partilham humano, que proporciona aos
mais do que se pode espe- leitores uma reflexão e uma
rar. Dramas pessoais, dificuldades éticas e existenciais releitura sobre a forma de ver
se entrelaçam nesta como- a vida, e os faz pensar sobre
vente reflexão sobre o papel as ausências que
da memória na existência.
experimentam e aquelas que
Sucesso de vendas no Brasil (já em sua terceira edição) e proporcionam, nas próprias
na Itália, a obra aborda o cará- memórias e nas vidas de
ter dinâmico e efêmero da vida. quem amam.
A autora escreveu o romance

Dia que enfatiza o conhecimento, a fé,
a expansão de horizontes, nativo de
Áries. Busca de informações e de
aprendizados que estimulem a renovação da confiança na vida. Cor rosa.

Câncer

horóscopo

Leão

A emocionante narrativa contada
em Ausência relata o grande encontro entre: Daniel, um neuropsiquiatra; Ervin de Apolinário, um conceituado professor universitário, com
Alzheimer; e sua filha, a psicóloga
Natasha. Uma trama emocionante
que destaca os aspectos emocionais vividos por todos aqueles envolvidos pela doença: pacientes, familiares, equipe médica.
Ervin se vê aos poucos perdendo
toda a sua bagagem cultural, acadêmica e suas referências sobre si mesmo,
o que lhe causa muito sofrimento.
Daniel atende e acompanha os progressos do distúrbio de Ervin, porém
a doença neurodegenerativa o faz reviver dolorosas lembranças do passa-

Salmo do Dia

Virgem

A
HISTÓRIA

Parabéns!

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Dia Mundial do Alzheimer
A editora Edipro relança
Ausência, obra da escritora
brasileira especialista em
desenvolvimento pessoal e
aconselhamento biográfico Flávia
Simonelli, que traz para a
literatura uma das doenças mais
temidas da feliz idade, o
Alzheimer
“O que eu seria se minha biografia
desaparecesse da minha mente,
apagando todas as pessoas, os
lugares, os conhecimentos?” Essa
foi a pergunta que deu início ao
processo criativo de Ausência.”
As histórias vividas compõem a
essência existencial das pessoas e
as memórias preservam
identidades. Como continuar a
viver sem lembrar-se de quem é?
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Foco na expansão pessoal e profissional. Quer mais espaço, liberdade,
experiências. As questões da vida familiar e emocional devem ser olhadas
com uma visão mais ampla. Cor azul.
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N o velas
SBT • CARINHA DE ANJO

Juju e Zeca ficam tristes em suas casas
DIVULGAÇÃO

Gustavo lembra da música que Tereza cantava para Dulce Maria e decide cantar para ela
durante o café da manhã. Juju e Zeca ficam tristes em suas respectivas casas. Dulce telefona
para Cecília para lhe acompanhar com Gustavo
e Estefânia almoçar na praça. Madre Superiora, Fabiana e as demais irmãs vão até a casa
de Inácio para pedir para ver no computador dele
o videoclipe do Padre Fábio de Melo com a noviça. Verônica vê Gustavo na praça com Dulce
Maria e Cecília. Madre recebe telefonema da
mãe de Bárbara dizendo que a filha não parar
de chorar pois alguém pegou seu livro de espanhol para prejudicá-la na prova. Dulce Maria diz
para Cecília que ela poderia casar com Gustavo. Irmã Luzia finge ter encontrado o livro de espanhol nas coisas de Adriana e diz que só pode
ter sido ela que escondeu.
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Edgar ouve Bóris e considera a bolsa de estudos de Ellen, e Malu se
irrita. Anderson aceita ajudar Samantha para a Balada Cultural. Dóris afirma a Bórisque caso aconteça algo a
Ellen processará o Colégio Grupo.
Clara desconfia dos sentimentos de
Lica por Bóris. Roney anuncia o último passo de seu treinamento com
Guto e Benê, que conseguem se apresentar em público.
PEGA PEGA
Rúbia aconselha Luiza a esclarecer
com Eric sobre o depósito na conta de
Isabel. Canivete sofre um acidente fatal. Maria Pia gosta de ser notada por
Malagueta. Tereza questiona Isabel
sobre a origem de seu dinheiro. Valquíria, filha de Marieta, se hospeda no
Carioca Palace. Antônia desconfia que
Tereza seja mãe de Márcio. Sabine tenta
atrair Dílson. Domênico conta a Eric que
Sandra Helena e Gilda estão visitando
Agnaldo no presídio. Eric pergunta a

Maria Pia se ela está observando Malagueta, como ele havia pedido. Antônia diz a Tereza que está investigando
NOVO MUNDO
Dom Pedro se desespera ao ver Domitila ferida e Leopoldina se apressa para
ajudar a rival. Peter sente os mesmos
sintomas de Wolfgang e Amália descobre que eles foram envenenados. Greta
procura Diara. Domitila afirma a Leopoldina que desistiu de atirar nela.
A FORÇA DO QUERER
Zeca jura vingança contra Ruy e Abel
diz a Nazaré que vai procurar Eugênio.
Edinalva teme que Abel fale com Eugênio sobre o casamento de Zeca e Ritinha. Bibi leva Elvira para falar com Sabiá e Heleninha a repreende. Edinalva
ajuda Abel a falar com Eurico e Dantas
sobre a atitude de Ruy contra Zeca.
Dantas promete a Abel que resolverá a
situação. Edinalva comenta com Ritinha sobre o sinal de nascimento na
perna de Ruyzinho. Ivan visita Joyce e
confessa a Simone que sente falta da
mãe. Selma comenta sobre a vida amo-

rosa de Caio e Alan desconfia. Jeiza
conhece a família de Caio.

• BAND
MIL E UMA NOITES
Onur e Sherazade se encontram
na delegacia e saem para conversar, mas não conseguem chegar a
um acordo. Kerem e Bennu viajam
juntos. Nilufer chora de tristeza e
Onur a consola. Onur se enfurece
com a separação de Sherazade e
destrói o próprio quarto. Fusun visita Ali na prisão.
• RECORD
Edissa e Joaquim são encontrados.
Ravina é levado preso, juntamente com
o príncipe e a serva. Daniel conta que
Nebuzaradã tentou matar Joaquim na
fuga. Shamiran diz que chegou a hora
de Evil mostrar quem manda e ele sai
com Daniel, decidido. Fassur diz para
Elga que é melhor eles esperarem mais
tempo para se casarem, pois ele precisa retomar seu cargo na Sinagoga.

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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PALAVRAS CRUZADAS
SHOPPING JL
Â IT - a coisa
Sala 1: Qui a Qua 14h - 16h30 (dublado)
Sala 1: Qui a Qua 19h - 21h30 (legendado)

DIVULGAÇÃO

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

Â Emoji: O Filme
Sala 2: Qui a Qua 19h30 - 21h30 (3D)
Â Feito na América
Sala 3: Qui a Qua 14h40 - 16h50 (dublado)
Sala 3: Qui a Qua 19h - 21h10 (legendado)
Â A Lei é Para Todos
Sala 4: Qui a Qua 17h - 19h10 - 21h20 (dublado)
Â Lino
Sala 4: Qui a Qua 14h40 (dublado)
SHOPPING WEST SIDE
Â It - A Coisa
Sala 1: Qui a Qua 16h20 - 19h05 - 21h40
Â Emoji - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 14h30 (3D)
Sala 2: Qui a Qua 13h30 - 15h20

DIVULGAÇÃO

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

SOLUÇÃO ANTERIOR
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Aprenda a fazer
A combinação é nutritiva e ainda
combate diversos males

sucos de frutas com
verduras e legumes

Suco de beterraba com maçã e gengibre

PREPARO
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O que você faria se alguém te oferecesse um suco de maçã com
couve? E um de melancia com salsão? Provavelmente a sua reação
seria bem menos receptiva do que se dentro do copo houvesse
apenas a maçã ou a melancia. Entretanto, essas misturas têm
diversos nutrientes que se complementam, contribuindo para uma
dieta balanceada e para a prevenção de diversas doenças, como
câncer. Por isso, reunimos sete opções de sucos de frutas com
verduras e legumes que, além de saudáveis, têm grandes chances
de fazer você mudar de opinião sobre essa combinação:

Além do elevado poder diurético
proporcionado pela melancia, esse suco ainda
funciona como um alimento termogênico, pois
acelera o metabolismo. Isso acontece graças ao
gengibre, raiz com diversas utilidades medicinais
que é capaz de aumentar o gasto calórico em
mais de 10%. Outra característica do
composto é a promoção da desintoxicação
orgânica, resultado da ingestão do manjericão,
como conta a nutricionista Daniela Jobst.
Bata no liquidificador 2 fatias
de melancia, 1 lasca de
gengibre e 1 folha de
manjericão fresco. Coe e sirva.

Bata no liquidificador 1/
2 cenoura, 1 folha de
couve, 2 galhinhos de
salsinha, 1 maçã e 200
ml de água. Coe e sirva.

PREPARO

Suco de água de coco com pepino

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Mistura apenas o pepino, composto
basicamente por água, com água de coco,
formando um suco rico em fibras e potássio - e
o melhor: com pouquíssimas calorias.
De acordo com a nutricionista Daniela Jobst,
"esse suco tem alto poder diurético, pois ambos
os ingredientes ativam as vias urinárias,
eliminando mais facilmente as toxinas do corpo".
Bata no liquidificador 1
pepino e 200 ml de água
de coco. Coe e sirva.

Suco de couve manteiga com
abacaxi, laranja e maçã

PREPARO

Combinação rica em beta-caroteno, esse suco é
uma ótima fonte de vitamina A,que não só age
como antioxidante como também auxilia na
reação dos olhos à luminosidade, permitindo a
visão. Além disso, a casca da maçã é rica em
pectina, que evita a deposição de gordura nas
paredes arteriais.
Segundo a nutricionista Daniela Jobst, membro
do Centro Brasileiro de Nutrição Funcional e
do Instituto de Medicina Funcional dos
EUA,essa composição oferece alto poder de
desintoxicação, pois acelera o funcionamento
das enzimas do fígado, eliminando mais
rapidamente as toxinas do corpo.

Bata no liquidificador 1
beterraba média, 1 maçã
pequena sem casca e 3 raspas
de gengibre. Coe e sirva.

Suco de melancia com
gengibre e manjericão
PREPARO

PREPARO

Suco de maçã com couve e cenoura

Rica nas vitaminas A, B6 e C, essa composição
favorece o aumento da imunidade, tem ação
antiinflamatória e auxilia no funcionamento do
sistema digestivo, explica a nutricionista Daniela
Cyrulin, de São Paulo. Além disso, o suco
possui antioxidantes que combatem radicais
livres, prevenindo contra o envelhecimento
precoce e o desenvolvimento de doenças, como
o câncer. E tem mais: "Recentemente, a
Organização Mundial de Saúde (OMS)
reconheceu a eficiência do gengibre contra
enjoos e náuseas", conta Daniela.

Embora três dos quatro ingredientes desse suco
sejam frutas, seu grande destaque é a couve
manteiga. "Ela é uma excelente fonte de ácido fólico,
cálcio, ferro, potássio e beta-caroteno, precursor da
vitamina A", explica a nutricionista Daniela Cyrulin.
Assim, seus principais benefícios estão ligados à
prevenção da osteoporose, ao controle da pressão
arterial, à digestão e à prevenção contra o
envelhecimento precoce, problemas cardiovasculares
e doenças degenerativas. A couve ainda tem a sua
atuação ampliada quando unida ao abacaxi, já
que ambos eliminam as toxinas do corpo.
Bata no liquidificador 2
colheres de sopa de couve
manteiga picada, 2 fatias
médias de abacaxi, suco de 1
laranja e 1 maçã sem casca e
sem semente. Coe e sirva.

