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Abandono e mistério
Uma criança que apareceu sozinha em uma rua do Bairro Cascavel Velho, no dia 10
de outubro, está intrigando autoridades locais. Sem registro de desaparecimento de
crianças em Cascavel ou na região, o garoto recolhido pelo Conselho Tutelar e que
aparenta ter pouco mais de um ano está sob proteção da Vara da Infância. Ontem,

as autoridades decidiram tornar o caso público para tentar identificar a criança.
 Pág. 25

CONTRA A
DENGUE

A Secretaria de Saúde de Cascavel
iniciou ontem o 4º levantamento

do ano para medir a infestação de
larvas do Aedes aegypti, o

mosquito transmissor da dengue.
A chuva que caiu nos últimos dias

traz preocupação às autoridades
sanitárias porque há

probabilidade de aumento das
larvas. Serão inspecionados

 4,3 mil imóveis até amanhã.
 Pág. 08
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140 acidentes
com animais
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 AÍLTON SANTOS
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Matrículas para 2018
Mais um ano letivo está che-

gando ao fim e já começou, nas
escolas e Cmeis (Centros Muni-
cipais de Educação Infantil), a
campanha de matrículas e re-
matrículas para 2018. É impor-
tante que as famílias que têm
crianças nas escolas e Cmeis,
ou que tenham interesse em
matricular a criança, fiquem
atentas às datas.

Nos dias 16 e 17 de no-
vembro as escolas e Cmeis re-
alizarão a rematrícula dos alu-
nos para o ano subsequente.
Neste primeiro momento os
pais e responsáveis não pre-
cisarão comparecer à unida-
de educacional, a menos que
não estejam satisfeitos com
o turno no qual o aluno foi re-
matriculado. Neste caso, pai,
mãe ou responsável devem
procurar a escola ou Cmei no
dia 20 de novembro para o
preenchimento do Cadastro
de Remanejamento de Turno.

Mais à frente os mesmos
serão convocados a compare-
cerem no estabelecimento de
ensino para assinarem o reque-
rimento de matrícula, conforme
a divulgação em cada escola.

CMEIS
No dia 6 de novembro inicia o período de matrículas novas no Cmeis.
Mas vale lembrar que a chamada para a realização dessas novas
matrículas ocorre por encaminhamento do Setor do Cadun (Cadastro
Único), ou seja, é necessário aguardar a ligação do Cadun para obter a
Declaração de Existência de Vaga, e só então o responsável pela criança
deve procurar o Cmei.

PRÉ E 1º ANO
Entre os dias 9 e 10 de novembro, pais e responsáveis de alunos que
agora estejam matriculados no pré em Cmeis ou CEIs receberão a
Declaração de Matrícula e Frequência, bem como o nome da escola
onde o aluno deverá ser matriculado e as orientações quanto aos
documentos necessários.
Nos dias 21 e 22 de novembro as escolas realizarão a matrícula para o 1º
ano aos alunos oriundos dos e CEIs ou outras escolas da rede municipal,
já nos dias 23 e 24 ocorre as matrículas para a pré-escola dos alunos
oriundos de Cmeis ou CEIs.

REMATRÍCULAS
para o ano subsequente
serão feitas nos dias 16
e 17 de novembro

SECOM
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A Cascavel de Ouro terá no dia 5
de novembro a edição que marca os
50 anos de história do evento. Já ten-
do estabelecido recorde de inscritos,
com 54 carros e 117 pilotos assegu-
rados até o momento, a prova da
semana que vem, no domingo, dia
de 5 de novembro no Autódromo
Internacional Zilmar Beux, em Casca-
vel, inova na premiação: a dupla ou
trio que vencer as três horas de dis-
puta receberá o inédito premo de R$
100 mil em dinheiro, além do troféu
que batiza a corrida.

O troféu Cascavel de Ouro tam-
bém representa uma novidade. Man-
tendo a tradição cinquentenária de
destacar uma serpente confecciona-
da em ouro puro, a peça deste ano
traz um formato inédito. Desenvolvi-

Cascavel de Ouro
dos pelo designer Thomaz Figueiredo
e produzida pela indústria paulista
Rebouças Troféus, os prêmios reser-
vados aos dez primeiros colocados
na corrida fazem alusão a um dos
principais monumentos da cidade de
Cascavel: as rampas que represen-
tam a migração, presente na Praça
do Migrante.

Os troféus foram apresentados
ontem a pilotos e desportistas, no
hall da Prefeitura. “Estamos a pou-
cos dias da maior Cascavel de Ouro
de todos os tempos, que já esta-
beleceu o recorde de participantes.
Não tenho a menor dúvida de que
é, também, a que ofereceu o tro-
féu mais bonito aos vencedores”,
afirmou o piloto Edson Massaro,
promotor do evento.

O troféu
representa

uma
novidade.

Mantendo a
tradição

cinquentenária
de destacar

uma
serpente

confeccionada
em ouro

puro.

FÁBIO DONEGÁ
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JUSTIFICATIVA
Na justificativa do veto, o prefeito

Leonaldo Paranhos ainda argumenta que
a inclusão das ações que foram propostas
estabelece um acréscimo de despesa para

o exercício de 2018 de mais de R$ 8
milhões, prevendo dinheiro que só será

arrecadado nos anos seguintes,
ocasionando uma supremacia da receita

com relação à despesa.

TRÂMITE
Cabe aos vereadores decidir em
plenário se mantêm o veto ou não às
emendas. Se decidirem derrubar os
vetos, o prefeito tem 48 horas para
sancionar a lei com as alterações e, se
não o fizer, a proposta pode ser
promulgada pelo presidente da
Câmara.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

Emendas mantidas e emendas vetadas
EMENDAS EXCLUÍDAS

 Emenda nº 001 - Inclui despesa em 2018 e reduz em 2019;
 Emenda nº 002 - Inclui despesas nos exercícios de 2018, 2019, 2020 e 2021, porém reduz

     somente de 2018 e 2019;
 Emenda nº 008 - Inclui despesa em 2018 e reduz em 2019;
 Emenda nº 009 - Inclui despesa em 2018, porem reduz em 2021;
 Emenda nº 011 - Inclui despesa em 2018 e reduz em 2021;
 Emenda nº 012 - Inclui despesa em 2018 e reduz em 2019;
 Emenda nº 013 - Inclui a despesa em 2018, com a importância de RS 50.000,00, porém cancela o dobro

   do valor, ou seja, R$ 100.000,00, no exercício financeiro de 2021.
 Emenda nº 014 - Inclui a despesa em 2018 e reduz em 2019;
 Emenda nº 017 - Inclui despesa em 2018, porém reduz em 2021;
 Emenda nº 022 - Inclui despesa em 2018, porém reduz em 2020;
 Emenda nº 023 - Inclui despesa em 2018, porém deduz de 2021;
 Emenda nº 024 - Inclui valores nos exercícios de 2018, 2019, 2020 e 2021, porém deduz somente no

   exercício financeiro de 2021:
 Emenda nº 025 - Inclui despesa em 2018 e reduz em 2019;
 Emenda nº 026 - Inclui despesa em 201 8 e reduz em 2019;
 Emenda nº 027 - Inclui despesa em 2018 e reduz em 2021;
 Emenda nº 028 - Inclui despesa em 201 8 e reduz em 2020;
 Emenda nº 029 - Inclui despesa em 2018 e reduz em 2019;
 Emenda nº 030 - Inclui despesa em 2018 e reduz em 2019;
 Emenda nº 031 - Inclui despesa em 2018 e reduz em 2020;
 Emenda nº 033 - Inclui despesa em 2018 e reduz de 2019, onde inclusive não tem valor previsto;
 Emenda nº 034 - Inclui despesa em 2018 e reduz em 2021;
 Emenda nº 035 - Inclui despesa em 2018 em reduz em 2021;
 Emenda nº 036 - Inclui despesa em 2018 e reduz em 2021;
 Emenda n” 037 - Inclui despesa em 2018 e reduz em 2021. 

 O Hoje News já havia adian-
tado, na edição do dia 18 deste
mês, que 23 emendas das 37 pro-
postas ao PPA (Plano Plurianual)
2018-2021 haviam sido conside-
radas incorretas pela Prefeitura
e seriam vetadas.

Mas, o que ocorreu, na ver-
dade, após a “premonição” da
nossa reportagem, foi o veto de
24 das 37 emendas. Uma a
mais do que o Hoje havia infor-
mado. A mensagem de veto foi
protocolada na Câmara na últi-
ma sexta-feira, dia 20.

Para as 24 emendas vetadas,
o prefeito deu a mesma justifi-
cativa: que elas propõe a inclu-
são de ações com metas finan-
ceiras para 2018 com verba pre-
vista em exercícios financeiros
subsequentes, o que poderia
render problemas sérios à pre-
feitura com o TCE (Tribunal de
Contas do Estado). De forma es-
pantosa, e que põe em cheque
o conhecimento dos vereadores
é o fato de eles aprovarem todas
as sugestões de emendas sem
muita discussão.

EMENDAS MANTIDAS

 Emenda nº 003: mantida pela prefeitura;
 Emenda nº 004: mantida pela prefeitura;
 Emenda nº 005: mantida pela prefeitura;
 Emenda nº 006: mantida pela prefeitura;
 Emenda nº 007: mantida pela prefeitura;
 Emenda nº 015: mantida pela prefeitura;
 Emenda nº 016: mantida pela prefeitura;
 Emenda nº 018: mantida pela prefeitura;
 Emenda nº 019: mantida pela prefeitura;
 Emenda nº 020: mantida pela prefeitura;
 Emenda nº 021: mantida pela prefeitura;
 Emenda nº 010: mantida pela prefeitura;
 Emenda nº 032: mantida pela prefeitura;

Um veto a mais

 MENSAGEM de veto foi encaminhada à Câmara no dia 20

Um veto a mais
ESPORTE28 HOJE NEWS, 24 DE OUTUBRO DE 2017

Prata e bronze
Outras cinco atletas voltaram
para casa com medalhas de
prata e bronze. Sabrina Costa
Rodrigues (poomse, faixa
marrom/vermelha) e Ana
Carolina Stoeberl Bueno
(poomse, faixa verde/azul)
ficaram em segundo lugar e
Laura Valeria Vieira Girioli
(luta, até 59 kg, faixa verde
até marrom), Amanda Soares
da Rosa (poomse, faixa
amarela/laranja) e Ana
Paula Ribeiro dos Santos
(luta, até 49 kg, faixa
vermelha acima) ficaram em
terceiro lugar em suas
categorias. Os taekwondistas
de Cascavel foram
comandados por Eurico
Chagas e Alexandre Lara.

Mais campeões nos Jojups
O futuro do esporte paranaen-

se está reunido em Londrina para
as disputas da Fase Final A da
30ª edição dos Jojups (Jogos da
Juventude do Paraná). A competi-
ção foi aberta sexta-feira e teve
as primeiras disputas no fim de
semana. Já os últimos campeões
serão neste sábado.

Com quase 200 integrantes, a
delegação cascavelense já tem se
destacado. O taekwondo e a nata-
ção foram encerrados no domingo
e os atletas voltaram para casa
com medalhas individuais e com
troféus. Na modalidade de luta, a
equipe masculina foi vice-campeã -
na matéria da edição de ontem, fal-
tou a medalha de ouro conquista-
da por Gabriel Guimarães (luta, até
48 kg, faixa verde até marrom).

Já as taekwondistas de Cas-
cavel retornaram de Londrina
com o troféu de terceiro lugar (16
pontos), atrás da campeã Londri-
na (21 pontos) e do time de Curi-
tiba (18 pontos), dentre 16 mu-
nicípios par ticipantes.

Cinco cascavelenses foram

campeãs dos Jojups: Fabiana
Nayara da Silva Santiago (luta, até
49 kg, faixa verde até marrom),
Sara Wengrat Berwanger (luta, até
55 kg, faixa verde até marrom),
Thays dos Santos Sabino (luta, até
44 kg, faixa verde até marrom),
Maria Eduarda Chagas (luta, até 65
kg, faixa vermelha acima) e Ewellyn
Rayane Cernek (luta, até 63 kg, fai-
xa verde até marrom).

FOTOS: JOJUPS
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Depois de diversas polêmicas, a
lei que regulamenta a atividade do
Conselho Tutelar em Cascavel foi
aprovada em primeira votação. Po-
rém, membros do Conselho que
acompanharam a sessão da Câma-
ra pediram emendas aos vereado-
res. Isso porque o projeto original
não prevê benefícios como folga pós-
plantão e férias aos trabalhadores.

“A não existência de folga gera
um desgaste emocional aos conse-
lheiros. Nós trabalhamos com as
famílias, com as entidades, enfren-
tamos violência e ameaças e te-
mos esse direito. Por que passa-
mos um fim de semana inteiro de
plantão e precisamos, na segunda-
feira, estar às 8h para trabalhar”,
reclama a presidente do Conselho
Tutelar Sul, Terezinha Donegá.

O conselheiro plantonista até
pode tirar quatro horas de descan-
so, segundo ela, mas se o fizer não
completa as 40 horas de trabalho

Conselho quer emendas

semanais previstas por lei. “Neste
caso, teríamos de fazer ainda mais
quatro horas, o que não adiantaria
nada”, afirma.

Além disso, segundo ela, a rei-
vindicação do Conselho é de que
os trabalhadores peguem dois pe-
ríodos de férias. “Assim como os
trabalhadores da educação. Por que
é muito cansativo ter de trabalhar
12 meses para só depois pegar fé-
rias”, explica. “Nem o projeto origi-
nal nem o substitutivo preveem
isso”, complementa.

Processos  disciplinares
O projeto regulamenta os processos disciplinares, que deverão ser analisados
por uma comissão de ética e disciplina do CMDCA e encaminhados à
prefeitura para instauração de sindicâncias e processos administrativos.
“Somos contra isso. Deveria apenas ser realizado pelo RH da Prefeitura. Por
que nós fiscalizamos as entidades e o CMDCA, em tudo nós somos
tratados como funcionários públicos, então as investigações deveriam seguir
dessa forma”, avalia Terezinha. Os membros dos conselhos que estiveram
presentes pediram emendas nesse sentido aos vereadores. Alterações que
serão discutidas na sessão de hoje.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

PROJETO foi aprovado em primeira
votação ontem, na Câmara
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Os atletas cascavelenses também
se destacaram nas piscinas dos Jo-
jups durante o fim de semana, em
Londrina. Destaque para as nadado-
ras da equipe, que conquistaram o
segundo lugar geral da competição.
No naipe masculino, os representan-
tes da cidade terminaram na quinta
posição. Em ambos os naipes foram
oito municípios na disputa.

Os 18 nadadores da equipe con-
quistaram 28 medalhas individuais,
além de três no revezamento femini-
no: ouro no 4x100m medley e bron-
ze no 4x100m e 4x50m livres.

Individualmente, destaque para
Letícia Herrera, que conquistou qua-
tro medalhas de ouro, nas provas dos
200m e 400m livre, e dos 100m e
200m borboleta.

Pratas e bronzes
Para Emily Campos as disputas em
Londrina renderam duas medalhas
de prata, nos 200m borboleta e nos
400m medley. Já Mariana Vitoria

Fonseca conquistou duas medalhas
de bronze (200m costas e 400m

medley) e Emanuele Schmitt uma
de prata (200m medley) e uma de

bronze (200m costas) em suas
respectivas categorias. As equipes

de Cascavel foram comandadas
pelos técnico Rui Cezar Comin e

Tatiane Maiara Lentz.

Cobras d’água

MASCULINO
Da equipe masculina de Cascavel,
os irmãos Hiuri (400m medley e
800m livre) e Higor Selzler da
Silva (200m borboleta e 400m
livre) se destacaram ao
conquistarem duas medalhas de
bronze cada um. Já Fellipe
Mussinato foi medalha de prata
nos 200m borboleta.

FOTOS: JOJUPS

Já Tauana Eduarda de Moraes Lo-
pes subiu três vezes ao lugar mais alto
do pódio, com direito a quebra de
recorde em duas distâncias no estilo
peito: 50m e 100m. Ela também foi
medalha de ouro nos 200m peito.

Dentre as nadadoras que mais come-
moraram nos Jojups também está Isa-
dora Schell Kowaleski, que também vol-
tou para casa com quatro medalhas,
sendo uma de prata, nos 800m, e
três de bronze, nos 200m, 400m
e 1500m, todas no estilo livre.

Para Rubiane dos Santos
Silva foram três idas ao pódio
em provas do nado estilo livre,
para buscar as medalhas de
ouro nos 1500m e de bronze
nos 400m e 800m. Outra que
faturou três medalhas foi Rafaela
Kupick, mas uma em cada estilo:
100m costas, 200m peito e 200m me-
dley, todas de bronze.



POLÍTICA 03CASCAVEL, 24 DE OUTUBRO DE 2017

Puxão de orelha
O presidente da Câmara de Vereadores de Cascavel, Gugu

Bueno, deu um puxão de orelha nos colegas durante a palavra
livre no final da sessão de ontem. É que dos 21 vereadores,

apenas 11 ficaram até o final dos trabalhos. Ele disse que não
tem por costume e nem deve “mandar nos vereadores”, mas

classificou de descabida a ausência dos parlamentares.

Ajuste
Para Gugu, é uma questão
de ajuste na agenda. Ele
classificou a ausência como
“falta de respeito”. O recado
foi dado às 11h48 e alguns
vereadores não gostaram.
Alguns murmuraram e
comentaram que também é
desrespeitoso o presidente
do Legislativo iniciar a
sessão com meia hora de
atraso, como ocorreu ontem.

Contrário
O projeto que regulamenta
o Conselho Tutelar teve
parecer contrário da
Comissão de Justiça da
Câmara. Parecer que foi
criticado por alguns
vereadores. O vereador
Policial Madril lembrou que

o atual secretário de
Assuntos Jurídicos da
Prefeitura era procurador da
Câmara no ano passado, e
disse que estranha os
projetos do Executivo serem
barrados na CCJ.

Aprovado
O contraditório é que os
mesmos vereadores que
foram favoráveis à CCJ
depois votaram “sim” para o
projeto que foi aprovado
por todos os vereadores.
Agora é esperar as emendas
a serem votadas hoje. Uma
delas é a que muda a
especificação de “plantão”
para sobreaviso, já que
plantão prevê que o
conselheiro fique na sede
do Conselho e não em casa.

O PROBLEMA É QUE...

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

... De acordo com o presidente do CMDCA, Valdair Debus,
a mudança acarretaria em dificultar a folga dos servidores
pós-plantão, já que apenas um plantão justificaria tirar
folga depois, e não sobreaviso. Mas aí os conselheiros
reclamam que o projeto aprovado não prevê essa folga.
Tá difícil de agradar todo mundo,hein!!!

 Apesar da discussão, não houve troca de farpas entre
Fernando Hallberg e Alécio Espínola, com relação ao
projeto de Lei.

 A troca de farpas ficou por conta de Celso Dal Molin e
Jorge Bocasanta.

 Dal Molin questionou como é que a CCJ foi contra um
projeto aprovado por 34 entidades. Bocasanta rebateu dizendo
que foi em uma discussão e não viu nenhuma entidade.

Calendário
fantasma

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

Vereador é autor do projeto, que vai
começar a tramitar na CÂMARA

A regra para que um evento faça parte do calendário
oficial do Município é de que ele ocorra, pelo menos,
durante três anos consecutivos. A mesma regra para
que ele deixe de existir no calendário: não seja realiza-
do por três anos consecutivos em Cascavel. Depois de
discutido na reunião de quarta-feira, o projeto será pro-
tocolado para seguir os trâmites na Câmara.

R egra

Um projeto de lei está
em formatação na Câma-
ra de Vereadores de Cas-
cavel para instituir o ca-
lendário oficial de even-
tos do Município. Isso
porque, de acordo com o
vereador Carlinhos Olivei-
ra, não existe, atualmen-
te, um calendário regula-
mentado ou uma lei que
determine isso.

É isso mesmo, quer
dizer que até agora todas
as datas ou eventos que
foram objeto de lei e que
se incluíram no calendá-
rio oficial do Município fo-
ram incluídos em um “ca-
lendário fantasma”. E por
isso a proposta de lei
está em discussão. Nes-
ta quarta-feira, uma reu-
nião será realizada com
membros da Comissão
de Cultura e Desporto e
as secretarias que se in-
teressam no projeto. “A
proposta é de que cada
secretaria seja responsá-
vel pelo seu calendário de
eventos, por exemplo, Cul-
tura, Esporte, e que de-

pois dessa elaboração, o
calendário seja controla-
do pelo Jurídico da Prefei-
tura, para que todo pro-
cesso se torne transpa-
rente e oficial”, comenta.
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 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 24 de outubro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Éricson Porto e Milena Gabriela da Silva Saldanha
2- Eleandro dos Santos e Ana Aline Ferrari
3- Edvaldo Lopes de Lima e Carla Fernanda Moreno
4- Willian Luis Stanga e Vanessa Aparecida Matucheski Gomes
5- Elias Ricardo Kasper e Patricia Jesus de Lima
6- Guilherme Henrique Braga de Souza e Leticia Cristina Eleuterio
7- Iziquiel Deniz Gonçalves e Ivanilda Aliar Felipe

Final antecipada

O Cascavel Futsal conheceu
durante o fim de semana o seu ad-
versário na semifinal da Série Ouro
do Campeonato Paranaense: o
Marreco. O time do sudoeste re-
cebeu e venceu, sábado, o Foz
Cataratas pelo placar de 3 a 0. No
jogo de ida das quartas de final,
os beltronenses já haviam venci-
do fora de casa, por 6 a 2.

Na semifinal, o primeiro entre
Cascavel e Marreco será no Giná-
sio Arrudão, em Francisco Beltrão,
mas ainda não há data marcada.

O certo é que para este jogo o
técnico Nei Victor terá o retorno
de Batata, que cumpriu suspen-
são automática no jogo das quar-
tas de final. Sem o camisa 10,
Allan ganhou oportunidade e foi
um dos que marcaram na golea-
da por 7 a 2 sobre o Campo Mou-
rão, nas quartas de final.

“Serão, com certeza, dois jo-
gos muito emotivos e bem joga-
dos por duas grandes equipes.
Conhecemos muito bem o Mar-
reco, que é uma equipe rechea-
da de renomados jogadores e
muito bem orientada, mas che-
gamos aqui e ambicionamos
mais, vamos trabalhar muito
para esta decisão. Estamos mui-
to focados”, garante o ala Allan.

Final antecipada

TREINOS
Ainda sem saber quando enfrentará o Marreco, o Cascavel Futsal

segue sua rotina de treinos. O elenco teve treino na academia
ontem pela manhã e no Ginásio da Neva durante a tarde. Hoje o
trabalho será em dois períodos na Neva, às 10h e às 16h30.
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No Samba do Crioulo Doido, Stanislaw Ponte-Preta
noticia que “foi proclamada a escravidão”. Na moderna
ópera do governo das gafes, a escravidão foi reproclama-
da, rasgando a Constituição e fazendo pouco das con-
venções internacionais que freiam a ignomínia de explo-
rar o trabalho humano além do que as tradições e leis
capitalistas permitem.

Quando foi promulgada, em 1988, vimos muitos defei-
tos na Constituição. Estava contaminada pelo Big Center
(Centrão, para os íntimos), que governa o Brasil em coali-
zões desde que o ganhou como presente dos ditadores.

O principal deles, a cláusula criminosa que permitiu
ao governo endividar fortemente o Brasil. Outro, não exi-
gir a imediata regulamentação dos justos direitos nela
inscritos. Mas hoje é imperioso defendê-la, para a Carta
Magna do Brasil não ser mais tão pisada, podada e dis-
torcida a ponto de chamarem-na de “Carta Mígnima”.

Em toda a barafunda que o Brasil está virado, a única
notícia realmente confortadora é que as Forças Armadas
silenciaram as vivandeiras, deixando claro que não agi-
rão contra a Constituição. Natural, porque o dever maior
de cada patriota é cumprir fielmente as leis de seu país.

Nada fora da lei pode durar, porque a Justiça terá
que derrubar. Não há como viver em sociedade sem
política e leis. Contristador, porém, é creche queiman-
do, menino atirando em escola, desemprego enlouque-
cendo, governo e Congresso tripudiando sobre a Lei Maior
do país a cada PEC pecaminosa, decreto, norma ou
porcaria. Perdão, portaria!

CRECHE QUEIMADA
E LEIS TRIPUDIADAS

 Reforma política
Perspectivas jurídicas da
reforma política. Esse é o
tema de evento
agendado para o dia 6 de
novembro, a partir das
19h, na Acic em Cascavel.
Em uma promoção do
Iprade, OAB-Cascave,l e
associação comercial, o
evento trará à cidade
alguns dos maiores
especialistas do Estado
em questões ligadas à lei
eleitoral e reforma
política. O evento é
gratuito e aberto a todos
os interessados.
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 “Não podemos aceitar que
tentem sepultar a inocência
das nossas crianças. Nós
não podemos permitir que

levem o erotismo, a
sexualidade para menores

de 18 anos”.

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

A Cascavel de
Ouro, tradicional
evento do
automobilismo
em Cascavel que
neste ano
homenageia os
pioneiros em sua
50ª edição.

Os constantes
bate-bocas
desnecessários
que têm ocorrido
na Câmara de
Vereadores de
Cascavel
durante as
sessões.

Alceu Sperança
Escritor

alceusperanca@ig.com.br

Vereador Misael
Junior, na Tribuna da

Câmara ontem

DIVULGAÇÃO

 Evento da Amic
A Amic Oeste Paraná em
parceria com o Ponto de
Atendimento ao
Empreendedor - Amic
promovem o evento da
MPE - Micro e Pequena
Empresa que será
realizado hoje, às 19
horas, no auditório Emir
Sfair (Centro de
Convenções e Eventos de
Cascavel). Os associados
da Amic e todos os
empreendedores
poderão aperfeiçoar e
potencializar as vendas,
por meio da palestra.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

27
Terça

Curitiba

17 27
Quarta

23
Terça

23
Quarta

13

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

12

CHEIA
04/11 - 03h22

17

CRESCENTE
27/11 - 20h22

MINGUANTE
10/11 - 18h36

NOVA
19/10 - 17h12

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens
Nublado com

chuva e trovoadas
Nublado com

chuva e trovoadas
Nublado com

chuva e trovoadas
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Megasena
Concurso: 1980

12 16 17 18 34 37

Dupla sena
Concurso: 1708

05 14 18 22 26 501º sorteio

01 02 06 15 33 482º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1576

01 02 05 07 08 09 11 12
14 15 16 18 20 21 25

Quina
Concurso: 4513

03 17 26 47 56

Timemania
Concurso: 1097

12 30 36 45 49 57 64
TIME DO UNIÃO SÃO JOÃO/SP

Lotomania
Concurso: 1807

01 11 14 20 27 30 40
42 43 46 54 66 68 75

77 85 89 93 98 99
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5225

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

00703
81785
63550
57945
61010

SÉRIE B
19h15 Juventude x Náutico
21h30 Paraná Clube x Vila Nova

LIBERTADORES
20h15 River Plate x Lanús

COPA SUL-AMERICANA
22h45 Libertad x Racing Club

JOGAM HOJE

CR 7 iguala Messi
Não houve espaço para zebra no

prêmio de melhor jogador do mun-
do da Fifa de 2017. Em cerimônia re-
alizada ontem em Londres, na Ingla-
terra, o português Cristiano Ronaldo
recebeu a condecoração pela quinta
vez na carreira, igualando-se ao ar-
gentino Lionel Messi como recordista
de conquistas do troféu.

Ronaldo obteve 43,16% dos vo-
tos, contra 19,25% de Messi e 6,97%
de Neymar. O brasileiro teve um per-
centual um pouco menor que o de
2015, quando também foi terceiro,
com 7,86%. Entre as mulheres, a elei-
ta foi a holandesa Lieke Martens, que
levou a melhor sobre a estaduniden-
se Carli Lloyd, vencedora em 2016, e
a venezuelana Deyna Castellanos.

Além de 2017, Cristiano já foi elei-
to o melhor do mundo pela Fifa em
2008, 2013, 2014 e 2016 – a primei-
ra ainda pelo Manchester United, as
demais defendendo a camisa do Real
Madrid. Já Messi ganhou a honraria
em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015.

Na temporada 2016/17, que foi

levada em consideração no prêmio
deste ano, Ronaldo faturou a Liga dos
Campeões pelo Real Madrid e foi tam-
bém o artilheiro do torneio, com 12
gols. O português de 32 anos ganhou
ainda o Campeonato Espanhol.

A seleção ideal
O Brasil levou troféus para casa no
prêmio The Best 2017 da Fifa.
Neymar, Marcelo e Daniel Alves
foram eleitos para a seleção da
temporada, também premiada ontem
no evento de gala em Londres. O trio
brasileiro foi escolhido para o Fifa
FIFPro World 11, o onze inicial do
ano 2017. A escalação completa
ficou assim: Buffon; Daniel Alves,
Bonucci, Sergio Ramos, Marcelo;
Modric, Toni Kroos e Iniesta; Messi,
Cristiano Ronaldo e Neymar.
Neymar foi a novidade na lista,
quando comparada com a última
edição da premiação. O atacante do
PSG, o goleiro Buffon e o zagueiro
Bonucci foram as únicas mudanças
em relação aos vencedores do último
ano. Essa premiação é 100%
escolhida por atletas mundo afora.
Jogadores de diversos países votam
em um goleiro, quatro defensores,
três meio-campistas e três atacantes.

O francês Zinedine Zidane foi eleito pela Fifa o melhor técnico de 2017.
Bicampeão da Liga dos Campeões e vencedor da última edição do Campeo-
nato Espanhol, o treinador do Real Madrid superou a concorrência de Massi-
miliano Allegri (Juventus) e Antonio Conte (Chelsea).

Contando a carreira como jogador, esse é o quarto prêmio da Fifa que
Zidane recebe. Nos anos de 1998, 2000 e 2003 o francês foi eleito o melhor
jogador do mundo.

No futebol feminino, a holandesa Sarina Wiegman era a única mulher na
disputa pelo prêmio de melhor técnico e desbancou o groenlandês Nils Niel-
sen e o francês Gerard Precheu.

Outro pro Zidane

FIFA
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Profissional de renome no
país na área criminalística, o ad-
vogado, doutor Thiago Minagé,
veio do Estado do Rio de Janei-
ro para ministrar palestra ao
curso de Direito da Universida-
de Paranaense – Unipar, Unida-
de de Cascavel.

Professor, autor de vários li-
vros e colunista em sites especí-
ficos do Direito, Minagé promo-
veu reflexão crítica, principalmen-
te a respeito do Processo Penal.
Em sua fala, o doutor apresentou
estudo que traz uma contraposi-
ção entre o exercício do poder e
o direito das pessoas envolvidas.

O foco, ainda, foi argumentar

quanto à garantia dos direitos fun-
damentais trazidos pela Constitui-
ção Federal de 1988, também para
o preso: “A intenção é não anular
o ato de prender, contudo, não vio-
lentar o direito do cidadão. Muitas
vezes, a sociedade legitima ao
aplaudir a prisão”.

Segundo enaltece, o tema é de
extrema relevância à classe, ten-
do em vista que muitos serão de-
tentores do exercício do poder,
assim, torna-se essencial o apren-
dizado nesse sentido. Entretanto,
argumenta que a melhor ‘arma’ de
enfrentamento do advogado é o co-
nhecimento e, em relação à cons-
trução do conhecimento, fez refe-

rência ao filósofo Foucault, ba-
seado em Nietzsche – o conhe-
cimento não é descoberto, e sim
criado”.

O evento foi bastante produ-
tivo e enriquecedor. O coordena-
dor do curso de Direito, profes-
sor Sérgio Tinoco, afirma que a
proposta do curso é inserir os
estudantes em temáticas atu-
ais, visando o pensamento críti-
co técnico e científico quanto à
área do Direito Judiciário Penal,
tendo como foco o reconheci-
mento do Princípio da Dignida-
de da Pessoa Humana, discus-
são considerada impor tante
para os operadores do Direito.

Do Rio de Janeiro para Cascavel,
dr. Thiago Minagé

CURSO DE DIREITO TRAZ
CRIMINALISTA DO RIO DE
JANEIRO PARA PALESTRA

CURSO DE DIREITO TRAZ
CRIMINALISTA DO RIO DE
JANEIRO PARA PALESTRA

DIVULGAÇÃO
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NOTAS
8 mil emendas
A Comissão Mista do Orçamento
recebeu até a última sexta-feira
(20) 8.262 emendas à proposta
orçamentária do próximo ano. As
emendas apresentadas pelos
parlamentares totalizam R$ 108,5
bilhões.Foram apresentadas 639
emendas coletivas e 7.633
emendas individuais, estas
últimas são obrigatórias e devem
ser direcionadas para obras e
serviços em suas bases eleitorais.

Atirador de Goiânia
O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-
GO) informou ontem que a
audiência de apresentação à Vara
da Infância e Juventude do
adolescente que, na última sexta-
feira (20), disparou contra outros
alunos de uma escola particular de
Goiânia (GO), matando dois
estudantes e ferindo quatro, terá
uma nova data. Inicialmente ele
deveria ser ouvido ontem. O caso
tramita em segredo de Justiça.

Segunda denúncia
A discussão e votação do parecer
do deputado Bonifácio de
Andrada (PSDB-MG), que é contra
a admissibilidade da denúncia
contra o presidente Michel Temer
e os ministros da Casa Civil, Eliseu
Padilha, e da Secretaria-Geral,
Moreira Franco, vão dominar os
debates desta semana na Câmara
dos Deputados. A votação do
parecer está prevista para amanhã
e a sessão começa às 9h.

Sergio Cabral
em Catanduvas?

CALICUTE
Cabral está preso desde novembro
do ano passado, após as
investigações da Operação Calicute,
desdobramento da Lava Jato que
prendeu o ex-governador e várias
pessoas ligadas a sua gestão no
governo. Em maio ele foi transferido
de Bangu 8, no Complexo
Penitenciário de Gericinó, para a
Cadeia Pública José Frederico
Marques, no bairro de Benfica.

O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara
Federal Criminal, determinou a
transferência do ex-governador do
Rio de Janeiro Sérgio Cabral para
um presídio federal. O magistrado
atendeu ao pedido feito pelo pro-
curador federal Sergio Pinel, que
alegou falta de segurança no presí-
dio onde Cabral se encontra, em
Benfica. Ainda não está definido
para onde o político preso irá, mas
uma das possibilidades é o presí-
dio federal de Catanduvas.

Pinel considerou que Cabral,
durante o interrogatório de ontem,
comentou saber informações sobre
a família de Bretas, que trabalha-
ria no setor de bijuterias, o que com-
provaria que ele tem acesso a in-
formações privilegiadas dentro da
cadeia.”O que levou o Ministério
Público Federal (MPF) a requerer a
transferência de Sérgio Cabral foi
uma afirmação no seu interrogató-
rio de que teria obtido na prisão
informações a respeito da vida da

família do magistrado. Isto o MPF
acha que é muito grave. A prisão
não tem sido suficiente para afas-
tar o réu de informações de fora da
cadeia e levou a pedir sua transfe-
rência”, explicou Pinel.

AGÊNCIA BRASIL

Cabral está preso
desde novembro do

ano passado



LOCAL06 HOJE NEWS, 24 DE OUTUBRO DE 2017

Matrículas para 2018
Mais um ano letivo está che-

gando ao fim e já começou, nas
escolas e Cmeis (Centros Muni-
cipais de Educação Infantil), a
campanha de matrículas e re-
matrículas para 2018. É impor-
tante que as famílias que têm
crianças nas escolas e Cmeis,
ou que tenham interesse em
matricular a criança, fiquem
atentas às datas.

Nos dias 16 e 17 de no-
vembro as escolas e Cmeis re-
alizarão a rematrícula dos alu-
nos para o ano subsequente.
Neste primeiro momento os
pais e responsáveis não pre-
cisarão comparecer à unida-
de educacional, a menos que
não estejam satisfeitos com
o turno no qual o aluno foi re-
matriculado. Neste caso, pai,
mãe ou responsável devem
procurar a escola ou Cmei no
dia 20 de novembro para o
preenchimento do Cadastro
de Remanejamento de Turno.

Mais à frente os mesmos
serão convocados a compare-
cerem no estabelecimento de
ensino para assinarem o reque-
rimento de matrícula, conforme
a divulgação em cada escola.

CMEIS
No dia 6 de novembro inicia o período de matrículas novas no Cmeis.
Mas vale lembrar que a chamada para a realização dessas novas
matrículas ocorre por encaminhamento do Setor do Cadun (Cadastro
Único), ou seja, é necessário aguardar a ligação do Cadun para obter a
Declaração de Existência de Vaga, e só então o responsável pela criança
deve procurar o Cmei.

PRÉ E 1º ANO
Entre os dias 9 e 10 de novembro, pais e responsáveis de alunos que
agora estejam matriculados no pré em Cmeis ou CEIs receberão a
Declaração de Matrícula e Frequência, bem como o nome da escola
onde o aluno deverá ser matriculado e as orientações quanto aos
documentos necessários.
Nos dias 21 e 22 de novembro as escolas realizarão a matrícula para o 1º
ano aos alunos oriundos dos e CEIs ou outras escolas da rede municipal,
já nos dias 23 e 24 ocorre as matrículas para a pré-escola dos alunos
oriundos de Cmeis ou CEIs.

REMATRÍCULAS
para o ano subsequente
serão feitas nos dias 16
e 17 de novembro

SECOM
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A Cascavel de Ouro terá no dia 5
de novembro a edição que marca os
50 anos de história do evento. Já ten-
do estabelecido recorde de inscritos,
com 54 carros e 117 pilotos assegu-
rados até o momento, a prova da
semana que vem, no domingo, dia
de 5 de novembro no Autódromo
Internacional Zilmar Beux, em Casca-
vel, inova na premiação: a dupla ou
trio que vencer as três horas de dis-
puta receberá o inédito premo de R$
100 mil em dinheiro, além do troféu
que batiza a corrida.

O troféu Cascavel de Ouro tam-
bém representa uma novidade. Man-
tendo a tradição cinquentenária de
destacar uma serpente confecciona-
da em ouro puro, a peça deste ano
traz um formato inédito. Desenvolvi-

Cascavel de Ouro
dos pelo designer Thomaz Figueiredo
e produzida pela indústria paulista
Rebouças Troféus, os prêmios reser-
vados aos dez primeiros colocados
na corrida fazem alusão a um dos
principais monumentos da cidade de
Cascavel: as rampas que represen-
tam a migração, presente na Praça
do Migrante.

Os troféus foram apresentados
ontem a pilotos e desportistas, no
hall da Prefeitura. “Estamos a pou-
cos dias da maior Cascavel de Ouro
de todos os tempos, que já esta-
beleceu o recorde de participantes.
Não tenho a menor dúvida de que
é, também, a que ofereceu o tro-
féu mais bonito aos vencedores”,
afirmou o piloto Edson Massaro,
promotor do evento.

O troféu
representa

uma
novidade.

Mantendo a
tradição

cinquentenária
de destacar

uma
serpente

confeccionada
em ouro

puro.

FÁBIO DONEGÁ
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Giro da
Violência

Três pessoas foram vítimas de
esfaqueamento entre a noite de
domingo e a manhã de segunda-fei-
ra em Cascavel. O primeiro caso
aconteceu na Rua Ademar de Bar-
ros, no Bairro São Cristóvão. A víti-
ma, Antônio dos Santos de Olivei-
ra, de 52 anos, foi atingido por vári-
os golpes de faca nos braços e ab-
dômen, dentro de sua casa.

Segundo investigações da Delega-
cia de Homicídios, o autor do crime foi
identificado como Ailton Seibert, de 42
anos. O suspeito teria arrombado a
porta da casa de Antônio e desferido
os golpes de faca. Ailton possui pas-
sagens pela polícia pelo crime de Ma-

Acidente no Centro
Um carro e uma moto bateram ontem
na Rua Rio Grande do Sul, no centro
de Cascavel. Conforme populares, o
condutor de um Ford Fiesta fazia
manobra para sair do
estacionamento quando a moto
colidiu na traseira do carro. O
motociclista, um homem de 31 anos,
teve ferimentos moderados e foi
encaminhado pelo Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência) para a UPA
(Unidade de Pronto-Atendimento)
Veneza.

Caiu no bafômetro
Uma motorista foi detida na
madrugada de ontem pela PRF
(Polícia Rodoviária Federal) ao ser
flagrado conduzindo um veículo sob
o efeito de álcool. Conforme a
polícia, o Omega seguia pela BR-277
e, em determinado momento, o
condutor perdeu o controle da
direção e bateu a frente do carro
contra um guard rail. A mulher fez o
teste de bafômetro que apontou que
ela estava com 0,34 miligramas por
litro de ar expelido, confirmando
embriaguez. Ela foi encaminhada a
15ª SDP (Subdivisão Policial).

Sem socorro
Imagens de câmeras de segurança
devem auxiliar a polícia a identificar
o condutor de um veículo que se
envolveu em um acidente no
cruzamento das ruas Xavantes com
Caraíbas, no Bairro Santa Cruz, na
madrugada de ontem. Nela é possível
ver a moto pela Rua Xavantes, que é
preferencial, sendo atingido por um
Corsa. Maicon Willian de Oliveira, de
20 anos, teve ferimentos moderados e
foi levado pelo Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma
em Emergência) para a UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) Veneza.

Três esfaqueados
ria da Penha. Ele seria ex-namorado da
companheira de Antônio.

Em estado grave, mas sem ris-
co de morte, Antônio foi encaminha-
do pelo Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em Emer-
gência) ao Hospital Universitário,
onde até o fechamento da edição
permanecia internado. Na casa em
que Antônio foi ferido a Delegacia
de Homicídios apreendeu um revól-
ver calibre 38, com cinco munições
intactas, que pertenceriam ao sus-
peito da tentativa.

D ormindo
Pouco tempo mais tarde, outro homem foi esfaqueado pela enteada, em uma casa na
Rua Uirapuru, no Bairro Floresta. Arivaldo Pereira Marques, de 36 anos, estava com
ferimentos no nariz, tórax e pernas causados, conforme a Delegacia de Homicídios,
por Scarlet Cristina de Jesus Fauth, presa em flagrante por tentativa de homicídio na
manhã de ontem. De acordo com a DH, Arivaldo dormia quando foi atacado por
Scarlet. A faca usada pela jovem foi apreendida pela Polícia. Scarlet não teria dito à
Polícia o que motivou o crime.

ENTEADA
não disse o que
teria motivado

o crime

ANTÔNIO foi esfaqueado pelo ex-namorado de sua esposa

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá
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Mais que características esperadas
de um Papai Noel, Eugênio de Oliveira
Santos, tem uma lista de qualidades
que o tornam um bom velhinho.

No ano passado a agenda dele
ficou repleta de compromissos, mas
até agora não conseguiu fechar
contrato para serviços no Natal.
“Estava confiante em trabalhar em
um shopping e desde maio inicia-
mos a negociação, mas fui informa-
do de que neste ano contratariam

Papai Noel busca trabalho
outra pessoa”, lamenta.

O trabalho como Papai Noel sur-
giu como forma de arrecadar dinhei-
ro para quitar os compromissos finan-
ceiros e, para isso, ele fez todas as
mudanças necessária para conseguir
o serviço temporário.

“Desde o ano passado não cortei
a barba e o cabelo e agora vou espe-
rar para me caracterizar conforme a
preferência de empresas que queiram
me contratar”, afirma ele.

 EXPERIENTE
Já experiente no serviço, o Papai

Noel está com bastante disposição
para trabalhar neste ano e garante
levar alegria para empresas, famílias e
locais públicos onde é bem vindo.

“Me senti muito amado por todos
e realizar o sonho de uma criança não
tem preço”, recorda o bom velinho.

Quem quiser conhecer mais so-
bre a história de Eugênio e contra-
tá-lo para as festividades natalinas
pode entrar em contato pelo tele-
fone (45) 99938-0895.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

À PROCURA DO BOM VELHINHO
O Natal certamente não teria o mesmo sentido para as crianças sem a presença do bom
velhinho. Embora a data tenha um significado muito mais valioso do que a presença do
Papai Noel, ele é esperado para realizar o sonho de muitas pessoas no dia 25 de
dezembro. A prefeitura de Cascavel promete surpreender a população com a programação
do Natal 2017, que terá o lançamento no próximo dia 25 de novembro.
Além das licitações que preveem decoração, iluminação, fogos de artifício o senhor
barbudo e com roupa vermelha chegará a cidade para completar o clima natalino.  A
expectativa é de que no dia 9 de novembro seja contratada empresa que
disponibilize profissionais caracterizados de Papai Noel.
As propostas serão avaliadas pelo Departamento de Compras e a empresa que
apresentar melhor delas para prestar o serviço será escolhida. O valor máximo de
pagamento previsto pelo pregão presencial é de R$ 18.399.32.

 Crianças até ABANDONARAM
CHUPETA no ano passado para receber

presente do bom velhinho
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QUEM É ELE?
Um caso inusitado. Assim de-

finiu o promotor de justiça da
Vara da Infância Luciano Macha-
do de Souza o caso de um meni-
no, de pouco mais de um ano,
encontrado abandonado em fren-
te a uma residência no Bairro
Cascavel Velho.

A criança estava suja e chorosa
quando foi encontrada, no dia 10
de outubro deste ano. Desde então
o Conselho Tutelar, o Nucria (Núcleo
de Proteção à Criança e ao Adoles-
cente Vítimas de Crimes), o Minis-
tério Público e a Vara da Infância e
da Juventude fazem buscas incan-
sáveis para tentar localizar familia-
res do menino, que está abrigado
e passa bem.

De acordo com o juiz Fabrício

Mussi, responsável pela Vara
da Infância e da Juventude, des-
de que o menino foi encontra-
do toda uma investigação está
sendo feita para descobrir sua
origem. “Porém como até ago-
ra não conseguimos identificar
familiares, pedimos a colabora-
ção de todos para divulgar essa
imagem e encontrarmos al-
guém que possa ajudar”.

Conforme a delegada do Nu-
cria, Raissa Scariot, ele estava
em frente a uma residência quan-
do foi encontrado. “A dona de
casa ouviu os cães latindo, foi
olhar e viu o menino. Como não
tinha nenhum adulto por perto,
ela acionou o Conselho Tutelar,
que acionou a polícia”, relata.RECEIO

O receio, por parte de todos, é que
algum crime maior esteja relacionado ao
‘aparecimento’ da criança. “Há alguns
anos tivemos um caso semelhante em
Cascavel que envolvia a genitora, mas
esperamos que não seja isso”, disse o
promotor Luciano Machado.
O objetivo de todos agora é descobrir de
onde o menino surgiu. “Nenhum caso de
desaparecimento foi registrado em Cascavel
nem mesmo no Paraná. Fizemos contato
ainda com outras delegacias do Brasil, mas
infelizmente não existe um dado centralizado
e por conta disso as informações demoram a
chegar”, comentou a delegada.

I nformações
Caso alguém reconheça o menino, a orientação é de que procure imediatamente
a polícia. “Temos prazo até que sejam esgotadas todas as possibilidades de
investigação. Caso não tenhamos mais para onde seguir, a criança será
encaminhada para uma família substituta”, reitera o juiz. Já as pessoas que por
ventura sejam familiares do menino devem passar por uma avaliação e também
por exames de DNA para comprovar o parentesco. Informações que possam
ajudar a identificar quem é o menino podem ser repassadas para os telefones
197 e (45) 3226-7023 do Nucria em Cascavel.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

 Criança foi
encontrada no dia

10, em frente a uma
casa, no Bairro
Cascavel Velho

DIVULGAÇÃO

MENINO de pouco mais de um ano está
acolhido e passa bem
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Agentes de Combate a Endemias
estão percorrendo as ruas da cida-
de para realizar o 4º Ciclo do LirAa
em Cascavel, que começou ontem e
continua até amanhã. O Setor de
Controle de Endemias do Município
de Cascavel espera que o tempo con-
tinue colaborando para que o Levan-
tamento Rápido do Índice de Infesta-
ção do Aedes aegypti seja concluído
dentro do tempo previsto, uma vez
que este é principal ciclo do ano.

Além de apresentar de maneira
rápida e segura os índices de infes-
tação larvárias do mosquito, este
ciclo - que ocorre após um período
de chuvas - pode apresentar um ín-
dice mais alto de infestação do que
os últimos. “Já notamos um au-
mento significativo na coleta de lar-
vas”, adianta a coordenadora do
Programa de Controle de Endemi-
as, Ana Paula Barbosa.

Levantamento
contra o Aedes

Neste ano, o 1º LirAa, realizado
em janeiro, apontou índice de infes-
tação de 1,7%, com médio risco de
epidemia. Já em abril, durante o 2º
ciclo, o Levantamento apontou mé-
dio risco, subindo para 3,2% de in-
festação. Com o frio, o LirAa teve 0%
de infestação em julho. “Com chuva
e calor a probabilidade de aumento
das larvas é maior e os cuidados
da população devem ser redobrados
para não termos uma epidemia no
verão”, alerta Ana Paula.

INSPECIONADOS
Neste ciclo serão inspecionados
aproximadamente 4.293 imóveis,
número que é determinado em
função da densidade
populacional. A distribuição é
feita via sistema de informação, no
qual é realizado sorteio dos
quarteirões e divididos em dez
estratos. Os quarteirões sorteados
estão distribuídos em 104
localidades cadastradas no
Programa de Controle de
Endemias, ou seja, estão sendo
realizadas visitas em todos os
bairros do Município, mas em
uma quantidade específica
de domicílios.

Também hoje começou em Cascavel, a exemplo de todo o País, a Se-
mana Nacional de Mobilização do Setor da Educação, Assistência Social
e Saúde no Combate ao Aedes aegypti. As três secretarias intensificarão
os trabalhos de sensibilização da população para ações de combate ao
mosquito transmissor de dengue, zika vírus e febre chikungunya.

Levantamento
contra o Aedes

Levantamento
iniciado ontem
prossegue até
AMANHÃ

SECOM

Mosquito Não
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

Depois de quatro aumentos
consecutivos no preço da gasoli-
na em menos de uma semana,
para esta terça-feira, conforme a
nova política de reajuste da Pe-
trobrás, haverá queda de -0,2% no
valor do combustível.

Isso não significa, no entanto,
que o consumidor já encontrará um
novo valor em todas as bombas de
combustíveis. O reajuste da Petro-
brás é valido para a negociação
entre distribuidoras e empresários,
que têm a liberdade para definir a
política de preço.

A disputa acirrada entre diferen-
tes estabelecimentos reflete em
uma diferença nos valores pratica-
dos entre os combustíveis da cida-

Valor médio do litro
da gasolina na última

semana foi de 4,04

Pouco
desconto

nas bombas
de, e na última semana houve varia-
ção de R$ 0,17 entre concorrentes.

O Sindicombustíveis-PR não con-
corda com a nova política de pre-
ços da Petrobras, com alterações
até mesmo diárias nos preços.

“Os aumentos consecutivos pre-
judicam consumidores, postos e a
sociedade como um todo, uma vez
que os combustíveis são fundamen-
tais para movimentar a economia”,
afirma em nota o Sindicato.

De acordo com a nota, “seria
mais apropriado que a Petrobras
realizasse alterações de preço
com frequência menor, o que tra-
ria mais estabilidade ao mercado
e melhores condições para o País
sair da estagnação”.

DIFICULDADE
O Sindicombustíveis-PR reconhece
que no caso da revenda há muita
dificuldade, devido à interrupção
do planejamento de cada posto de
combustíveis. “Os postos compram
os combustíveis das empresas
distribuidoras, e não diretamente
das refinarias. Desse modo, é
importante reforçar que altas e baixas
dependem do repasse das companhias
de distribuição”, esclarece o Sindicato
em nota.  Diante da variação mais
frequente de preços, o Sindicato
alerta com base em pesquisas de
mercado que “em geral as tendências
de baixa são repassadas pelas
distribuidoras aos postos de forma
lenta, em menor escala ou
simplesmente não são repassadas”.

Já em relação à alta no valor do combustível, os acréscimos são apli-
cados de maneira instantânea pelas empresas de distribuição e repas-
sados aos postos.  “Vale salientar ainda que, diante do cenário recessi-
vo, a maioria dos postos tem trabalhado com estoques baixos e abaste-
cimento diário”, finaliza em nota o Sindicombustíveis-PR.

De acordo com levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis) o valor médio do litro da gasolina entre
15 a 21 de outubro foi de 4,04. O preço o mínimo na cidade chegou a R$
3,89 e o máximo a R$ 4,15.

I nstantâneo
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Um policial militar do Pelotão de
Choque de Cascavel foi preso na
manhã de ontem, quando chegava
para trabalhar, na sede do 6º Bata-
lhão da PM. Jean Roberto Capistra-
no foi detido em cumprimento a or-
dem judicial acusado de executar,
em fevereiro deste ano, o idoso
Domingos Galom, de 78 anos.

Segundo as investigações feitas
pela Polícia Militar, Capistrano te-
ria sido ‘contratado’ para matar o
homem por R$ 40 mil. No dia do
crime, o PM estava de folga e teria
simulado um confronto e, por con-
ta disso, acionado outras equipes.
Porém, as investigações apontaram
que ele teria efetuado o crime, a
mando de Alisson Felipe Rovedor
Machado e Dario Osmar Cassol,
que seriam os mentores do caso.

No dia do crime, Capistrano te-
ria forjado a cena do crime, ‘plan-
tando’ uma arma para simular o
confronto e com isso ‘legalizar’ a
morte do idoso. A motivação do

Pago pra matar  Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

 Segundo o comando
da PM em Cascavel,
o policial militar será

exonerado da
corporação

A Polícia Civil de Cascavel in-
vestiga o furto de canhotos do
Proeste Cap, ocorrido na noite de
sábado (20). Segundo a polícia,
o veículo de um dos vendedores
do título de capitalização teria
sido arrombado no Bairro São
Cristóvão e do carro foram leva-
dos canhotos do sorteio de do-
mingo (21) e todo dinheiro arre-
cadado com a venda do Proeste.
Um boletim de ocorrência de fur-
to foi registrado e a partir disso,
o caso é investigado.

Os canhotos foram encontra-
dos por volta do meio-dia de do-
mingo, jogados em um bueiro no
Bairro Floresta, na região norte

homicídio seria uma briga por con-
ta de uma área de terra entre a víti-
ma, Dario e Alisson.

De acordo com a PM, todo pro-
cedimento para exclusão do polici-
al militar que estava na corporação
há sete anos e a três no Choque, já
foi montado.

de Cascavel. Populares aciona-
ram a polícia questionando a le-
galidade do sorteio, uma vez que
os canhotos que deveriam estar
em poder dos responsáveis esta-
vam jogados na rua.

Mas, segundo o representan-
te do Proeste Cap em Cascavel,
todas as pessoas que adquiriram
o título concorreram no sorteio.
“Um representante de Guarapua-
va vinha a Cascavel entregar os
canhotos e, quando parou para
fazer um lanche, teve seu veículo
arrombado e os 205 cupons e o
dinheiro foram levados”.

PC investiga ‘Caso Proeste’

 Reportagem: Tissiane Merlak

ESCANEADO
De acordo com o representante, o
sistema do Proeste escaneia todos
os cupons vendidos e devolvidos e,
caso não apareça algum, eles
entram automaticamente como
vendido. Desta forma, se um deles
é sorteado, os representantes
identificam onde ele foi comprado,
vão até lá, e colocam um cartaz até
que o dono apareça. Em São
Paulo, por exemplo, aconteceu
recentemente um caso semelhante
em que o quarto prêmio, uma
caminhonete, foi para um bilhete
furtado e o proprietário foi
localizado por estar com a outra
parte do título.
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Novena de Finados
Começa hoje, no Cemitério Central de Cascavel, a tradicional Novena de
Finados. Ontem, os servidores da Acesc (Administração dos Cemitérios e
Serviços Funerários de Cascavel) iniciaram o dia trabalhando nos últimos

preparativos do espaço que irá receber os fieis.
A tenda tem 600 metros quadrados, com 800 cadeiras para acomodar as

pessoas que aderem à novena, que só termina no dia 1º de Novembro. Até
lá, todos os dias, às 6h30 e às 19 horas são realizadas missas que atraem

pessoas de várias regiões da cidade. A celebração das 6h30 é conduzida pelo
arcebispo de Cascavel, dom Mauro Aparecido dos Santos, e a cada noite, o

padre de uma paróquia da cidade comanda a celebração das 19 horas.

Concentração
de gestantes
Cinco bairros de Cascavel con-

centram o maior número de novas
gestantes.  Por mês cerca de 650
nascimentos são registrados na
cidade e grande parte das mulhe-
res que dão à luz é dos bairros San-
ta Cruz, Interlagos, Faculdade e
Cascavel Velho.

A secretaria de Saúde oferece
todo o acompanhamento necessá-
rio às gestantes por meio do Pro-
grama Ninar e tem papel fundamen-
tal após o nascimento dos bebês.

“Oferecemos as primeiras va-
cinas, contra hepatite B e tuber-
culose e a declaração de nasci-
dos vivos que é emitida pelo hos-
pital, é entregue pela Secretaria
de Saúde. Nenhum bebê é regis-
trado em car tório sem esse do-
cumento”, explica o secretário
Rubens Griep.

A área central também tem um
volume muito grande de nascimen-
tos e as gestantes buscam pelo pré-
natal nas UBSs (Unidades Básicas
de Saúde) dos bairros Cancelli,
Claudete, Parque São Paulo, Maria
Luiza e Neva.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

 Programa
Ninar garante

acompanhamento
às gestantes

De acordo com o secretário, di-
ariamente é feito monitoramento
dos bebês que nascem, incluindo
a região de onde veem, peso e a
vitalidade, pelo setor de vigilância
epidemiológica.

CUIDADOS
Para os recém-natos, ou seja, aqueles que
nasceram com menos de 2,5 quilos os
cuidados são intensificados. “Essas
crianças são enviadas para
acompanhamento em ambulatórios do
segmento de prematuros de riscos. É um
trabalho bastante intenso não só para os
bebês de Cascavel que nascem em
Cascavel, mas os de mulheres que veem
de outros municípios e têm o parto aqui na
cidade”, explica o secretário.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Mortes violentas 65
Homicídios 52
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 982
Furtos 2.835
Veículos (furtos/roubos) 849
Outros 2.968

Acidentes 2.250
Colisões 2.076
Atropelamentos 173
Mortes 45

A Polícia Militar e policiais do
GDE (Grupo de Diligências Especi-
ais) recuperaram ontem os três ve-
ículos furtados no fim de semana
da sede do Ministério da Agricultu-
ra em Cascavel. O furto ocorreu no
fim de semana e foi percebido pela
manhã, quando os funcionários
chegaram para trabalhar.

Ao todo sete pessoas foram pre-
sas em uma ação desenvolvida pela
Polícia Militar. Em uma casa na Rua
Londrina, no Bairro São Cristóvão,

 Reportagem: Tissiane Merlak

Furto no Mapa
a polícia encontrou, além da cami-
nhonete S10, objetos e maconha.

Já o Sandero foi localizado aban-
donado na Rua Universitária, no
Bairro Universitário, por equipes da
UPS (Unidade Paraná Seguro) Sul e
a Pajero pelo GDE. Ela estava aban-
donada na Rua São Luiz, na região
central da cidade. Além dos três
carros os criminosos furtaram três
notebooks.

Uma jovem de 26 anos, identifi-
cada como Eloisa Cristina Techel,
ficou ferida na manhã de ontem em
um capotamento às margens da
BR-277, próximo ao Aeroporto de
Cascavel. Ela seguia em um HB20
para o trabalho quando, ao aces-
sar a marginal, perdeu o controle
da direção e capotou o veículo.

Eloisa ficou presa às ferragens
e populares acionaram os socor-
ristas do Siate (Serviço Integrado
de Atendimento ao Trauma em
Emergência), além da ambulância
um desencarcerador. A PRF (Polí-
cia Rodoviária Federal) fez a sina-

Capotamento na BR-277
JOVEM perdeu o
controle da direção ao
acessar a marginal

Dois veículos, um Fiat Uno e um Fiat Palio se
envolveram em uma colisão na manhã de ontem no
cruzamento das ruas Manoel Ribas com a Paraná,
no centro de Cascavel. O cruzamento é
controlado por semáforo e ninguém soube dizer
qual dos veículos avançou a preferencial.
Conforme testemunhas, o motorista do Uno seguia
pela Rua Paraná e o do Palio na Manoel Ribas
quando bateram. Com o impacto, o Fiat Uno
chegou a atingir a porta de entrada de um
estabelecimento comercial. Ninguém ficou ferido.

lização da via. Com ferimentos le-
ves pelo corpo, Eloísa foi levada
ao Hospital São Lucas.

FÁBIO DONEGÁ

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá



LOCAL 11CASCAVEL, 24 DE OUTUBRO DE 2017

Profissional de renome no
país na área criminalística, o ad-
vogado, doutor Thiago Minagé,
veio do Estado do Rio de Janei-
ro para ministrar palestra ao
curso de Direito da Universida-
de Paranaense – Unipar, Unida-
de de Cascavel.

Professor, autor de vários li-
vros e colunista em sites especí-
ficos do Direito, Minagé promo-
veu reflexão crítica, principalmen-
te a respeito do Processo Penal.
Em sua fala, o doutor apresentou
estudo que traz uma contraposi-
ção entre o exercício do poder e
o direito das pessoas envolvidas.

O foco, ainda, foi argumentar

quanto à garantia dos direitos fun-
damentais trazidos pela Constitui-
ção Federal de 1988, também para
o preso: “A intenção é não anular
o ato de prender, contudo, não vio-
lentar o direito do cidadão. Muitas
vezes, a sociedade legitima ao
aplaudir a prisão”.

Segundo enaltece, o tema é de
extrema relevância à classe, ten-
do em vista que muitos serão de-
tentores do exercício do poder,
assim, torna-se essencial o apren-
dizado nesse sentido. Entretanto,
argumenta que a melhor ‘arma’ de
enfrentamento do advogado é o co-
nhecimento e, em relação à cons-
trução do conhecimento, fez refe-

rência ao filósofo Foucault, ba-
seado em Nietzsche – o conhe-
cimento não é descoberto, e sim
criado”.

O evento foi bastante produ-
tivo e enriquecedor. O coordena-
dor do curso de Direito, profes-
sor Sérgio Tinoco, afirma que a
proposta do curso é inserir os
estudantes em temáticas atu-
ais, visando o pensamento críti-
co técnico e científico quanto à
área do Direito Judiciário Penal,
tendo como foco o reconheci-
mento do Princípio da Dignida-
de da Pessoa Humana, discus-
são considerada impor tante
para os operadores do Direito.

Do Rio de Janeiro para Cascavel,
dr. Thiago Minagé

CURSO DE DIREITO TRAZ
CRIMINALISTA DO RIO DE
JANEIRO PARA PALESTRA

CURSO DE DIREITO TRAZ
CRIMINALISTA DO RIO DE
JANEIRO PARA PALESTRA

DIVULGAÇÃO
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NOTAS
8 mil emendas
A Comissão Mista do Orçamento
recebeu até a última sexta-feira
(20) 8.262 emendas à proposta
orçamentária do próximo ano. As
emendas apresentadas pelos
parlamentares totalizam R$ 108,5
bilhões.Foram apresentadas 639
emendas coletivas e 7.633
emendas individuais, estas
últimas são obrigatórias e devem
ser direcionadas para obras e
serviços em suas bases eleitorais.

Atirador de Goiânia
O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-
GO) informou ontem que a
audiência de apresentação à Vara
da Infância e Juventude do
adolescente que, na última sexta-
feira (20), disparou contra outros
alunos de uma escola particular de
Goiânia (GO), matando dois
estudantes e ferindo quatro, terá
uma nova data. Inicialmente ele
deveria ser ouvido ontem. O caso
tramita em segredo de Justiça.

Segunda denúncia
A discussão e votação do parecer
do deputado Bonifácio de
Andrada (PSDB-MG), que é contra
a admissibilidade da denúncia
contra o presidente Michel Temer
e os ministros da Casa Civil, Eliseu
Padilha, e da Secretaria-Geral,
Moreira Franco, vão dominar os
debates desta semana na Câmara
dos Deputados. A votação do
parecer está prevista para amanhã
e a sessão começa às 9h.

Sergio Cabral
em Catanduvas?

CALICUTE
Cabral está preso desde novembro
do ano passado, após as
investigações da Operação Calicute,
desdobramento da Lava Jato que
prendeu o ex-governador e várias
pessoas ligadas a sua gestão no
governo. Em maio ele foi transferido
de Bangu 8, no Complexo
Penitenciário de Gericinó, para a
Cadeia Pública José Frederico
Marques, no bairro de Benfica.

O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara
Federal Criminal, determinou a
transferência do ex-governador do
Rio de Janeiro Sérgio Cabral para
um presídio federal. O magistrado
atendeu ao pedido feito pelo pro-
curador federal Sergio Pinel, que
alegou falta de segurança no presí-
dio onde Cabral se encontra, em
Benfica. Ainda não está definido
para onde o político preso irá, mas
uma das possibilidades é o presí-
dio federal de Catanduvas.

Pinel considerou que Cabral,
durante o interrogatório de ontem,
comentou saber informações sobre
a família de Bretas, que trabalha-
ria no setor de bijuterias, o que com-
provaria que ele tem acesso a in-
formações privilegiadas dentro da
cadeia.”O que levou o Ministério
Público Federal (MPF) a requerer a
transferência de Sérgio Cabral foi
uma afirmação no seu interrogató-
rio de que teria obtido na prisão
informações a respeito da vida da

família do magistrado. Isto o MPF
acha que é muito grave. A prisão
não tem sido suficiente para afas-
tar o réu de informações de fora da
cadeia e levou a pedir sua transfe-
rência”, explicou Pinel.

AGÊNCIA BRASIL

Cabral está preso
desde novembro do

ano passado
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Oficina de Mandala
Dia 4 de novembro será
realizada a Oficina de
Mandala em Fios Oito

Pontas, com a facilitadora
Jay Moraes. Será no espaço
Mãe Divina Yôga, Rua Sete

de Setembro, 3.679, Centro.
As inscrições  poderão ser

feitas pelo Whats App  (45)
99928-3533. O valor da
inscrição é R$ 50 e o

material é
por conta da casa.

oOo
Mandala Olho de Deus é

originária do povo
Huilchol, do México e

funciona como um escudo
de proteção.

Quebra Nozes
O espetáculo Quebra Nozes
será apresentado de 3 a 5
de novembro, no Teatro
Municipal de Cascavel.

 A promoção é da Escola de
Dança Class. Toda a renda
será destinada para a Apae

de Cascavel. Ingressos
estarão disponíveis para

venda a partir de amanhã.

Dia Mundial de
Combate à Pólio
24 de outubro é o Dia
Mundial de Combate à

Pólio. Para lembrar a data,
o Rotary - que  soma oito
clubes em Cascavel - vai

realizar várias ações.
Lembrando que foi o

Rotary Club que criou o Zé
Gotinha, lançando uma das

maiores campanhas de
saúde pública no

Brasil, distribuindo
gratuitamente milhões de
vacinas contra a doença.

Dia do Macarrão
Amanhã é comemorado o
Dia Nacional do Macarrão.
A boa pedida é o jantar
que será promovido pelo
Lions Clube de Cascavel.
No cardápio, macarrão
com molho bolonhesa,
branco e brócolis.  Será
dia 28 de outubro, a

partir das 20h, na Rua
Riachuelo, 666.

“Quando deixamos nossa luz
própria brilhar,

inconscientemente damos
às outras pessoas permissão

para fazer o mesmo.”
Nelson Mandela

Em momento
ternura, EMILLY e
o filho BERNADO.
O belo registro é
de RODRIGO
DASSIE

José Fernando de
Oliveira apaga mais

uma velinha hoje. Ele
completa 20 anos.

Felicidades!
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Desde janeiro, a 10ª Regional de
Saúde de Cascavel registrou 147
notificações envolvendo acidentes
com animais peçonhentos. Deste
total, 64 foram com aranhas (na
maioria delas a armadeira e a ara-
nha-marrom).  Os ataques com ara-
nhas respondem por 43% dos ca-
sos no município, e lideram a lista

 Agricultor mostra
a cobra que o

atacou em uma
propriedade rural

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Aílton Santos/Arquivo Hoje

O levantamento traz ainda o número de notificações entre os 25
municípios que englobam a 10ª Regional. Segundo o enfermeiro Marcelo
Furtado, de janeiro até agora foram 624 casos, 347 deles por aranha, 153
por abelha, 50 por serpentes, 31 por lagartas, nove por escorpião e outros
34 acidentes provocados pelas demais espécies. Em todo o ano de 2016, as

notificações chegaram a 796. Vale lembrar que no ano passado um
morador de Guaraniaçu morreu em decorrência de picada de abelha.

Neste ano, nenhum óbito foi registrado.
Cada espécie animal tem uma maneira e um local propício para atacar,

variando também os vários fatores que contribuem para o acidente.
“Apesar de não serem bem conhecidos os fatores que acarretam mudanças

no padrão das populações de animais peçonhentos em um determinado
meio, desequilíbrios ecológicos (ocasionados por desmatamentos, uso
indiscriminado de agrotóxicos, praguicidas e outros produtos químicos,

além de processos de urbanização) e alterações climáticas têm
participação no incremento dos acidentes e, consequentemente,

importância na saúde pública”, explica Furtado.

de notificações, assim como ocor-
reu em todo o ano passado.

Já as abelhas estão na segunda
colocação neste quesito. De janei-
ro até a primeira quinzena de outu-
bro deste ano foram notificados 55
ataques. Em 2016, foram 68. Casos
com serpentes somam oito notifica-
ções até agora, enquanto no ano
passado eram 14. Os tão temidos
escorpiões também estão na lista,
com quatro notificações. As lagartas
representam apenas dois casos. No
levantamento há ainda outros 14
acidentes, que envolvem 17 espéci-
es de animais peçonhentos que pos-
suem veneno de menor gravidade à
saúde humana.

ATAQUES
de animais

peçonhentos

 Na região
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NOTIFICAÇÕES EM CASCAVEL
Serpente Aranha Escorpião Lagarta Abelha Outros Total

2016 14 120 4 4 68 11 221
2017 8 64 4 2 55 14 147

Para evitar que acidentes com animais peçonhentos ocorram, especi-
almente no verão, que é quando os riscos aumentam por conta das al-
tas temperaturas que provocam o aparecimento destas espécies em
maior volume, Furtado lembra que não se deve colocar as mãos em to-
cas ou buracos na terra, ocos de árvores, entre espaços situados em
montes de lenhas ou pedras, e se necessário for utilizar EPIs (Equipa-
mentos de Proteção Individual).  “Orientamos também olhar sempre com
atenção o local de trabalho e os caminhos a percorrer, no amanhecer e
no entardecer, evitar a aproximação da vegetação muito próxima ao chão,
gramados ou até mesmo jardins, pois é nesse momento que serpentes
estão em maior atividade, não mexer em colmeias e vespeiros, inspeci-
onar roupas, calçados, toalhas de banho e de rosto, roupas de cama,
panos de chão e tapetes, antes de usá-los, afastar camas e berços das
paredes e evitar pendurar roupas fora de armários”, orienta.

O que fazer?
Após acidentes com animais

peçonhentos, a vítima deverá ser
encaminhada o mais rápido possível
para uma unidade de saúde (UBS ou
UPA) mais próxima. Caso o paciente

não consiga se locomover até o
local, a orientação é de que o SAMU
(Serviço de Atendimento Médico de

Urgência) seja acionado.
“Todo paciente deve ser atendido
por médico para o diagnóstico e

indicação do tratamento. Caso seja
necessária soroterapia, o paciente
será encaminhado para o Hospital

Universitário do Oeste do Paraná, em
Cascavel, local referência para todos

os soros (anticrotálico,
antibotrópico,  antielapídico, 

antiescorpiônico, antiaracnídico e
antilonômico)”, comenta o

enfermeiro, que faz ainda uma
recomendação: “Todos os pacientes

submetidos à soroterapia devem ser
hospitalizados para monitoramento

da evolução e possível
aparecimento de reações adversas
ao antiveneno, avaliação da eficácia

da soroterapia e verificação da
ocorrência de complicações locais e/

ou sistêmicas”, explica.

Como se proteger

Acúmulo de lixo pode
atrair animais

PEÇONHENTOS
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

SHOPPING JL

SHOPPING WEST SIDE
 Tempestade - Planeta em Fúria

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

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

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

 Blade Runner
Sala 1: Qui a Qua 21h

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

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

 Capitão Cueca
Sala 3: Qui a Qua, 14h10

 Além da Morte
Sala 4: Qui a Qua, 14h30 - 16h40 - 19h - 21h10
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Novena de Finados
Começa hoje, no Cemitério Central de Cascavel, a tradicional Novena de
Finados. Ontem, os servidores da Acesc (Administração dos Cemitérios e
Serviços Funerários de Cascavel) iniciaram o dia trabalhando nos últimos

preparativos do espaço que irá receber os fieis.
A tenda tem 600 metros quadrados, com 800 cadeiras para acomodar as

pessoas que aderem à novena, que só termina no dia 1º de Novembro. Até
lá, todos os dias, às 6h30 e às 19 horas são realizadas missas que atraem

pessoas de várias regiões da cidade. A celebração das 6h30 é conduzida pelo
arcebispo de Cascavel, dom Mauro Aparecido dos Santos, e a cada noite, o

padre de uma paróquia da cidade comanda a celebração das 19 horas.

Concentração
de gestantes
Cinco bairros de Cascavel con-

centram o maior número de novas
gestantes.  Por mês cerca de 650
nascimentos são registrados na
cidade e grande parte das mulhe-
res que dão à luz é dos bairros San-
ta Cruz, Interlagos, Faculdade e
Cascavel Velho.

A secretaria de Saúde oferece
todo o acompanhamento necessá-
rio às gestantes por meio do Pro-
grama Ninar e tem papel fundamen-
tal após o nascimento dos bebês.

“Oferecemos as primeiras va-
cinas, contra hepatite B e tuber-
culose e a declaração de nasci-
dos vivos que é emitida pelo hos-
pital, é entregue pela Secretaria
de Saúde. Nenhum bebê é regis-
trado em car tório sem esse do-
cumento”, explica o secretário
Rubens Griep.

A área central também tem um
volume muito grande de nascimen-
tos e as gestantes buscam pelo pré-
natal nas UBSs (Unidades Básicas
de Saúde) dos bairros Cancelli,
Claudete, Parque São Paulo, Maria
Luiza e Neva.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

 Programa
Ninar garante

acompanhamento
às gestantes

De acordo com o secretário, di-
ariamente é feito monitoramento
dos bebês que nascem, incluindo
a região de onde veem, peso e a
vitalidade, pelo setor de vigilância
epidemiológica.

CUIDADOS
Para os recém-natos, ou seja, aqueles que
nasceram com menos de 2,5 quilos os
cuidados são intensificados. “Essas
crianças são enviadas para
acompanhamento em ambulatórios do
segmento de prematuros de riscos. É um
trabalho bastante intenso não só para os
bebês de Cascavel que nascem em
Cascavel, mas os de mulheres que veem
de outros municípios e têm o parto aqui na
cidade”, explica o secretário.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Mortes violentas 65
Homicídios 52
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 982
Furtos 2.835
Veículos (furtos/roubos) 849
Outros 2.968

Acidentes 2.250
Colisões 2.076
Atropelamentos 173
Mortes 45

A Polícia Militar e policiais do
GDE (Grupo de Diligências Especi-
ais) recuperaram ontem os três ve-
ículos furtados no fim de semana
da sede do Ministério da Agricultu-
ra em Cascavel. O furto ocorreu no
fim de semana e foi percebido pela
manhã, quando os funcionários
chegaram para trabalhar.

Ao todo sete pessoas foram pre-
sas em uma ação desenvolvida pela
Polícia Militar. Em uma casa na Rua
Londrina, no Bairro São Cristóvão,

 Reportagem: Tissiane Merlak

Furto no Mapa
a polícia encontrou, além da cami-
nhonete S10, objetos e maconha.

Já o Sandero foi localizado aban-
donado na Rua Universitária, no
Bairro Universitário, por equipes da
UPS (Unidade Paraná Seguro) Sul e
a Pajero pelo GDE. Ela estava aban-
donada na Rua São Luiz, na região
central da cidade. Além dos três
carros os criminosos furtaram três
notebooks.

Uma jovem de 26 anos, identifi-
cada como Eloisa Cristina Techel,
ficou ferida na manhã de ontem em
um capotamento às margens da
BR-277, próximo ao Aeroporto de
Cascavel. Ela seguia em um HB20
para o trabalho quando, ao aces-
sar a marginal, perdeu o controle
da direção e capotou o veículo.

Eloisa ficou presa às ferragens
e populares acionaram os socor-
ristas do Siate (Serviço Integrado
de Atendimento ao Trauma em
Emergência), além da ambulância
um desencarcerador. A PRF (Polí-
cia Rodoviária Federal) fez a sina-

Capotamento na BR-277
JOVEM perdeu o
controle da direção ao
acessar a marginal

Dois veículos, um Fiat Uno e um Fiat Palio se
envolveram em uma colisão na manhã de ontem no
cruzamento das ruas Manoel Ribas com a Paraná,
no centro de Cascavel. O cruzamento é
controlado por semáforo e ninguém soube dizer
qual dos veículos avançou a preferencial.
Conforme testemunhas, o motorista do Uno seguia
pela Rua Paraná e o do Palio na Manoel Ribas
quando bateram. Com o impacto, o Fiat Uno
chegou a atingir a porta de entrada de um
estabelecimento comercial. Ninguém ficou ferido.

lização da via. Com ferimentos le-
ves pelo corpo, Eloísa foi levada
ao Hospital São Lucas.

FÁBIO DONEGÁ

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

Depois de quatro aumentos
consecutivos no preço da gasoli-
na em menos de uma semana,
para esta terça-feira, conforme a
nova política de reajuste da Pe-
trobrás, haverá queda de -0,2% no
valor do combustível.

Isso não significa, no entanto,
que o consumidor já encontrará um
novo valor em todas as bombas de
combustíveis. O reajuste da Petro-
brás é valido para a negociação
entre distribuidoras e empresários,
que têm a liberdade para definir a
política de preço.

A disputa acirrada entre diferen-
tes estabelecimentos reflete em
uma diferença nos valores pratica-
dos entre os combustíveis da cida-

Valor médio do litro
da gasolina na última

semana foi de 4,04

Pouco
desconto

nas bombas
de, e na última semana houve varia-
ção de R$ 0,17 entre concorrentes.

O Sindicombustíveis-PR não con-
corda com a nova política de pre-
ços da Petrobras, com alterações
até mesmo diárias nos preços.

“Os aumentos consecutivos pre-
judicam consumidores, postos e a
sociedade como um todo, uma vez
que os combustíveis são fundamen-
tais para movimentar a economia”,
afirma em nota o Sindicato.

De acordo com a nota, “seria
mais apropriado que a Petrobras
realizasse alterações de preço
com frequência menor, o que tra-
ria mais estabilidade ao mercado
e melhores condições para o País
sair da estagnação”.

DIFICULDADE
O Sindicombustíveis-PR reconhece
que no caso da revenda há muita
dificuldade, devido à interrupção
do planejamento de cada posto de
combustíveis. “Os postos compram
os combustíveis das empresas
distribuidoras, e não diretamente
das refinarias. Desse modo, é
importante reforçar que altas e baixas
dependem do repasse das companhias
de distribuição”, esclarece o Sindicato
em nota.  Diante da variação mais
frequente de preços, o Sindicato
alerta com base em pesquisas de
mercado que “em geral as tendências
de baixa são repassadas pelas
distribuidoras aos postos de forma
lenta, em menor escala ou
simplesmente não são repassadas”.

Já em relação à alta no valor do combustível, os acréscimos são apli-
cados de maneira instantânea pelas empresas de distribuição e repas-
sados aos postos.  “Vale salientar ainda que, diante do cenário recessi-
vo, a maioria dos postos tem trabalhado com estoques baixos e abaste-
cimento diário”, finaliza em nota o Sindicombustíveis-PR.

De acordo com levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis) o valor médio do litro da gasolina entre
15 a 21 de outubro foi de 4,04. O preço o mínimo na cidade chegou a R$
3,89 e o máximo a R$ 4,15.

I nstantâneo
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Um policial militar do Pelotão de
Choque de Cascavel foi preso na
manhã de ontem, quando chegava
para trabalhar, na sede do 6º Bata-
lhão da PM. Jean Roberto Capistra-
no foi detido em cumprimento a or-
dem judicial acusado de executar,
em fevereiro deste ano, o idoso
Domingos Galom, de 78 anos.

Segundo as investigações feitas
pela Polícia Militar, Capistrano te-
ria sido ‘contratado’ para matar o
homem por R$ 40 mil. No dia do
crime, o PM estava de folga e teria
simulado um confronto e, por con-
ta disso, acionado outras equipes.
Porém, as investigações apontaram
que ele teria efetuado o crime, a
mando de Alisson Felipe Rovedor
Machado e Dario Osmar Cassol,
que seriam os mentores do caso.

No dia do crime, Capistrano te-
ria forjado a cena do crime, ‘plan-
tando’ uma arma para simular o
confronto e com isso ‘legalizar’ a
morte do idoso. A motivação do

Pago pra matar  Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

 Segundo o comando
da PM em Cascavel,
o policial militar será

exonerado da
corporação

A Polícia Civil de Cascavel in-
vestiga o furto de canhotos do
Proeste Cap, ocorrido na noite de
sábado (20). Segundo a polícia,
o veículo de um dos vendedores
do título de capitalização teria
sido arrombado no Bairro São
Cristóvão e do carro foram leva-
dos canhotos do sorteio de do-
mingo (21) e todo dinheiro arre-
cadado com a venda do Proeste.
Um boletim de ocorrência de fur-
to foi registrado e a partir disso,
o caso é investigado.

Os canhotos foram encontra-
dos por volta do meio-dia de do-
mingo, jogados em um bueiro no
Bairro Floresta, na região norte

homicídio seria uma briga por con-
ta de uma área de terra entre a víti-
ma, Dario e Alisson.

De acordo com a PM, todo pro-
cedimento para exclusão do polici-
al militar que estava na corporação
há sete anos e a três no Choque, já
foi montado.

de Cascavel. Populares aciona-
ram a polícia questionando a le-
galidade do sorteio, uma vez que
os canhotos que deveriam estar
em poder dos responsáveis esta-
vam jogados na rua.

Mas, segundo o representan-
te do Proeste Cap em Cascavel,
todas as pessoas que adquiriram
o título concorreram no sorteio.
“Um representante de Guarapua-
va vinha a Cascavel entregar os
canhotos e, quando parou para
fazer um lanche, teve seu veículo
arrombado e os 205 cupons e o
dinheiro foram levados”.

PC investiga ‘Caso Proeste’

 Reportagem: Tissiane Merlak

ESCANEADO
De acordo com o representante, o
sistema do Proeste escaneia todos
os cupons vendidos e devolvidos e,
caso não apareça algum, eles
entram automaticamente como
vendido. Desta forma, se um deles
é sorteado, os representantes
identificam onde ele foi comprado,
vão até lá, e colocam um cartaz até
que o dono apareça. Em São
Paulo, por exemplo, aconteceu
recentemente um caso semelhante
em que o quarto prêmio, uma
caminhonete, foi para um bilhete
furtado e o proprietário foi
localizado por estar com a outra
parte do título.
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QUEM É ELE?
Um caso inusitado. Assim de-

finiu o promotor de justiça da
Vara da Infância Luciano Macha-
do de Souza o caso de um meni-
no, de pouco mais de um ano,
encontrado abandonado em fren-
te a uma residência no Bairro
Cascavel Velho.

A criança estava suja e chorosa
quando foi encontrada, no dia 10
de outubro deste ano. Desde então
o Conselho Tutelar, o Nucria (Núcleo
de Proteção à Criança e ao Adoles-
cente Vítimas de Crimes), o Minis-
tério Público e a Vara da Infância e
da Juventude fazem buscas incan-
sáveis para tentar localizar familia-
res do menino, que está abrigado
e passa bem.

De acordo com o juiz Fabrício

Mussi, responsável pela Vara
da Infância e da Juventude, des-
de que o menino foi encontra-
do toda uma investigação está
sendo feita para descobrir sua
origem. “Porém como até ago-
ra não conseguimos identificar
familiares, pedimos a colabora-
ção de todos para divulgar essa
imagem e encontrarmos al-
guém que possa ajudar”.

Conforme a delegada do Nu-
cria, Raissa Scariot, ele estava
em frente a uma residência quan-
do foi encontrado. “A dona de
casa ouviu os cães latindo, foi
olhar e viu o menino. Como não
tinha nenhum adulto por perto,
ela acionou o Conselho Tutelar,
que acionou a polícia”, relata.RECEIO

O receio, por parte de todos, é que
algum crime maior esteja relacionado ao
‘aparecimento’ da criança. “Há alguns
anos tivemos um caso semelhante em
Cascavel que envolvia a genitora, mas
esperamos que não seja isso”, disse o
promotor Luciano Machado.
O objetivo de todos agora é descobrir de
onde o menino surgiu. “Nenhum caso de
desaparecimento foi registrado em Cascavel
nem mesmo no Paraná. Fizemos contato
ainda com outras delegacias do Brasil, mas
infelizmente não existe um dado centralizado
e por conta disso as informações demoram a
chegar”, comentou a delegada.

I nformações
Caso alguém reconheça o menino, a orientação é de que procure imediatamente
a polícia. “Temos prazo até que sejam esgotadas todas as possibilidades de
investigação. Caso não tenhamos mais para onde seguir, a criança será
encaminhada para uma família substituta”, reitera o juiz. Já as pessoas que por
ventura sejam familiares do menino devem passar por uma avaliação e também
por exames de DNA para comprovar o parentesco. Informações que possam
ajudar a identificar quem é o menino podem ser repassadas para os telefones
197 e (45) 3226-7023 do Nucria em Cascavel.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

 Criança foi
encontrada no dia

10, em frente a uma
casa, no Bairro
Cascavel Velho

DIVULGAÇÃO

MENINO de pouco mais de um ano está
acolhido e passa bem
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Agentes de Combate a Endemias
estão percorrendo as ruas da cida-
de para realizar o 4º Ciclo do LirAa
em Cascavel, que começou ontem e
continua até amanhã. O Setor de
Controle de Endemias do Município
de Cascavel espera que o tempo con-
tinue colaborando para que o Levan-
tamento Rápido do Índice de Infesta-
ção do Aedes aegypti seja concluído
dentro do tempo previsto, uma vez
que este é principal ciclo do ano.

Além de apresentar de maneira
rápida e segura os índices de infes-
tação larvárias do mosquito, este
ciclo - que ocorre após um período
de chuvas - pode apresentar um ín-
dice mais alto de infestação do que
os últimos. “Já notamos um au-
mento significativo na coleta de lar-
vas”, adianta a coordenadora do
Programa de Controle de Endemi-
as, Ana Paula Barbosa.

Levantamento
contra o Aedes

Neste ano, o 1º LirAa, realizado
em janeiro, apontou índice de infes-
tação de 1,7%, com médio risco de
epidemia. Já em abril, durante o 2º
ciclo, o Levantamento apontou mé-
dio risco, subindo para 3,2% de in-
festação. Com o frio, o LirAa teve 0%
de infestação em julho. “Com chuva
e calor a probabilidade de aumento
das larvas é maior e os cuidados
da população devem ser redobrados
para não termos uma epidemia no
verão”, alerta Ana Paula.

INSPECIONADOS
Neste ciclo serão inspecionados
aproximadamente 4.293 imóveis,
número que é determinado em
função da densidade
populacional. A distribuição é
feita via sistema de informação, no
qual é realizado sorteio dos
quarteirões e divididos em dez
estratos. Os quarteirões sorteados
estão distribuídos em 104
localidades cadastradas no
Programa de Controle de
Endemias, ou seja, estão sendo
realizadas visitas em todos os
bairros do Município, mas em
uma quantidade específica
de domicílios.

Também hoje começou em Cascavel, a exemplo de todo o País, a Se-
mana Nacional de Mobilização do Setor da Educação, Assistência Social
e Saúde no Combate ao Aedes aegypti. As três secretarias intensificarão
os trabalhos de sensibilização da população para ações de combate ao
mosquito transmissor de dengue, zika vírus e febre chikungunya.

Levantamento
contra o Aedes

Levantamento
iniciado ontem
prossegue até
AMANHÃ

SECOM

Mosquito Não
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Giro da
Violência

Três pessoas foram vítimas de
esfaqueamento entre a noite de
domingo e a manhã de segunda-fei-
ra em Cascavel. O primeiro caso
aconteceu na Rua Ademar de Bar-
ros, no Bairro São Cristóvão. A víti-
ma, Antônio dos Santos de Olivei-
ra, de 52 anos, foi atingido por vári-
os golpes de faca nos braços e ab-
dômen, dentro de sua casa.

Segundo investigações da Delega-
cia de Homicídios, o autor do crime foi
identificado como Ailton Seibert, de 42
anos. O suspeito teria arrombado a
porta da casa de Antônio e desferido
os golpes de faca. Ailton possui pas-
sagens pela polícia pelo crime de Ma-

Acidente no Centro
Um carro e uma moto bateram ontem
na Rua Rio Grande do Sul, no centro
de Cascavel. Conforme populares, o
condutor de um Ford Fiesta fazia
manobra para sair do
estacionamento quando a moto
colidiu na traseira do carro. O
motociclista, um homem de 31 anos,
teve ferimentos moderados e foi
encaminhado pelo Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência) para a UPA
(Unidade de Pronto-Atendimento)
Veneza.

Caiu no bafômetro
Uma motorista foi detida na
madrugada de ontem pela PRF
(Polícia Rodoviária Federal) ao ser
flagrado conduzindo um veículo sob
o efeito de álcool. Conforme a
polícia, o Omega seguia pela BR-277
e, em determinado momento, o
condutor perdeu o controle da
direção e bateu a frente do carro
contra um guard rail. A mulher fez o
teste de bafômetro que apontou que
ela estava com 0,34 miligramas por
litro de ar expelido, confirmando
embriaguez. Ela foi encaminhada a
15ª SDP (Subdivisão Policial).

Sem socorro
Imagens de câmeras de segurança
devem auxiliar a polícia a identificar
o condutor de um veículo que se
envolveu em um acidente no
cruzamento das ruas Xavantes com
Caraíbas, no Bairro Santa Cruz, na
madrugada de ontem. Nela é possível
ver a moto pela Rua Xavantes, que é
preferencial, sendo atingido por um
Corsa. Maicon Willian de Oliveira, de
20 anos, teve ferimentos moderados e
foi levado pelo Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma
em Emergência) para a UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) Veneza.

Três esfaqueados
ria da Penha. Ele seria ex-namorado da
companheira de Antônio.

Em estado grave, mas sem ris-
co de morte, Antônio foi encaminha-
do pelo Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em Emer-
gência) ao Hospital Universitário,
onde até o fechamento da edição
permanecia internado. Na casa em
que Antônio foi ferido a Delegacia
de Homicídios apreendeu um revól-
ver calibre 38, com cinco munições
intactas, que pertenceriam ao sus-
peito da tentativa.

D ormindo
Pouco tempo mais tarde, outro homem foi esfaqueado pela enteada, em uma casa na
Rua Uirapuru, no Bairro Floresta. Arivaldo Pereira Marques, de 36 anos, estava com
ferimentos no nariz, tórax e pernas causados, conforme a Delegacia de Homicídios,
por Scarlet Cristina de Jesus Fauth, presa em flagrante por tentativa de homicídio na
manhã de ontem. De acordo com a DH, Arivaldo dormia quando foi atacado por
Scarlet. A faca usada pela jovem foi apreendida pela Polícia. Scarlet não teria dito à
Polícia o que motivou o crime.

ENTEADA
não disse o que
teria motivado

o crime

ANTÔNIO foi esfaqueado pelo ex-namorado de sua esposa

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá
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Mais que características esperadas
de um Papai Noel, Eugênio de Oliveira
Santos, tem uma lista de qualidades
que o tornam um bom velhinho.

No ano passado a agenda dele
ficou repleta de compromissos, mas
até agora não conseguiu fechar
contrato para serviços no Natal.
“Estava confiante em trabalhar em
um shopping e desde maio inicia-
mos a negociação, mas fui informa-
do de que neste ano contratariam

Papai Noel busca trabalho
outra pessoa”, lamenta.

O trabalho como Papai Noel sur-
giu como forma de arrecadar dinhei-
ro para quitar os compromissos finan-
ceiros e, para isso, ele fez todas as
mudanças necessária para conseguir
o serviço temporário.

“Desde o ano passado não cortei
a barba e o cabelo e agora vou espe-
rar para me caracterizar conforme a
preferência de empresas que queiram
me contratar”, afirma ele.

 EXPERIENTE
Já experiente no serviço, o Papai

Noel está com bastante disposição
para trabalhar neste ano e garante
levar alegria para empresas, famílias e
locais públicos onde é bem vindo.

“Me senti muito amado por todos
e realizar o sonho de uma criança não
tem preço”, recorda o bom velinho.

Quem quiser conhecer mais so-
bre a história de Eugênio e contra-
tá-lo para as festividades natalinas
pode entrar em contato pelo tele-
fone (45) 99938-0895.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

À PROCURA DO BOM VELHINHO
O Natal certamente não teria o mesmo sentido para as crianças sem a presença do bom
velhinho. Embora a data tenha um significado muito mais valioso do que a presença do
Papai Noel, ele é esperado para realizar o sonho de muitas pessoas no dia 25 de
dezembro. A prefeitura de Cascavel promete surpreender a população com a programação
do Natal 2017, que terá o lançamento no próximo dia 25 de novembro.
Além das licitações que preveem decoração, iluminação, fogos de artifício o senhor
barbudo e com roupa vermelha chegará a cidade para completar o clima natalino.  A
expectativa é de que no dia 9 de novembro seja contratada empresa que
disponibilize profissionais caracterizados de Papai Noel.
As propostas serão avaliadas pelo Departamento de Compras e a empresa que
apresentar melhor delas para prestar o serviço será escolhida. O valor máximo de
pagamento previsto pelo pregão presencial é de R$ 18.399.32.

 Crianças até ABANDONARAM
CHUPETA no ano passado para receber

presente do bom velhinho
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Puxão de orelha
O presidente da Câmara de Vereadores de Cascavel, Gugu

Bueno, deu um puxão de orelha nos colegas durante a palavra
livre no final da sessão de ontem. É que dos 21 vereadores,

apenas 11 ficaram até o final dos trabalhos. Ele disse que não
tem por costume e nem deve “mandar nos vereadores”, mas

classificou de descabida a ausência dos parlamentares.

Ajuste
Para Gugu, é uma questão
de ajuste na agenda. Ele
classificou a ausência como
“falta de respeito”. O recado
foi dado às 11h48 e alguns
vereadores não gostaram.
Alguns murmuraram e
comentaram que também é
desrespeitoso o presidente
do Legislativo iniciar a
sessão com meia hora de
atraso, como ocorreu ontem.

Contrário
O projeto que regulamenta
o Conselho Tutelar teve
parecer contrário da
Comissão de Justiça da
Câmara. Parecer que foi
criticado por alguns
vereadores. O vereador
Policial Madril lembrou que

o atual secretário de
Assuntos Jurídicos da
Prefeitura era procurador da
Câmara no ano passado, e
disse que estranha os
projetos do Executivo serem
barrados na CCJ.

Aprovado
O contraditório é que os
mesmos vereadores que
foram favoráveis à CCJ
depois votaram “sim” para o
projeto que foi aprovado
por todos os vereadores.
Agora é esperar as emendas
a serem votadas hoje. Uma
delas é a que muda a
especificação de “plantão”
para sobreaviso, já que
plantão prevê que o
conselheiro fique na sede
do Conselho e não em casa.

O PROBLEMA É QUE...

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

... De acordo com o presidente do CMDCA, Valdair Debus,
a mudança acarretaria em dificultar a folga dos servidores
pós-plantão, já que apenas um plantão justificaria tirar
folga depois, e não sobreaviso. Mas aí os conselheiros
reclamam que o projeto aprovado não prevê essa folga.
Tá difícil de agradar todo mundo,hein!!!

 Apesar da discussão, não houve troca de farpas entre
Fernando Hallberg e Alécio Espínola, com relação ao
projeto de Lei.

 A troca de farpas ficou por conta de Celso Dal Molin e
Jorge Bocasanta.

 Dal Molin questionou como é que a CCJ foi contra um
projeto aprovado por 34 entidades. Bocasanta rebateu dizendo
que foi em uma discussão e não viu nenhuma entidade.

Calendário
fantasma

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

Vereador é autor do projeto, que vai
começar a tramitar na CÂMARA

A regra para que um evento faça parte do calendário
oficial do Município é de que ele ocorra, pelo menos,
durante três anos consecutivos. A mesma regra para
que ele deixe de existir no calendário: não seja realiza-
do por três anos consecutivos em Cascavel. Depois de
discutido na reunião de quarta-feira, o projeto será pro-
tocolado para seguir os trâmites na Câmara.

R egra

Um projeto de lei está
em formatação na Câma-
ra de Vereadores de Cas-
cavel para instituir o ca-
lendário oficial de even-
tos do Município. Isso
porque, de acordo com o
vereador Carlinhos Olivei-
ra, não existe, atualmen-
te, um calendário regula-
mentado ou uma lei que
determine isso.

É isso mesmo, quer
dizer que até agora todas
as datas ou eventos que
foram objeto de lei e que
se incluíram no calendá-
rio oficial do Município fo-
ram incluídos em um “ca-
lendário fantasma”. E por
isso a proposta de lei
está em discussão. Nes-
ta quarta-feira, uma reu-
nião será realizada com
membros da Comissão
de Cultura e Desporto e
as secretarias que se in-
teressam no projeto. “A
proposta é de que cada
secretaria seja responsá-
vel pelo seu calendário de
eventos, por exemplo, Cul-
tura, Esporte, e que de-

pois dessa elaboração, o
calendário seja controla-
do pelo Jurídico da Prefei-
tura, para que todo pro-
cesso se torne transpa-
rente e oficial”, comenta.
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 24 de outubro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Éricson Porto e Milena Gabriela da Silva Saldanha
2- Eleandro dos Santos e Ana Aline Ferrari
3- Edvaldo Lopes de Lima e Carla Fernanda Moreno
4- Willian Luis Stanga e Vanessa Aparecida Matucheski Gomes
5- Elias Ricardo Kasper e Patricia Jesus de Lima
6- Guilherme Henrique Braga de Souza e Leticia Cristina Eleuterio
7- Iziquiel Deniz Gonçalves e Ivanilda Aliar Felipe

Final antecipada

O Cascavel Futsal conheceu
durante o fim de semana o seu ad-
versário na semifinal da Série Ouro
do Campeonato Paranaense: o
Marreco. O time do sudoeste re-
cebeu e venceu, sábado, o Foz
Cataratas pelo placar de 3 a 0. No
jogo de ida das quartas de final,
os beltronenses já haviam venci-
do fora de casa, por 6 a 2.

Na semifinal, o primeiro entre
Cascavel e Marreco será no Giná-
sio Arrudão, em Francisco Beltrão,
mas ainda não há data marcada.

O certo é que para este jogo o
técnico Nei Victor terá o retorno
de Batata, que cumpriu suspen-
são automática no jogo das quar-
tas de final. Sem o camisa 10,
Allan ganhou oportunidade e foi
um dos que marcaram na golea-
da por 7 a 2 sobre o Campo Mou-
rão, nas quartas de final.

“Serão, com certeza, dois jo-
gos muito emotivos e bem joga-
dos por duas grandes equipes.
Conhecemos muito bem o Mar-
reco, que é uma equipe rechea-
da de renomados jogadores e
muito bem orientada, mas che-
gamos aqui e ambicionamos
mais, vamos trabalhar muito
para esta decisão. Estamos mui-
to focados”, garante o ala Allan.

Final antecipada

TREINOS
Ainda sem saber quando enfrentará o Marreco, o Cascavel Futsal

segue sua rotina de treinos. O elenco teve treino na academia
ontem pela manhã e no Ginásio da Neva durante a tarde. Hoje o
trabalho será em dois períodos na Neva, às 10h e às 16h30.

A
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Depois de diversas polêmicas, a
lei que regulamenta a atividade do
Conselho Tutelar em Cascavel foi
aprovada em primeira votação. Po-
rém, membros do Conselho que
acompanharam a sessão da Câma-
ra pediram emendas aos vereado-
res. Isso porque o projeto original
não prevê benefícios como folga pós-
plantão e férias aos trabalhadores.

“A não existência de folga gera
um desgaste emocional aos conse-
lheiros. Nós trabalhamos com as
famílias, com as entidades, enfren-
tamos violência e ameaças e te-
mos esse direito. Por que passa-
mos um fim de semana inteiro de
plantão e precisamos, na segunda-
feira, estar às 8h para trabalhar”,
reclama a presidente do Conselho
Tutelar Sul, Terezinha Donegá.

O conselheiro plantonista até
pode tirar quatro horas de descan-
so, segundo ela, mas se o fizer não
completa as 40 horas de trabalho

Conselho quer emendas

semanais previstas por lei. “Neste
caso, teríamos de fazer ainda mais
quatro horas, o que não adiantaria
nada”, afirma.

Além disso, segundo ela, a rei-
vindicação do Conselho é de que
os trabalhadores peguem dois pe-
ríodos de férias. “Assim como os
trabalhadores da educação. Por que
é muito cansativo ter de trabalhar
12 meses para só depois pegar fé-
rias”, explica. “Nem o projeto origi-
nal nem o substitutivo preveem
isso”, complementa.

Processos  disciplinares
O projeto regulamenta os processos disciplinares, que deverão ser analisados
por uma comissão de ética e disciplina do CMDCA e encaminhados à
prefeitura para instauração de sindicâncias e processos administrativos.
“Somos contra isso. Deveria apenas ser realizado pelo RH da Prefeitura. Por
que nós fiscalizamos as entidades e o CMDCA, em tudo nós somos
tratados como funcionários públicos, então as investigações deveriam seguir
dessa forma”, avalia Terezinha. Os membros dos conselhos que estiveram
presentes pediram emendas nesse sentido aos vereadores. Alterações que
serão discutidas na sessão de hoje.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

PROJETO foi aprovado em primeira
votação ontem, na Câmara
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Os atletas cascavelenses também
se destacaram nas piscinas dos Jo-
jups durante o fim de semana, em
Londrina. Destaque para as nadado-
ras da equipe, que conquistaram o
segundo lugar geral da competição.
No naipe masculino, os representan-
tes da cidade terminaram na quinta
posição. Em ambos os naipes foram
oito municípios na disputa.

Os 18 nadadores da equipe con-
quistaram 28 medalhas individuais,
além de três no revezamento femini-
no: ouro no 4x100m medley e bron-
ze no 4x100m e 4x50m livres.

Individualmente, destaque para
Letícia Herrera, que conquistou qua-
tro medalhas de ouro, nas provas dos
200m e 400m livre, e dos 100m e
200m borboleta.

Pratas e bronzes
Para Emily Campos as disputas em
Londrina renderam duas medalhas
de prata, nos 200m borboleta e nos
400m medley. Já Mariana Vitoria

Fonseca conquistou duas medalhas
de bronze (200m costas e 400m

medley) e Emanuele Schmitt uma
de prata (200m medley) e uma de

bronze (200m costas) em suas
respectivas categorias. As equipes

de Cascavel foram comandadas
pelos técnico Rui Cezar Comin e

Tatiane Maiara Lentz.

Cobras d’água

MASCULINO
Da equipe masculina de Cascavel,
os irmãos Hiuri (400m medley e
800m livre) e Higor Selzler da
Silva (200m borboleta e 400m
livre) se destacaram ao
conquistarem duas medalhas de
bronze cada um. Já Fellipe
Mussinato foi medalha de prata
nos 200m borboleta.

FOTOS: JOJUPS

Já Tauana Eduarda de Moraes Lo-
pes subiu três vezes ao lugar mais alto
do pódio, com direito a quebra de
recorde em duas distâncias no estilo
peito: 50m e 100m. Ela também foi
medalha de ouro nos 200m peito.

Dentre as nadadoras que mais come-
moraram nos Jojups também está Isa-
dora Schell Kowaleski, que também vol-
tou para casa com quatro medalhas,
sendo uma de prata, nos 800m, e
três de bronze, nos 200m, 400m
e 1500m, todas no estilo livre.

Para Rubiane dos Santos
Silva foram três idas ao pódio
em provas do nado estilo livre,
para buscar as medalhas de
ouro nos 1500m e de bronze
nos 400m e 800m. Outra que
faturou três medalhas foi Rafaela
Kupick, mas uma em cada estilo:
100m costas, 200m peito e 200m me-
dley, todas de bronze.
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JUSTIFICATIVA
Na justificativa do veto, o prefeito

Leonaldo Paranhos ainda argumenta que
a inclusão das ações que foram propostas
estabelece um acréscimo de despesa para

o exercício de 2018 de mais de R$ 8
milhões, prevendo dinheiro que só será

arrecadado nos anos seguintes,
ocasionando uma supremacia da receita

com relação à despesa.

TRÂMITE
Cabe aos vereadores decidir em
plenário se mantêm o veto ou não às
emendas. Se decidirem derrubar os
vetos, o prefeito tem 48 horas para
sancionar a lei com as alterações e, se
não o fizer, a proposta pode ser
promulgada pelo presidente da
Câmara.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

Emendas mantidas e emendas vetadas
EMENDAS EXCLUÍDAS

 Emenda nº 001 - Inclui despesa em 2018 e reduz em 2019;
 Emenda nº 002 - Inclui despesas nos exercícios de 2018, 2019, 2020 e 2021, porém reduz

     somente de 2018 e 2019;
 Emenda nº 008 - Inclui despesa em 2018 e reduz em 2019;
 Emenda nº 009 - Inclui despesa em 2018, porem reduz em 2021;
 Emenda nº 011 - Inclui despesa em 2018 e reduz em 2021;
 Emenda nº 012 - Inclui despesa em 2018 e reduz em 2019;
 Emenda nº 013 - Inclui a despesa em 2018, com a importância de RS 50.000,00, porém cancela o dobro

   do valor, ou seja, R$ 100.000,00, no exercício financeiro de 2021.
 Emenda nº 014 - Inclui a despesa em 2018 e reduz em 2019;
 Emenda nº 017 - Inclui despesa em 2018, porém reduz em 2021;
 Emenda nº 022 - Inclui despesa em 2018, porém reduz em 2020;
 Emenda nº 023 - Inclui despesa em 2018, porém deduz de 2021;
 Emenda nº 024 - Inclui valores nos exercícios de 2018, 2019, 2020 e 2021, porém deduz somente no

   exercício financeiro de 2021:
 Emenda nº 025 - Inclui despesa em 2018 e reduz em 2019;
 Emenda nº 026 - Inclui despesa em 201 8 e reduz em 2019;
 Emenda nº 027 - Inclui despesa em 2018 e reduz em 2021;
 Emenda nº 028 - Inclui despesa em 201 8 e reduz em 2020;
 Emenda nº 029 - Inclui despesa em 2018 e reduz em 2019;
 Emenda nº 030 - Inclui despesa em 2018 e reduz em 2019;
 Emenda nº 031 - Inclui despesa em 2018 e reduz em 2020;
 Emenda nº 033 - Inclui despesa em 2018 e reduz de 2019, onde inclusive não tem valor previsto;
 Emenda nº 034 - Inclui despesa em 2018 e reduz em 2021;
 Emenda nº 035 - Inclui despesa em 2018 em reduz em 2021;
 Emenda nº 036 - Inclui despesa em 2018 e reduz em 2021;
 Emenda n” 037 - Inclui despesa em 2018 e reduz em 2021. 

 O Hoje News já havia adian-
tado, na edição do dia 18 deste
mês, que 23 emendas das 37 pro-
postas ao PPA (Plano Plurianual)
2018-2021 haviam sido conside-
radas incorretas pela Prefeitura
e seriam vetadas.

Mas, o que ocorreu, na ver-
dade, após a “premonição” da
nossa reportagem, foi o veto de
24 das 37 emendas. Uma a
mais do que o Hoje havia infor-
mado. A mensagem de veto foi
protocolada na Câmara na últi-
ma sexta-feira, dia 20.

Para as 24 emendas vetadas,
o prefeito deu a mesma justifi-
cativa: que elas propõe a inclu-
são de ações com metas finan-
ceiras para 2018 com verba pre-
vista em exercícios financeiros
subsequentes, o que poderia
render problemas sérios à pre-
feitura com o TCE (Tribunal de
Contas do Estado). De forma es-
pantosa, e que põe em cheque
o conhecimento dos vereadores
é o fato de eles aprovarem todas
as sugestões de emendas sem
muita discussão.

EMENDAS MANTIDAS

 Emenda nº 003: mantida pela prefeitura;
 Emenda nº 004: mantida pela prefeitura;
 Emenda nº 005: mantida pela prefeitura;
 Emenda nº 006: mantida pela prefeitura;
 Emenda nº 007: mantida pela prefeitura;
 Emenda nº 015: mantida pela prefeitura;
 Emenda nº 016: mantida pela prefeitura;
 Emenda nº 018: mantida pela prefeitura;
 Emenda nº 019: mantida pela prefeitura;
 Emenda nº 020: mantida pela prefeitura;
 Emenda nº 021: mantida pela prefeitura;
 Emenda nº 010: mantida pela prefeitura;
 Emenda nº 032: mantida pela prefeitura;

Um veto a mais

 MENSAGEM de veto foi encaminhada à Câmara no dia 20

Um veto a mais
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Prata e bronze
Outras cinco atletas voltaram
para casa com medalhas de
prata e bronze. Sabrina Costa
Rodrigues (poomse, faixa
marrom/vermelha) e Ana
Carolina Stoeberl Bueno
(poomse, faixa verde/azul)
ficaram em segundo lugar e
Laura Valeria Vieira Girioli
(luta, até 59 kg, faixa verde
até marrom), Amanda Soares
da Rosa (poomse, faixa
amarela/laranja) e Ana
Paula Ribeiro dos Santos
(luta, até 49 kg, faixa
vermelha acima) ficaram em
terceiro lugar em suas
categorias. Os taekwondistas
de Cascavel foram
comandados por Eurico
Chagas e Alexandre Lara.

Mais campeões nos Jojups
O futuro do esporte paranaen-

se está reunido em Londrina para
as disputas da Fase Final A da
30ª edição dos Jojups (Jogos da
Juventude do Paraná). A competi-
ção foi aberta sexta-feira e teve
as primeiras disputas no fim de
semana. Já os últimos campeões
serão neste sábado.

Com quase 200 integrantes, a
delegação cascavelense já tem se
destacado. O taekwondo e a nata-
ção foram encerrados no domingo
e os atletas voltaram para casa
com medalhas individuais e com
troféus. Na modalidade de luta, a
equipe masculina foi vice-campeã -
na matéria da edição de ontem, fal-
tou a medalha de ouro conquista-
da por Gabriel Guimarães (luta, até
48 kg, faixa verde até marrom).

Já as taekwondistas de Cas-
cavel retornaram de Londrina
com o troféu de terceiro lugar (16
pontos), atrás da campeã Londri-
na (21 pontos) e do time de Curi-
tiba (18 pontos), dentre 16 mu-
nicípios par ticipantes.

Cinco cascavelenses foram

campeãs dos Jojups: Fabiana
Nayara da Silva Santiago (luta, até
49 kg, faixa verde até marrom),
Sara Wengrat Berwanger (luta, até
55 kg, faixa verde até marrom),
Thays dos Santos Sabino (luta, até
44 kg, faixa verde até marrom),
Maria Eduarda Chagas (luta, até 65
kg, faixa vermelha acima) e Ewellyn
Rayane Cernek (luta, até 63 kg, fai-
xa verde até marrom).

FOTOS: JOJUPS
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No Samba do Crioulo Doido, Stanislaw Ponte-Preta
noticia que “foi proclamada a escravidão”. Na moderna
ópera do governo das gafes, a escravidão foi reproclama-
da, rasgando a Constituição e fazendo pouco das con-
venções internacionais que freiam a ignomínia de explo-
rar o trabalho humano além do que as tradições e leis
capitalistas permitem.

Quando foi promulgada, em 1988, vimos muitos defei-
tos na Constituição. Estava contaminada pelo Big Center
(Centrão, para os íntimos), que governa o Brasil em coali-
zões desde que o ganhou como presente dos ditadores.

O principal deles, a cláusula criminosa que permitiu
ao governo endividar fortemente o Brasil. Outro, não exi-
gir a imediata regulamentação dos justos direitos nela
inscritos. Mas hoje é imperioso defendê-la, para a Carta
Magna do Brasil não ser mais tão pisada, podada e dis-
torcida a ponto de chamarem-na de “Carta Mígnima”.

Em toda a barafunda que o Brasil está virado, a única
notícia realmente confortadora é que as Forças Armadas
silenciaram as vivandeiras, deixando claro que não agi-
rão contra a Constituição. Natural, porque o dever maior
de cada patriota é cumprir fielmente as leis de seu país.

Nada fora da lei pode durar, porque a Justiça terá
que derrubar. Não há como viver em sociedade sem
política e leis. Contristador, porém, é creche queiman-
do, menino atirando em escola, desemprego enlouque-
cendo, governo e Congresso tripudiando sobre a Lei Maior
do país a cada PEC pecaminosa, decreto, norma ou
porcaria. Perdão, portaria!

CRECHE QUEIMADA
E LEIS TRIPUDIADAS

 Reforma política
Perspectivas jurídicas da
reforma política. Esse é o
tema de evento
agendado para o dia 6 de
novembro, a partir das
19h, na Acic em Cascavel.
Em uma promoção do
Iprade, OAB-Cascave,l e
associação comercial, o
evento trará à cidade
alguns dos maiores
especialistas do Estado
em questões ligadas à lei
eleitoral e reforma
política. O evento é
gratuito e aberto a todos
os interessados.
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 “Não podemos aceitar que
tentem sepultar a inocência
das nossas crianças. Nós
não podemos permitir que

levem o erotismo, a
sexualidade para menores

de 18 anos”.

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

A Cascavel de
Ouro, tradicional
evento do
automobilismo
em Cascavel que
neste ano
homenageia os
pioneiros em sua
50ª edição.

Os constantes
bate-bocas
desnecessários
que têm ocorrido
na Câmara de
Vereadores de
Cascavel
durante as
sessões.

Alceu Sperança
Escritor

alceusperanca@ig.com.br

Vereador Misael
Junior, na Tribuna da

Câmara ontem

DIVULGAÇÃO

 Evento da Amic
A Amic Oeste Paraná em
parceria com o Ponto de
Atendimento ao
Empreendedor - Amic
promovem o evento da
MPE - Micro e Pequena
Empresa que será
realizado hoje, às 19
horas, no auditório Emir
Sfair (Centro de
Convenções e Eventos de
Cascavel). Os associados
da Amic e todos os
empreendedores
poderão aperfeiçoar e
potencializar as vendas,
por meio da palestra.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

27
Terça

Curitiba

17 27
Quarta

23
Terça

23
Quarta

13

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

12

CHEIA
04/11 - 03h22

17

CRESCENTE
27/11 - 20h22

MINGUANTE
10/11 - 18h36

NOVA
19/10 - 17h12

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens
Nublado com

chuva e trovoadas
Nublado com

chuva e trovoadas
Nublado com

chuva e trovoadas
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Megasena
Concurso: 1980

12 16 17 18 34 37

Dupla sena
Concurso: 1708

05 14 18 22 26 501º sorteio

01 02 06 15 33 482º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1576

01 02 05 07 08 09 11 12
14 15 16 18 20 21 25

Quina
Concurso: 4513

03 17 26 47 56

Timemania
Concurso: 1097

12 30 36 45 49 57 64
TIME DO UNIÃO SÃO JOÃO/SP

Lotomania
Concurso: 1807

01 11 14 20 27 30 40
42 43 46 54 66 68 75

77 85 89 93 98 99
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5225

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

00703
81785
63550
57945
61010

SÉRIE B
19h15 Juventude x Náutico
21h30 Paraná Clube x Vila Nova

LIBERTADORES
20h15 River Plate x Lanús

COPA SUL-AMERICANA
22h45 Libertad x Racing Club

JOGAM HOJE

CR 7 iguala Messi
Não houve espaço para zebra no

prêmio de melhor jogador do mun-
do da Fifa de 2017. Em cerimônia re-
alizada ontem em Londres, na Ingla-
terra, o português Cristiano Ronaldo
recebeu a condecoração pela quinta
vez na carreira, igualando-se ao ar-
gentino Lionel Messi como recordista
de conquistas do troféu.

Ronaldo obteve 43,16% dos vo-
tos, contra 19,25% de Messi e 6,97%
de Neymar. O brasileiro teve um per-
centual um pouco menor que o de
2015, quando também foi terceiro,
com 7,86%. Entre as mulheres, a elei-
ta foi a holandesa Lieke Martens, que
levou a melhor sobre a estaduniden-
se Carli Lloyd, vencedora em 2016, e
a venezuelana Deyna Castellanos.

Além de 2017, Cristiano já foi elei-
to o melhor do mundo pela Fifa em
2008, 2013, 2014 e 2016 – a primei-
ra ainda pelo Manchester United, as
demais defendendo a camisa do Real
Madrid. Já Messi ganhou a honraria
em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015.

Na temporada 2016/17, que foi

levada em consideração no prêmio
deste ano, Ronaldo faturou a Liga dos
Campeões pelo Real Madrid e foi tam-
bém o artilheiro do torneio, com 12
gols. O português de 32 anos ganhou
ainda o Campeonato Espanhol.

A seleção ideal
O Brasil levou troféus para casa no
prêmio The Best 2017 da Fifa.
Neymar, Marcelo e Daniel Alves
foram eleitos para a seleção da
temporada, também premiada ontem
no evento de gala em Londres. O trio
brasileiro foi escolhido para o Fifa
FIFPro World 11, o onze inicial do
ano 2017. A escalação completa
ficou assim: Buffon; Daniel Alves,
Bonucci, Sergio Ramos, Marcelo;
Modric, Toni Kroos e Iniesta; Messi,
Cristiano Ronaldo e Neymar.
Neymar foi a novidade na lista,
quando comparada com a última
edição da premiação. O atacante do
PSG, o goleiro Buffon e o zagueiro
Bonucci foram as únicas mudanças
em relação aos vencedores do último
ano. Essa premiação é 100%
escolhida por atletas mundo afora.
Jogadores de diversos países votam
em um goleiro, quatro defensores,
três meio-campistas e três atacantes.

O francês Zinedine Zidane foi eleito pela Fifa o melhor técnico de 2017.
Bicampeão da Liga dos Campeões e vencedor da última edição do Campeo-
nato Espanhol, o treinador do Real Madrid superou a concorrência de Massi-
miliano Allegri (Juventus) e Antonio Conte (Chelsea).

Contando a carreira como jogador, esse é o quarto prêmio da Fifa que
Zidane recebe. Nos anos de 1998, 2000 e 2003 o francês foi eleito o melhor
jogador do mundo.

No futebol feminino, a holandesa Sarina Wiegman era a única mulher na
disputa pelo prêmio de melhor técnico e desbancou o groenlandês Nils Niel-
sen e o francês Gerard Precheu.

Outro pro Zidane

FIFA
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Oficina de Mandala
Dia 4 de novembro será
realizada a Oficina de
Mandala em Fios Oito

Pontas, com a facilitadora
Jay Moraes. Será no espaço
Mãe Divina Yôga, Rua Sete

de Setembro, 3.679, Centro.
As inscrições  poderão ser

feitas pelo Whats App  (45)
99928-3533. O valor da
inscrição é R$ 50 e o

material é
por conta da casa.

oOo
Mandala Olho de Deus é

originária do povo
Huilchol, do México e

funciona como um escudo
de proteção.

Quebra Nozes
O espetáculo Quebra Nozes
será apresentado de 3 a 5
de novembro, no Teatro
Municipal de Cascavel.

 A promoção é da Escola de
Dança Class. Toda a renda
será destinada para a Apae

de Cascavel. Ingressos
estarão disponíveis para

venda a partir de amanhã.

Dia Mundial de
Combate à Pólio
24 de outubro é o Dia
Mundial de Combate à

Pólio. Para lembrar a data,
o Rotary - que  soma oito
clubes em Cascavel - vai

realizar várias ações.
Lembrando que foi o

Rotary Club que criou o Zé
Gotinha, lançando uma das

maiores campanhas de
saúde pública no

Brasil, distribuindo
gratuitamente milhões de
vacinas contra a doença.

Dia do Macarrão
Amanhã é comemorado o
Dia Nacional do Macarrão.
A boa pedida é o jantar
que será promovido pelo
Lions Clube de Cascavel.
No cardápio, macarrão
com molho bolonhesa,
branco e brócolis.  Será
dia 28 de outubro, a

partir das 20h, na Rua
Riachuelo, 666.

“Quando deixamos nossa luz
própria brilhar,

inconscientemente damos
às outras pessoas permissão

para fazer o mesmo.”
Nelson Mandela

Em momento
ternura, EMILLY e
o filho BERNADO.
O belo registro é
de RODRIGO
DASSIE

José Fernando de
Oliveira apaga mais

uma velinha hoje. Ele
completa 20 anos.

Felicidades!
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Desde janeiro, a 10ª Regional de
Saúde de Cascavel registrou 147
notificações envolvendo acidentes
com animais peçonhentos. Deste
total, 64 foram com aranhas (na
maioria delas a armadeira e a ara-
nha-marrom).  Os ataques com ara-
nhas respondem por 43% dos ca-
sos no município, e lideram a lista

 Agricultor mostra
a cobra que o

atacou em uma
propriedade rural

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Aílton Santos/Arquivo Hoje

O levantamento traz ainda o número de notificações entre os 25
municípios que englobam a 10ª Regional. Segundo o enfermeiro Marcelo
Furtado, de janeiro até agora foram 624 casos, 347 deles por aranha, 153
por abelha, 50 por serpentes, 31 por lagartas, nove por escorpião e outros
34 acidentes provocados pelas demais espécies. Em todo o ano de 2016, as

notificações chegaram a 796. Vale lembrar que no ano passado um
morador de Guaraniaçu morreu em decorrência de picada de abelha.

Neste ano, nenhum óbito foi registrado.
Cada espécie animal tem uma maneira e um local propício para atacar,

variando também os vários fatores que contribuem para o acidente.
“Apesar de não serem bem conhecidos os fatores que acarretam mudanças

no padrão das populações de animais peçonhentos em um determinado
meio, desequilíbrios ecológicos (ocasionados por desmatamentos, uso
indiscriminado de agrotóxicos, praguicidas e outros produtos químicos,

além de processos de urbanização) e alterações climáticas têm
participação no incremento dos acidentes e, consequentemente,

importância na saúde pública”, explica Furtado.

de notificações, assim como ocor-
reu em todo o ano passado.

Já as abelhas estão na segunda
colocação neste quesito. De janei-
ro até a primeira quinzena de outu-
bro deste ano foram notificados 55
ataques. Em 2016, foram 68. Casos
com serpentes somam oito notifica-
ções até agora, enquanto no ano
passado eram 14. Os tão temidos
escorpiões também estão na lista,
com quatro notificações. As lagartas
representam apenas dois casos. No
levantamento há ainda outros 14
acidentes, que envolvem 17 espéci-
es de animais peçonhentos que pos-
suem veneno de menor gravidade à
saúde humana.

ATAQUES
de animais

peçonhentos

 Na região
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PLACAR DE ONTEM

BRASILEIRÃO
Botafogo ? x ? Corinthians

Extradição de Battisti
A Advocacia-Geral da União (AGU)

enviou hoje (23) ao Supremo Tribunal
Federal (STF) manifestação a favor do
julgamento da extradição do ex-ativista
italiano Cesare Battisti pelo plenário da
Corte por tratar-se de assunto que en-
volve a Presidência da República. O
habeas corpus protocolado no início
deste mês pela defesa do italiano para
evitar decisão do governo brasileiro para
devolvê-lo a seu país está na pauta de
julgamento da Primeira Turma do Su-
premo, que deve se reunir hoje.

Na manifestação ao Supremo, a
AGU argumenta que o ato do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva que per-
mitiu a permanência da Cesare Battisti
é discricionário e pode ser revisto. De
acordo com o parecer, ao julgar o caso
pela primeira vez, em 2009, a Corte não
se manifestou sobre a possibilidade de
ato ser revisto por outro presidente.

“A par do ideário da soberania, rela-
tivamente à extradição, é assente – e
inconteste – que o ato de entrega do
extraditando é exclusivo, de competên-
cia indeclinável do Presidente da Repú-
blica”, sustenta a AGU.

ACIDENTE COM TRÊS MORTOS
Um acidente entre uma ambulância da Secretaria Municipal de
Palotina e um caminhão deixou três pessoas mortas no final da
tarde de ontem na BR-277, em Guarapuava. Outras duas pessoas
ficaram feridas. Todas as vítimas estavam na ambulância.
A ambulância estaria ultrapassando o caminhão, com placas de
Guarapuava, em um trecho de faixa dupla quando bateu na lateral
da carreta. Os corpos foram removidos ao IML (Instituto Médico
Legal de Guarapuava)

PRISÃO NA
FRONTEIRA
O caso voltou à tona no

início do mês, quando Battis-
ti foi preso e indiciado pela
Polícia Federal (PF) pelos

crimes de evasão de divisas
e lavagem de dinheiro. Ele foi

detido em Corumbá (MS),
quando tentava atravessar a
fronteira com a Bolívia com

euros e dólares não declara-
dos, mas ganhou direito de

aguardar o desfecho do
processo em liberdade.

CESARE BATTISTI é acusado de terrorismo na Itália

AGÊNCIA BRASIL
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Moradores de bairros da re-
gião oeste de Cascavel decidiram
se unir e formar uma comissão
para reivindicar melhorias de in-
fraestrutura à população. A pri-
meira reunião foi uma iniciativa
das moradoras Cleucir Debiazi e
Terezinha de Paulo Santos, do Bair-
ro Paulo Godoy. O objetivo foi mo-
bilizar a comunidade e unir esfor-
ços em prol de soluções para os
problemas locais e de toda região.

A mobilização deu certo e já
no primeiro encontro, que acon-
teceu na última sexta-feira (20) no
salão comunitário do Paulo Go-
doy, cerca de 80 pessoas partici-
param. A comissão pretende atu-
ar de forma independente, mas
com o foco voltado aos interes-
ses da comunidade.

Segundo os organizadores, a
comissão visa contribuir para o
andamento dos trabalhos das As-
sociações de Moradores do Pau-
lo Godoy e Santa Cruz e auxiliar o
poder público no levantamento das
prioridades da região oeste. “Além
de criar projetos de melhorias nos
bairros e acompanhamento da
execução de obras nas áreas de
educação, saúde, segurança
pública, transporte, esporte e la-
zer da nossa região”, diz Cleucir.

Unidos por melhorias

Nova reunião

CERCA DE 80 moradores do Paulo Godoy e
Santa Cruz se reuniram para criar a comissão

Assuntos
Segundo a moradora, foi adotada uma dinâmica que após a acolhida da
comunidade e apresentações, os presentes da reunião foram divididos em
cinco grupos de aproximadamente 14 pessoas. Pautas variadas integraram o
debate, mas o setor de saúde foi um dos principais pontos discutidos. Uma
das propostas foi a criação de um Conselho de Saúde local.
Outras pautas apresentadas foram a construção de uma Unidade Paraná
Seguro (UPS) na região, academias da terceira idade, quadras poliesportivas
e manutenção na iluminação pública em algumas ruas. Os moradores prometem
acompanhar de perto as obras da Escola Municipal Ademir Correia Barbosa e
da revitalização da Avenida Tito Muffato. A reforma dos salões comunitários
do Paulo Godoy e Santa Cruz também foi debatida. A questão ecológica
também não passou despercebida e os moradores trataram da separação e
destinação adequada do lixo.

Ainda nesta semana, a comissão deve se
reunir novamente para definir uma agenda

de trabalhos e posteriormente será
informada a toda a comunidade a

 data para uma próxima reunião geral,
quando então se fará o repasse do

andamento das atividades

DIVULGAÇÃO

N  o  velas
 • REDE GLOBO
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

GLOBO • O OUTRO LADO DO PARAÍSO

 • SBT

DIVULGAÇÃO

Clara aceita o pedido de Gael e anuncia sua decisão a Josafá.
Sophia descobre que nas terras de Clara existe uma mina de es-
meraldas e incentiva o casamento do filho. Natanael deixa Elizabe-
th insegura com os comentários sobre Henrique. Jô convida Eliza-
beth para a festa de seu aniversário. Renato se entristece com a
notícia do casamento de Clara. Mercedes reza Clara e tem um
mau pressentimento. Amaral questiona Sophia sobre os termos do
contrato de casamento de Gael e Clara. Estela volta do exterior e
Sophia fica furiosa. Lorena reclama porque Laura não chama Viní-
cius de pai. Clara e Gael se casam. Renato aparece na festa e
Gael tem uma crise de ciúmes. Lívia marca um encontro com Re-
nato. Gael é violento com Clara na noite de núpcias.

MALHAÇÃO
Guto diz a Benê que gosta de estar

com ela, que sugere que o amigo ter-
mine o namoro com Clara. Tato confor-
ta Keyla, que está nervosa com a visita
dos pais de Deco. Samantha ajuda Juca
com o vlog. Nestor e Odaiuá conhecem
Roney, Keyla e Tonico. K1 confronta
MB sobre Lica. Anderson e Tina com-
binam de passar um fim de semana jun-
tos. Benê pede conselhos a Tina e El-
len sobre a relação com Guto.

TEMPO DE AMAR
No Rio, Lucinda diz a Reinaldo que

guardará a medicação de Inácio, e Emília
insinua ao irmão que ele deveria ser o
responsável pelo tratamento do rapaz.
Celeste e Conselheiro falam sobre o ca-
samento de Carolina. Vicente cuida de
Odete, que acarinha o sobrinho. Em
Morros Verdes, Delfina conta a José
Augusto que Fernão tem intenção de
se casar com Tereza, caso ele a assu-
ma como sua filha. Lucinda e Maria
Vitória se encontram no empório no Rio.

Geraldo anuncia a Maria Vitória que Iná-
cio foi dado como morto, e a moça des-
maia nos braços de Lucinda. Celeste
pede que Bernardo encontre uma casa
para ela perto da praia.

PEGA PEGA
Monteiro revela a Antônia que o pe-

rito morreu na época da investigação
do acidente de Mirella. Sandra Helena
não cede ao pedido de Wanderley para
pagar a fiança de Agnaldo. Natália con-
ta a Douglas que viu Tânia beijar Dom
no corredor do hotel. Antônia conta a
Domênico sobre a investigação do aci-
dente de Mirella.

UM CAMINHO PARA O DESTINO
Marisa pergunta a Luiz se a mulher

com a qual se envolveu é mais jovem
que ele. Isabela diz a Carlos que gosta-
ria de conversar com Fernanda para
esclarecer que tudo que disse era men-
tira. Luiz tenta convencer Marisa que
tudo não passou de uma aventura e que
ela é seu grande amor.

BELAVENTURA
Pietra está apavorada diante de

Cedric que a ameaça entregá-la para
ser queimada igual sua mãe. Pietra gri-
ta por socorro e Cedric desfere um tapa
no seu rosto. Enrico agradece Otoniel
por ter acreditado em Pietra. Marion
reclama na prisão sobre o tratamento
que está recebendo. Biniek negocia com
Severo e quer uma garantia. Brione en-
tra apressada e os Errantes a seguram.
Severo encara Biniek.

O RICO E O LÁZARO
Arioque tenta enfrentar Larsa e é

defendido por Shag-Shag. Zelfa pede
para falar com Elga. Arioque se declara
para Shag-Shag. Rabe-Sáris estranha
o ocorrido com Asher na prisão. Asher
conversa com Zac e diz ter aceitado
Deus em sua vida. Zelfa diz que foi pe-
dida em casamento por Zadoque e aca-
ba se sentindo ofendida por Elga. Sam-
mu-Ramat manda Rabe-Sáris ficar lon-
ge de seu caminho.

 • RECORD

Clara tem um mau
pressentimento



Á
ri

es

Bom momento para se concentrar nas
tarefas e até assumir algumas respon-
sabilidades extras. Você deve se sair
melhor se priorizar um serviço que pode
fazer a sós. Cor: vinho.

horóscopo

To
ur

o

Com a Lua em seu paraíso astral, você
conta com jogo de cintura para driblar
qualquer dificuldade. Melhor não con-
tar apenas com a sorte para realizar
um sonho. Cor: amarelo.

Li
br

a

Pode melhorar as finanças se tiver dis-
crição e não comentar com qualquer
um sobre a boa sorte com dinheiro.
Talvez falte pique para as questões da
vida amorosa. Cor: verde.

E
sc

or
pi

ão

Você estará mais idealista, mas precisa
ter cautela antes de investir em algo.
Seja realista ao lidar com dinheiro e
não gaste muito para satisfazer um ca-
pricho. Cor: gelo.

G
êm

eo
s Um familiar pode precisar da sua aju-

da. Quem trabalha com serviço volta-
do para o lar vai contar com boas ener-
gias. Mas faça um esforço se não qui-
ser lidar com cobranças. Cor: branco.

C
ân

ce
r

Hoje, você vai se expressar com faci-
lidade e pode aprender muito trocan-
do experiências com os colegas. Mas
é melhor se concentrar nas tarefas e
deixar as conversas paralelas de lado.
Cor: roxo.

Sa
gi

tá
rio

Esconder suas intenções pode ser
melhor para conquistar um cargo me-
lhor. A família pode dar bons conse-
lhos, mas cabe a você colocá-los em
prática. Cor: preto.

C
ap

ric
ór

ni
o Bom momento para expandir seus in-

teresses, aprender coisas novas e ten-
tar uma abordagem diferente ao cui-
dar das tarefas do dia a dia. Tenha
cautela para não causar um mal-en-
tendido. Cor: vinho.

Le
ão

É hora de se concentrar nas finanças
e prestar atenção a a qualquer oportu-
nidade de engordar o bolso. O astral é
favorável para correr atrás do sonho
da casa própria. Cor: lilás.

V
irg

em

A Lua brilha no seu signo e reforça a
confiança para lidar com qualquer
desafio. Você estará à vontade para
defender suas ideias, mas seja flexí-
vel se quiser evitar atritos em casa.
Cor: amarelo.

A
qu

ár
io

Será mais fácil cortar gastos ou encon-
trar uma forma alternativa de comple-
mentar o orçamento. A relação com os
amigos talvez se torne mais tensa e
pode pintar briga. Cor: laranja.

Pe
ix

es

Os relacionamentos ganham mais im-
portância. Bom momento para fazer
contato com alguém que está longe.
Atenção com rivalidade, principalmen-
te se deseja promoção. Cor: creme.
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Salmo do Dia Salmo 116

Os anjos da humanidade possuem cos-
tumes e leis admiráveis. Devem apren-
der a vibrar positivamente, ter mais
coragem e não se conformar com as
opini?es correntes das massas. Tam-
bém devem ser inimigos da impureza,
da ignorância e da libertinagem. Terão
muito respeito pelos seres humanos,
honrando suas palavras. Essas almas
imortais viveram por muitos séculos se-
guidos aqui na terra. Os anjos terre-
nos nunca poderão transgredir essas
leis, deixando-se dominar pelo anjo con-
trário. Se isso ocorrer, sua missão não
se cumprirá e tudo se voltará contra
eles. A amizade ou mesmo a
união de duas pessoas nasci-
das nos dias governados pelos
anjos da humanidade é uma alian-
ça divina com Deus.

ANJOS DA HUMANIDADEParabéns!

Por cor ou estação?
 Se você tem espaço separar as peças usando as
duas opções otimiza a sua organização: No inverno,
pode separar aqueles casacos que mais utiliza e
colocá-los mais à frente. Isso vai facilitar na hora de
retirar a roupa que procura no closet. Já a separação
por tonalidades e cor é o segundo passo, que você
deve fazer depois de separar as peças por estação.”

Organizar sem mudar tudo
“Aposte em caixas organizadoras. Elas permitem que
você guarde objetos de tamanhos irregulares, que
diferem entre si em questões de tamanho e até
mesmo categoria , indiferente do espaço que tenha.
Mas caso a pessoa tenha pouco espaço disponível e
queira guardar roupas, por exemplo, o ideal é
guardar nas caixas as peças que são menos
utilizadas”

Como manter o guarda-roupa
SEMPRE ORGANIZADO

Para começar, retire o que está
em desuso por mais de dois anos.
Se você não usou neste período, é
difícil voltar a vestir. Exceções
podem ser as peças com valor
sentimental ou as com um design
que impressione.

Ao comprar uma peça nova,
sempre elimine a similar gasta.
Calças jeans e camisetas valem
uma segunda avaliação, afinal,
jeans e camisetas podem ficar
ainda mais charmosos, depois de
muito usados.

Como guardar
bolsas
“Sempre de acordo com o
tamanho, para não estragar o
formato e as alças da peça.
Aquela bolsa pequena,
geralmente as de festa, com alças
frágeis ou muito finas, podem ser
guardadas em uma gaveta por
exemplo. As bolsas que são
utilizadas com mais frequência
devem ficar penduradas na
frente para facilitar a remoção no
momento do uso.”

 Em um armário bem organizado, cada peça
deve estar em seu devido lugar e o mais
exposta possível. É indicado organizar por
modelo: calças, vestidos longos, vestidos
curtos, casacos, tops, saias e por aí.

Organize ainda as peças por situações/
programas. Exemplo: roupas de trabalho,
roupas de sair, roupas da semana, roupas de
fim de semana, de praia, de frio.

Ordene as peças por cores, do claro ao
escuro ou vice-versa. Fundamental, pois deixa
o armário lindo, com tudo harmonioso – e aí
fica mais fácil gostar de tudo!

Você é guarda o pijama na
mesma gaveta do vestido
de festa?  Cuidado! Um
closet mal organizado
conduz à falta de estilo,
pois é muito mais difícil
para quem não visualiza o
que tem conseguir apostar
em novas composições e
ousar em misturas.
Portanto, deixe a preguiça
de lado e mãos à obra.
Confira algumas dicas
essenciais que vão
colaborar para organizar
o guarda-roupa.

REVISTADONNA.CLICRB
Michele Sbardelotto, Marlene Rezzadori, Fran-
cielli Fernanda, Chris Steffens, Inês de Paula,
Leandro Lopes, Adrieli Domingos Barbosa, An-
dressa Zanini e Valerio Tonieto.

Amo ao Senhor, porque ele ouviu a mi-
nha voz e a minha súplica. 2 Porque
inclinou a mim os seus ouvidos; por-
tanto, o invocarei enquanto viver. 3 Os
cordéis da morte me cercaram, e an-
gústias do inferno se apoderaram de
mim; encontrei aperto e tristeza. 4 En-
tão invoquei o nome do Senhor, dizen-
do: Ó Senhor, livra a minha alma. 5 Pie-
doso é o Senhor e justo; o nosso Deus
tem misericórdia. 6 O Senhor guarda
aos símplices; fui abatido, mas ele me
livrou. Volta, minha alma, para o teu re-
pouso, pois o Senhor te fez bem.



Á
ri

es

Bom momento para se concentrar nas
tarefas e até assumir algumas respon-
sabilidades extras. Você deve se sair
melhor se priorizar um serviço que pode
fazer a sós. Cor: vinho.

horóscopo

To
ur

o

Com a Lua em seu paraíso astral, você
conta com jogo de cintura para driblar
qualquer dificuldade. Melhor não con-
tar apenas com a sorte para realizar
um sonho. Cor: amarelo.

Li
br

a

Pode melhorar as finanças se tiver dis-
crição e não comentar com qualquer
um sobre a boa sorte com dinheiro.
Talvez falte pique para as questões da
vida amorosa. Cor: verde.

E
sc

or
pi

ão
Você estará mais idealista, mas precisa
ter cautela antes de investir em algo.
Seja realista ao lidar com dinheiro e
não gaste muito para satisfazer um ca-
pricho. Cor: gelo.

G
êm

eo
s Um familiar pode precisar da sua aju-

da. Quem trabalha com serviço volta-
do para o lar vai contar com boas ener-
gias. Mas faça um esforço se não qui-
ser lidar com cobranças. Cor: branco.

C
ân

ce
r

Hoje, você vai se expressar com faci-
lidade e pode aprender muito trocan-
do experiências com os colegas. Mas
é melhor se concentrar nas tarefas e
deixar as conversas paralelas de lado.
Cor: roxo.

Sa
gi

tá
rio

Esconder suas intenções pode ser
melhor para conquistar um cargo me-
lhor. A família pode dar bons conse-
lhos, mas cabe a você colocá-los em
prática. Cor: preto.

C
ap

ric
ór

ni
o Bom momento para expandir seus in-

teresses, aprender coisas novas e ten-
tar uma abordagem diferente ao cui-
dar das tarefas do dia a dia. Tenha
cautela para não causar um mal-en-
tendido. Cor: vinho.

Le
ão

É hora de se concentrar nas finanças
e prestar atenção a a qualquer oportu-
nidade de engordar o bolso. O astral é
favorável para correr atrás do sonho
da casa própria. Cor: lilás.

V
irg

em

A Lua brilha no seu signo e reforça a
confiança para lidar com qualquer
desafio. Você estará à vontade para
defender suas ideias, mas seja flexí-
vel se quiser evitar atritos em casa.
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A
qu

ár
io

Será mais fácil cortar gastos ou encon-
trar uma forma alternativa de comple-
mentar o orçamento. A relação com os
amigos talvez se torne mais tensa e
pode pintar briga. Cor: laranja.

Pe
ix

es

Os relacionamentos ganham mais im-
portância. Bom momento para fazer
contato com alguém que está longe.
Atenção com rivalidade, principalmen-
te se deseja promoção. Cor: creme.
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ça divina com Deus.
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 Se você tem espaço separar as peças usando as
duas opções otimiza a sua organização: No inverno,
pode separar aqueles casacos que mais utiliza e
colocá-los mais à frente. Isso vai facilitar na hora de
retirar a roupa que procura no closet. Já a separação
por tonalidades e cor é o segundo passo, que você
deve fazer depois de separar as peças por estação.”

Organizar sem mudar tudo
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você guarde objetos de tamanhos irregulares, que
diferem entre si em questões de tamanho e até
mesmo categoria , indiferente do espaço que tenha.
Mas caso a pessoa tenha pouco espaço disponível e
queira guardar roupas, por exemplo, o ideal é
guardar nas caixas as peças que são menos
utilizadas”

Como manter o guarda-roupa
SEMPRE ORGANIZADO

Para começar, retire o que está
em desuso por mais de dois anos.
Se você não usou neste período, é
difícil voltar a vestir. Exceções
podem ser as peças com valor
sentimental ou as com um design
que impressione.

Ao comprar uma peça nova,
sempre elimine a similar gasta.
Calças jeans e camisetas valem
uma segunda avaliação, afinal,
jeans e camisetas podem ficar
ainda mais charmosos, depois de
muito usados.

Como guardar
bolsas
“Sempre de acordo com o
tamanho, para não estragar o
formato e as alças da peça.
Aquela bolsa pequena,
geralmente as de festa, com alças
frágeis ou muito finas, podem ser
guardadas em uma gaveta por
exemplo. As bolsas que são
utilizadas com mais frequência
devem ficar penduradas na
frente para facilitar a remoção no
momento do uso.”

 Em um armário bem organizado, cada peça
deve estar em seu devido lugar e o mais
exposta possível. É indicado organizar por
modelo: calças, vestidos longos, vestidos
curtos, casacos, tops, saias e por aí.

Organize ainda as peças por situações/
programas. Exemplo: roupas de trabalho,
roupas de sair, roupas da semana, roupas de
fim de semana, de praia, de frio.

Ordene as peças por cores, do claro ao
escuro ou vice-versa. Fundamental, pois deixa
o armário lindo, com tudo harmonioso – e aí
fica mais fácil gostar de tudo!

Você é guarda o pijama na
mesma gaveta do vestido
de festa?  Cuidado! Um
closet mal organizado
conduz à falta de estilo,
pois é muito mais difícil
para quem não visualiza o
que tem conseguir apostar
em novas composições e
ousar em misturas.
Portanto, deixe a preguiça
de lado e mãos à obra.
Confira algumas dicas
essenciais que vão
colaborar para organizar
o guarda-roupa.
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Amo ao Senhor, porque ele ouviu a mi-
nha voz e a minha súplica. 2 Porque
inclinou a mim os seus ouvidos; por-
tanto, o invocarei enquanto viver. 3 Os
cordéis da morte me cercaram, e an-
gústias do inferno se apoderaram de
mim; encontrei aperto e tristeza. 4 En-
tão invoquei o nome do Senhor, dizen-
do: Ó Senhor, livra a minha alma. 5 Pie-
doso é o Senhor e justo; o nosso Deus
tem misericórdia. 6 O Senhor guarda
aos símplices; fui abatido, mas ele me
livrou. Volta, minha alma, para o teu re-
pouso, pois o Senhor te fez bem.
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Moradores de bairros da re-
gião oeste de Cascavel decidiram
se unir e formar uma comissão
para reivindicar melhorias de in-
fraestrutura à população. A pri-
meira reunião foi uma iniciativa
das moradoras Cleucir Debiazi e
Terezinha de Paulo Santos, do Bair-
ro Paulo Godoy. O objetivo foi mo-
bilizar a comunidade e unir esfor-
ços em prol de soluções para os
problemas locais e de toda região.

A mobilização deu certo e já
no primeiro encontro, que acon-
teceu na última sexta-feira (20) no
salão comunitário do Paulo Go-
doy, cerca de 80 pessoas partici-
param. A comissão pretende atu-
ar de forma independente, mas
com o foco voltado aos interes-
ses da comunidade.

Segundo os organizadores, a
comissão visa contribuir para o
andamento dos trabalhos das As-
sociações de Moradores do Pau-
lo Godoy e Santa Cruz e auxiliar o
poder público no levantamento das
prioridades da região oeste. “Além
de criar projetos de melhorias nos
bairros e acompanhamento da
execução de obras nas áreas de
educação, saúde, segurança
pública, transporte, esporte e la-
zer da nossa região”, diz Cleucir.

Unidos por melhorias

Nova reunião

CERCA DE 80 moradores do Paulo Godoy e
Santa Cruz se reuniram para criar a comissão

Assuntos
Segundo a moradora, foi adotada uma dinâmica que após a acolhida da
comunidade e apresentações, os presentes da reunião foram divididos em
cinco grupos de aproximadamente 14 pessoas. Pautas variadas integraram o
debate, mas o setor de saúde foi um dos principais pontos discutidos. Uma
das propostas foi a criação de um Conselho de Saúde local.
Outras pautas apresentadas foram a construção de uma Unidade Paraná
Seguro (UPS) na região, academias da terceira idade, quadras poliesportivas
e manutenção na iluminação pública em algumas ruas. Os moradores prometem
acompanhar de perto as obras da Escola Municipal Ademir Correia Barbosa e
da revitalização da Avenida Tito Muffato. A reforma dos salões comunitários
do Paulo Godoy e Santa Cruz também foi debatida. A questão ecológica
também não passou despercebida e os moradores trataram da separação e
destinação adequada do lixo.

Ainda nesta semana, a comissão deve se
reunir novamente para definir uma agenda

de trabalhos e posteriormente será
informada a toda a comunidade a

 data para uma próxima reunião geral,
quando então se fará o repasse do

andamento das atividades

DIVULGAÇÃO

N  o  velas
 • REDE GLOBO
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GLOBO • O OUTRO LADO DO PARAÍSO

 • SBT

DIVULGAÇÃO

Clara aceita o pedido de Gael e anuncia sua decisão a Josafá.
Sophia descobre que nas terras de Clara existe uma mina de es-
meraldas e incentiva o casamento do filho. Natanael deixa Elizabe-
th insegura com os comentários sobre Henrique. Jô convida Eliza-
beth para a festa de seu aniversário. Renato se entristece com a
notícia do casamento de Clara. Mercedes reza Clara e tem um
mau pressentimento. Amaral questiona Sophia sobre os termos do
contrato de casamento de Gael e Clara. Estela volta do exterior e
Sophia fica furiosa. Lorena reclama porque Laura não chama Viní-
cius de pai. Clara e Gael se casam. Renato aparece na festa e
Gael tem uma crise de ciúmes. Lívia marca um encontro com Re-
nato. Gael é violento com Clara na noite de núpcias.

MALHAÇÃO
Guto diz a Benê que gosta de estar

com ela, que sugere que o amigo ter-
mine o namoro com Clara. Tato confor-
ta Keyla, que está nervosa com a visita
dos pais de Deco. Samantha ajuda Juca
com o vlog. Nestor e Odaiuá conhecem
Roney, Keyla e Tonico. K1 confronta
MB sobre Lica. Anderson e Tina com-
binam de passar um fim de semana jun-
tos. Benê pede conselhos a Tina e El-
len sobre a relação com Guto.

TEMPO DE AMAR
No Rio, Lucinda diz a Reinaldo que

guardará a medicação de Inácio, e Emília
insinua ao irmão que ele deveria ser o
responsável pelo tratamento do rapaz.
Celeste e Conselheiro falam sobre o ca-
samento de Carolina. Vicente cuida de
Odete, que acarinha o sobrinho. Em
Morros Verdes, Delfina conta a José
Augusto que Fernão tem intenção de
se casar com Tereza, caso ele a assu-
ma como sua filha. Lucinda e Maria
Vitória se encontram no empório no Rio.

Geraldo anuncia a Maria Vitória que Iná-
cio foi dado como morto, e a moça des-
maia nos braços de Lucinda. Celeste
pede que Bernardo encontre uma casa
para ela perto da praia.

PEGA PEGA
Monteiro revela a Antônia que o pe-

rito morreu na época da investigação
do acidente de Mirella. Sandra Helena
não cede ao pedido de Wanderley para
pagar a fiança de Agnaldo. Natália con-
ta a Douglas que viu Tânia beijar Dom
no corredor do hotel. Antônia conta a
Domênico sobre a investigação do aci-
dente de Mirella.

UM CAMINHO PARA O DESTINO
Marisa pergunta a Luiz se a mulher

com a qual se envolveu é mais jovem
que ele. Isabela diz a Carlos que gosta-
ria de conversar com Fernanda para
esclarecer que tudo que disse era men-
tira. Luiz tenta convencer Marisa que
tudo não passou de uma aventura e que
ela é seu grande amor.

BELAVENTURA
Pietra está apavorada diante de

Cedric que a ameaça entregá-la para
ser queimada igual sua mãe. Pietra gri-
ta por socorro e Cedric desfere um tapa
no seu rosto. Enrico agradece Otoniel
por ter acreditado em Pietra. Marion
reclama na prisão sobre o tratamento
que está recebendo. Biniek negocia com
Severo e quer uma garantia. Brione en-
tra apressada e os Errantes a seguram.
Severo encara Biniek.

O RICO E O LÁZARO
Arioque tenta enfrentar Larsa e é

defendido por Shag-Shag. Zelfa pede
para falar com Elga. Arioque se declara
para Shag-Shag. Rabe-Sáris estranha
o ocorrido com Asher na prisão. Asher
conversa com Zac e diz ter aceitado
Deus em sua vida. Zelfa diz que foi pe-
dida em casamento por Zadoque e aca-
ba se sentindo ofendida por Elga. Sam-
mu-Ramat manda Rabe-Sáris ficar lon-
ge de seu caminho.

 • RECORD

Clara tem um mau
pressentimento
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

SHOPPING JL

SHOPPING WEST SIDE
 Tempestade - Planeta em Fúria

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

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

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

 Blade Runner
Sala 1: Qui a Qua 21h

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

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

 Capitão Cueca
Sala 3: Qui a Qua, 14h10

 Além da Morte
Sala 4: Qui a Qua, 14h30 - 16h40 - 19h - 21h10
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NOTIFICAÇÕES EM CASCAVEL
Serpente Aranha Escorpião Lagarta Abelha Outros Total

2016 14 120 4 4 68 11 221
2017 8 64 4 2 55 14 147

Para evitar que acidentes com animais peçonhentos ocorram, especi-
almente no verão, que é quando os riscos aumentam por conta das al-
tas temperaturas que provocam o aparecimento destas espécies em
maior volume, Furtado lembra que não se deve colocar as mãos em to-
cas ou buracos na terra, ocos de árvores, entre espaços situados em
montes de lenhas ou pedras, e se necessário for utilizar EPIs (Equipa-
mentos de Proteção Individual).  “Orientamos também olhar sempre com
atenção o local de trabalho e os caminhos a percorrer, no amanhecer e
no entardecer, evitar a aproximação da vegetação muito próxima ao chão,
gramados ou até mesmo jardins, pois é nesse momento que serpentes
estão em maior atividade, não mexer em colmeias e vespeiros, inspeci-
onar roupas, calçados, toalhas de banho e de rosto, roupas de cama,
panos de chão e tapetes, antes de usá-los, afastar camas e berços das
paredes e evitar pendurar roupas fora de armários”, orienta.

O que fazer?
Após acidentes com animais

peçonhentos, a vítima deverá ser
encaminhada o mais rápido possível
para uma unidade de saúde (UBS ou
UPA) mais próxima. Caso o paciente

não consiga se locomover até o
local, a orientação é de que o SAMU
(Serviço de Atendimento Médico de

Urgência) seja acionado.
“Todo paciente deve ser atendido
por médico para o diagnóstico e

indicação do tratamento. Caso seja
necessária soroterapia, o paciente
será encaminhado para o Hospital

Universitário do Oeste do Paraná, em
Cascavel, local referência para todos

os soros (anticrotálico,
antibotrópico,  antielapídico, 

antiescorpiônico, antiaracnídico e
antilonômico)”, comenta o

enfermeiro, que faz ainda uma
recomendação: “Todos os pacientes

submetidos à soroterapia devem ser
hospitalizados para monitoramento

da evolução e possível
aparecimento de reações adversas
ao antiveneno, avaliação da eficácia

da soroterapia e verificação da
ocorrência de complicações locais e/

ou sistêmicas”, explica.

Como se proteger

Acúmulo de lixo pode
atrair animais

PEÇONHENTOS


