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Ocupação irregular
A história de um suposto caso de tráfico internacional de pessoas revelou outro esquema
ilegal. Maria Queiroz, conhecida como Maria Paraguaia, mora irregularmente em um imóvel público da Cohapar, mas que estava cedido à Prefeitura de Cascavel. A mulher, que
está presa, teria recebido o imóvel para realização de trabalhos sociais, mas apenas
residia no local. O Município de Cascavel anunciou que irá devolver o imóvel à Cohapar.
z Pág. 09
FÁBIO DONEGÁ

Temer: “a verdade venceu”

AGÊNCIA BRASIL

Um dia após o plenário da Câmara ter rejeitado a segunda denúncia apresentada contra o presidente Michel Temer pela Procuradoria-Geral da República (PGR),
o presidente da República publicou nas redes sociais um vídeo
afirmando que o Brasil teve suas
“instituições testadas de forma
dramática nos últimos meses” e
que “no fim, a verdade venceu”.
No vídeo divulgado na tarde de
ontem, Temer agradeceu aos parlamentares que reafirmaram o
compromisso com o governo na votação de anteontem e disse que
agora é hora de ter foco no que interessa ao povo brasileiro. Para o
presidente, “a normalidade do país
nunca foi afetada e agora prossegue ainda mais forte”.
Segundo ele, uma ponte para o

PRESIDENTE
TEMER disse uma
ponte sólida e resistente
está em construção
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com resultados visíveis. Ao citar os
resultados, Temer falou da retomada do crescimento da economia
após um período de recessão e a
queda da inflação e dos juros.

futuro “sólida, firme e resistente”
está em construção. Ele segue dizendo que essa ponte começou a
ser construída em 2015 e que hoje
é realidade na vida dos brasileiros
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O garoto Rawel de Souza Lima, de sete anos, conhecido como
“Bombeirinho”, teve uma tarde emocionante ontem. A equipe de
Cascavel que participará do Paranaense de Ginástica Rítmica nas
categorias infantis fez uma apresentação para Rawel, que há dois
anos está em tratamento contra um câncer. A festa foi completa
com a presença de dois soldados do Corpo de Bombeiros.
z Pág. 28
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FCC se despede de casa

Baixa infestação de Aedes
SECOM

Iniciado na segunda-feira (23)
e concluído quarta-feira (25), o 4º
ciclo do LirAa deste ano apontou
índice de 0,7% de infestação, segundo os dados divulgados nesta tarde (26) pela Secretaria de
Saúde, por meio do Setor de Controle de Endemias. O último Levantamento Rápido do Índice de
Infestação do Aedes aegypti deste ano inspecionou 4.321 imóveis, divididos em dez estratos.
O índice é considerado baixo, de
acordo com o Programa Nacional
de Controle da Dengue do Ministério da Saúde.
Os estratos 2 e 8 tiveram o
índice de infestação mais elevado, chegando a 1,4% e 1,2% respectivamente. São as regiões do
Sanga Funda, Jesuítas, Tarumã,
Interlagos, Barcelona, Julieta Bueno, Tocantins, Melissa, Brazmadeira, Alvorada e do Pioneiros Catarinenses, Acácia, Neva, Vila Tolentino, Parque São Paulo, Parque
Tarquínio, Maria Luiza, Itamaraty,
que ficaram acima do índice preconizado pelo MS, que é de até
1% de infestação.

LEVANTAMENTO foi feito entre segunda e quarta-feira

CRIADOUROS

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, Beatriz Tambosi, o lixo e
outros resíduos sólidos lideram os criadouros com maior prevalência chegando
a 36,70%. “Em seguida temos os depósitos móveis com 23,30% dos
criadouros, seguido por pneus e outros materiais rodantes (16,70%) e
depósitos ao nível de solo (13,30%). Depósitos naturais, depósitos fixos e
depósitos elevados ligado à rede têm prevalência de 3,30% cada”, detalha.
Beatriz alerta que, apesar do índice ser considerado de baixo risco para epidemia, é
importante registrar que o clima interfere diretamente no comportamento e na
reprodução do vetor, o que influencia na queda dos índices no período.

Temporada na qual disputou a Série Ouro do futebol profissional e os
campeonatos estaduais sub-15 e sub17, e disputa ainda o Paranaense Sub19 (está na 3ª fase) e a Taça FPF, o
ano de 2017 chega ao fim como mandante para o FC Cascavel na manhã
deste domingo, quando receberá o
Maringá FC para a primeira partida da
decisão da Taça FPF, às 11h, no Estádio Olímpico. O jogo de volta será na
casa do adversário, no Norte do Estado, no próximo fim de semana.
O jogo deve selar o “fechamento” do estádio cascavelense no ano,
já que a equipe sub-19 do FCC tem
suas partidas como mandante marcada para o campo da Coopavel.
Na decisão, o FC Cascavel busca
abrir vantagem para encerrar um jejum de cinco partidas sem vitórias. O
último triunfo foi no dia 10 de setembro, na penúltima rodada da fase classificatória, sobre a Portuguesa Londri-

nense, em partida realizada em Toledo. Depois, os cascavelenses empataram com o Maringá FC no fechamento da 1ª fase e duas vezes com
Operário e Rio Branco, nas quartas
de na semifinal, tendo passado pelos
adversários nos pênaltis. “Se for para
ser campeão nos pênaltis, que seja”,
disse o técnico Rodrigo Cabral após
passar pelo time de Paranaguá.
Para o primeiro jogo da decisão as
dúvidas do treinador para montar a
equipe são o zagueiro Layo e o meia
Tocantins, que deixaram o campo
com dores no último domingo.

Sub-19
O FC Cascavel Sub-19 terá
uma “final” neste sábado
contra o Andraus, às 15h30,
em Campo Largo. É desta
maneira que o treinador Ivan
Mororo Alves quer que os
jogadores encarem a partida.
“É um jogo chave para nossa
classificação”. O confronto é
válido pelo Campeonato
Paranaense da categoria.

I ngressos
Para o jogo decisivo deste domingo, o último do FC Cascavel em
casa na temporada, a diretoria cascavelense manteve a entrada livre
para o público, mediante a doação de um quilo de alimento não
perecível. Desta vez, tudo o que for arrecadado será destinado à
Apae. No último domingo, foram arrecadados 650 quilos de alimentos, que foram repassados ao Provopar.
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AS EQUIPES

Um dia
especial
na GR
A equipe de Cascavel participará do Paranaense de Ginástica Rítmica com duas equipes em
Toledo, nas categorias pré-infantil e infantil. As meninas realizaram ontem o último treino antes
de seguir para a cidade vizinha. A
atividade, realizada no Ginásio do
Sesi, foi em clima de competição
e sob emoção.
Tudo porque as ginastas apresentaram as séries que exibirão
no Estadual exclusivamente para
o jovem Rawel de Souza Lima, de
7 anos de idade. O bombeirinho,
como é conhecido o jovem devido à sua paixão pelo Corpo de
Bombeiros, é morador de Formosa do Oeste e há dois anos realiza tratamento contra o câncer na
Uopeccan em Cascavel.

FOTOS: FÁBIO DONEGÁ
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As equipes do Tuiuti/Cascavel contarão
com dez atletas no Paranaense em Toledo.
Serão cinco na categoria pré-infantil: Elisa
Longo, Julia de Souza Lara, Ana Clara dos
Santos, Luana Gonçalves Monteiro e
Rafaela Stump Zawoski; e cinco na infantil:
Camila Larissa Geraldi, Letícia Farias da
Silva, Mariana Batista, Giovana Rafaela
Souza e Rafaela Eduarda Trebien Fereira.
Elas serão comandadas pela técnica
Margarete de Oliveira e auxiliadas por
Maiara Machado. “As meninas do préinfantil têm 9 e 10 anos de idade e as do
infantil têm 11 anos. Para as mais novas será
a estreia na competição, que não tem nada
de recreativa. Vale troféu e medalha. Já para
a equipe infantil é preparação para o
Brasileiro, no qual ela ficaram em terceiro
lugar no ano passado”, diz Margarete.

Denúncia da Comissão
Toda a documentação também foi protocolada no MP pelos vereadores
Paulo Porto, Policial Madril e Celso Dal Molin, na manhã de ontem. Para
os legisladores, é necessário ressarcimento dos cofres públicos e a punição
dos responsáveis com relação aos quilômetros pagos e que não foram
feitos nos anos anteriores. O prejuízo, contando os últimos cinco anos,
pode somar até R$ 10 milhões.
“Como foi possível que durante cinco anos os fiscais responsáveis pelo
setor não perceberam que a prefeitura estava sendo lesada em dois mil
quilômetros por dia? Como foi possível as empresas não terem se dado
conta que estavam recebendo R$ 2 milhões a mais por ano do que
efetivamente era rodado pelos veículos?”, questionou Paulo Porto,
presidente da Comissão de Educação da Câmara.

ARQUIVO

Transporte escolar AMEAÇA DE PARAR
que, no início da gestão, a
rural já acumula Lembrando
administração não encontrou
investigações no documentos com relação à fiscalização
transporte escolar rural nos anos
Ministério Público do
anteriores. E por isso resolveu fazer o

Nova licitação

Está prevista para ano que vem uma nova licitação do transporte escolar rural em Cascavel. E, para a Câmara de Vereadores, há
necessidade de algumas mudanças no edital. Seria necessário o
rastreamento das linhas para inibir que as empresas superfaturem
a quilometragem. E também o desmembramento dos blocos de
linhas, abrindo a licitação para novas empresas e assim permitir,
também, mais economia. Eles também sugerem a presença de
monitores nos veículos, especialmente nas linhas mais distantes.
“Fica claro que a Semed foi transformada em um balcão de negócios pela antiga gestão. Esta já é a sexta denúncia envolvendo a
secretaria apresentada ao Ministério Público. Outras investigações
estão sendo realizadas”, lembrou o vereador Celso Dal Molin.

“Eu admiro ela, mas nunca tinha visto de per to. Gostei das
apresentações”, disse Rawel,
que levou um desenho de presente à professora Margarete de Oliveira, técnica das meninas, e
também recebeu um presente
das ginastas - uma camisa.
A festa foi completa com a pre-

sença de dois soldados do Corpo de Bombeiros, que já havia
feito a alegria de Rawel em seu
último aniversário. Desta vez, os
três saíram dar uma volta na quadra no caminhão da corporação,
pois o jovem não se contentou somente em apertar o botão de acionamento das sirenes e giroflex.

05

levantamento, que demandou seis meses
de estudo. E como a quilometragem deu
a menos do que a que deveria ser feita,
a prefeitura quer pagar as empresas
contratadas conforme a medição. Ou
seja, menos que o previsto em contrato.
Porém, as contratadas não estão
aceitando e a informação é de que
ameaçam parar a partir do dia 30. A
Secretaria de Educação pretende, se for
preciso, acionar a Justiça para fazer o
pagamento. As empresas não aceitam a
alegação de que estão fazendo
quilômetros a menos e negam que vão
paralisar os serviços.
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Fiscais na
promotoria
Estão marcadas para o dia 13
do próximo mês depoimentos de
dois fiscais da Secretaria de Educação na 7ª Promotoria. Eles eram
responsáveis por “assinar” documentos atestando que a quilometragem do transporte escolar era
cumprida na gestão anterior.
A informação é de que os dois
trabalhadores já receberam a intimação por parte do Ministério Público e vão prestar esclarecimentos. A oitiva faz parte de uma investigação nova que foi aberta pelo
MP, que ainda não se tornou inquérito civil. Trata-se de um procedimento preparatório, porém, outras
informações não foram repassadas porque, de acordo com a assessoria do promotor Sérgio Machado, o processo é sigiloso.
A informação é de que o procedimento foi levantado a partir da
entrega da documentação a respeito da fiscalização feita neste ano.
O levantamento apontou disparidade no que está em contrato e o que

realmente é circulado pelas duas
empresas contratadas para o transporte: mais de 1,5 mil quilômetros
a menos rodados por dia.
Cabe lembrar que tramita também, já na Justiça, processo que
denuncia Edgar Bueno – ex-prefeito
– e Valdecir Nath – ex-secretário de
Educação por conta do contrato firmado com as empresas Transtusa
e RF Oliveira, que atualmente são
responsáveis pelo transporte escolar rural. O processo também corre
em segredo de Justiça na 4ª Vara
Criminal e, apesar da informação
ser de que está para sair a sentença, a Justiça não divulga nada de
forma oficial.
ASSESSORIA

 Reportagem: Tatiane Bertolino

Comissão
protocolou
documentação
ontem
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Repassando
experiência
ARQUIVO ATLETA

Canoísta da seleção permanente de canoagem velocidade desde
2014, o cascavelense Vitor Hugo
Voigt Navarro esteve ontem no colégio no qual cursou o ensino médio
para contar um pouco de sua experiência como atleta de alto rendimento aos alunos do Colégio Estadual Costa e Silva, no Bairro Maria
Luiza, em Cascavel. Antes, ele já
havia falado sobre a canoagem e sua
trajetória no esporte aos alunos da
Escola Municipal Diva Vidal, aonde
também estudou, no mesmo bairro.
“Eu era mais um aqui, correndo
pelos corredores, até que minha
mãe começou a me levar no lago
para treinar canoagem. Treinei um
pouco e parei, mas um dia ela me
levou até lá ‘pelas orelhas’ e não
parei mais de treinar”, brincou Vítor, de 18 anos de idade.
Para ele, a rotina de treinos começou em 2009, mas foi a partir
de 2012 que tomou gosto pelo esporte. “Fui convocado para o primeiro e o segundo Estágio de Formação de Jovens Promessas, no Rio
de Janeiro e em São Paulo. Vislumbrei-me e naquele ano tive meu pior
resultado no Brasileiro, com um
sexto lugar. Já em 2013 fiz minha
primeira viagem internacional e
tudo mudou. Para as competições
fora do País a Confederação paga
tudo. Viajei para Festival Olímpico
da Juventude na Austrália no maior
avião do mundo, fiquei em hotel cinco estrelas, ganhei um tênis que
nunca tive condições de compra-lo
e conheci lugares e coisas incríveis. Vi que aquilo era o que eu queria fazer da vida”, lembra o jovem.

Dificuldades
Depois, Vitor passou por mais 14 países como
atleta da seleção brasileira. O último foi o
Equador, no mês passado. Entretanto, nem tudo
são louros no esporte. O jovem lembrou-se dos
sacrifícios que teve que fazer, como morar
sozinho em Curitiba aos 15 anos de idade e ter
que aprender obrigado a fazer deveres
domésticos e a lidar com a saudade dos
familiares. “Sou ruivo e até hoje sou
desengonçado, então os demais me pegavam
‘pra cristo’. Foi um período complicado e no
qual pensei em desistir. Não o fiz e por isso
venho aqui hoje, para mostrar que qualquer um
de vocês pode ser o que quiser na vida, basta
não desistir nos momentos difíceis”.

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

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

1- 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
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 27 de outubro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Expectativa Giro Político
pela reforma

politica@jhoje.com.br

Outra mudança

Outra mudança cogitada é a respeito do secretário de
Saúde, Rubens Griep. Ele ainda não confirmou, aliás,
ninguém confirmou, mas fontes relataram à nossa
reportagem que ele entregou ontem o pedido de demissão
ao prefeito Leonaldo Paranhos. Ele e o prefeito ficaram
em reunião ao longo da tarde, e até o fechamento desta
edição a informação da saída não foi confirmada. Vamos
aguardar o desvendar do mistério.

Falando com
Rubens...

PREFEITO LEONALDO Paranhos diz que mudanças darão mais eficiência

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
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A expectativa é de que
proposta da reforma política formulada pelo prefeito Leonaldo Paranhos
seja protocolada na Câmara de Vereadores hoje.
O projeto será encaminhado por meio do líder
de governo na Câmara,
Alécio Espínola. Apesar
da informação recebida
pela nossa reportagem,
o prefeito Leonaldo Paranhos não confirmou encaminhamento nesta data
e disse que pretende fa-

ANTIDROGAS

zer esse encaminhamento até o fim do mês.
“Desde o início da
gestão propomos um tripé de economia, transparência e eficiência. Já
fizemos uma grande economia desde o início do
ano, trabalhamos pela
transparência e essa
mudança é para trazer
mais eficiência à gestão”, afirma o prefeito.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Arquivo

Uma das mudanças cogitada é de que o vereador Rômulo
Quintino assuma a Secretaria Antidrogas. A informação não
foi confirmada oficialmente, mas ao ser questionado quando
deve assumir a secretaria, Rômulo respondeu que “não, que
a reforma ainda não foi votada”.
Se Rômulo sair, quem assume o lugar dele, a princípio, seria
Nei Haveroth, que está à frente da Cohavel.

Rubens, por telefone, disse
que não havia nada
definido porque ele
precisava, ainda, conversar
com o prefeito a respeito.
E que falar antes de “bater
o martelo” geraria um
desgaste desnecessário.
Rubens chegou ontem à
tarde de Brasília, onde
estava a trabalho, e
conversou com a gente por
telefone, no fim da tarde.

66 anos
Quando novembro chegar,
Cascavel completará 66
anos. Jovem em idade, mas
madura na sua posição

geopolítica no estado e
gigante em números. Afinal,
é a quinta maior população,
a quarta melhor economia
para investimentos e carrega
o título de capital da região
mais produtiva do país.

Campanha
E para comemorar a data, a
Secretaria de Comunicação
já colocou no forno a
produção de vídeos que
enaltecem o que Cascavel
tem de melhor: a coragem
dos pioneiros, a
combinação de diversas
culturas e a força do
trabalho. O material será
exibido na mídia
convencional e vai entrar
forte nas redes sociais.

EXPOSIÇÃO NACIONAL
A Secom também aproveita a transmissão da corrida
“Cascavel de Ouro 50 anos” pela BandSports, no próximo
dia 5, para exibir em rede nacional um VT de um minuto
mostrando as potencialidades da cidade. A prova,
histórica, será mostrada ao vivo para todo o país e para
mais uma dúzia de países.
z Foi cancelada a licitação que ocorreria no dia 8 de
novembro para a reforma da Avenida Tito Muffato em
Cascavel.
z De acordo com a secretaria de obras, há necessidade
de adequações nos projetos. O apontamento foi feito pelo
TCE (Tribunal de Contas do Estado).
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É NAS PEQUENAS COISAS
QUE ESTÁ A NOSSA FORÇA
Tenho aproveitado duas frases de Madre Teresa de Calcutá para motivar-me na consecução de determinados projetos. São elas: “se
você não puder alimentar cem pessoas, alimente pelo menos uma”; e, “não espere por grandes líderes, faça você mesmo, pessoa a pessoas. Seja leal às ações pequenas porque é
nelas que está a sua força”.
É certo que uma pequena boa atitude pode parecer ínfima em meio a tantas adversidades que
afligem o ser humano.
É certo também que há pessoas que possuem
talentos superiores aos nossos e desenvolvem trabalhos muito mais expressivos. Porém, toda a boa
atitude é importante. Deus concede a cada um, por
sua graça, dons que podemos colocar à serviço de
outras pessoas. Todos nós temos talentos, alguns
mais outros menos, o que não podemos fazer é
enterrá-los, escondê-los, assim como fez o servo
inútil na Parábola dos Talentos (Mt 25, 14-30).
Por mais insignificante que possa parecer aquilo
que você faz, por menor que pareçam os efeitos
de suas obras, continue fazendo mesmo assim, o
mundo precisa de gente que multiplique boas
ações, pessoa a pessoa. Seja fiel no pouco e Deus
te confiará mais.

Carmen Lúcia,
presidente do STF

NOTAS
z Estátua Havan

z Escola de Governo

A Estátua da Liberdade que
representa a rede de lojas
Havan, deve chegar a
Cascavel hoje. A estrutura
que possuí 35 metros de
altura integrará a 105º
filial, que está sendo
construída na Avenida
Tancredo Neves e têm
previsão de inauguração
para 25 de novembro.
Segundo o engenheiro da
Havan, Carlos Schlipke, a
chuva pode mudar a hora
ou data de chegada
do monumento.

Com muito trabalho e
ajustes para fazer com a
programação do
aniversário de 66 anos de
Cascavel, o prefeito
Leonaldo Paranhos
transferiu a edição
especial da Escola de
Governo para o dia 7,
terça-feira. Inicialmente
programada para hoje, a
escola vai apresentar as
mais de 60 ações da
administração que
marcarão o 66º
aniversário de Cascavel.

Os preparativos
para a edição de
aniversário do
Município de
Cascavel neste
ano e que vai
resgatar o
tradicional
Fercapo.

Jeandré C. Castelon
Advogado, pós-graduado em Cultura
Teológica e membro da Pastoral Familiar
(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Cascavel
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“Continua havendo
mulheres mortas, e
não apenas pelos
companheiros ,
mortas por uma
sociedade que não vê
que a mulher não é a
causadora do
feminicídio, que é um
homicídio causado
somente por ela ser
mulher”

A falta de
controle da antiga
gestão que,
mesmo sabendo,
permitiu que
imóveis fossem
ocupados de
forma irregular no
Cascavel Velho.
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Problema
rubro-negro

O zagueiro Réver se transformou
em mais um problema para o Flamengo na reta final da temporada. O capitão rubro-negro deixou o clássico
contra o Fluminense ainda no primeiro tempo depois de uma entorse severa no joelho direito. Um exame de
imagem confirmou o diagnóstico esperado pelo departamento médico. O
defensor, inclusive, corre o risco de
não jogar mais em 2017.
Réver teve constatada lesão no ligamento colateral medial. O tratamento já foi iniciado. Por enquanto, não há
necessidade de cirurgia. Só que o prazo de recuperação é de cerca de um
mês e meio, o que inviabiliza a continuidade do jogador no ano. Tudo depende da evolução a partir de agora.
O departamento médico do Flamengo não costuma estipular prazo
de retorno sobre os atletas. O prognóstico envolvendo o zagueiro, no

entanto, está longe de ser dos mais
otimistas. O problema com Réver
vem logo depois de o colombiano
Orlando Berrío receber a notícia de
que só voltará aos campos, no mínimo, em oito meses.
O atacante sofreu ruptura do tendão patelar do joelho esquerdo, passou por cirurgia e já iniciou o trabalho
de fisioterapia. Com uma série de obstáculos médicos ao término da temporada, incluindo um edema na coxa
de Paolo Guerrero, o Flamengo tenta
se remontar. Falta pouco tempo e são
as escassas as opções para tentar
encerrar 2017 por cima.

Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

Time
Corinthians
Palmeiras
Santos
Grêmio
Cruzeiro
Botafogo
Flamengo
Vasco
Atlético-PR
Atlético-MG
Chapecoense
Bahia
Fluminense
São Paulo
Sport
Avaí
Vitória
Ponte Preta
Coritiba
Atlético-GO

SÉRIE A
PG
59
53
53
50
47
47
46
43
41
41
38
38
38
37
35
34
33
32
32
26

J
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V
17
16
14
15
13
13
12
12
11
11
11
10
9
10
9
8
9
8
8
7

E
8
5
11
5
8
8
10
7
8
8
5
8
11
7
8
10
6
8
8
5

D
5
9
5
10
9
9
8
11
11
11
14
12
10
13
13
12
15
14
14
18

GP
40
46
32
43
36
39
40
31
37
36
36
39
39
39
36
20
38
30
28
28

GC
20
31
20
26
28
32
29
39
37
36
43
40
40
42
43
35
47
40
38
47

31
SG
20
15
12
17
8
7
11
-8
0
0
-7
-1
-1
-3
-7
-15
-9
-10
-10
-19

31ª RODADA
17h
19h
21h
17h
17h
17h
18h
18h
19h
20h

SÁBADO (28/10)
São Paulo x Santos
Flamengo x Vasco
Atlético-PR x Chapecoense
DOMINGO (29)
Fluminense x Bahia
Atlético-MG x Botafogo
Ponte Preta x Corinthians
Sport x Coritiba
Vitória x Atlético-GO
Avaí x Grêmio
SEGUNDA-FEIRA (30)
Palmeiras x Cruzeiro
LUCAS UEBEL

AZEDOU

“Eu espero e torço muito para que o
fator casa prevaleça. Mas independente
do que eu responder, nada vai satisfazer
ou agradar o torcedor, só a vitória. O
torcedor quer saber de vitória. Já demos
muitas explicações, falamos de tudo, mas
as coisas não aconteceram e a torcida
perde a paciência. Tem razão para estar
insatisfeita com o time e nós temos que
jogar e bem, fazer o nosso trabalho bem
feito. É isso que esperam de nós”. A fala
que caberia a jogadores de pelo menos
dez das 20 equipes do Brasileirão foi
dita pelo goleiro Aranha, da Ponte
Preta, que neste domingo jogará em
Campinas contra o líder Corinthians, uma
das equipes na qual a fala se encaixa.

Com instrumentos, música, gritos e muita festa. Assim foi a chegada do Grêmio a Porto Alegre
após a vitória por 3 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela semifinal da
Libertadores. O elenco desembarcou na capital do Rio Grande do Sul no início da tarde com
vaga encaminhada na final. O técnico Renato Gaúcho, entretanto, fez questão de esfriar os
ânimos: “Primeiro, o Grêmio não está classificado. Conseguimos uma boa vantagem, mas o
Grêmio não está na final. Não foi por esse placar, mas o Barcelona já mostrou que pode ser
eficiente fora de casa. Eles continuam ganhando todo o nosso respeito. Jogamos 90 minutos e
agora temos mais 90 minutos. Temos uma vantagem, mas isso não nos garante 100% na próxima
fase”, disse o treinador, que neste domingo deverá mandar uma escalação alternativa em campo
pelo Brasileirão, contra o Avaí, em Santa Catarina.
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Comitiva paraguaia fará visita técnica a Cascavel
Autoridades, empresários e líderes
da região de Santa Rita, no
Paraguai, farão uma visita técnica
a Cascavel na segunda e terça-feira,
dias 30 e 31 de outubro. O
objetivo é manter contatos com
empresários e agentes públicos da
cidade para conhecer vários
projetos e, então, estabelecer
trocas de experiências e possíveis
futuras parcerias.
Na segunda-feira, a partir das

8h30, a comitiva paraguaia será
recepcionada pelo presidente da
associação comercial, Edson José de
Vasconcelos, e outras autoridades na
Acic. Lá, conhecerão mais sobre a
segunda maior entidade do Sistema
Faciap (Federação das Associações
Comerciais e Empresariais do Estado
do Paraná) e do funcionamento de
uma entidade que há 57 anos defende
os interesses da livre iniciativa.
A missão empresarial será, na terça-

Controle social
Estão abertas inscrições (gratuitas) ao 3º Fórum de Controle Social do
Tribunal de Contas do Paraná agendado para terça-feira, 31, na Amop. O
evento é promovido pela Escola de Gestão Pública do TCE-PR. O objetivo é
formar uma rede de controle social. Mais informações em: http://
www1.tce.pr.gov.br/…/cascavel-recebera-no-dia…/5457/N Inscrições em:
http://www1.tce.pr.gov.br/…/presencial-ii-fo…/306759/area/59 .

Sagae na Acic nesta segunda
Um dos médicos mais respeitados do País,
Univaldo Sagae, estará na noite de
segunda-feira, 30, na Acic. Ele foi
convidado pelo Movimento Cascavel Rosa
para fazer palestra sobre prevenção ao
câncer. Será a partir das 19h. A médica
Silviane Pellegrinello, por sua vez, falará
sobre saúde da mulher. Todos são
convidados a participar. Outras
informações podem ser conseguidas pelo
telefone 3321-1400.

feira, recebida por secretários e
diretores da administração pública do
município, visitará instalações de
algumas secretarias, parques
industriais e manterá contatos com
empresários. O diretor de Comunicação
Social da Acic, Carlos Guedes, afirma
que esse tipo de evento é importante
para os dois países, porque estreita
laços e amplia oportunidades de
futuras parcerias e negócios, além de
fortalecer alianças do Mercosul.

Reforma política
em pauta dia 6
Perspectivas jurídicas da reforma
política. Esse é o tema de evento
agendado para 6 de novembro, às
19h, na Acic em Cascavel.
Promoção do Iprade,
OAB-Cascavel e associação
comercial, o evento trará à cidade
especialistas em questões ligadas à
lei eleitoral e reforma política.
As palestras serão conduzidas pelo
assessor-chefe do ministro Luiz Fuz,
Carlos Eduardo Frazão do Amaral,
pela presidente da
Comissão de Direito Eleitoral da OAB
Paraná, Carla Karpstein, e pelos
advogados Gustavo Bonini
Guedes e Orlando Moisés
Pessuti. O evento é gratuito.
Outras informações pelo telefone
3321-1431

06

LOCAL

HOJE NEWS, 27 DE OUTUBRO DE 2017

ESPORTE

CASCAVEL, 27 DE OUTUBRO DE 2017

27

FÁBIO DONEGÁ

FCC se despede de casa

Baixa infestação de Aedes
SECOM

Iniciado na segunda-feira (23)
e concluído quarta-feira (25), o 4º
ciclo do LirAa deste ano apontou
índice de 0,7% de infestação, segundo os dados divulgados nesta tarde (26) pela Secretaria de
Saúde, por meio do Setor de Controle de Endemias. O último Levantamento Rápido do Índice de
Infestação do Aedes aegypti deste ano inspecionou 4.321 imóveis, divididos em dez estratos.
O índice é considerado baixo, de
acordo com o Programa Nacional
de Controle da Dengue do Ministério da Saúde.
Os estratos 2 e 8 tiveram o
índice de infestação mais elevado, chegando a 1,4% e 1,2% respectivamente. São as regiões do
Sanga Funda, Jesuítas, Tarumã,
Interlagos, Barcelona, Julieta Bueno, Tocantins, Melissa, Brazmadeira, Alvorada e do Pioneiros Catarinenses, Acácia, Neva, Vila Tolentino, Parque São Paulo, Parque
Tarquínio, Maria Luiza, Itamaraty,
que ficaram acima do índice preconizado pelo MS, que é de até
1% de infestação.

LEVANTAMENTO foi feito entre segunda e quarta-feira

CRIADOUROS

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, Beatriz Tambosi, o lixo e
outros resíduos sólidos lideram os criadouros com maior prevalência chegando
a 36,70%. “Em seguida temos os depósitos móveis com 23,30% dos
criadouros, seguido por pneus e outros materiais rodantes (16,70%) e
depósitos ao nível de solo (13,30%). Depósitos naturais, depósitos fixos e
depósitos elevados ligado à rede têm prevalência de 3,30% cada”, detalha.
Beatriz alerta que, apesar do índice ser considerado de baixo risco para epidemia, é
importante registrar que o clima interfere diretamente no comportamento e na
reprodução do vetor, o que influencia na queda dos índices no período.

Temporada na qual disputou a Série Ouro do futebol profissional e os
campeonatos estaduais sub-15 e sub17, e disputa ainda o Paranaense Sub19 (está na 3ª fase) e a Taça FPF, o
ano de 2017 chega ao fim como mandante para o FC Cascavel na manhã
deste domingo, quando receberá o
Maringá FC para a primeira partida da
decisão da Taça FPF, às 11h, no Estádio Olímpico. O jogo de volta será na
casa do adversário, no Norte do Estado, no próximo fim de semana.
O jogo deve selar o “fechamento” do estádio cascavelense no ano,
já que a equipe sub-19 do FCC tem
suas partidas como mandante marcada para o campo da Coopavel.
Na decisão, o FC Cascavel busca
abrir vantagem para encerrar um jejum de cinco partidas sem vitórias. O
último triunfo foi no dia 10 de setembro, na penúltima rodada da fase classificatória, sobre a Portuguesa Londri-

nense, em partida realizada em Toledo. Depois, os cascavelenses empataram com o Maringá FC no fechamento da 1ª fase e duas vezes com
Operário e Rio Branco, nas quartas
de na semifinal, tendo passado pelos
adversários nos pênaltis. “Se for para
ser campeão nos pênaltis, que seja”,
disse o técnico Rodrigo Cabral após
passar pelo time de Paranaguá.
Para o primeiro jogo da decisão as
dúvidas do treinador para montar a
equipe são o zagueiro Layo e o meia
Tocantins, que deixaram o campo
com dores no último domingo.

Sub-19
O FC Cascavel Sub-19 terá
uma “final” neste sábado
contra o Andraus, às 15h30,
em Campo Largo. É desta
maneira que o treinador Ivan
Mororo Alves quer que os
jogadores encarem a partida.
“É um jogo chave para nossa
classificação”. O confronto é
válido pelo Campeonato
Paranaense da categoria.

I ngressos
Para o jogo decisivo deste domingo, o último do FC Cascavel em
casa na temporada, a diretoria cascavelense manteve a entrada livre
para o público, mediante a doação de um quilo de alimento não
perecível. Desta vez, tudo o que for arrecadado será destinado à
Apae. No último domingo, foram arrecadados 650 quilos de alimentos, que foram repassados ao Provopar.
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado
Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e
V do código Civil Brasileiro, os contraentes:

01- FABIO LIMA OLIVEIRA E THAIS PADILHA ANTUNES
02- JOZIAS ANTUNES DOS SANTOS E ANDREIA PINTO MARTINS
03- DAVID VANDERLEY LEMOS E SOLANGE RESSEL
04- JEAN CARLOS FAGUNDES AMADOR E RAQUEL FARIA SANTOS
05- JOCIMAR MICHAEL AMANN E MIRIÃ DA CRUZ
06- RODRIGO FERREIRA E ANNAYSA KAYMMA VILAR SANTOS DE MEDEIROS
07- GENIVALDO DE MELO E ELIANE DE FÁTIMA ODY
08- MARCO ANTONIO DA COSTA HENNRICH E ADRIELY FERNANDA DA SILVA
09- MAURÍCIO NERES DE JESUS E JAQUELINE LIS LUPION
10- SOFIENE BEN ABDALLAH E JILDA MARIA ROSSI
11- ODAIR JOSÉ MARQUES NEVES E KELLY RODRIGUES DE MENEZES
12- LEANDRO KISTENMACHER E FABIANA PEREIRA DA SILVA
13- PLINIO DESTRO JÚNIOR E KELLY ANDRESSA DIAS DAL EVEDOVE
14- DIONATAN FÜRST MISSIO E ANGELA DAYANE HERMOGENES DA SILVA
15- RENATO RODRIGUES DA SILVA E TAISE CRISTIANE BARBOSA
16- VALDEMAR MATIAS WALIGURA E LUCIMAR MARIA MOREIRA HUDEMA
17- JOAQUIM FERREIRA FABRICIO E SANDRA REGINA SANTOS DE JESUS
18- ALEXANDRO DE LIMA E DARLI BRESOLIN DOS SANTOS
19- SIDNEI PEGO E VANUSA BATISTA MACHADO
20- VALDECIR JOSÉ ROMANOSKI E ANA CLÁUDIA DA SILVA TEIXEIRA
21- JOÃO ALMIRO RAUBER E ODENE APARECIDA SILVA
22- RODRIGO CORRÊA SCHEEREN E DAIANE BLUM RODRIGUES
23- JULIANO AMARAL E JAQUELINE SCHEFFEL GUSSO
24- AMARILDO APARECIDO RODRIGUES E CATARINA BALICKI
25- ALIR DOMINGOS BERNARDES E JOSIANE FERNANDES
26- CLEBER SANTOS PIZZONI E SILVIA REGINA FOLMANN
27- PIERRE MATEUS SOARES E ROSELAINE MARTENS
28- ROGÉRIO ROSA MOTA E THAIS FERNANDA PRESTES
29- JOSE VANDERLEI CAMPOS E MARLENE CORREIA
30- DELMO MACHADO E FERNANDA DEMARCHI
31- RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA E DAMARIS BARBOSA CERQUEIRA
32- MAICON BRAMBATI E CIBELLE DE AZEVEDO
33- ESLOANE ANTONIO VIANEI RAMALHO DE SÁ E KELY CAROLINE ZANATTA IRES
34- ADIRCLAY MENDES DA ROCHA E MÁRCIA APARECIDA SALADINI
35- WYVERTON DIEGO PEREIRA E NATACHI ARIANI BREMM
36- IAGO MENDONÇA BATISTA E ANNA CAOLINA DE SOUZA SULZ
37- RENATO DO PRADO ASSIS E MAYARA VARASCHIN DENGO
38- RAFAEL DANIEL E EDUARDA LUÍZA PARMIGIANI DA ROSA
39- GABRIEL STEVÃO DE FREITAS BORGES ARAGÃO E ANDRESSA DIOVANA DA SILVA SOUZA
40- PAULO HENRIQUE DREYER E TACIANE BRASIL PEREIRA
41- DANIEL MARCANSONI E JÉSSICA CAMPOS DA SILVA
42- JORGE DE LIMA JUNIOR E CAMILA MARTINS RAMOS
43- DAVID DA SILVA E SUELLEN ALMEIDA DA SILVA
44- JOSIEL WONS E DAYANE CRYSTINA DA SILVA MENDES
45- JURANDIR LUIZ BONAVIGO E SINARI PETZOLD
46- PEDRO MUFFATO NETO E MARIELI APARECIDA FAION
47- FERNANDO DALMINA E GRAZIELLE DONATTI
48- THIAGO ALVES RODRIGUES E DYENIFER MOREIRA
49- ALTAIR UMBERTO GUEDES E ISABEL CRISTINA JAKUBIU
50- ULISSES BORGES DE GOUVEIA E MIRIA CAROLINE FREITAS DE OLIVEIRA
51- ALISSON SANTOS DA FONSECA E JAQUELINE EDUARDA BIANKI
52- SIDIONE CAMARA OLIVEIRA E YANDRA HELLEN VITÓRIO
53- DOUGLAS DE LIMA RODRIGUES DO NASCIMENTO E BEATRIZ CABRAL BORGES
54- ERVIKTON DA SILVA E FABIANE MALAGUTI FERREIRA
55- SIDNEI GOBETTI DE LIMA E PATRICIA CORDEIRO DE GODOY ALMEIDA
56- WALMIR JOSÉ CORSO E ZELIR MARIA BEAL
57- DIOGO TRESPACH DE OLIVEIRA E CELENIR CRISTINA DOS SANTOS
58- IVAN CLEOMAR DE ANDRADE E GISLAINE BURAKI
59- EZEQUIEL RAMOS DA SILVA E BRUNA REBEKA DE ALMEIDA SANTOS
60- WELISON MARQUES ROSA E MARILAINE LEITE FICHER
61- RODRIGO FAVERO E SANDRA RENATA DONADEL DOS SANTOS
62- CARLOS ROBERTO DA SILVA E GENI FRANCISCA DA SILVA
63- GUILHERME MAURICIO BILIBIO HASCHICH E ALINE MARIZÉ BASSANI
64- VICENTE MALTA DE LIMA E CLEUDIMAR MARIA VICENTE SOARES
65- MAURO JOSE BORBA E VIVIANE VIEIRA MORENO
66- GUILHERME TSCHAEN DOS SANTOS E CAROLAINE DA SILVA MEDEIROS
67- JEAN HIDEMAKI SOMIDA DE SOUZA E YASMIM LUZIA ANDRADE MATOS
68- AMARILDO FERREIRA PRADO E REBECA DE CARVALHO MELLO
69- GILBERTO VALDEMIR THIEMANN E IVONILCE TEREZA VIEIRA
70- JULIO CAETANO DE SOUZA E ROSA FERNANDES
71- MARCIONI ANTONIO RIBEIRO E ELISÂNGELA ALVES DA SILVA
72- CESAR DOS SANTOS DO AMARAL E ANGÉLICA PAULA TEIXEIRA
73- JACKSON CAMARGO DA CONCEIÇÃO E SIMONE MARIA DOS SANTOS
74- LUCAS FERNANDES DA SILVA E VANESSA CRISTINA RAUBER
75- ALEXANDRE ANTUNES E KELLY CRISTINA DOS REIS ALVES

Cascavel, 27 de outubro de 2017
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.
Marina Esteves Santos
Titular
www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

Giro da
Violência

Bateu no poste

Uma motociclista ficou ferida ontem ao
colidir sua moto em um poste, no Bairro
Maria Luiza, em Cascavel. Segundo
testemunhas, a mulher identificada como
Maria Ivonete Borges da Costa, de 47 anos,
teria passado mal, perdeu o controle da
direção e bateu no poste na Rua 8 de Maio.
Ela teve contusões no abdômen e braço
direito, além de laceração no joelho direito.
Maria foi encaminhada a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Veneza.

Moto recuperada
Um homem de 28 anos foi preso ontem
por policiais militares da UPS (Unidade
Paraná Seguro) norte em Cascavel. Ele
foi abordado na Rua Rio Borá, no Bairro
Brazmadeira, com uma motocicleta
furtada. Segundo a polícia, o veículo
seria de Boa Vista da Aparecida. O
homem não teve a identidade divulgada
e foi encaminhado à 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

Acidente com ambulância
Um Gol bateu na tarde de ontem em uma
ambulância do Samu (Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência) em
Cascavel. A ambulância seguia pela Rio
Grande do Sul e quando parou no
semáforo do cruzamento com a Rua
Castro Alves, na área central, foi atingida
pelo Gol. Não havia paciente no veículo
da saúde e no Gol ninguém ficou ferido.

Acidente na BR-467
Um caminhão e um Citroën bateram
ontem na BR-467, próximo ao viaduto
da Rua Theobaldo Bresolin, no Bairro
Brasília. Conforme o condutor do
caminhão, ele seguia pela pista da
direita quando ouviu um barulho,
semelhante a uma batida. Quando olhou
pelo retrovisor, viu o veículo parado
com o pisca alerta ligado. A condutora,
Mariléia de Boni, de 32 anos, teve
contusão no crânio e no antebraço
esquerdo. Ela foi atendida por
socorristas do Siate (Serviço Integrado
de Atendimento ao Trauma em
Emergência) e levada à UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Veneza.
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Soma de esforços
As melhorias constantes na Escola Municipal Hercules Boschirolli,
na região do Lago 1 em Cascavel,
são possíveis por meio da colaboração da comunidade. Embora a prefeitura tenha garantido reformas, há
manutenções que necessitam de
algo além do investimento público.
Dessa forma, ações que são realizadas sempre recebem apoio de
pais de alunos.
“A comunidade é bastante participativa e os pais acompanham tudo
o que é investido na escola, pois sabem que as melhorias trazem resultados na educação dos filhos”, comenta a diretoria Arlene Salvatti.
Por enquanto os serviços estão
concentrados na parte externa com
reparos nas paredes, mas a expectativa é de que as outras demandas sejam atendidas em breve.
O próximo passo da direção da
escola é colocar em prática o projeto Sustentar, em parceria do Eco
Viver, que irá contemplar o ambiente escolar com espaços exclusivos.
“Uma das propostas é a criação
de uma lousa ecológica no ambiente
externo para que as crianças explorem a imaginação e a criatividade. A

 Reportagem: Romulo Grigoli
Fotos: Aílton Santos

TRABALHO para nova pintura já foi iniciado

PROJETO

Equipe da escola preparou horta de
MANEIRA SUSTENTÁVEL
pintura do sistema solar em um dos
tetos no pátio também será um diferencial para enriquecer o aprendizado dos alunos”, explica coordenadora do projeto Nilcéia Teixeira.

07

O projeto para revitalização da
escola foi feito de forma voluntária
por uma arquiteta. Muros, paredes,
portas, janelas e grades receberão
pintura nova. Além disso, bancos
serão instalados para o maior
conforto das crianças durante o
intervalo e a equipe trabalha no
preparo de uma horta e novo jardim.
“Todas as melhorias foram debatidas
pelo projeto Eco Viver e as crianças
expressaram o desejo de ter uma
escola mais alegre e mais bonita”,
comenta Nilcéia. No mês de
novembro, a equipe da escola fará um
festival de pizza e toda a renda
arrecada será revertida para as obras.
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Continua presa
Acusada de tráfico internacional
de pessoas, Maria Conceição Queiroz, a Maria Paraguaia, permanece
presa. Esta foi a decisão da 4ª Vara
da Justiça Federal de Cascavel durante a audiência de custódia, ocorrida na tarde de ontem. Agora Maria será encaminhada para a carceragem da cadeia pública de Corbélia, uma vez que não há nenhum
presídio feminino na cidade. Ela ficará detida até que a investigação
contra ela seja concluída.
A acusação do crime surgiu depois que a mulher teria forjado o
“aparecimento” de um menino de
pouco mais de um ano, no dia 10
de outubro deste ano, em frente a
sua casa, no Bairro Cascavel Velho.
Durante quase 15 dias a polícia
investigou o caso e descobriu que,
além de trazer a criança do Paraguai, outras duas menores, uma de
nove e outra de 17 anos, também
teriam sido traficadas por ela.

Maria Paraguaia
passou por
audiência de
custódia ontem na
Justiça Federal

D epoimentos

Segundo a Polícia Federal, diversas pessoas de Cascavel já foram ouvidas sobre o caso e outras mais que teriam
envolvimento no crime foram ouvidas em Foz do Iguaçu,
porém mais detalhes da investigação devem ser divulgados
somente hoje em coletiva de imprensa.
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 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

PARAGUAI

Ontem, o delegado da Polícia Federal,
Mário Cesar Leal Junior, que está a
frente das investigações, foi até Foz do
Iguaçu para entregar para a Polícia do
Paraguai as impressões digitais dos três
menores e outros tipos de testes feitos
neles com o objetivo de identificar
quem são os pais dessas crianças e
como elas chegaram até o Brasil. Dentre
as possíveis formas seria a venda
desses menores pelos próprios pais
para tráfico de pessoas.
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Acidente de trabalho
Um homem de 30 anos morreu na manhã
de ontem ao ser atingido pela sucata de um
veículo em uma loja de auto peças usadas (ferro velho) na Avenida Estados Unidos, no Bairro Pacaembu, em Cascavel.
Maicon Lemes da Silva retirava peças de
um veículo com a ajuda de outro trabalhador,
que precisou buscar uma ferramenta. Quando o rapaz retornou, encontrou Maicon preso
embaixo do veículo que, por conta de um defeito no macaco hidráulico, acabou caindo
sobre o corpo do homem.
Socorristas e o médico do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) chegaram a ser acionados, mas apenas constataram o óbito do trabalhador, que
teve morte instantânea. A Polícia Científica fez
perícia no local do acidente para identificar o
que aconteceu.

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá

HOMEM DE 30 ANOS foi atingido pela sucata de um veículo em um ferro
velho no Bairro Pacaembu

Segunda morte
Esta foi a segunda morte por acidente de trabalho ocorrida
somente neste mês em Cascavel. No dia 10, Jonatas Viríssimo,
de 35 anos, morreu ao fazer um conserto em uma borracharia,
na Avenida Barão do Rio Branco, no Bairro São Cristóvão.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que foi
acionado no momento do acidente, uma máquina que faz
recapagem de pneus não teria suportado a pressão e acabou
explodindo. Jonatas morreu na hora e até mesmo as paredes do
estabelecimento ficaram danificadas com a força da explosão.
A forte chuva na noite de quarta-feira causou um acidente
de trânsito na BR-163, na saída de Cascavel para
Capitão Leônidas Marques. Segundo informações do
local do acidente, o condutor do veículo, Jean Rodrigo
Cantelli, de 29 anos, aquaplanou na pista, perdeu o
controle da direção da Saveiro, que é de uma empresa,
bateu contra um barranco e capotou, ficando no canteiro
que divide a pista duplicada.
Socorristas do Siate (Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência) foram acionados, além do
caminhão ABT (Auto Bomba Tanque) do Corpo de
Bombeiros, para fazer os primeiros atendimentos do
condutor. Jean teve ferimentos na cabeça e foi
encaminhado pelos socorristas para a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Veneza.
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Invadiu imóvel público
Acusada de tráfico internacional de
pessoas, Maria Queiroz, conhecida como
Maria Paraguaia, passa a ser investigada também por invasão de imóvel público. Isso porque, conforme o secretário
de Assistência Social, Hudson Moreschi,
Maria mora em uma casa, no Bairro Cascavel Velho, onde deveria funcionar uma
clínica odontológica do município.
No imóvel ao lado, outra surpresa.
A casa ocupada há cinco anos por
José dos Santos deveria ser destinada a serviços sociais promovidos pela
associação de moradores do bairro,
com a entrega de refeições a pessoas carentes. Até mesmo a conta de
água da residência vem em nome da
associação. No entanto, Santos conta que foi convidado por Maria, em
2012, ainda quando a acusada era
vice-presidente da associação de moradores, para viver neste espaço.

Na residência onde
mora José dos Santos
deveria funcionar a
Casa da Sopa

 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Fábio Donegá

CASA DA SOPA

Santos garante que ali nunca funcionou a Casa da Sopa, ação assistencial
organizada pelos moradores. “Ela [Maria] pediu pra que eu viesse aqui
para cuidar da casa, limpar, e então fiquei. Nunca suspeitei desses casos
que ela está sendo acusada, já que sempre foi muito reservada. Fiquei até
surpreso com tudo isso”, afirma.

CEDIDOS

Os dois terrenos, conforme a administração,
foram cedidos pela Cohapar (Companhia
de Habitação do Paraná) ao município de
Cascavel, porém, estão ocupados de forma
irregular. “Há um termo de cedência do
Estado ao município que segue até 2019.
Nele, há especificações de que fossem
realizadas nestes espaços ações sociais, o
que não está sendo feito”, relata Moreschi.
Em 2015, a Cohapar notificou a prefeitura
para que informasse a finalidade desses
imóveis, mas nenhum retorno foi dado pela
gestão passada. Agora, Moreschi garante
que será apresentado um relatório para a
regularização dos imóveis, e que os
acusados de usufruir espaço público sem
autorização deverão ser punidos.
“Não sabemos desde quando ocorre esse
desvio de finalidade, mas acredito que a
associação de moradores do bairro tinha
conhecimento disso”, diz o secretário. Tanto
Santos quanto Maria Paraguaia vão precisar
deixar os imóveis. O prazo para
desocupação só será dado assim que o
relatório for concluído e os imóveis
devolvidos à Cohapar. O advogado de
Maria disse que a cliente alega ser inocente
e que só se manifestará sobre o caso em
juízo. Vale destacar que foi a própria
acusada que afirmou, após a primeira
acusação, de que mora em imóvel público.
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Há vagas para
mamografias!

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Fabio Donegá

No mês que prioriza a saúde
da mulher, uma atitude importante da ser vidora pública Lairê Jussara Kielek. Na manhã de quinta-feira (26), ela procurou o Centro de Mama do Huop (Hospital
Universitário do Oeste do Paraná) para fazer a mamografia, o
principal exame quando o assunto é diagnóstico ou prevenção do
câncer de mama.
“Esse exame é muito importante para a mulher. Já fiz outras vezes e me preocupo sempre com
isso”, afirma. Lairê lembra às mulheres que a mamografia no hospital é fornecida pelo SUS (Sistema Único de Saúde) de forma gratuita. “Se não houvesse [a mamografia] pelo SUS estaríamos passando pelo mesmo problema que
muitas outras cidades, onde há filas, demora nos atendimentos,
consultas e exames. Ter um apa-

relho aqui disponível às mulheres
nos dá segurança”, acrescenta.
Todos os meses são realizadas
em torno de 80 mamografias. A
responsável pelo exame é a técnica em radiologia Elisete Avila. Ela
lembra que a partir dos 40 anos
as mulheres precisam fazer o exame todos os anos. “Em casos em
que há histórico familiar da doença, a mamografia deve ser feita
mais cedo”, alerta.
O exame dura cerca de 20 minutos às mulheres que possuem
prótese de silicone e 10 minutos
às que não têm. “A agenda é bem
tranquila. Todo dia tem vaga. Vale
lembrar ainda que a mamografia
não dói, ela causa apenas certo
desconforto”, diz Elisete. O resultado fica pronto em até 15 dias.
Em caso de diagnóstico positivo,
a orientação é buscar um médico
especialista.

INAUGURAÇÃO
Apesar de o Centro de Mama
já atender a população, um
evento na segunda quinzena
de novembro vai oficializar
sua implantação. Conforme o
Huop, a vice-governadora
Cida Borghetti já está
confirmada para a cerimônia
de abertura.
O Centro, que está com
equipamento novo e com a
sala reformada, foi custeado
pelo Governo do Paraná,
orçado em mais de R$ 1
milhão. Antes, o local
funcionava com aparelhagem
antiga. Vale destacar que a
inauguração será feita após
um ano da finalização das
reformas. A Sesa afirma que a
sala que abriga o Centro de
Mama passou por uma
reforma e a unidade entrou
em funcionamento em abril
deste ano.
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Tragédia
na rodovia
O policial militar Isaac Guillhen, de
25 anos, e sua namorada, Karla Carolina Corrêa, de 22 anos, morreram na
madrugada de ontem em um grave
acidente de trânsito na BR-277, em Irati.
O casal, que comemorava a gravidez de apenas três meses de Karla, seguia de férias para a casa dos pais dela
quando em uma curva, o Focus em
que eles estavam rodou na pista e bateu na traseira de um ônibus, que seguia de Curitiba para Campo Mourão.
Com o impacto da batida, o coletivo bateu em um barranco e tombou.
Além de Guillhen e Karla duas crianças
que estavam no ônibus, uma de um
ano e outra de nove, morreram e 12

POLICIAL
militar seguia
com a namorada,
grávida de três
meses, para Irati
PRF PARANÁ

pessoas ficaram gravemente feridas.
Isaac era policial militar, entrou na
corporação em 2016 e estava a três
meses trabalhando em Corbélia. O
comando do 6º Batalhão de Polícia Militar encaminhou nota de pesar sobre
a morte do policial. O corpo do policial
militar estava previsto para chegar na
madrugada de hoje à Santa Tereza do
Oeste, onde será velado.

SEM LUZ

PORTAL 24 HORAS

Agendamento
Para ser atendida no Centro de
Mama do Huop basta agendar
um horário pelo (45) 3321-5189.
As mulheres acima de 40 anos
não precisam de recomendação
médica para fazer o exame. É
necessário apenas agendar o
horário, ir até o hospital com o
cartão e um comprovante de
residência. Já as mulheres abaixo
desta faixa etária, além do
agendamento e dos documentos
citados acima, precisam ser
encaminhadas por um médico.
Legenda: Para fazer o exame
basta agendar um horário no
Huop de Cascavel, salvos os casos
que necessitam de
recomendação médica
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TAROBÁ NEWS

Anderson da Cruz Keller, de 24 anos, foi
esfaqueado na noite de quarta-feira, na Rua
Rio da Prata, no Bairro Brazmadeira, em
Cascavel. De acordo com socorristas do
Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência) ele teve um corte
profundo do lado esquerdo das costas,
sendo encaminhado em estado grave, mas
sem risco de morte, para a UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) Veneza. Conforme
a Polícia Militar, ele estava em casa quando
foi chamado pelo nome para tratar da
negociação de uma moto, quando foi
esfaqueado. O autor do golpe fugiu.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Ao fazer manobra, CAMINHONEIRO atingiu um poste
Um caminhão frigorifico deixou
sem luz diversas residências da Rua
Clara Nunes, no Bairro Brasília em Cascavel, na manhã de ontem.
Segundo o condutor do veículo, ele
se preparava para viajar e, ao manobrar
a carreta, acabou batendo em um poste de iluminação pública. Com o impac-

to da batida, o poste foi arrancado do
chão e acabou caindo sobre o veículo.
A rua ficou interditada por alguns
minutos até que a Copel chegasse
para desligar a energia, fazer a retirada do poste e consequentemente
para o caminhão seguir viagem. Ninguém ficou ferido no acidente.

Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

65
52
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

990
2.846
857
2.979

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

2.265
2.091
173
45
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Comitiva paraguaia fará visita técnica a Cascavel
Autoridades, empresários e líderes
da região de Santa Rita, no
Paraguai, farão uma visita técnica
a Cascavel na segunda e terça-feira,
dias 30 e 31 de outubro. O
objetivo é manter contatos com
empresários e agentes públicos da
cidade para conhecer vários
projetos e, então, estabelecer
trocas de experiências e possíveis
futuras parcerias.
Na segunda-feira, a partir das

8h30, a comitiva paraguaia será
recepcionada pelo presidente da
associação comercial, Edson José de
Vasconcelos, e outras autoridades na
Acic. Lá, conhecerão mais sobre a
segunda maior entidade do Sistema
Faciap (Federação das Associações
Comerciais e Empresariais do Estado
do Paraná) e do funcionamento de
uma entidade que há 57 anos defende
os interesses da livre iniciativa.
A missão empresarial será, na terça-

Controle social
Estão abertas inscrições (gratuitas) ao 3º Fórum de Controle Social do
Tribunal de Contas do Paraná agendado para terça-feira, 31, na Amop. O
evento é promovido pela Escola de Gestão Pública do TCE-PR. O objetivo é
formar uma rede de controle social. Mais informações em: http://
www1.tce.pr.gov.br/…/cascavel-recebera-no-dia…/5457/N Inscrições em:
http://www1.tce.pr.gov.br/…/presencial-ii-fo…/306759/area/59 .

Sagae na Acic nesta segunda
Um dos médicos mais respeitados do País,
Univaldo Sagae, estará na noite de
segunda-feira, 30, na Acic. Ele foi
convidado pelo Movimento Cascavel Rosa
para fazer palestra sobre prevenção ao
câncer. Será a partir das 19h. A médica
Silviane Pellegrinello, por sua vez, falará
sobre saúde da mulher. Todos são
convidados a participar. Outras
informações podem ser conseguidas pelo
telefone 3321-1400.

feira, recebida por secretários e
diretores da administração pública do
município, visitará instalações de
algumas secretarias, parques
industriais e manterá contatos com
empresários. O diretor de Comunicação
Social da Acic, Carlos Guedes, afirma
que esse tipo de evento é importante
para os dois países, porque estreita
laços e amplia oportunidades de
futuras parcerias e negócios, além de
fortalecer alianças do Mercosul.

Reforma política
em pauta dia 6
Perspectivas jurídicas da reforma
política. Esse é o tema de evento
agendado para 6 de novembro, às
19h, na Acic em Cascavel.
Promoção do Iprade,
OAB-Cascavel e associação
comercial, o evento trará à cidade
especialistas em questões ligadas à
lei eleitoral e reforma política.
As palestras serão conduzidas pelo
assessor-chefe do ministro Luiz Fuz,
Carlos Eduardo Frazão do Amaral,
pela presidente da
Comissão de Direito Eleitoral da OAB
Paraná, Carla Karpstein, e pelos
advogados Gustavo Bonini
Guedes e Orlando Moisés
Pessuti. O evento é gratuito.
Outras informações pelo telefone
3321-1431
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É ouro
A artista cascavelense Marines Dal Pozzo Pilonetto
ganhou a medalha de ouro com a obra “O Sabiá” em óleo
sobre tela. O prêmio foi concedido pela exposição no
Carrossel du Louvre de Paris.
Outros trabalhos da artista poderão ser conferidos pelo
público no Teatro Municipal Sefrin Filho. A abertura será
sábado, às 19h30. A exposição fica aberta ao público até 5
de novembro, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 21h.

gente@jhoje.com.br

Padre Sertanejo
O Padre Alessandro Campos,
conhecido como o Padre
Sertanejo do Brasil, se
apresenta no Centro de
Convenções de Cascavel, às
16h, neste domingo. Mais
informações pelo telefone
(45) 9 9990-4656.

Macarronada
Amanhã tem o jantar
promovido pelo Lions Clube
de Cascavel. No cardápio,
molho à bolonhesa, branco e
brócolis. Será a partir das 20h,
na Rua Riachuelo, 666.

A bela ANA PAULA KREVEI, por Arivonil Policarpo

Corrida do arrepio
A 2a Halloween Fest Run é
amanhã. A largada e a
chegada serão em frente à
Rádio Capital FM.
oOo

Halloween kids
Os pequenos também serão
contemplados com a
Halloween Kids, uma
superatração para a
criançada que gosta de
corrida e de fantasias.
DIVULGAÇÃO

Kelyn Aires, Débora Regina Bueno e Pamela
Bortoluzzi, em evento recente
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Paciente obeso no SUS
Simpósio de
Estética e
Cosmética
tem Feira
Show
O 1º Simec (Simpósio de Estética
e Cosmética) da Universidade Paranaense – Unipar, Unidade de Cascavel,
foi show. Programação especial enriqueceu conteúdos de beleza e saúde,
reunindo palestras, workshops e Feira
de Visagismo e Empreendedorismo.
A abertura do evento foi com a especialista em sensualidade, Gisa Pyl,
que falou sobre ‘Intimidade Feminina’.
Sua fala empoderou a mulher no contexto amplo - físico, saúde, cuidados,
postura e olhar. “As profissionais da
Estética vendem beleza, por isso é importante estarem bem, é necessário
discutir temas assim, que tratem de
sensualidade e sexualidade”, disse.
Também ponderou: “Muitas mulheres estão adquirido DST porque não
se previnem. Queremos falar de um
romantismo mais maduro, mais sau-

Sofia Ariel ministra palestra no
Simpósio de Estética e Cosmética

Em feira, estudantes desfrutam de cosméticos top do mercado Evento apresenta novas tecnologias no mundo da beleza
dável, mais palpável, pois sabemos que
a mulher ainda cria muita expectativa
romântica e não espera o relacionamento ser construído. Neste contexto, vamos falar de sexualidade, autoconhecimento, culpa, repressão, autoestima”.
Outro convidado foi o farmacêutico
Lucas Portilho, que veio de Campinas/
SP. Seu foco foi trazer as novas tecnologias disponíveis no mercado para
redução de rugas e linhas de expressão. Um dos exemplos apresentados
foi o clareador de manchas causadas
pela poluição, envolvendo ingredientes
que foram lançados em Londres, ainda neste ano. “É fundamental ao profissional conhecer o que tem de inovador na cosmetologia, para escrever
o tratamento adequado, que possa
ser usados pelo paciente em clínica
ou home care”, avalia.

Feira Show tem
apresentação da arte
drag queen

Temas de interesse da classe também foram abordados em workshops,
como penteados, tecnologia de alta
performance e máximo impacto para
redução de medidas (citodetox, blend
ortomolecular e derm-in), massagem
baseada na neurociência (dermosense), make up by Tamiris Faller, e luz
intensa pulsada.
Para encerrar a semana de inovação, o curso montou a Feira Show, com
expositores de grandes linhas de cosméticos e produtos dermatológicos:
Adcos, Makiê, Delladerm, Valmari,
Bioage,Bellauê, Esthetic Store, Via Paris, Bioextratus, Face Corpo, Samana
e Sublime. Teve ainda, palestra com o
proprietário da Biblioteca Pub, Fernando Melchior, e as drag queens convidadas: Keria Star, Fadia Brown, Sofia
Ariel, Desirée Goo e Daniel Thomas.

Na manhã de ontem, profissionais da área da saúde se reuniram
no auditório da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná)
para falar sobre “O paciente obeso
no SUS desde a atenção básica a
alta complexidade”. O tema foi discutido entre representantes dos
municípios da região, Prefeitura de
Cascavel e profissionais dos serviços de obesidade do Hospital Universitário do Oeste do Paraná e do
Centro Universitário FAG.
Conforme o médico Allan Cezar
Faria Araújo, falar sobre obesidade
é dar assistência à população, e
tentar melhorar os atuais índices,
que são bastante preocupantes.
“No Brasil, 50% da população está
com sobrepeso, 20% são obesos,
assim como 10% das crianças. Em
Cascavel, esses números não são

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Fábio Donegá

diferentes”, afirma.
Muito além de disponibilizar a
cirurgia bariátrica, o evento informou como o sistema de saúde pública pode oportunizar uma atenção básica de qualidade a esse
paciente e evitar que outras doenças, provenientes do excesso de

peso, como a diabetes e a hipertensão, sejam adquiridas. além do
diagnóstico precoce para a predisposição à obesidade. O foco na
atenção básica prevê melhorias na
estrutura e principalmente no quadro de funcionários, hoje escasso
para este tipo de atendimento.
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ra dos Engenheiros Agrícolas (Abeag), diz que um projeto de lei tramita
na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) para que seja incluído nos
concursos da Emater, profissionais
de engenharia agrícola. “Um dos
maiores desafios é a inclusão do
engenheiro agrícola no serviço público”, explica. A categoria profissional também está trabalhando para
incorporar engenheiros agrícolas no
serviço público federal.
 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
Foto: Aílton Santos

SHOPPING JL

 Thor: Ragnarok
Sala 1: Qui a Qua:13h30,16h e 18h30 (Dub)
Sala 2: Qui a Qua :21h (Leg)
Sala 2: Qui a Qua:14h, 16h30 e 19h (Dub)
Sala 2: Qui a Qua :21h30 (Leg)
 Dlade Runner
Sala 3: Qui a Qua: 21h10

AGRÔNOMO

Muitas pessoas confundem a
engenharia agrícola com engenharia
agrônoma. Guido Luiz Barreto
presidente, presidente da AbeagPR, explica que a engenharia
agrícola engloba também as
disciplinas matemática e física.
Com isso, os profissionais podem
desenvolver projetos agrícolas.
Seria uma espécie de “engenheiro
civil” do campo. Já o trabalho do
agrônomo é mais voltado ao
manuseio da terra. “Esses
profissionais não são concorrentes,
eles se complementam para dar
mais sustentação ao produtor
rural”, explica.

HISTÓRICO

DA DIRETORIA da Abeag, os engenheiros agrícolas Valmor Piestsch, Márcio Ivan de Oliveira e
Guido Luiz Barreto

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

Os desafios
da engenharia
agrícola
Hoje, 27 de outubro, é o Dia do
Engenheiro Agrícola, profissão que
ganha espaço, mas ainda enfrenta
desafios em todo o País. Um deles
é a necessária alteração de legislações para que a profissão seja incluída em concursos públicos do
Estado e da União. Atualmente, nos
concursos do Ministério da Agricultura, por exemplo, só podem ser inscritos engenheiros agrônomos e veterinários, profissionais que fazem
o trabalho de fiscais agropecuários.
O cascavelense Valmor Pietsch,
presidente da Associação Brasilei-

CASCAVEL, 27 DE OUTUBRO DE 2017

A engenharia agrícola completa 30
anos de atuação no Brasil. Em
Cascavel, a Unioeste implantou em
1979 e foi a quarta universidade
do Brasil a ter o curso. As primeiras
turmas se formaram em 1984.
Hoje são aproximadamente 30
cursos espalhados pelo País.

Um dos maiores desafios é a inclusão do engenheiro
agrícola no serviço público”

 Pica-Pau O Filme
Sala 3: Qui a Qua: 13h30 e 15h10

DIVULGAÇÃO

 Tempestade - Planeta em Fúria
Sala 3: Qui a Qua: 16h50 e 19h
Sala 4: Qui a Qua: 21h
 A Morte Te Dá Parabéns
Sala 4: Qui a Qua: 19h
 As Aventuras do Capitão Cueca
Sala 4: Qui a Qua: 14h40
 Além da Morte
Sala 4: Qui a Qua: 16h40
SHOPPING WEST SIDE

 Thor: Ragnarok
Sala 1: Qui a Qua:13h40, 16h10 e 21h30 (Dub)
Sala 1: Qui a Qua: 18h50 (Leg)
Sala 3: Qui a Qua: 19h30 (Dub)
 Além da Morte
Sala 2: Qui a Qua: 22h e 22h10 (Dub)
 As Aventuras do Capitão Cueca
Sala 2: Qui a Qua: 15h50 (Dub)
Sala 3: Qui a Qua :13h30 (Dub)

SOLUÇÃO
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N o velas
Matias, e os leva para Vicente. Emília confronta Lucinda sobre os remédios de Inácio.

• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Nestor e Odaiuá partem de volta para
Santos, e Roney comemora. Tato e
Deco discutem sobre os cuidados com
Tonico, e Keyla aparta os dois. Juca e
Guto enviam letras de música para Benê,
e Julinho pergunta se a irmã está namorando os dois. K1 sugere que K2 se aproxime de Keyla para apaziguar as desconfianças em relação a Tato. Dóris desconfia que K2 tenha mentido para ela.
TEMPO DE AMAR
Em Morros Verdes, Delfina e Tereza estranham o comportamento de
José Augusto. No Rio, Vicente comenta com Maria Vitória sobre o atentado
contra Edgar e menciona a luva encontrada no local do crime. Maria Vitória
desconfia de Matias. José Augusto afirma a Padre João que partirá em busca
de sua neta em Portugal. Fernão obriga Moniz a pressionar José Augusto a
reconhecer Tereza como sua filha. No
Rio, Maria Vitória descobre a luva e o
endereço de Olímpia nos pertences de

PEGA PEGA
Lourenço diz a Luiza que ouviu histórias sobre o acidente de Mirella e teme
que algo possa acontecer com ela.
Bebeth fica decepcionada com Eric ao
saber que o pai a está vigiando pelas
câmeras de segurança. Dalva pergunta
a Domênico se ele está investigando a
morte de seu marido. Siqueira alerta
Domênico e Antônia sobre a possibilidade de Dalva estar sendo ameaçada.
Borges não aceita o patrocínio de Eric.
• SBT
UM CAMINHO PARA O DESTINO
Luiz volta a mentir tentando explicar o anel em seu escritório, mas Marisa não acredita. Leopoldo questiona
Andréia sobre Luiz, mas ela não admite que tem um caso com ele. Mariana
diz a Amélia que seu lugar é ao lado de
Pedro e Fernanda. Ela também diz que
se Amélia insistir em ficar poderá causar a morte de seu próprio pai. Amélia

se reencontra com o pai. Ele diz que
agora está sob sua proteção. Mariana
não esconde seu descontentamento. Dr.
Marcos comenta com Carlos que o Sr.
Fernando está na fase inicial do mal de
Alzheimer e que terá uma boa qualidade de vida com o tratamento adequado.
O RICO E O LÁZARO
Nebuzaradã pede notícias sobre o
reino. Nabonido diz que tentará falar
com Arioque. Neusta se preocupa com
Joaquim. Nicolau deixa a oficina para
ajudar Kidist. Zac diz permitir que Zelfa faça o que quiser. Aspenaz diz sentir pena de Arioque. Joana visita Asher
na prisão. Eles trocam palavras de
amor. Elga pede para Talita e Samira
deixarem Fassur em paz. Zelfa tenta
acalmar os netos de Elga. Neusta volta a tentar fazer adivinhações. Nabonido avisa à Nitócris que procurará Arioque. Aspenaz tenta reanimar o general. Asher diz que manterá a fé. Malca
chora a morte de Isaque no cortejo fúnebre. Zadoque conversa com os netos. Zelfa pede para os netos de Elga
não ligarem para Fassur.

GLOBO • O OUTRO LADO DO PARAÍSO
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Lívia convida
Renato para
jantar em
sua casa

Elizabeth se incomoda com o atrevimento de Renan, mas
aceita sair com ele para mostrar os seus croquis. Lívia convida
Renato para jantar em sua casa. Gael e Clara voltam de viagem
e Sophia convida o casal para jantar em sua casa. Rosalinda
consola Estela. Nádia tenta humilhar Raquel e Gustavo a repreende. Bruno pede para Raquel cozinhar para ele. Rafael conta
para Renato que a família de Lívia está quase falida. Clara questiona Gael sobre o motivo do jantar de Sophia.
* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Amic realiza evento da Micro
e Pequena Empresa
A Amic Oeste Paraná em parceria com o Ponto de Atendimento ao
Empreendedor - Amic promoveram o evento da MPE - Micro e
Pequena Empresa na última terça-feira, dia 24, das 19h às 23h,
no anfiteatro Emir Sfair (Centro de Convenções e Eventos de
Cascavel) com a temática das palestras “Criatividade nas vendas –
Encante seus clientes e potencialize seu negócio”.
A programação da noite contou com duas palestras e talk shows
com empresários. Na ocasião, o evento marca a comemoração do
Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, que é lembrado no dia
05 de outubro.

Amic é o ponto de
venda do livro sobre
a Reforma Trabalhista
A Amic Oeste Paraná fez parte da
escrita de um importante capítulo
que ficará marcada para a história
do Brasil: o texto-base da reforma
trabalhista. Para celebrar essa
grande vitória, a entidade marca
esse momento com a singela
participação logo nas primeiras
páginas do livro Trabalhista! O
que mudou? Escrito pelo Juiz
Federal do Trabalho, Marlos Melek.
O aporte teórico destaca quais
foram os pontos que
permaneceram e o que foi
alterado, além de outros detalhes
sobre a Reforma Trabalhista. Aos
interessados em adquirir o livro,
ele está disponível na sede da
Amic por um preço especial, a
entidade fica localizada na Rua da
Lapa, 1927 – Centro.

Amic realiza Café com Negócios para empresários
Aconteceu na última quarta (25) o Café com Negócios, na sala de treinamentos da Amic, às 15h30. O
objetivo do Café com Negócios é promover networking entre as empresas associadas, estimulando
dessa forma as futuras parcerias e a prospecção de clientes. O empresário tem 5 minutos de bate-papo
com cada participante para apresentar sua empresa e seus serviços. A objetividade na fala é primordial
para aproveitar ao máximo cada minuto da rodada. Tudo isso com um delicioso coffe break que estará
disponível durante todo o evento.

(45) 3036-5636 - www.amicoeste.org.br
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Há vagas para
mamografias!

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Fabio Donegá

No mês que prioriza a saúde
da mulher, uma atitude importante da ser vidora pública Lairê Jussara Kielek. Na manhã de quinta-feira (26), ela procurou o Centro de Mama do Huop (Hospital
Universitário do Oeste do Paraná) para fazer a mamografia, o
principal exame quando o assunto é diagnóstico ou prevenção do
câncer de mama.
“Esse exame é muito importante para a mulher. Já fiz outras vezes e me preocupo sempre com
isso”, afirma. Lairê lembra às mulheres que a mamografia no hospital é fornecida pelo SUS (Sistema Único de Saúde) de forma gratuita. “Se não houvesse [a mamografia] pelo SUS estaríamos passando pelo mesmo problema que
muitas outras cidades, onde há filas, demora nos atendimentos,
consultas e exames. Ter um apa-

relho aqui disponível às mulheres
nos dá segurança”, acrescenta.
Todos os meses são realizadas
em torno de 80 mamografias. A
responsável pelo exame é a técnica em radiologia Elisete Avila. Ela
lembra que a partir dos 40 anos
as mulheres precisam fazer o exame todos os anos. “Em casos em
que há histórico familiar da doença, a mamografia deve ser feita
mais cedo”, alerta.
O exame dura cerca de 20 minutos às mulheres que possuem
prótese de silicone e 10 minutos
às que não têm. “A agenda é bem
tranquila. Todo dia tem vaga. Vale
lembrar ainda que a mamografia
não dói, ela causa apenas certo
desconforto”, diz Elisete. O resultado fica pronto em até 15 dias.
Em caso de diagnóstico positivo,
a orientação é buscar um médico
especialista.

INAUGURAÇÃO
Apesar de o Centro de Mama
já atender a população, um
evento na segunda quinzena
de novembro vai oficializar
sua implantação. Conforme o
Huop, a vice-governadora
Cida Borghetti já está
confirmada para a cerimônia
de abertura.
O Centro, que está com
equipamento novo e com a
sala reformada, foi custeado
pelo Governo do Paraná,
orçado em mais de R$ 1
milhão. Antes, o local
funcionava com aparelhagem
antiga. Vale destacar que a
inauguração será feita após
um ano da finalização das
reformas. A Sesa afirma que a
sala que abriga o Centro de
Mama passou por uma
reforma e a unidade entrou
em funcionamento em abril
deste ano.
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Tragédia
na rodovia
O policial militar Isaac Guillhen, de
25 anos, e sua namorada, Karla Carolina Corrêa, de 22 anos, morreram na
madrugada de ontem em um grave
acidente de trânsito na BR-277, em Irati.
O casal, que comemorava a gravidez de apenas três meses de Karla, seguia de férias para a casa dos pais dela
quando em uma curva, o Focus em
que eles estavam rodou na pista e bateu na traseira de um ônibus, que seguia de Curitiba para Campo Mourão.
Com o impacto da batida, o coletivo bateu em um barranco e tombou.
Além de Guillhen e Karla duas crianças
que estavam no ônibus, uma de um
ano e outra de nove, morreram e 12

POLICIAL
militar seguia
com a namorada,
grávida de três
meses, para Irati
PRF PARANÁ

pessoas ficaram gravemente feridas.
Isaac era policial militar, entrou na
corporação em 2016 e estava a três
meses trabalhando em Corbélia. O
comando do 6º Batalhão de Polícia Militar encaminhou nota de pesar sobre
a morte do policial. O corpo do policial
militar estava previsto para chegar na
madrugada de hoje à Santa Tereza do
Oeste, onde será velado.

SEM LUZ

PORTAL 24 HORAS

Agendamento
Para ser atendida no Centro de
Mama do Huop basta agendar
um horário pelo (45) 3321-5189.
As mulheres acima de 40 anos
não precisam de recomendação
médica para fazer o exame. É
necessário apenas agendar o
horário, ir até o hospital com o
cartão e um comprovante de
residência. Já as mulheres abaixo
desta faixa etária, além do
agendamento e dos documentos
citados acima, precisam ser
encaminhadas por um médico.
Legenda: Para fazer o exame
basta agendar um horário no
Huop de Cascavel, salvos os casos
que necessitam de
recomendação médica
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TAROBÁ NEWS

Anderson da Cruz Keller, de 24 anos, foi
esfaqueado na noite de quarta-feira, na Rua
Rio da Prata, no Bairro Brazmadeira, em
Cascavel. De acordo com socorristas do
Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência) ele teve um corte
profundo do lado esquerdo das costas,
sendo encaminhado em estado grave, mas
sem risco de morte, para a UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) Veneza. Conforme
a Polícia Militar, ele estava em casa quando
foi chamado pelo nome para tratar da
negociação de uma moto, quando foi
esfaqueado. O autor do golpe fugiu.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

Ao fazer manobra, CAMINHONEIRO atingiu um poste
Um caminhão frigorifico deixou
sem luz diversas residências da Rua
Clara Nunes, no Bairro Brasília em Cascavel, na manhã de ontem.
Segundo o condutor do veículo, ele
se preparava para viajar e, ao manobrar
a carreta, acabou batendo em um poste de iluminação pública. Com o impac-

to da batida, o poste foi arrancado do
chão e acabou caindo sobre o veículo.
A rua ficou interditada por alguns
minutos até que a Copel chegasse
para desligar a energia, fazer a retirada do poste e consequentemente
para o caminhão seguir viagem. Ninguém ficou ferido no acidente.

Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

65
52
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

990
2.846
857
2.979

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

2.265
2.091
173
45
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Acidente de trabalho
Um homem de 30 anos morreu na manhã
de ontem ao ser atingido pela sucata de um
veículo em uma loja de auto peças usadas (ferro velho) na Avenida Estados Unidos, no Bairro Pacaembu, em Cascavel.
Maicon Lemes da Silva retirava peças de
um veículo com a ajuda de outro trabalhador,
que precisou buscar uma ferramenta. Quando o rapaz retornou, encontrou Maicon preso
embaixo do veículo que, por conta de um defeito no macaco hidráulico, acabou caindo
sobre o corpo do homem.
Socorristas e o médico do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) chegaram a ser acionados, mas apenas constataram o óbito do trabalhador, que
teve morte instantânea. A Polícia Científica fez
perícia no local do acidente para identificar o
que aconteceu.

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá

HOMEM DE 30 ANOS foi atingido pela sucata de um veículo em um ferro
velho no Bairro Pacaembu

Segunda morte
Esta foi a segunda morte por acidente de trabalho ocorrida
somente neste mês em Cascavel. No dia 10, Jonatas Viríssimo,
de 35 anos, morreu ao fazer um conserto em uma borracharia,
na Avenida Barão do Rio Branco, no Bairro São Cristóvão.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que foi
acionado no momento do acidente, uma máquina que faz
recapagem de pneus não teria suportado a pressão e acabou
explodindo. Jonatas morreu na hora e até mesmo as paredes do
estabelecimento ficaram danificadas com a força da explosão.
A forte chuva na noite de quarta-feira causou um acidente
de trânsito na BR-163, na saída de Cascavel para
Capitão Leônidas Marques. Segundo informações do
local do acidente, o condutor do veículo, Jean Rodrigo
Cantelli, de 29 anos, aquaplanou na pista, perdeu o
controle da direção da Saveiro, que é de uma empresa,
bateu contra um barranco e capotou, ficando no canteiro
que divide a pista duplicada.
Socorristas do Siate (Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência) foram acionados, além do
caminhão ABT (Auto Bomba Tanque) do Corpo de
Bombeiros, para fazer os primeiros atendimentos do
condutor. Jean teve ferimentos na cabeça e foi
encaminhado pelos socorristas para a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Veneza.
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Invadiu imóvel público
Acusada de tráfico internacional de
pessoas, Maria Queiroz, conhecida como
Maria Paraguaia, passa a ser investigada também por invasão de imóvel público. Isso porque, conforme o secretário
de Assistência Social, Hudson Moreschi,
Maria mora em uma casa, no Bairro Cascavel Velho, onde deveria funcionar uma
clínica odontológica do município.
No imóvel ao lado, outra surpresa.
A casa ocupada há cinco anos por
José dos Santos deveria ser destinada a serviços sociais promovidos pela
associação de moradores do bairro,
com a entrega de refeições a pessoas carentes. Até mesmo a conta de
água da residência vem em nome da
associação. No entanto, Santos conta que foi convidado por Maria, em
2012, ainda quando a acusada era
vice-presidente da associação de moradores, para viver neste espaço.

Na residência onde
mora José dos Santos
deveria funcionar a
Casa da Sopa

 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Fábio Donegá

CASA DA SOPA

Santos garante que ali nunca funcionou a Casa da Sopa, ação assistencial
organizada pelos moradores. “Ela [Maria] pediu pra que eu viesse aqui
para cuidar da casa, limpar, e então fiquei. Nunca suspeitei desses casos
que ela está sendo acusada, já que sempre foi muito reservada. Fiquei até
surpreso com tudo isso”, afirma.

CEDIDOS

Os dois terrenos, conforme a administração,
foram cedidos pela Cohapar (Companhia
de Habitação do Paraná) ao município de
Cascavel, porém, estão ocupados de forma
irregular. “Há um termo de cedência do
Estado ao município que segue até 2019.
Nele, há especificações de que fossem
realizadas nestes espaços ações sociais, o
que não está sendo feito”, relata Moreschi.
Em 2015, a Cohapar notificou a prefeitura
para que informasse a finalidade desses
imóveis, mas nenhum retorno foi dado pela
gestão passada. Agora, Moreschi garante
que será apresentado um relatório para a
regularização dos imóveis, e que os
acusados de usufruir espaço público sem
autorização deverão ser punidos.
“Não sabemos desde quando ocorre esse
desvio de finalidade, mas acredito que a
associação de moradores do bairro tinha
conhecimento disso”, diz o secretário. Tanto
Santos quanto Maria Paraguaia vão precisar
deixar os imóveis. O prazo para
desocupação só será dado assim que o
relatório for concluído e os imóveis
devolvidos à Cohapar. O advogado de
Maria disse que a cliente alega ser inocente
e que só se manifestará sobre o caso em
juízo. Vale destacar que foi a própria
acusada que afirmou, após a primeira
acusação, de que mora em imóvel público.

08
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Continua presa
Acusada de tráfico internacional
de pessoas, Maria Conceição Queiroz, a Maria Paraguaia, permanece
presa. Esta foi a decisão da 4ª Vara
da Justiça Federal de Cascavel durante a audiência de custódia, ocorrida na tarde de ontem. Agora Maria será encaminhada para a carceragem da cadeia pública de Corbélia, uma vez que não há nenhum
presídio feminino na cidade. Ela ficará detida até que a investigação
contra ela seja concluída.
A acusação do crime surgiu depois que a mulher teria forjado o
“aparecimento” de um menino de
pouco mais de um ano, no dia 10
de outubro deste ano, em frente a
sua casa, no Bairro Cascavel Velho.
Durante quase 15 dias a polícia
investigou o caso e descobriu que,
além de trazer a criança do Paraguai, outras duas menores, uma de
nove e outra de 17 anos, também
teriam sido traficadas por ela.

Maria Paraguaia
passou por
audiência de
custódia ontem na
Justiça Federal

D epoimentos

Segundo a Polícia Federal, diversas pessoas de Cascavel já foram ouvidas sobre o caso e outras mais que teriam
envolvimento no crime foram ouvidas em Foz do Iguaçu,
porém mais detalhes da investigação devem ser divulgados
somente hoje em coletiva de imprensa.

25

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

PARAGUAI

Ontem, o delegado da Polícia Federal,
Mário Cesar Leal Junior, que está a
frente das investigações, foi até Foz do
Iguaçu para entregar para a Polícia do
Paraguai as impressões digitais dos três
menores e outros tipos de testes feitos
neles com o objetivo de identificar
quem são os pais dessas crianças e
como elas chegaram até o Brasil. Dentre
as possíveis formas seria a venda
desses menores pelos próprios pais
para tráfico de pessoas.
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado
Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e
V do código Civil Brasileiro, os contraentes:

01- FABIO LIMA OLIVEIRA E THAIS PADILHA ANTUNES
02- JOZIAS ANTUNES DOS SANTOS E ANDREIA PINTO MARTINS
03- DAVID VANDERLEY LEMOS E SOLANGE RESSEL
04- JEAN CARLOS FAGUNDES AMADOR E RAQUEL FARIA SANTOS
05- JOCIMAR MICHAEL AMANN E MIRIÃ DA CRUZ
06- RODRIGO FERREIRA E ANNAYSA KAYMMA VILAR SANTOS DE MEDEIROS
07- GENIVALDO DE MELO E ELIANE DE FÁTIMA ODY
08- MARCO ANTONIO DA COSTA HENNRICH E ADRIELY FERNANDA DA SILVA
09- MAURÍCIO NERES DE JESUS E JAQUELINE LIS LUPION
10- SOFIENE BEN ABDALLAH E JILDA MARIA ROSSI
11- ODAIR JOSÉ MARQUES NEVES E KELLY RODRIGUES DE MENEZES
12- LEANDRO KISTENMACHER E FABIANA PEREIRA DA SILVA
13- PLINIO DESTRO JÚNIOR E KELLY ANDRESSA DIAS DAL EVEDOVE
14- DIONATAN FÜRST MISSIO E ANGELA DAYANE HERMOGENES DA SILVA
15- RENATO RODRIGUES DA SILVA E TAISE CRISTIANE BARBOSA
16- VALDEMAR MATIAS WALIGURA E LUCIMAR MARIA MOREIRA HUDEMA
17- JOAQUIM FERREIRA FABRICIO E SANDRA REGINA SANTOS DE JESUS
18- ALEXANDRO DE LIMA E DARLI BRESOLIN DOS SANTOS
19- SIDNEI PEGO E VANUSA BATISTA MACHADO
20- VALDECIR JOSÉ ROMANOSKI E ANA CLÁUDIA DA SILVA TEIXEIRA
21- JOÃO ALMIRO RAUBER E ODENE APARECIDA SILVA
22- RODRIGO CORRÊA SCHEEREN E DAIANE BLUM RODRIGUES
23- JULIANO AMARAL E JAQUELINE SCHEFFEL GUSSO
24- AMARILDO APARECIDO RODRIGUES E CATARINA BALICKI
25- ALIR DOMINGOS BERNARDES E JOSIANE FERNANDES
26- CLEBER SANTOS PIZZONI E SILVIA REGINA FOLMANN
27- PIERRE MATEUS SOARES E ROSELAINE MARTENS
28- ROGÉRIO ROSA MOTA E THAIS FERNANDA PRESTES
29- JOSE VANDERLEI CAMPOS E MARLENE CORREIA
30- DELMO MACHADO E FERNANDA DEMARCHI
31- RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA E DAMARIS BARBOSA CERQUEIRA
32- MAICON BRAMBATI E CIBELLE DE AZEVEDO
33- ESLOANE ANTONIO VIANEI RAMALHO DE SÁ E KELY CAROLINE ZANATTA IRES
34- ADIRCLAY MENDES DA ROCHA E MÁRCIA APARECIDA SALADINI
35- WYVERTON DIEGO PEREIRA E NATACHI ARIANI BREMM
36- IAGO MENDONÇA BATISTA E ANNA CAOLINA DE SOUZA SULZ
37- RENATO DO PRADO ASSIS E MAYARA VARASCHIN DENGO
38- RAFAEL DANIEL E EDUARDA LUÍZA PARMIGIANI DA ROSA
39- GABRIEL STEVÃO DE FREITAS BORGES ARAGÃO E ANDRESSA DIOVANA DA SILVA SOUZA
40- PAULO HENRIQUE DREYER E TACIANE BRASIL PEREIRA
41- DANIEL MARCANSONI E JÉSSICA CAMPOS DA SILVA
42- JORGE DE LIMA JUNIOR E CAMILA MARTINS RAMOS
43- DAVID DA SILVA E SUELLEN ALMEIDA DA SILVA
44- JOSIEL WONS E DAYANE CRYSTINA DA SILVA MENDES
45- JURANDIR LUIZ BONAVIGO E SINARI PETZOLD
46- PEDRO MUFFATO NETO E MARIELI APARECIDA FAION
47- FERNANDO DALMINA E GRAZIELLE DONATTI
48- THIAGO ALVES RODRIGUES E DYENIFER MOREIRA
49- ALTAIR UMBERTO GUEDES E ISABEL CRISTINA JAKUBIU
50- ULISSES BORGES DE GOUVEIA E MIRIA CAROLINE FREITAS DE OLIVEIRA
51- ALISSON SANTOS DA FONSECA E JAQUELINE EDUARDA BIANKI
52- SIDIONE CAMARA OLIVEIRA E YANDRA HELLEN VITÓRIO
53- DOUGLAS DE LIMA RODRIGUES DO NASCIMENTO E BEATRIZ CABRAL BORGES
54- ERVIKTON DA SILVA E FABIANE MALAGUTI FERREIRA
55- SIDNEI GOBETTI DE LIMA E PATRICIA CORDEIRO DE GODOY ALMEIDA
56- WALMIR JOSÉ CORSO E ZELIR MARIA BEAL
57- DIOGO TRESPACH DE OLIVEIRA E CELENIR CRISTINA DOS SANTOS
58- IVAN CLEOMAR DE ANDRADE E GISLAINE BURAKI
59- EZEQUIEL RAMOS DA SILVA E BRUNA REBEKA DE ALMEIDA SANTOS
60- WELISON MARQUES ROSA E MARILAINE LEITE FICHER
61- RODRIGO FAVERO E SANDRA RENATA DONADEL DOS SANTOS
62- CARLOS ROBERTO DA SILVA E GENI FRANCISCA DA SILVA
63- GUILHERME MAURICIO BILIBIO HASCHICH E ALINE MARIZÉ BASSANI
64- VICENTE MALTA DE LIMA E CLEUDIMAR MARIA VICENTE SOARES
65- MAURO JOSE BORBA E VIVIANE VIEIRA MORENO
66- GUILHERME TSCHAEN DOS SANTOS E CAROLAINE DA SILVA MEDEIROS
67- JEAN HIDEMAKI SOMIDA DE SOUZA E YASMIM LUZIA ANDRADE MATOS
68- AMARILDO FERREIRA PRADO E REBECA DE CARVALHO MELLO
69- GILBERTO VALDEMIR THIEMANN E IVONILCE TEREZA VIEIRA
70- JULIO CAETANO DE SOUZA E ROSA FERNANDES
71- MARCIONI ANTONIO RIBEIRO E ELISÂNGELA ALVES DA SILVA
72- CESAR DOS SANTOS DO AMARAL E ANGÉLICA PAULA TEIXEIRA
73- JACKSON CAMARGO DA CONCEIÇÃO E SIMONE MARIA DOS SANTOS
74- LUCAS FERNANDES DA SILVA E VANESSA CRISTINA RAUBER
75- ALEXANDRE ANTUNES E KELLY CRISTINA DOS REIS ALVES

Cascavel, 27 de outubro de 2017
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.
Marina Esteves Santos
Titular
www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

Giro da
Violência

Bateu no poste

Uma motociclista ficou ferida ontem ao
colidir sua moto em um poste, no Bairro
Maria Luiza, em Cascavel. Segundo
testemunhas, a mulher identificada como
Maria Ivonete Borges da Costa, de 47 anos,
teria passado mal, perdeu o controle da
direção e bateu no poste na Rua 8 de Maio.
Ela teve contusões no abdômen e braço
direito, além de laceração no joelho direito.
Maria foi encaminhada a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Veneza.

Moto recuperada
Um homem de 28 anos foi preso ontem
por policiais militares da UPS (Unidade
Paraná Seguro) norte em Cascavel. Ele
foi abordado na Rua Rio Borá, no Bairro
Brazmadeira, com uma motocicleta
furtada. Segundo a polícia, o veículo
seria de Boa Vista da Aparecida. O
homem não teve a identidade divulgada
e foi encaminhado à 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

Acidente com ambulância
Um Gol bateu na tarde de ontem em uma
ambulância do Samu (Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência) em
Cascavel. A ambulância seguia pela Rio
Grande do Sul e quando parou no
semáforo do cruzamento com a Rua
Castro Alves, na área central, foi atingida
pelo Gol. Não havia paciente no veículo
da saúde e no Gol ninguém ficou ferido.

Acidente na BR-467
Um caminhão e um Citroën bateram
ontem na BR-467, próximo ao viaduto
da Rua Theobaldo Bresolin, no Bairro
Brasília. Conforme o condutor do
caminhão, ele seguia pela pista da
direita quando ouviu um barulho,
semelhante a uma batida. Quando olhou
pelo retrovisor, viu o veículo parado
com o pisca alerta ligado. A condutora,
Mariléia de Boni, de 32 anos, teve
contusão no crânio e no antebraço
esquerdo. Ela foi atendida por
socorristas do Siate (Serviço Integrado
de Atendimento ao Trauma em
Emergência) e levada à UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Veneza.

LOCAL
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Soma de esforços
As melhorias constantes na Escola Municipal Hercules Boschirolli,
na região do Lago 1 em Cascavel,
são possíveis por meio da colaboração da comunidade. Embora a prefeitura tenha garantido reformas, há
manutenções que necessitam de
algo além do investimento público.
Dessa forma, ações que são realizadas sempre recebem apoio de
pais de alunos.
“A comunidade é bastante participativa e os pais acompanham tudo
o que é investido na escola, pois sabem que as melhorias trazem resultados na educação dos filhos”, comenta a diretoria Arlene Salvatti.
Por enquanto os serviços estão
concentrados na parte externa com
reparos nas paredes, mas a expectativa é de que as outras demandas sejam atendidas em breve.
O próximo passo da direção da
escola é colocar em prática o projeto Sustentar, em parceria do Eco
Viver, que irá contemplar o ambiente escolar com espaços exclusivos.
“Uma das propostas é a criação
de uma lousa ecológica no ambiente
externo para que as crianças explorem a imaginação e a criatividade. A

 Reportagem: Romulo Grigoli
Fotos: Aílton Santos

TRABALHO para nova pintura já foi iniciado

PROJETO

Equipe da escola preparou horta de
MANEIRA SUSTENTÁVEL
pintura do sistema solar em um dos
tetos no pátio também será um diferencial para enriquecer o aprendizado dos alunos”, explica coordenadora do projeto Nilcéia Teixeira.
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O projeto para revitalização da
escola foi feito de forma voluntária
por uma arquiteta. Muros, paredes,
portas, janelas e grades receberão
pintura nova. Além disso, bancos
serão instalados para o maior
conforto das crianças durante o
intervalo e a equipe trabalha no
preparo de uma horta e novo jardim.
“Todas as melhorias foram debatidas
pelo projeto Eco Viver e as crianças
expressaram o desejo de ter uma
escola mais alegre e mais bonita”,
comenta Nilcéia. No mês de
novembro, a equipe da escola fará um
festival de pizza e toda a renda
arrecada será revertida para as obras.
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Repassando
experiência
ARQUIVO ATLETA

Canoísta da seleção permanente de canoagem velocidade desde
2014, o cascavelense Vitor Hugo
Voigt Navarro esteve ontem no colégio no qual cursou o ensino médio
para contar um pouco de sua experiência como atleta de alto rendimento aos alunos do Colégio Estadual Costa e Silva, no Bairro Maria
Luiza, em Cascavel. Antes, ele já
havia falado sobre a canoagem e sua
trajetória no esporte aos alunos da
Escola Municipal Diva Vidal, aonde
também estudou, no mesmo bairro.
“Eu era mais um aqui, correndo
pelos corredores, até que minha
mãe começou a me levar no lago
para treinar canoagem. Treinei um
pouco e parei, mas um dia ela me
levou até lá ‘pelas orelhas’ e não
parei mais de treinar”, brincou Vítor, de 18 anos de idade.
Para ele, a rotina de treinos começou em 2009, mas foi a partir
de 2012 que tomou gosto pelo esporte. “Fui convocado para o primeiro e o segundo Estágio de Formação de Jovens Promessas, no Rio
de Janeiro e em São Paulo. Vislumbrei-me e naquele ano tive meu pior
resultado no Brasileiro, com um
sexto lugar. Já em 2013 fiz minha
primeira viagem internacional e
tudo mudou. Para as competições
fora do País a Confederação paga
tudo. Viajei para Festival Olímpico
da Juventude na Austrália no maior
avião do mundo, fiquei em hotel cinco estrelas, ganhei um tênis que
nunca tive condições de compra-lo
e conheci lugares e coisas incríveis. Vi que aquilo era o que eu queria fazer da vida”, lembra o jovem.

Dificuldades
Depois, Vitor passou por mais 14 países como
atleta da seleção brasileira. O último foi o
Equador, no mês passado. Entretanto, nem tudo
são louros no esporte. O jovem lembrou-se dos
sacrifícios que teve que fazer, como morar
sozinho em Curitiba aos 15 anos de idade e ter
que aprender obrigado a fazer deveres
domésticos e a lidar com a saudade dos
familiares. “Sou ruivo e até hoje sou
desengonçado, então os demais me pegavam
‘pra cristo’. Foi um período complicado e no
qual pensei em desistir. Não o fiz e por isso
venho aqui hoje, para mostrar que qualquer um
de vocês pode ser o que quiser na vida, basta
não desistir nos momentos difíceis”.

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

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

1- 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
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 27 de outubro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Expectativa Giro Político
pela reforma

politica@jhoje.com.br

Outra mudança

Outra mudança cogitada é a respeito do secretário de
Saúde, Rubens Griep. Ele ainda não confirmou, aliás,
ninguém confirmou, mas fontes relataram à nossa
reportagem que ele entregou ontem o pedido de demissão
ao prefeito Leonaldo Paranhos. Ele e o prefeito ficaram
em reunião ao longo da tarde, e até o fechamento desta
edição a informação da saída não foi confirmada. Vamos
aguardar o desvendar do mistério.

Falando com
Rubens...

PREFEITO LEONALDO Paranhos diz que mudanças darão mais eficiência

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
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A expectativa é de que
proposta da reforma política formulada pelo prefeito Leonaldo Paranhos
seja protocolada na Câmara de Vereadores hoje.
O projeto será encaminhado por meio do líder
de governo na Câmara,
Alécio Espínola. Apesar
da informação recebida
pela nossa reportagem,
o prefeito Leonaldo Paranhos não confirmou encaminhamento nesta data
e disse que pretende fa-

ANTIDROGAS

zer esse encaminhamento até o fim do mês.
“Desde o início da
gestão propomos um tripé de economia, transparência e eficiência. Já
fizemos uma grande economia desde o início do
ano, trabalhamos pela
transparência e essa
mudança é para trazer
mais eficiência à gestão”, afirma o prefeito.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Arquivo

Uma das mudanças cogitada é de que o vereador Rômulo
Quintino assuma a Secretaria Antidrogas. A informação não
foi confirmada oficialmente, mas ao ser questionado quando
deve assumir a secretaria, Rômulo respondeu que “não, que
a reforma ainda não foi votada”.
Se Rômulo sair, quem assume o lugar dele, a princípio, seria
Nei Haveroth, que está à frente da Cohavel.

Rubens, por telefone, disse
que não havia nada
definido porque ele
precisava, ainda, conversar
com o prefeito a respeito.
E que falar antes de “bater
o martelo” geraria um
desgaste desnecessário.
Rubens chegou ontem à
tarde de Brasília, onde
estava a trabalho, e
conversou com a gente por
telefone, no fim da tarde.

66 anos
Quando novembro chegar,
Cascavel completará 66
anos. Jovem em idade, mas
madura na sua posição

geopolítica no estado e
gigante em números. Afinal,
é a quinta maior população,
a quarta melhor economia
para investimentos e carrega
o título de capital da região
mais produtiva do país.

Campanha
E para comemorar a data, a
Secretaria de Comunicação
já colocou no forno a
produção de vídeos que
enaltecem o que Cascavel
tem de melhor: a coragem
dos pioneiros, a
combinação de diversas
culturas e a força do
trabalho. O material será
exibido na mídia
convencional e vai entrar
forte nas redes sociais.

EXPOSIÇÃO NACIONAL
A Secom também aproveita a transmissão da corrida
“Cascavel de Ouro 50 anos” pela BandSports, no próximo
dia 5, para exibir em rede nacional um VT de um minuto
mostrando as potencialidades da cidade. A prova,
histórica, será mostrada ao vivo para todo o país e para
mais uma dúzia de países.
z Foi cancelada a licitação que ocorreria no dia 8 de
novembro para a reforma da Avenida Tito Muffato em
Cascavel.
z De acordo com a secretaria de obras, há necessidade
de adequações nos projetos. O apontamento foi feito pelo
TCE (Tribunal de Contas do Estado).

04

POLÍTICA

HOJE NEWS, 27 DE OUTUBRO DE 2017

Fiscais na
promotoria
Estão marcadas para o dia 13
do próximo mês depoimentos de
dois fiscais da Secretaria de Educação na 7ª Promotoria. Eles eram
responsáveis por “assinar” documentos atestando que a quilometragem do transporte escolar era
cumprida na gestão anterior.
A informação é de que os dois
trabalhadores já receberam a intimação por parte do Ministério Público e vão prestar esclarecimentos. A oitiva faz parte de uma investigação nova que foi aberta pelo
MP, que ainda não se tornou inquérito civil. Trata-se de um procedimento preparatório, porém, outras
informações não foram repassadas porque, de acordo com a assessoria do promotor Sérgio Machado, o processo é sigiloso.
A informação é de que o procedimento foi levantado a partir da
entrega da documentação a respeito da fiscalização feita neste ano.
O levantamento apontou disparidade no que está em contrato e o que

realmente é circulado pelas duas
empresas contratadas para o transporte: mais de 1,5 mil quilômetros
a menos rodados por dia.
Cabe lembrar que tramita também, já na Justiça, processo que
denuncia Edgar Bueno – ex-prefeito
– e Valdecir Nath – ex-secretário de
Educação por conta do contrato firmado com as empresas Transtusa
e RF Oliveira, que atualmente são
responsáveis pelo transporte escolar rural. O processo também corre
em segredo de Justiça na 4ª Vara
Criminal e, apesar da informação
ser de que está para sair a sentença, a Justiça não divulga nada de
forma oficial.
ASSESSORIA

 Reportagem: Tatiane Bertolino

Comissão
protocolou
documentação
ontem

CASCAVEL, 27 DE OUTUBRO DE 2017
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AS EQUIPES

Um dia
especial
na GR
A equipe de Cascavel participará do Paranaense de Ginástica Rítmica com duas equipes em
Toledo, nas categorias pré-infantil e infantil. As meninas realizaram ontem o último treino antes
de seguir para a cidade vizinha. A
atividade, realizada no Ginásio do
Sesi, foi em clima de competição
e sob emoção.
Tudo porque as ginastas apresentaram as séries que exibirão
no Estadual exclusivamente para
o jovem Rawel de Souza Lima, de
7 anos de idade. O bombeirinho,
como é conhecido o jovem devido à sua paixão pelo Corpo de
Bombeiros, é morador de Formosa do Oeste e há dois anos realiza tratamento contra o câncer na
Uopeccan em Cascavel.

FOTOS: FÁBIO DONEGÁ
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As equipes do Tuiuti/Cascavel contarão
com dez atletas no Paranaense em Toledo.
Serão cinco na categoria pré-infantil: Elisa
Longo, Julia de Souza Lara, Ana Clara dos
Santos, Luana Gonçalves Monteiro e
Rafaela Stump Zawoski; e cinco na infantil:
Camila Larissa Geraldi, Letícia Farias da
Silva, Mariana Batista, Giovana Rafaela
Souza e Rafaela Eduarda Trebien Fereira.
Elas serão comandadas pela técnica
Margarete de Oliveira e auxiliadas por
Maiara Machado. “As meninas do préinfantil têm 9 e 10 anos de idade e as do
infantil têm 11 anos. Para as mais novas será
a estreia na competição, que não tem nada
de recreativa. Vale troféu e medalha. Já para
a equipe infantil é preparação para o
Brasileiro, no qual ela ficaram em terceiro
lugar no ano passado”, diz Margarete.

Denúncia da Comissão
Toda a documentação também foi protocolada no MP pelos vereadores
Paulo Porto, Policial Madril e Celso Dal Molin, na manhã de ontem. Para
os legisladores, é necessário ressarcimento dos cofres públicos e a punição
dos responsáveis com relação aos quilômetros pagos e que não foram
feitos nos anos anteriores. O prejuízo, contando os últimos cinco anos,
pode somar até R$ 10 milhões.
“Como foi possível que durante cinco anos os fiscais responsáveis pelo
setor não perceberam que a prefeitura estava sendo lesada em dois mil
quilômetros por dia? Como foi possível as empresas não terem se dado
conta que estavam recebendo R$ 2 milhões a mais por ano do que
efetivamente era rodado pelos veículos?”, questionou Paulo Porto,
presidente da Comissão de Educação da Câmara.

ARQUIVO

Transporte escolar AMEAÇA DE PARAR
que, no início da gestão, a
rural já acumula Lembrando
administração não encontrou
investigações no documentos com relação à fiscalização
transporte escolar rural nos anos
Ministério Público do
anteriores. E por isso resolveu fazer o

Nova licitação

Está prevista para ano que vem uma nova licitação do transporte escolar rural em Cascavel. E, para a Câmara de Vereadores, há
necessidade de algumas mudanças no edital. Seria necessário o
rastreamento das linhas para inibir que as empresas superfaturem
a quilometragem. E também o desmembramento dos blocos de
linhas, abrindo a licitação para novas empresas e assim permitir,
também, mais economia. Eles também sugerem a presença de
monitores nos veículos, especialmente nas linhas mais distantes.
“Fica claro que a Semed foi transformada em um balcão de negócios pela antiga gestão. Esta já é a sexta denúncia envolvendo a
secretaria apresentada ao Ministério Público. Outras investigações
estão sendo realizadas”, lembrou o vereador Celso Dal Molin.

“Eu admiro ela, mas nunca tinha visto de per to. Gostei das
apresentações”, disse Rawel,
que levou um desenho de presente à professora Margarete de Oliveira, técnica das meninas, e
também recebeu um presente
das ginastas - uma camisa.
A festa foi completa com a pre-

sença de dois soldados do Corpo de Bombeiros, que já havia
feito a alegria de Rawel em seu
último aniversário. Desta vez, os
três saíram dar uma volta na quadra no caminhão da corporação,
pois o jovem não se contentou somente em apertar o botão de acionamento das sirenes e giroflex.
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levantamento, que demandou seis meses
de estudo. E como a quilometragem deu
a menos do que a que deveria ser feita,
a prefeitura quer pagar as empresas
contratadas conforme a medição. Ou
seja, menos que o previsto em contrato.
Porém, as contratadas não estão
aceitando e a informação é de que
ameaçam parar a partir do dia 30. A
Secretaria de Educação pretende, se for
preciso, acionar a Justiça para fazer o
pagamento. As empresas não aceitam a
alegação de que estão fazendo
quilômetros a menos e negam que vão
paralisar os serviços.
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É NAS PEQUENAS COISAS
QUE ESTÁ A NOSSA FORÇA
Tenho aproveitado duas frases de Madre Teresa de Calcutá para motivar-me na consecução de determinados projetos. São elas: “se
você não puder alimentar cem pessoas, alimente pelo menos uma”; e, “não espere por grandes líderes, faça você mesmo, pessoa a pessoas. Seja leal às ações pequenas porque é
nelas que está a sua força”.
É certo que uma pequena boa atitude pode parecer ínfima em meio a tantas adversidades que
afligem o ser humano.
É certo também que há pessoas que possuem
talentos superiores aos nossos e desenvolvem trabalhos muito mais expressivos. Porém, toda a boa
atitude é importante. Deus concede a cada um, por
sua graça, dons que podemos colocar à serviço de
outras pessoas. Todos nós temos talentos, alguns
mais outros menos, o que não podemos fazer é
enterrá-los, escondê-los, assim como fez o servo
inútil na Parábola dos Talentos (Mt 25, 14-30).
Por mais insignificante que possa parecer aquilo
que você faz, por menor que pareçam os efeitos
de suas obras, continue fazendo mesmo assim, o
mundo precisa de gente que multiplique boas
ações, pessoa a pessoa. Seja fiel no pouco e Deus
te confiará mais.

Carmen Lúcia,
presidente do STF

NOTAS
z Estátua Havan

z Escola de Governo

A Estátua da Liberdade que
representa a rede de lojas
Havan, deve chegar a
Cascavel hoje. A estrutura
que possuí 35 metros de
altura integrará a 105º
filial, que está sendo
construída na Avenida
Tancredo Neves e têm
previsão de inauguração
para 25 de novembro.
Segundo o engenheiro da
Havan, Carlos Schlipke, a
chuva pode mudar a hora
ou data de chegada
do monumento.

Com muito trabalho e
ajustes para fazer com a
programação do
aniversário de 66 anos de
Cascavel, o prefeito
Leonaldo Paranhos
transferiu a edição
especial da Escola de
Governo para o dia 7,
terça-feira. Inicialmente
programada para hoje, a
escola vai apresentar as
mais de 60 ações da
administração que
marcarão o 66º
aniversário de Cascavel.

Os preparativos
para a edição de
aniversário do
Município de
Cascavel neste
ano e que vai
resgatar o
tradicional
Fercapo.

Jeandré C. Castelon
Advogado, pós-graduado em Cultura
Teológica e membro da Pastoral Familiar
(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Cascavel
Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

AGÊNCIA BRASIL

“Continua havendo
mulheres mortas, e
não apenas pelos
companheiros ,
mortas por uma
sociedade que não vê
que a mulher não é a
causadora do
feminicídio, que é um
homicídio causado
somente por ela ser
mulher”

A falta de
controle da antiga
gestão que,
mesmo sabendo,
permitiu que
imóveis fossem
ocupados de
forma irregular no
Cascavel Velho.
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Problema
rubro-negro

O zagueiro Réver se transformou
em mais um problema para o Flamengo na reta final da temporada. O capitão rubro-negro deixou o clássico
contra o Fluminense ainda no primeiro tempo depois de uma entorse severa no joelho direito. Um exame de
imagem confirmou o diagnóstico esperado pelo departamento médico. O
defensor, inclusive, corre o risco de
não jogar mais em 2017.
Réver teve constatada lesão no ligamento colateral medial. O tratamento já foi iniciado. Por enquanto, não há
necessidade de cirurgia. Só que o prazo de recuperação é de cerca de um
mês e meio, o que inviabiliza a continuidade do jogador no ano. Tudo depende da evolução a partir de agora.
O departamento médico do Flamengo não costuma estipular prazo
de retorno sobre os atletas. O prognóstico envolvendo o zagueiro, no

entanto, está longe de ser dos mais
otimistas. O problema com Réver
vem logo depois de o colombiano
Orlando Berrío receber a notícia de
que só voltará aos campos, no mínimo, em oito meses.
O atacante sofreu ruptura do tendão patelar do joelho esquerdo, passou por cirurgia e já iniciou o trabalho
de fisioterapia. Com uma série de obstáculos médicos ao término da temporada, incluindo um edema na coxa
de Paolo Guerrero, o Flamengo tenta
se remontar. Falta pouco tempo e são
as escassas as opções para tentar
encerrar 2017 por cima.
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31ª RODADA
17h
19h
21h
17h
17h
17h
18h
18h
19h
20h

SÁBADO (28/10)
São Paulo x Santos
Flamengo x Vasco
Atlético-PR x Chapecoense
DOMINGO (29)
Fluminense x Bahia
Atlético-MG x Botafogo
Ponte Preta x Corinthians
Sport x Coritiba
Vitória x Atlético-GO
Avaí x Grêmio
SEGUNDA-FEIRA (30)
Palmeiras x Cruzeiro
LUCAS UEBEL

AZEDOU

“Eu espero e torço muito para que o
fator casa prevaleça. Mas independente
do que eu responder, nada vai satisfazer
ou agradar o torcedor, só a vitória. O
torcedor quer saber de vitória. Já demos
muitas explicações, falamos de tudo, mas
as coisas não aconteceram e a torcida
perde a paciência. Tem razão para estar
insatisfeita com o time e nós temos que
jogar e bem, fazer o nosso trabalho bem
feito. É isso que esperam de nós”. A fala
que caberia a jogadores de pelo menos
dez das 20 equipes do Brasileirão foi
dita pelo goleiro Aranha, da Ponte
Preta, que neste domingo jogará em
Campinas contra o líder Corinthians, uma
das equipes na qual a fala se encaixa.

Com instrumentos, música, gritos e muita festa. Assim foi a chegada do Grêmio a Porto Alegre
após a vitória por 3 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela semifinal da
Libertadores. O elenco desembarcou na capital do Rio Grande do Sul no início da tarde com
vaga encaminhada na final. O técnico Renato Gaúcho, entretanto, fez questão de esfriar os
ânimos: “Primeiro, o Grêmio não está classificado. Conseguimos uma boa vantagem, mas o
Grêmio não está na final. Não foi por esse placar, mas o Barcelona já mostrou que pode ser
eficiente fora de casa. Eles continuam ganhando todo o nosso respeito. Jogamos 90 minutos e
agora temos mais 90 minutos. Temos uma vantagem, mas isso não nos garante 100% na próxima
fase”, disse o treinador, que neste domingo deverá mandar uma escalação alternativa em campo
pelo Brasileirão, contra o Avaí, em Santa Catarina.
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É ouro
A artista cascavelense Marines Dal Pozzo Pilonetto
ganhou a medalha de ouro com a obra “O Sabiá” em óleo
sobre tela. O prêmio foi concedido pela exposição no
Carrossel du Louvre de Paris.
Outros trabalhos da artista poderão ser conferidos pelo
público no Teatro Municipal Sefrin Filho. A abertura será
sábado, às 19h30. A exposição fica aberta ao público até 5
de novembro, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 21h.

gente@jhoje.com.br

Padre Sertanejo
O Padre Alessandro Campos,
conhecido como o Padre
Sertanejo do Brasil, se
apresenta no Centro de
Convenções de Cascavel, às
16h, neste domingo. Mais
informações pelo telefone
(45) 9 9990-4656.

Macarronada
Amanhã tem o jantar
promovido pelo Lions Clube
de Cascavel. No cardápio,
molho à bolonhesa, branco e
brócolis. Será a partir das 20h,
na Rua Riachuelo, 666.

A bela ANA PAULA KREVEI, por Arivonil Policarpo

Corrida do arrepio
A 2a Halloween Fest Run é
amanhã. A largada e a
chegada serão em frente à
Rádio Capital FM.
oOo

Halloween kids
Os pequenos também serão
contemplados com a
Halloween Kids, uma
superatração para a
criançada que gosta de
corrida e de fantasias.
DIVULGAÇÃO

Kelyn Aires, Débora Regina Bueno e Pamela
Bortoluzzi, em evento recente
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Ocupação irregular
A história de um suposto caso de tráfico internacional de pessoas revelou outro esquema
ilegal. Maria Queiroz, conhecida como Maria Paraguaia, mora irregularmente em um imóvel público da Cohapar, mas que estava cedido à Prefeitura de Cascavel. A mulher, que
está presa, teria recebido o imóvel para realização de trabalhos sociais, mas apenas
residia no local. O Município de Cascavel anunciou que irá devolver o imóvel à Cohapar.
z Pág. 09
FÁBIO DONEGÁ

Temer: “a verdade venceu”

AGÊNCIA BRASIL

Um dia após o plenário da Câmara ter rejeitado a segunda denúncia apresentada contra o presidente Michel Temer pela Procuradoria-Geral da República (PGR),
o presidente da República publicou nas redes sociais um vídeo
afirmando que o Brasil teve suas
“instituições testadas de forma
dramática nos últimos meses” e
que “no fim, a verdade venceu”.
No vídeo divulgado na tarde de
ontem, Temer agradeceu aos parlamentares que reafirmaram o
compromisso com o governo na votação de anteontem e disse que
agora é hora de ter foco no que interessa ao povo brasileiro. Para o
presidente, “a normalidade do país
nunca foi afetada e agora prossegue ainda mais forte”.
Segundo ele, uma ponte para o

PRESIDENTE
TEMER disse uma
ponte sólida e resistente
está em construção

EMOCIONANTE!

Quina

Concurso: 1577
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06 15 19 37 39 53
Concurso: 4516

11 24 41 50 57

com resultados visíveis. Ao citar os
resultados, Temer falou da retomada do crescimento da economia
após um período de recessão e a
queda da inflação e dos juros.

futuro “sólida, firme e resistente”
está em construção. Ele segue dizendo que essa ponte começou a
ser construída em 2015 e que hoje
é realidade na vida dos brasileiros
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TIME DO

Federal

5º prêmio

O garoto Rawel de Souza Lima, de sete anos, conhecido como
“Bombeirinho”, teve uma tarde emocionante ontem. A equipe de
Cascavel que participará do Paranaense de Ginástica Rítmica nas
categorias infantis fez uma apresentação para Rawel, que há dois
anos está em tratamento contra um câncer. A festa foi completa
com a presença de dois soldados do Corpo de Bombeiros.
z Pág. 28
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46.488
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07.460
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Infestação do
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Cascavel faz o
último jogo do
ano em casa

O filme estreia hoje, nos cinemas do JL em vários
horários: versão 2D dublada, todos os dias, às
13h30 e às 16h; versão 2D legendada diariamente
às 18h30 e às 21h; versão 3D dublada às 14h,
16h30 e às 19h e versão 3D legendada às 21h30.

ANJO JELIEL
Categoria: Serafim. Protege os dias: 27/03
- 08/06 - 20/08 - 01/11 - 13/01. Número de
sorte: 6. Mês de mudança: junho. Está presente na Terra: de 2h20 às 2h40 da manhã.
"Quem nasce sob a influência deste
anjo possui harmonia e equilíbrio entre
espírito e matéria, tem maturidade e
domínio sobre seu "eu". Tem clara visão e compreensão do mundo e de
suas leis, tendo muita força para resistir e sempre continuar em frente.
Devido à sua maturidade espiritual,
muitas vezes sente-se deslocado entre amigos ou familiares que têm dificuldade em entendê-lo. Segue seu
coração e tem grande intuição,
mostrando-se humilde quando
transmite com sabedoria seu conhecimento e entendimento.

A Lua transita pelo seu signo. Aproveite a oportunidade para se dedicar a
uma nova atividade que traga mais alegria ao seu cotidiano. Cor: rosa.

Não deixe que o comodismo prejudique a sua profissão. Faça algumas inovações e saia já do lugar-comum.
Quanto mais liberdade de ação você
tiver, maior será a sua produtividade.
Cor: preto
Procurar o conselho ou o parecer de
pessoas com outro ponto de vista pode
ser vantajoso: experimente! É conversando que a gente se entende. À noite, porém, cuidado com suas atitudes!
Cor: verde.
Medite sobre as coisas que dão valor
e veja se há correções a fazer. Você
pode acabar descobrindo maneiras alternativas de aumentar o seu rendimento. Cor: roxo.

Libra
Escorpião

É um bom dia para exercitar a sua autonomia e conquistar maior liberdade
de ação no trabalho. O período da noite
deixa muito a desejar. Convém ter cuidado com uma surpresa desagradável. Cor: marrom.

Sagitário

O setor profissional pode deslanchar
com facilidade se souber manter o seu
anonimato. Evite ficar em evidência, pois
as tarefas realizadas em silêncio serão
as mais favorecidas. Cor: creme.

Bom dia para fazer alguns ajustes nos
relacionamentos, do contrário pode
haver confrontos. Quem trabalha em
equipe, principalmente com pessoas
jovens e progressistas, não pode reclamar da sorte. Cor: creme.

Capricórnio

Áries

Bom dia para trocar ideias e partilhar
projetos. Trabalhar em equipe será
estimulante, desde que a sua liberdade
não seja invadida. O astral favorecerá
as atividades autônomas e as profissões liberais. Cor: marrom.

Touro

horóscopo

A sua sensação de bem-estar estará
associada aos amigos. O momento favorece a integração com pessoas que
têm objetivos em comum, podendo conciliar prazer com trabalho. Cor: rosa.
A Lua transita pelo ponto mais alto do
seu Horóscopo, indicando que esta é
uma fase positiva para se tornar popular. Convém lutar por seus interesses
profissionais. Cor: cinza.

Aquário

ESTREIA

Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence,
mostra-te resplandecente. Exalta-te, tu, que
és juiz da terra; dá a paga aos soberbos.
Até quando os ímpios, Senhor, até quando
os ímpios saltarão de prazer? Até quando
proferirão, e falarão coisas duras, e se gloriarão todos os que praticam a iniqüidade?
Reduzem a pedaços o teu povo, ó Senhor,
e afligem a tua herança. Matam a viúva e o
estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. Contudo dizem: O Senhor não o verá; nem para
isso atenderá o Deus de Jacó. Atendei, ó
brutais dentre o povo.
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Eis um bom dia para vencer as distâncias através dos contatos e deslocamentos. Tudo que envolva a mídia ou
equipamentos eletrônicos terá o apoio
das estrelas. Cor: rosa.

Peixes

O já queridinho Thor retorna às telonas
de um jeito bem diferente dos dois filmes
anteriores. Desta vez, a aposta é no bom
humor! A Marvel usou cenas engraçadas
como estratégia para narrar outra batalha
na vida do personagem vivido por Chris
Hemsworth. Agora, o famoso e poderoso
martelo de Thor é destruído por Hela, a
vilã interpretada por Cate Blanchett. Assim, o protagonista fica preso do outro
lado do universo com uma única forma de
fugir: lutando com o campeão local, que é
o Hulk, vivido por Mark Ruffalo.

Salmo do Dia Salmo 94

Gêmeos

Marvel apostou numa
versão mais engraçada da
saga do personagem Thor

TELONA
Bem-humorado,
Thor Ragnarok
chega ao
cinema

Parabéns!
Neide Barros, Maria Helena Mafra, Silvano Tiecher, Fernanda Pastorio, Rosane Groli, Edeny
Medeiros Mila, Marcelo Rialto, Eduardo Araujo,
Rodrigo Poderoso, Ivo Oss Emer, Roseli Picoli,
Vanildo Cardoso e Josoé Pedralli.

Câncer

DIVULGAÇÃO
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Medite sobre as coisas que dá valor e
veja se há correções a fazer. Você sentirá necessidade de avaliar o que é
importante e de descartar o que não
serve mais. Cor: branco.
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Medite sobre as coisas que dá valor e
veja se há correções a fazer. Você sentirá necessidade de avaliar o que é
importante e de descartar o que não
serve mais. Cor: branco.
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N o velas
Matias, e os leva para Vicente. Emília confronta Lucinda sobre os remédios de Inácio.

• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Nestor e Odaiuá partem de volta para
Santos, e Roney comemora. Tato e
Deco discutem sobre os cuidados com
Tonico, e Keyla aparta os dois. Juca e
Guto enviam letras de música para Benê,
e Julinho pergunta se a irmã está namorando os dois. K1 sugere que K2 se aproxime de Keyla para apaziguar as desconfianças em relação a Tato. Dóris desconfia que K2 tenha mentido para ela.
TEMPO DE AMAR
Em Morros Verdes, Delfina e Tereza estranham o comportamento de
José Augusto. No Rio, Vicente comenta com Maria Vitória sobre o atentado
contra Edgar e menciona a luva encontrada no local do crime. Maria Vitória
desconfia de Matias. José Augusto afirma a Padre João que partirá em busca
de sua neta em Portugal. Fernão obriga Moniz a pressionar José Augusto a
reconhecer Tereza como sua filha. No
Rio, Maria Vitória descobre a luva e o
endereço de Olímpia nos pertences de

PEGA PEGA
Lourenço diz a Luiza que ouviu histórias sobre o acidente de Mirella e teme
que algo possa acontecer com ela.
Bebeth fica decepcionada com Eric ao
saber que o pai a está vigiando pelas
câmeras de segurança. Dalva pergunta
a Domênico se ele está investigando a
morte de seu marido. Siqueira alerta
Domênico e Antônia sobre a possibilidade de Dalva estar sendo ameaçada.
Borges não aceita o patrocínio de Eric.
• SBT
UM CAMINHO PARA O DESTINO
Luiz volta a mentir tentando explicar o anel em seu escritório, mas Marisa não acredita. Leopoldo questiona
Andréia sobre Luiz, mas ela não admite que tem um caso com ele. Mariana
diz a Amélia que seu lugar é ao lado de
Pedro e Fernanda. Ela também diz que
se Amélia insistir em ficar poderá causar a morte de seu próprio pai. Amélia

se reencontra com o pai. Ele diz que
agora está sob sua proteção. Mariana
não esconde seu descontentamento. Dr.
Marcos comenta com Carlos que o Sr.
Fernando está na fase inicial do mal de
Alzheimer e que terá uma boa qualidade de vida com o tratamento adequado.
O RICO E O LÁZARO
Nebuzaradã pede notícias sobre o
reino. Nabonido diz que tentará falar
com Arioque. Neusta se preocupa com
Joaquim. Nicolau deixa a oficina para
ajudar Kidist. Zac diz permitir que Zelfa faça o que quiser. Aspenaz diz sentir pena de Arioque. Joana visita Asher
na prisão. Eles trocam palavras de
amor. Elga pede para Talita e Samira
deixarem Fassur em paz. Zelfa tenta
acalmar os netos de Elga. Neusta volta a tentar fazer adivinhações. Nabonido avisa à Nitócris que procurará Arioque. Aspenaz tenta reanimar o general. Asher diz que manterá a fé. Malca
chora a morte de Isaque no cortejo fúnebre. Zadoque conversa com os netos. Zelfa pede para os netos de Elga
não ligarem para Fassur.

GLOBO • O OUTRO LADO DO PARAÍSO
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Lívia convida
Renato para
jantar em
sua casa

Elizabeth se incomoda com o atrevimento de Renan, mas
aceita sair com ele para mostrar os seus croquis. Lívia convida
Renato para jantar em sua casa. Gael e Clara voltam de viagem
e Sophia convida o casal para jantar em sua casa. Rosalinda
consola Estela. Nádia tenta humilhar Raquel e Gustavo a repreende. Bruno pede para Raquel cozinhar para ele. Rafael conta
para Renato que a família de Lívia está quase falida. Clara questiona Gael sobre o motivo do jantar de Sophia.
* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Amic realiza evento da Micro
e Pequena Empresa
A Amic Oeste Paraná em parceria com o Ponto de Atendimento ao
Empreendedor - Amic promoveram o evento da MPE - Micro e
Pequena Empresa na última terça-feira, dia 24, das 19h às 23h,
no anfiteatro Emir Sfair (Centro de Convenções e Eventos de
Cascavel) com a temática das palestras “Criatividade nas vendas –
Encante seus clientes e potencialize seu negócio”.
A programação da noite contou com duas palestras e talk shows
com empresários. Na ocasião, o evento marca a comemoração do
Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, que é lembrado no dia
05 de outubro.

Amic é o ponto de
venda do livro sobre
a Reforma Trabalhista
A Amic Oeste Paraná fez parte da
escrita de um importante capítulo
que ficará marcada para a história
do Brasil: o texto-base da reforma
trabalhista. Para celebrar essa
grande vitória, a entidade marca
esse momento com a singela
participação logo nas primeiras
páginas do livro Trabalhista! O
que mudou? Escrito pelo Juiz
Federal do Trabalho, Marlos Melek.
O aporte teórico destaca quais
foram os pontos que
permaneceram e o que foi
alterado, além de outros detalhes
sobre a Reforma Trabalhista. Aos
interessados em adquirir o livro,
ele está disponível na sede da
Amic por um preço especial, a
entidade fica localizada na Rua da
Lapa, 1927 – Centro.

Amic realiza Café com Negócios para empresários
Aconteceu na última quarta (25) o Café com Negócios, na sala de treinamentos da Amic, às 15h30. O
objetivo do Café com Negócios é promover networking entre as empresas associadas, estimulando
dessa forma as futuras parcerias e a prospecção de clientes. O empresário tem 5 minutos de bate-papo
com cada participante para apresentar sua empresa e seus serviços. A objetividade na fala é primordial
para aproveitar ao máximo cada minuto da rodada. Tudo isso com um delicioso coffe break que estará
disponível durante todo o evento.

(45) 3036-5636 - www.amicoeste.org.br
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ra dos Engenheiros Agrícolas (Abeag), diz que um projeto de lei tramita
na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) para que seja incluído nos
concursos da Emater, profissionais
de engenharia agrícola. “Um dos
maiores desafios é a inclusão do
engenheiro agrícola no serviço público”, explica. A categoria profissional também está trabalhando para
incorporar engenheiros agrícolas no
serviço público federal.
 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
Foto: Aílton Santos

SHOPPING JL

 Thor: Ragnarok
Sala 1: Qui a Qua:13h30,16h e 18h30 (Dub)
Sala 2: Qui a Qua :21h (Leg)
Sala 2: Qui a Qua:14h, 16h30 e 19h (Dub)
Sala 2: Qui a Qua :21h30 (Leg)
 Dlade Runner
Sala 3: Qui a Qua: 21h10

AGRÔNOMO

Muitas pessoas confundem a
engenharia agrícola com engenharia
agrônoma. Guido Luiz Barreto
presidente, presidente da AbeagPR, explica que a engenharia
agrícola engloba também as
disciplinas matemática e física.
Com isso, os profissionais podem
desenvolver projetos agrícolas.
Seria uma espécie de “engenheiro
civil” do campo. Já o trabalho do
agrônomo é mais voltado ao
manuseio da terra. “Esses
profissionais não são concorrentes,
eles se complementam para dar
mais sustentação ao produtor
rural”, explica.

HISTÓRICO

DA DIRETORIA da Abeag, os engenheiros agrícolas Valmor Piestsch, Márcio Ivan de Oliveira e
Guido Luiz Barreto

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

Os desafios
da engenharia
agrícola
Hoje, 27 de outubro, é o Dia do
Engenheiro Agrícola, profissão que
ganha espaço, mas ainda enfrenta
desafios em todo o País. Um deles
é a necessária alteração de legislações para que a profissão seja incluída em concursos públicos do
Estado e da União. Atualmente, nos
concursos do Ministério da Agricultura, por exemplo, só podem ser inscritos engenheiros agrônomos e veterinários, profissionais que fazem
o trabalho de fiscais agropecuários.
O cascavelense Valmor Pietsch,
presidente da Associação Brasilei-

CASCAVEL, 27 DE OUTUBRO DE 2017

A engenharia agrícola completa 30
anos de atuação no Brasil. Em
Cascavel, a Unioeste implantou em
1979 e foi a quarta universidade
do Brasil a ter o curso. As primeiras
turmas se formaram em 1984.
Hoje são aproximadamente 30
cursos espalhados pelo País.

Um dos maiores desafios é a inclusão do engenheiro
agrícola no serviço público”

 Pica-Pau O Filme
Sala 3: Qui a Qua: 13h30 e 15h10

DIVULGAÇÃO

 Tempestade - Planeta em Fúria
Sala 3: Qui a Qua: 16h50 e 19h
Sala 4: Qui a Qua: 21h
 A Morte Te Dá Parabéns
Sala 4: Qui a Qua: 19h
 As Aventuras do Capitão Cueca
Sala 4: Qui a Qua: 14h40
 Além da Morte
Sala 4: Qui a Qua: 16h40
SHOPPING WEST SIDE

 Thor: Ragnarok
Sala 1: Qui a Qua:13h40, 16h10 e 21h30 (Dub)
Sala 1: Qui a Qua: 18h50 (Leg)
Sala 3: Qui a Qua: 19h30 (Dub)
 Além da Morte
Sala 2: Qui a Qua: 22h e 22h10 (Dub)
 As Aventuras do Capitão Cueca
Sala 2: Qui a Qua: 15h50 (Dub)
Sala 3: Qui a Qua :13h30 (Dub)

SOLUÇÃO
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Paciente obeso no SUS
Simpósio de
Estética e
Cosmética
tem Feira
Show
O 1º Simec (Simpósio de Estética
e Cosmética) da Universidade Paranaense – Unipar, Unidade de Cascavel,
foi show. Programação especial enriqueceu conteúdos de beleza e saúde,
reunindo palestras, workshops e Feira
de Visagismo e Empreendedorismo.
A abertura do evento foi com a especialista em sensualidade, Gisa Pyl,
que falou sobre ‘Intimidade Feminina’.
Sua fala empoderou a mulher no contexto amplo - físico, saúde, cuidados,
postura e olhar. “As profissionais da
Estética vendem beleza, por isso é importante estarem bem, é necessário
discutir temas assim, que tratem de
sensualidade e sexualidade”, disse.
Também ponderou: “Muitas mulheres estão adquirido DST porque não
se previnem. Queremos falar de um
romantismo mais maduro, mais sau-

Sofia Ariel ministra palestra no
Simpósio de Estética e Cosmética

Em feira, estudantes desfrutam de cosméticos top do mercado Evento apresenta novas tecnologias no mundo da beleza
dável, mais palpável, pois sabemos que
a mulher ainda cria muita expectativa
romântica e não espera o relacionamento ser construído. Neste contexto, vamos falar de sexualidade, autoconhecimento, culpa, repressão, autoestima”.
Outro convidado foi o farmacêutico
Lucas Portilho, que veio de Campinas/
SP. Seu foco foi trazer as novas tecnologias disponíveis no mercado para
redução de rugas e linhas de expressão. Um dos exemplos apresentados
foi o clareador de manchas causadas
pela poluição, envolvendo ingredientes
que foram lançados em Londres, ainda neste ano. “É fundamental ao profissional conhecer o que tem de inovador na cosmetologia, para escrever
o tratamento adequado, que possa
ser usados pelo paciente em clínica
ou home care”, avalia.

Feira Show tem
apresentação da arte
drag queen

Temas de interesse da classe também foram abordados em workshops,
como penteados, tecnologia de alta
performance e máximo impacto para
redução de medidas (citodetox, blend
ortomolecular e derm-in), massagem
baseada na neurociência (dermosense), make up by Tamiris Faller, e luz
intensa pulsada.
Para encerrar a semana de inovação, o curso montou a Feira Show, com
expositores de grandes linhas de cosméticos e produtos dermatológicos:
Adcos, Makiê, Delladerm, Valmari,
Bioage,Bellauê, Esthetic Store, Via Paris, Bioextratus, Face Corpo, Samana
e Sublime. Teve ainda, palestra com o
proprietário da Biblioteca Pub, Fernando Melchior, e as drag queens convidadas: Keria Star, Fadia Brown, Sofia
Ariel, Desirée Goo e Daniel Thomas.

Na manhã de ontem, profissionais da área da saúde se reuniram
no auditório da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná)
para falar sobre “O paciente obeso
no SUS desde a atenção básica a
alta complexidade”. O tema foi discutido entre representantes dos
municípios da região, Prefeitura de
Cascavel e profissionais dos serviços de obesidade do Hospital Universitário do Oeste do Paraná e do
Centro Universitário FAG.
Conforme o médico Allan Cezar
Faria Araújo, falar sobre obesidade
é dar assistência à população, e
tentar melhorar os atuais índices,
que são bastante preocupantes.
“No Brasil, 50% da população está
com sobrepeso, 20% são obesos,
assim como 10% das crianças. Em
Cascavel, esses números não são

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Fábio Donegá

diferentes”, afirma.
Muito além de disponibilizar a
cirurgia bariátrica, o evento informou como o sistema de saúde pública pode oportunizar uma atenção básica de qualidade a esse
paciente e evitar que outras doenças, provenientes do excesso de

peso, como a diabetes e a hipertensão, sejam adquiridas. além do
diagnóstico precoce para a predisposição à obesidade. O foco na
atenção básica prevê melhorias na
estrutura e principalmente no quadro de funcionários, hoje escasso
para este tipo de atendimento.

