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Um nó difícil de desatar
A novela das obras do novo terminal de passageiros do Aeroporto Municipal de Casca-
vel ganhou um novo capítulo. O prefeito Leonaldo Paranhos tenta desatar o nó, mas

terá que fazê-lo juridicamente. Dinheiro existe, mas não é possível firmar um novo con-
vênio com o atual em andamento e sem dar explicações à Secretaria de Aviação Civil.
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Minimercado
Uma semana após a

inauguração do Conjunto
Habitacional Riviera, os

novos moradores já
começam a “empreender”

no local. O comércio vai
desde plano de celular até
produtos alimentícios nos
pequenos apartamentos.

As ofertas dos mais
variados produtos e
serviços também são

feitas pela internet, em
grupos de redes sociais.
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"Agigantamento" do Judiciário
Após a decisão do plenário do

Senado, de se posicionar sobre as
medidas tomadas pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF) de afastamento
do mandato e recolhimento domici-
liar noturno do senador Aécio Neves
(PSDB-MG), o parlamentar voltou a
fazer críticas à decisão do tribunal.

Por meio de nota, Neves classi-
ficou de "desequilíbrio entre os
poderes" e "agigantamento do Ju-
diciário" o julgamento da 1ª Turma
do Supremo que, por 3 votos a 2,
aceitou pedido da Procuradoria-Ge-
ral da República e afastou o sena-
dor de suas atividades legislativas.

De acordo com o parlamentar, a
decisão ignora "fatos novos", como
as gravações dos executivos da
JBS Joesley Batista e Ricardo Saud,
as quais, segundo ele, "desacredi-
tam as provas anteriormente utili-
zadas". Conforme o comunicado, as
delações dos funcionários da em-
presa ocorreram em um contexto
"absolutamente obscuro e ilegal".

"Depoimentos prestados pelos
próprios delatores indicam a prévia
atuação e conhecimento de mem-
bros do MP quanto a gravação es-
púria envolvendo o senador Aécio.
Assim, as pretensas provas apre-
sentadas contra o senador são
mais do que duvidosas. São fabri-
cadas e ilegais",

GLOBOAVES: CREDORES
APROVAM PLANO
O plano de recuperação judicial proposto pelo Grupo Globoaves foi
aprovado ontem pela maioria dos credores presentes na
assembleia, realizada no auditório do Centro de Convenções e
Eventos de Cascavel. A assembleia havia iniciada em junho, mas foi
interrompida porque a Justiça entendeu que havia irregularidades
no plano e pediu correção.
O plano prevê que as pessoas com créditos trabalhistas recebam
100% do valor a que têm direito dentro do prazo de um ano. O valor
deve ser corrigido pela TR e os créditos trabalhistas devem ser os
primeiros a serem pagos. Os demais credores receberão
parcialmente as dívidas, com variação de 48% até 75%.  Duas
unidades produtivas serão levadas a leilão para levantar parte do
dinheiro para os pagamentos.

AÉCIO FALOU em “desequilíbrio entre os poderes”

DIVULGAÇÃO
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A filha do vice-prefeito de Casca-
vel Jorge Lange, Juliana Bertolli Lan-
ge, designada para exercer a função
de coordenadora do Programa de
Cuidado, terá uma gratificação sa-
larial maior a partir de hoje.

A gratificação da funcionária, que
era de 29% por função, aumentou
para 71% e a de dedicação exclusi-
va de 29% para 71%. O aumento foi
publicado hoje em diário oficial e

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

 Reportagem: Tatiane Bertolino

Dados do IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e estatística)
mostram que 23% da população
brasileira possui algum tipo de de-
ficiência, seja física, intelectual,
auditiva ou visual. Muitos deles, no
entanto, enfrentam um sério proble-
ma, que inicia quando tentam in-
gressar no mercado de trabalho.

Um dos impasses é o desres-
peito do empregador quanto à Lei
8.213, de 1991, que obriga o em-
presário a reservar de 2% a 5%
de suas vagas às pessoas com
algum tipo de deficiência. Com o
objetivo de quebrar essas barrei-
ras e fazer com que a legislação
seja efetivamente cumprida, a
Agência do Trabalhador de Casca-
vel organiza um dia D para a in-
clusão de pessoas com deficiên-
cia no mercado de trabalho.

Hoje, a partir das 8h, serão ofer-

tadas 100 vagas a este público,
com oportunidades nos setores de
reposição, pintura, analista contá-
bil, auxiliar administrativo, bibliote-
cário, entre outras.

A orientação é de que os inte-
ressados levem uma cópia do cur-

rículo (se tiver). O único documen-
to obrigatório é a carteira de tra-
balho. Os atendimentos seguem
até às 16h30.

HÁ VAGAS!

Filha de Lange
em cargo com
gratificação

gerou estranheza e especulações.
Isso por se tratar de parente di-

reta do vice-prefeito e secretário de
Obras de Cascavel. A Lei do Nepo-
tismo diz que “a nomeação de côn-
juge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinida-
de, até o terceiro grau... viola a
Constituição Federal” e aí é que o
caso gerou questionamentos.

Porém, a servidora é concursada,

lotada como enfermeira na Secreta-
ria de Saúde. “Como ela é concursa-
da, neste caso a gratificação se justi-
fica pelo fato de ela exercer um cargo
de responsabilidade”, explica o ad-
vogado Luciano Katarinhuk.

Independente
Em nota, a Prefeitura ressalta o

fato de a servidora ter ingressado
no poder público de forma

independente, que ela foi admitida
por concurso em outubro de 2009.

“Informamos que a condição da
servidora, antes mesmo de sua

designação, foi submetida à análise
jurídica, quanto a aplicação da
Súmula Vinculante n.º. 13 do

Supremo Tribunal Federal, tendo sido
concluído que a situação em questão

se apresenta legal, não ferindo a
referida legislação”, afirma.
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Vôlei feminino
adulto Série A

O duelo entre duas grandes forças
do voleibol paranaense é atração da 8ª
rodada do Campeonato Paranaense
Adulto Série A feminino. Na briga direta
pela segunda colocação, Cascavel e São
José dos Pinhais medirão forças neste
fim de semana. As partidas estão pro-
gramadas para esta sexta-feira, às
19h30, e sábado, às 18h30, no Ginásio
Sérgio Mauro Festugatto, em Cascavel.

Ocupando a segunda colocação
com 23 pontos, a equipe cascavelen-
se quer contar com o apoio da torcida
para vencer as duas partidas em casa
e encaminhar a classificação para a
decisão do título. A levantadora Patrí-
cia Lima falou sobre a importância das
duas vitórias, mas ressaltou a dificul-

dade do confronto.
“Enfrentar São José dos Pinhais é

sempre difícil, pois as duas equipes
buscam o mesmo objetivo, que é
chegar na final. Mas vamos entrar fo-
cadas em dar o nosso melhor, por-
que esse é um jogo decisivo. Esta-
mos muito confiantes”, destacou a
capitã do Cascavel.

Do outro lado, São José dos Pi-
nhais, terceiro colocado com 16 pon-
tos, busca os dois resultados positi-
vos para se aproximar do vice-líder
da competição. Caso vença os dois
confrontos fora de casa, à equipe
comandada por Alexsandro Paiva leva
para as últimas rodadas a decisão pela
última vaga na grande final.

O Maringá já está garantido na decisão do título. Ocupando a primeira
colocação, com 30 pontos, e nenhum set perdido, as maringaenses estão
apenas aguardando as adversárias. Enquanto isso, as comandadas de Valde-
mar Silva, o Dema, seguem a rotina de treinamentos, buscando encerrar a
fase classificatória com 100% de aproveitamento.

GINÁSIO SÉRGIO MAURO FESTUGATTO
SEXTA-FEIRA (29)

19h30 Cascavel x São José dos Pinhais
SÁBADO (30)

18h30 Cascavel x São José dos Pinhais

8ª RODADA

CLASSIFICAÇÃO
Pos. Equipe Pontos
1º Maringá 30
2º Cascavel 23
3º S. J. Pinhais 16
4º Colombo 8
5º Unibrasil 8

Absoluto
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto:Vandré Dubiela

Irregularidades
na Educação

levadas ao MP
Produtos que foram retiradas

notas, foram pagos, mas nunca re-
cebidos pelo poder público. Toldos,
grades e vidros que sequer chega-
ram às escolas municipais de Cas-
cavel. São os itens que estão deta-
lhados na denúncia que será leva-
da hoje ao Ministério Público. A
entrega das mais de três mil pági-
nas de documentação será feita na
7ª Promotoria Pública.

As irregularidades foram consta-
tadas na gestão 2013 a 2016, épo-
ca em que Edgar Bueno era prefei-
to de Cascavel. “Além dos produ-
tos não recebidos, analisamos no-
tas em que os produtos foram co-
locados, mas estavam fora dos

padrões que deveriam estar. Ou
seja, foi contratada uma coisa e
recebida outra”, afirma o vereador
Celso Dal Molin, que conduziu a
investigação, assinada também
pelos vereadores Paulo Porto, Poli-
cial Madril e Carlinhos Oliveira.

Celso ressalta também os casos
de assinaturas falsificadas de pro-
fessores. “Tivemos professoras que
inclusive registraram boletim de ocor-
rência porque as assinaturas de re-
cebimento foram falsificadas. São
várias irregularidades”, lamenta.

E não só nas escolas havia irre-
gularidades como também na própria
Secretaria de Educação. “Na própria
Semed foram 12 notas de produtos
comprados, pagos, mas que não es-
tão lá, não foram colocados”.

Para o vereador, faltou fiscaliza-
ção. “E também organização. O se-
cretário da época deixou a coisa
correr como queria e o gestor tam-
bém, que é o maior responsável por
toda essa situação”, reforça.

“Estamos analisando uma documentação recebida a respeito da
merenda, da frota da educação e do contrato da prefeitura com a
Sanepar. Recebemos documentos, analisamos, mas necessitamos
de mais uma série de documentos. Quero finalizar a investigação até
o fim do ano”, completa Celso.

Mais investigações

 Vereador entrega documentação hoje ao MP
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Além da entrega de material esportivo, fazem parte do progra-
ma Paraná Mais Esporte a instalação de arenas multiusos, de
academias ao ar livre e também a distribuição de veículos van

para o transporte de atletas. Douglas Fabrício lembrou que serão
mais de 80 campos de futebol com grama sintética no projeto das

arenas. “Alguns deles já estão prontos, como, por exemplo, em
Missal e Guaraniauçu, além de Farol e Curitiba, dentre outros”.

 Lei de Incentivo
Outro projeto “abraçado” pelo
secretário, a Lei de Incentivo
ao Esporte no Estado foi
lembrada por Douglas
Fabrício, que lembrou que ela
já foi sancionada pelo
governador Beto Richa, mas
que está em fase de
regulamentação, o que deverá
ocorrer até o fim do ano.
“Falta a definição do valor que
poderá ser deduzido do ICMS
[Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços] que
será colocado na lei”.

CNTA
Sobre o Centro Nacional de
Treinamento em Atletismo,
Fabrício disse que o estudo
sobre o realinhamento nos
valores da obra, solicitados
pela construtora, é que está
atrasando sua conclusão.
Confirmou também uma
pendência de R$ 2,3 milhões a
serem liberados, o que deverá
ocorrer nos próximos dias. A
dificuldade orçamentária, o
clima e também o
realinhamento de preços foram
citadas pelo secretário como
culpadas pelo atraso nas obras.
Ainda assim, ele garantiu que o
Centro estará pronto até o
início do próximo ano, para o
governador inaugurá-lo.

PARANÁ MAIS ESPORTE
Novidade

Em relação às academias ao ar livre o
secretário diz que deixará a pasta

“com mais de 700 delas instaladas”. Já
novidade ainda para este ano será o

lançamento da licitação para a
aquisição de cerca de 50 vans para o

transporte de atletas. “O processo
licitatório já está sendo elaborado e

os deputados já fizeram as indicações
para os municípios de destino”.

VANDRÉ DUBIELA

 O secretário de esporte e turismo do Estado, Douglas Fabrício, esteve ontem
na região Oeste do Paraná para realizar a entrega de material para fomentar o

paradesporto. Apenas na região foram entregues kits em Foz do Iguaçu e
Cascavel, com a presença de dirigentes e professores de diversas cidades. No

Paraná, são mais de 52 mil alunos em mais de 400 Apaes.
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Um novo
campeonato

A fase de quartas de final da Taça
FPF de Futebol Sub-23 tem início nes-
te domingo com a realização de qua-
tro partidas válidas pela rodada de ida.
Para o FC Cascavel o desafio é em
Ponta Grossa, às 11h, contra o Ope-
rário, no Estádio Germano Krüger.

A fase é encarada como uma
nova competição para as oito equi-
pes que seguem na disputa pelo tí-
tulo e consequentemente uma vaga
na Série D do Brasileiro 2018.

“Agora muda tudo, o ambiente,
o propósito, a euforia e o objetivo.
Então é algo mais interessante e in-
tenso, porque agora são apenas dois
jogos, nos quais a vitória e a estra-
tégia são importantes”, resume o
técnico Rodrigo Cabral, do FCC, que
teve a melhor campanha na primei-
ra fase da competição.

Para o embate deste domin-
go, Cabral tem reforços para ar-
mar a equipe. O meia André e os
atacante Pedro Júnior e Tubarão
retornam de suspensão, enquan-
to o lateral-direito Rodrigo Gas-
perin e o centroavante Kiko vol-
tam a ficar à disposição depois de
terem sido poupados na última
rodada, no empate por 1 a 1
com o Maringá FC, no último
domingo. Já o centroavante Lu-
cas Choco, apresentado na se-
mana passada, ainda aprimora a
condição física e não terá a pri-
meira oportunidade no time.

R eforços

“Agora é um campeonato à par-
te. Quem terminou primeiro lugar não
conta nada em termos de motivação
para quem ficou em oitavo. A motiva-
ção e o objetivo são iguais para todos.
Não vejo vantagem ou desvantagem”,
continua o treinador.

Energia extra
A delegação cascavelense embarcará para Ponta Grossa no sábado à tarde, logo após o almoço e de um

treino recreativo pela manhã. Nesta sexta-feira o time realiza atividade normal no CT. Já a atividade dessa
quinta-feira foi especial, com alunos da Apae de Cafelândia. O FCC recebeu a visita de alunos da escola, que se
divertiram com os jogadores em campo e conheceram um pouco mais sobre o clube e a história do futebol.

FOTOS: FÁBIO DONEGÁ

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

QUARTAS DE FINAL
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Esgoto instalado
em 24 escolas

Em 24 escolas municipais de
Cascavel, o sistema de esgoto já
foi instalado. Em cinco delas o ser-
viço ainda não ocorreu porque não
havia rede coletora instalada. Essa
foi uma das medidas tomadas
pelo Município para não pagar
mais pelo serviço de limpeza de
fossa, já que a instalação em es-
colas é gratuita onde já há ligação
de esgoto e a gestão passada pa-
gava para empresas fazerem o ser-
viço da limpeza de fossas.

Agora, a administração vai ana-
lisar o relatório feito pelos verea-
dores que compuseram a CPI das
Fossas. Os membros, vereadores
Misael Júnior, Serginho Ribeiro e
Sidnei Mazutti, entregaram ao pre-
feito Leonaldo Paranhos o relató-
rio na manhã de ontem. Segundo
o prefeito, os relatórios serão ana-
lisados pela Secretaria de Assun-
tos Jurídicos.

Uma reunião com a Secretaria de

Educação vai ser realizada com o
objetivo de corrigir as deficiências
apontadas pela CPI. “Já corrigimos
muitas coisas desde o início do nos-
so mandato. Fizemos as ligações de
esgoto sem custo nenhum para a
prefeitura e já determinamos elabo-
ração de um formulário para deta-
lhado para requisição desses servi-
ços”, afirma o prefeito.

Processo
administrativo

O prefeito reforçou
também o processo

administrativo que será
instalado para investigar
os servidores que teriam
sido inadimplentes com
relação à fiscalização da

obra. Bianor Canon, fiscal
do contrato, já pediu

desligamento da
prefeitura. Valdecir Nath,

ex-secretário, ainda é
servidor do Município.

 Entrega à Sanepar
Os vereadores também entregaram o relatório à gerência da

Sanepar. Quem recebeu foi o gerente geral da região Sudoeste,
Renato Bueno. Ele afirma que a empresa, aos poucos, tenta
implantar as sugestões da CPI, para melhorar principalmente o
sistema de recebimento de cargas de fossas nas estações de
tratamento e, desta forma, ter um melhor controle do que é re-
cebido. Renato ressalta o trabalho de ligação de esgoto feito
nas escolas e também na cidade. “Temos mais de 98% do Mu-
nicípio com acesso à rede de esgoto. No país, somos a 8ª cida-
de com melhor acesso à água e ao esgoto”, reforça.

Ainda não há esgoto em boa parte dos bairros Santos Du-
mont, Esmeralda, Julieta Bueno e Melissa. No Bairro Brazmadei-
ra a obra está licitada. Casos pontuais também ocorrem em algu-
mas ruas do São Cristõvão, do Pacaembu e do Santa Felicidade.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Relatório foi
entregue à Prefeitura
e à SANEPAR
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 29 de setembro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Valmir José Lejanoski e Ana Paula Araújo
2- Elton Santos Costa e Graciele Melo Sanches
3- Wellington Euler de Andrade Gomes e Camila Teixeira Barbosa
4- Sidnei de Moraes e Vanessa Marcelino de Souza
5- Rafael Cezario Leopoldo e Jenniffer Fernandes dos Santos
6- Lucas Pedroso Vaz e Rosangela Antunes
7- Thiago Vinicius Sehn Slaviero e Brauna Dal Pai Melo
8- Jonatta Luiz Lourenço Furtado e Ruth Mota Benelli
9- Fabricio da Silveira Castilho e Carla Linhar Silva
10- Lucas Amancio Siqueira e Amanda de Souza Graciano
11- Marcio José Cordeiro e Rosemara França de Jesus
12- Carlos  Henrique Delabeneta e Jaqueline Grasiele de Oliveira Mota
13- Magno de Carvalho e Simone Vieira
14- Emerson da Conceição e Patricia Pereira
15- Renato Moreira Augusti e Elineia Cristina Jacinto
16- Osmar de Oliveira e Marcia Aleixo
17- Giorgio Depubel Dantas e Fernanda Suellen Ferrari
18- Luiz Felipe Machado de Almeida e Savana Caroline Fontini
19- Allace dos Santos e Tathyane Denise Vesohoski
20- Luan MIchel Gubert e Jéssica Fernanda Passarini
21- Isaias Afonso Fernandes e Cristiane Vieira Mendes
22- Paulo Ricardo Covatti e Lucia Aparecida Padilha
23- Marcelo Bianchini e Caroline Machado Daudt
24- Marcos Antonio Martins de Souza e Lidiane Nunesa de Figueiredo

 Atual campeão paranaense, o time de basquete em cadeiras de rodas de Cascavel tem dois importantes compromissos neste
fim de semana pela atual edição da competição. Em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, os

cascavelenses tentam vencer os Tubarões/Ponta Grossa, às 12h deste sábado, e o destaque da temporada, o Kings/UEM, às
14h de domingo. A três etapas para o fim do campeonato, os atuais campeões, que neste ano contam com uma equipe

caseira, precisam reagir para seguir com chances de permanecer com o título de campeão estadual.

DECISÕES NO
HANDEBOL

As equipes adultas de handebol de
Cascavel terão um fim de semana de
disputas decisivas pela Série Ouro do
Campeonato Paranaense, em Marin-
gá, pela 4ª e última etapa do Estadual.

No naipe feminino, o FAG/Casca-
vel/ACH /O2 terá pela frente o time
de Matelândia neste sábado, às 16h
no Centro Esportivo Jardim Paulista.
O duelo definirá as adversárias das
cascavelenses na 2ª fase, que será no
domingo, pela semifinal do 1º turno.

Já no naipe masculino o ACH/La-
nalli/Cascavel enfrentará a equipe de
Floraí neste sábado, às 19h, também
no Jardim Paulista. Para os cascave-
lenses, o embate vale para a defini-
ção das quartas de final.

Os campeões da temporada só
serão conhecidos na 5ª etapa, mar-
cada para os dias 14 e 15 de outubro
também em Maringá.

FPRBCR
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Sem manifestação
O ex-fiscal do contrato da Prefeitura com as empresas que
faziam limpeza de fossas nas escolas, Bianon Canon, não
faz mais parte do quadro de servidores da administração.
Já o ex-secretário de Educação, Valdecir Nath, permanece
no quadro, mudo e calado a respeito das manifestações
contra ele por meio da CPI das Fossas. Parece não estar

ligando muito para as futuras consequências...

Alívio
Para os membros da CPI,
a sensação é de alívio e
de trabalho concluído.
Agora, os vereadores
pretendem acompanhar o
andamento da
investigação no MP, do
procedimento
administrativo na
prefeitura e também as
implantações na Sanepar.
“Estamos muito felizes de
ter feito esse trabalho e,
principalmente, de
entregar o relatório e
saber que todos os
órgãos já estão tomando
providências”, resume o
presidente da CPI, Misael
Júnior.

Aprendizado
E falando em CPI,
durante o encontro
com a Sanepar, o

vereador relator da
Comissão, Sidnei Mazutti,
pela primeira vez
vereador, ressaltou que
participar da comissão
foi um verdadeiro
aprendizado e agradeceu
pela oportunidade de
fazer parte da
investigação.

Boa Vizinhança
Na manhã de ontem, o
prefeito Leonaldo
Paranhos participou do
lançamento do Programa
Boa Vizinhança, realizado
pela Copel. O lançamento
ocorreu no Colégio
Estadual Presidente Costa
e Silva, no Jardim Maria
Luiza. O programa
promove atividades de
apoio e inserção social
nas comunidades mais
próximas às instalações
da empresa.

É HOJE

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O prefeito Leonaldo Paranhos não vai descansar
enquanto não resolver a pendenga do aeroporto.

 Ele deve retornar em breve a Brasília para discutir a
questão na Secretaria de Aviação Civil.

Ocorre hoje, no Parque de Exposições Celso Garcia Cid,
em Cascavel, o evento Felicidade do Idoso. Às 10h, será
aberto o Seminário sobre a Defesa dos Direitos da Pessoa
Idosa. Mais de dois mil idosos são esperados para
participar do evento.

Kaefer
defende Refis

O deputado federal Al-
fredo Kaefer defendeu a
medida provisória que
abre prazo para nova re-
negociação de dívidas
com a Receita Federal e
a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional. O novo
Refis prevê abatimento
de juros e de multas na
nova renegociação. "A cri-
se econômica e financei-
ra que se implantou no
país nos últimos anos foi
algo além do normal. Isso
fez com que milhões de
empresas entrassem em

inadimplência com o Fis-
co", argumentou Kaefer.

A crise, segundo Kae-
fer, foi a responsável
pelo fechamento de lo-
jas. Fábricas ficaram ina-
tivas e se reduziu a pres-
tação de serviços. "Os
empresários para pre-
servar os empregos dei-
xaram de recolher os im-
postos, dando preferên-
cia ao funcionário, ao for-
necedor e assim por di-
ante. Isso é da prática e
da atividade empresari-
al e comercial", disse.

PARA DEPUTADO, crise fez com que várias empresas ficassem inadimplentes

DIVULGAÇÃO

A taxa Selic, as penalidades e as multas de 50%, 120%,150%
deixaram as empresas sem condições de pagar os impostos e
dívidas fiscais em atraso. "Temos que ter um Refis que dê um
alento às empresas que vão contribuir com a arrecadação fiscal
no mês seguinte porque quem está inadimplente não paga o
imposto do mês seguinte. Ao patrocinarmos um Refis adequado
que as empresas possam se regularizar elas também irão pagar o
imposto do mês. Dezenas de empresas não conseguem
participar de licitação pública, não conseguem ter acesso ao
crédito oficial por conta da inadimplência", completou Kaefer.

SEM condições
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Ontem, o debate em grupos de WhatsApp e ou-
tras redes sociais que reúnem pessoas de diferentes
classes sociais de Cascavel, se voltou para o bárba-
ro crime que chocou o Paraná, principalmente a cida-
de de Umuarama. A pequena Tábata, de apenas seis
anos, foi sequestrada e morta por um maníaco que já
havia cometido outro crime semelhante, quando ma-
tou uma adolescente, mas, por causa de sentenças
judiciais que nem sempre conseguimos entender, la-
mentavelmente estava solto.

A fúria tomou conta dos debates e, a maioria das pes-
soas, defendeu a aplicação do “olho por olho, dente por
dente”. Os populares que destruíram parte da delegacia
da cidade do noroeste, incendiaram veículos e promo-
veram quebra-quebra em protesto ao crime, foram elogi-
ados e taxados de heróis por alguns internautas.

É bem verdade que crimes bárbaros em que cri-
anças são vítimas indefesas de maníacos criminosos
nos revoltam, mas não é plausível cenas de vandalis-
mo, nem uma nova inquisição. Precisamos ter sede
de justiça e não de vingança. Se a Justiça é deficien-
te, é preciso buscar mecanismos para aperfeiçoá-la.
Se atentamos contra a Justiça, também nos tornamos
injustos. Sábias foram as palavras do líder pacifista
Mahatma Gandhi. “Se ages contra a justiça e eu te
deixo agir, então a injustiça é minha”.

OLHO POR OLHO...

 IFPR
Estão abertas as inscrições
para o Processo Seletivo
IFPR 2018 com vagas para os
cursos Técnico em
Informática e Técnico em
Análises Químicas, ambos
na modalidade Integrado ao
Ensino Médio, além do curso
superior de Licenciatura em
Química. As inscrições, que
custam R$ 50, podem ser
realizadas até o dia 8 de
outubro de 2017. As provas
serão aplicadas no dia 19 de
novembro. Informações
podem ser obtidas no portal
www.cascavel.ifpr.edu.br.
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Algumas vezes se forma
uma CPI e diz que agora
vai prender pessoas; pode
ser que aconteça, mas a

CPI não tem essa função e
nem de constranger as
pessoas. A CPI tem uma
função legislativa muito
importante que é a de

esclarecer e mudar
comportamentos

Da Editoria

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

Os trabalhos de
investigação do
vereador Celso Dal
Molin que hoje
apresenta mais
uma série de
denúncias sobre
desmandos na
educação.

O rombo
gigantesco
nas contas do
governo federal
que chegou a
R$ 86 bilhões
no mês passado
e é o pior
desde 1997.
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05/10 - 15h40
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Pancadas de chuvas
e trovoadas

Pancadas de chuvas
e trovoadas

Pancadas de chuvas
e trovoadas

Prefeito Leonaldo
Paranhos ao

receber o relatório
da CPI das Fossas

SECOM

 Internet
Cascavel aparece no Ranking
Cidades Amigas da Internet
como a cidade paranaense
mais preparada para a
expansão da internet. A
cidade é a quinta do país no
ranking, mas no ano passado
aparecia na segunda
posição. O estudo avaliou
100 cidades brasileiras para
identificar aqueles
municípios que estimulam a
oferta de serviços de
telecomunicações. São
cidades “amigas da internet”
aquelas que têm uma
legislação moderna.
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Megasena
Concurso: 1972

09 16 20 54 57 59

Dupla sena
Concurso: 1699

01 06 11 20 28 391º sorteio

12 13 15 36 37 382º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1565

01 03 06 07 08 09 10 11
12 13 15 17 18 24 25

Quina
Concurso: 4493

03 25 37 42 77

Timemania
Concurso: 1087

12 28 37 44 59 66 75
TIME DO

Lotomania
Concurso: 1800

02 04 16 28 33 39 41 47
50 54 56 57 65 67 73 74

75 79 80 85
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5218

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

12.314
55.557
02.800
76.963
10.319

AMERICANA-MG

SÁBADO
16h Vasco x Chapecoense
16h Bahia x Coritiba
19h Palmeiras x Santos

DOMINGO
16h Botafogo x Vitória
16h São Paulo x Sport
16h Cruzeiro x Corinthians
16h Grêmio x Fluminense
16h Avaí x Atlético-GO
19h Atlético-PR x Atlético-MG

SEGUNDA-FEIRA
20h Ponte Preta x Flamengo

26ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Corinthians 54 25 16 6 3 35 14 21
2º Santos 44 25 12 8 5 26 16 10
3º Grêmio 43 25 13 4 8 40 22 18
4º Palmeiras 43 25 13 4 8 36 26 10
5º Cruzeiro 40 25 11 7 7 31 22 9
6º Botafogo 40 25 11 7 7 32 25 7
7º Flamengo 39 25 10 9 6 34 24 10
8º Atlético-PR 34 25 9 7 9 29 28 1
9º Vasco 32 25 9 5 11 25 36 -11
10º Chapecoense 31 25 9 4 12 29 37 -8
11º Atlético-MG 31 25 8 7 10 27 31 -4
12º Fluminense 31 25 7 10 8 34 35 -1
13º Bahia 30 25 8 6 11 31 32 -1
14º Sport 30 25 8 6 11 31 37 -6
15º Avaí 30 25 7 9 9 16 28 -12
16º Vitória 29 25 8 5 12 29 36 -7
17º São Paulo 28 25 7 7 11 33 37 -4
18º Ponte Preta 28 25 7 7 11 26 33 -7
19º Coritiba 27 25 7 6 12 24 32 -8
20º Atlético-GO 22 25 6 4 15 23 40 -17

SÉRIE A

SEXTA-FEIRA
19h15 Figueirense x Paraná
20h30 ABC x Goiás
20h30 Londrina x CRB
21h30 Juventude x Paysandu

SÁBADO
16h30 Náutico x Boa Esporte
16h30 Vila Nova x Brasil de Pelotas
16h30 Internacional x Santa Cruz
19h Guarani x Criciúma
19h Luverdense x Ceará

DOMINGO
11h América-MG x Oeste

27ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Internacional 51 26 15 6 5 41 19 22
2º América-MG 48 26 13 9 4 32 18 14
3º Paraná 46 26 13 7 6 39 19 20
4º Vila Nova 45 26 13 6 7 30 20 10
5º Ceará 42 26 12 6 8 32 26 6
6º Juventude 42 26 11 9 6 31 24 7
7º Oeste 41 26 10 11 5 31 22 9
8º Criciúma 38 26 10 8 8 29 30 -1
9º Boa Esporte 37 26 9 10 7 28 27 1
10º Londrina 34 26 9 7 10 39 39 0
11º B. de Pelotas 33 26 10 3 13 28 38 -10
12º Paysandu 33 26 9 6 11 27 26 1
13º Guarani 33 26 9 6 11 28 32 -4
14º CRB 32 26 9 5 12 24 35 -11
15º Luverdense 31 26 7 10 9 26 29 -3
16º Santa Cruz 29 26 7 8 11 27 32 -5
17º Figueirense 29 26 7 8 11 30 37 -7
18º Goiás 28 26 8 4 14 25 36 -11
19º Náutico 20 26 5 5 16 16 33 -17
20º ABC 18 26 4 6 16 16 37 -21

SÉRIE B Embalado por cinco vitórias
consecutivas que o levaram à

terceira colocação no campeonato,
o Paraná Clube abre neste sábado

a 27ª rodada da Série B em
busca de pontos para chegar à

vice-liderança da competição. Para
isso precisa conquistar os três

pontos diante do Figueirense, às
19h15, no Estádio Orlando

Scarpelli, em Santa Catarina. O
triunfo fora de casa ganha maior
importância porque na próxima
rodada, na terça-feira, o Tricolor

paranaense receberá o líder
Internacional para um confronto no

qual poderá estar em jogo a
primeira posição da tabela de

classificação. A torcida paranista
já esgotou, em menos de dois dias
de vendas, os 32 mil ingressos
colocados à venda para o jogo

com o Colorado, que será
na Arena da Baixada.

Salve, Jorge
O lateral-esquerdo Jorge, ex-
Flamengo, foi o escolhido para o
lugar de Filipe Luís (Atlético de
Madri), que foi cortado ontem da
seleção brasileira por causa de lesão
muscular na coxa esquerda. Jorge
defende o Mônaco, da França,
desde janeiro deste ano, quando
deixou o Rubro-Negro carioca. Ele
terá a segunda oportunidade com a
camisa da seleção, depois de ter
defendido a equipe comandada por
Tite no amistoso contra a Colômbia,
em janeiro deste ano.

PARANÁ CLUBE
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Empréstimos
Há quatro modalidades de empréstimos, nas

modalidades giro, investimento, cartão BNDES e
eficiência energética. A Garantioeste é parceira na

cessão da carta de aval – mediante análise prévia da
solicitação da requerente. Para capital de giro, o

valor máximo liberado é de R$ 100 mil com taxa de
1,60% ao mês fixo, e 36 parcelas. Para o

investimento, o teto é de R$ 150 mil com prazo de
quitação de 60 meses. A taxa é de 0,60% mais CDI
– fica em média em 1,26% ao mês. Para o cartão
BNDES, com limite de R$ 49,5 mil e 48 meses de

prazo, a taxa é mensalmente divulgada pela
instituição federal. Outra linha oferecida é para
investimento em equipamentos para eficiência

energética, a exemplo de placas fotovoltaicas. A
garantia é real, trava de cartões ou por meio de aval
da Sociedade de Garantia de Crédito. O montante

liberado é calculado sobre a capacidade de
pagamento da empresa. Os prazos vão de 48 a 96
meses e a taxa é 0,70% mais CDI ou 1,60% ao mês

fixo. Waldemar informou que a liberação, para todas
essas modalidades, está sujeita à avaliação de

crédito e análise cadastral. Há ainda outra situação
possível, informou o diretor, de alterações no
convênio, e a qualquer momento, em caso de
alguma mudança significativa na taxa Selic.

Sipag
A nova parceria entre Acic e Sicoob traz novidades também quanto ao Sipag, máquina

leitora de cartões para soluções integradas de pagamento. Waldemar disse que há
taxas diferenciadas, isenção do pacote de manutenção de conta-corrente para

cooperados com faturamento médio mensal superior a R$ 55 mil, juros de cheques
especiais de 3,65% ao mês para cooperados com faturamento mensal maior que R$ 10

mil, além de linha de crédito. O parcelado, para trava de cartões, Visa e Mastercard,
com valor máximo de cinco vezes o faturamento médio dos últimos três meses, tem

prazo de 36 meses e taxa de 1,60% fixo ou 0,7% ao mês mais a variação do CDI.

3º Fórum do Empreender
será no dia 10

Associação comercial, Programa Empreender, Sebrae,
Sicoob e Unimed já trabalham na organização da
terceira edição do Fórum Empreender da Acic. Ele
será realizado no dia 10 de outubro, a partir das

17h, no auditório da entidade.
O evento é aberto a coordenadores, vices e a todos

os nucleados. Durante a programação, os
participantes terão acesso a informações que

permitirão avanços na condução dos grupos e que
também poderão ser aplicados nas próprias empresas.

Os nucleados trocarão experiências e conhecerão
ações que poderão implementar resultados em outros
grupos. O ingresso serão fraldas geriátrias e alimentos
que serão entregues ao Asilo São Vicente de Paula.
Outras informações sobre o 3º Fórum do Empreender
da Acic podem ser conseguidas pelo telefone 3321-

1400, com a coordenadora de Núcleos, Dulce
Ragazzon, ou com os próprios consultores do
programa - Rogério, Lucas, Flávia ou Lidiele.

Acic e Sicoob renovam parceira
que beneficia empresas filiadas

Um dos compromissos da Acic é oferecer um moderno e dinâmico portfólio de
produtos e serviços às suas mais de 13 mil empresas associadas. Por isso, a associação

comercial é parceira de instituições que, como ela, conduzem sua trajetória pela
busca excelência e vanguarda. Diretores da Acic e do Sicoob Credicapital acabam de

renovar convênio que garante benefícios a sócios da entidade empresarial.
O diretor-presidente da cooperativa de crédito, Valdir Pacini, lembrou que o Sicoob

Credicapital nasceu há 16 anos no Núcleo Setorial de Informática e Telecomunicações e
que as parcerias com a Acic acontecem há muito tempo e são cada vez melhores. O diretor
Waldemar Paetzold detalhou o acordo, que tem validade de um ano a partir da assinatura.

A conta-corrente para associados novos segue com seis meses de isenção da taxa de
manutenção. A parceria alcança também a cobrança bancária, com preços diferenciados
às empresas filiadas. Mesmo com o diferencial de ter migrado para a registrada, a entrega

de boleto pelo associado tem tarifa de R$ 1,80; para a entrega do boleto pela
cooperativa o valor é de R$ 2,90 e os custos de baixa de títulos e alterações da

característica original tem tarifa de R$ 2,50. “São vantagens importantes e que estão ao
alcance de empresas fundamentais para a geração de empregos e desenvolvimento”,

segundo o presidente da associação comercial, Edson José de Vasconcelos.

 ASSESSORIA
Valdir Pacini e Edson
Vasconcelos durante
assinatura de parceria
entre Sicoob
Credicapital e Acic
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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:

 Cascavel, 29 de setembro 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

1. ADEMILSON JOSÉ BARCELOS E MARINEZ DA SILVA
2. VOLNEI ANTONIO AMORIM E JAQUELINE CAROLINE RUBINI
3. EDMIR DE OLIVEIRA E JOSIELI GRACHK
4. MAURICIO CARLOS GNOATO FILHO E NATALIA SCANAGATTA
5. JULIANO CAMARGO SILVERIO E CLEUZA DE MELO
6. MARCOS HENRIQUE NUNES DE CARVALHO E ANDREIA MARIA FERREIRA
7. OZEIDE LUIZ FILHO E MARINES RODRIGUES
8. WAGNER GEOVANE FERREIRA MACHADO E RAQUEL MARISE DUARTE
9. ROMILDO ANTONIO PIERASSO E MARIA OSSUNA
10. GABRIEL DA COSTA VALLE E ANA PAULA DOS SANTOS
11. CAMILO SCHEIBE E ANA PAULA BARETTA
12. ALAIR POPENGA E DELAYNE MORO
13. JORGE TEIXEIRA E CATIA SUZIANI PEDROSO BACKES
14. JOÃO CLOVIS VARGAS ALVES E ALESSANDRA PRIMAK
15. GUILHERME SIMSEM LAUXEN E GRACIELLY PAULA DE OLIVEIRA
16. RAFAEL BOECKER BAGGIO E KAROLINE BOGALHO NUNES
17. EVERSON JUNIOR LUCIANO RIBEIRO E EDNA DALMINA
18. RAFAEL LUIS ACCO E MONICA HARUMI TAKANO

Carros para 139 municípios
O Governo do Paraná liberou

ontem mais um lote de recursos
para compra de ambulâncias e de-
mais veículos para o transporte de
pacientes. Ao todo, são R$ 24,3
milhões que beneficiarão a popula-
ção de 139 municípios paranaen-
ses. Este é o segundo repasse de
incentivos do transporte sanitário
em menos de três semanas.

O secretário estadual da Saúde,
Michele Caputo Neto, diz que o inves-
timento faz parte do maior programa
de ampliação e renovação da frota
de veículos de uso exclusivo da saú-
de. Segundo ele, o Estado está ga-
rantindo melhores condições de
atendimento àquelas pessoas que
precisam se deslocar em busca de
consultas, exames e tratamento es-
pecializado. “É mais uma ação efeti-
va que demonstra o caráter munici-
palista deste governo”, destacou.

O repasse foi feito na modalida-
de de transferência fundo a fundo,
sem a necessidade de convênio
entre Estado e prefeituras. Cada
município recebeu cotas individuais
de R$ 120 mil e R$ 240 mil para
aquisição de carros, ambulâncias,

vans e micro-ônibus. Houve tam-
bém municípios contemplados com
cotas de R$ 450 mil, destinados
exclusivamente para compra de
ônibus com mais de 40 lugares.

Governo liberou
 R$ 24,3 milhões para
aquisição de veículos

à saúde

TST declara greve abusiva
O vice-presidente do Tribunal

Superior do Trabalho (TST), ministro
Emmanoel Pereira, declarou ontem
como abusiva a greve dos Correios,

iniciada no dia 19 de setembro.
Segundo o ministro, a greve foi

deflagrada com a negociação ainda
não encerrada, o que determinou a

abusividade do movimento
paredista. Neste caso, de acordo

com o magistrado, cabe aos Correios
adotar as providências que entender

pertinentes, conforme sua
conveniência, partindo da premissa
de que para tais trabalhadores não

há greve, mas simplesmente
ausência ao trabalho.

AEN
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A filha do vice-prefeito de Casca-
vel Jorge Lange, Juliana Bertolli Lan-
ge, designada para exercer a função
de coordenadora do Programa de
Cuidado, terá uma gratificação sa-
larial maior a partir de hoje.

A gratificação da funcionária, que
era de 29% por função, aumentou
para 71% e a de dedicação exclusi-
va de 29% para 71%. O aumento foi
publicado hoje em diário oficial e

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

 Reportagem: Tatiane Bertolino

Dados do IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e estatística)
mostram que 23% da população
brasileira possui algum tipo de de-
ficiência, seja física, intelectual,
auditiva ou visual. Muitos deles, no
entanto, enfrentam um sério proble-
ma, que inicia quando tentam in-
gressar no mercado de trabalho.

Um dos impasses é o desres-
peito do empregador quanto à Lei
8.213, de 1991, que obriga o em-
presário a reservar de 2% a 5%
de suas vagas às pessoas com
algum tipo de deficiência. Com o
objetivo de quebrar essas barrei-
ras e fazer com que a legislação
seja efetivamente cumprida, a
Agência do Trabalhador de Casca-
vel organiza um dia D para a in-
clusão de pessoas com deficiên-
cia no mercado de trabalho.

Hoje, a partir das 8h, serão ofer-

tadas 100 vagas a este público,
com oportunidades nos setores de
reposição, pintura, analista contá-
bil, auxiliar administrativo, bibliote-
cário, entre outras.

A orientação é de que os inte-
ressados levem uma cópia do cur-

rículo (se tiver). O único documen-
to obrigatório é a carteira de tra-
balho. Os atendimentos seguem
até às 16h30.

HÁ VAGAS!

Filha de Lange
em cargo com
gratificação

gerou estranheza e especulações.
Isso por se tratar de parente di-

reta do vice-prefeito e secretário de
Obras de Cascavel. A Lei do Nepo-
tismo diz que “a nomeação de côn-
juge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinida-
de, até o terceiro grau... viola a
Constituição Federal” e aí é que o
caso gerou questionamentos.

Porém, a servidora é concursada,

lotada como enfermeira na Secreta-
ria de Saúde. “Como ela é concursa-
da, neste caso a gratificação se justi-
fica pelo fato de ela exercer um cargo
de responsabilidade”, explica o ad-
vogado Luciano Katarinhuk.

Independente
Em nota, a Prefeitura ressalta o

fato de a servidora ter ingressado
no poder público de forma

independente, que ela foi admitida
por concurso em outubro de 2009.

“Informamos que a condição da
servidora, antes mesmo de sua

designação, foi submetida à análise
jurídica, quanto a aplicação da
Súmula Vinculante n.º. 13 do

Supremo Tribunal Federal, tendo sido
concluído que a situação em questão

se apresenta legal, não ferindo a
referida legislação”, afirma.
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Vôlei feminino
adulto Série A

O duelo entre duas grandes forças
do voleibol paranaense é atração da 8ª
rodada do Campeonato Paranaense
Adulto Série A feminino. Na briga direta
pela segunda colocação, Cascavel e São
José dos Pinhais medirão forças neste
fim de semana. As partidas estão pro-
gramadas para esta sexta-feira, às
19h30, e sábado, às 18h30, no Ginásio
Sérgio Mauro Festugatto, em Cascavel.

Ocupando a segunda colocação
com 23 pontos, a equipe cascavelen-
se quer contar com o apoio da torcida
para vencer as duas partidas em casa
e encaminhar a classificação para a
decisão do título. A levantadora Patrí-
cia Lima falou sobre a importância das
duas vitórias, mas ressaltou a dificul-

dade do confronto.
“Enfrentar São José dos Pinhais é

sempre difícil, pois as duas equipes
buscam o mesmo objetivo, que é
chegar na final. Mas vamos entrar fo-
cadas em dar o nosso melhor, por-
que esse é um jogo decisivo. Esta-
mos muito confiantes”, destacou a
capitã do Cascavel.

Do outro lado, São José dos Pi-
nhais, terceiro colocado com 16 pon-
tos, busca os dois resultados positi-
vos para se aproximar do vice-líder
da competição. Caso vença os dois
confrontos fora de casa, à equipe
comandada por Alexsandro Paiva leva
para as últimas rodadas a decisão pela
última vaga na grande final.

O Maringá já está garantido na decisão do título. Ocupando a primeira
colocação, com 30 pontos, e nenhum set perdido, as maringaenses estão
apenas aguardando as adversárias. Enquanto isso, as comandadas de Valde-
mar Silva, o Dema, seguem a rotina de treinamentos, buscando encerrar a
fase classificatória com 100% de aproveitamento.

GINÁSIO SÉRGIO MAURO FESTUGATTO
SEXTA-FEIRA (29)

19h30 Cascavel x São José dos Pinhais
SÁBADO (30)

18h30 Cascavel x São José dos Pinhais

8ª RODADA

CLASSIFICAÇÃO
Pos. Equipe Pontos
1º Maringá 30
2º Cascavel 23
3º S. J. Pinhais 16
4º Colombo 8
5º Unibrasil 8

Absoluto
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Giro da
Violência

 Dois homens agrediram e atea-
ram fogo em um morador de rua na
tarde de ontem em Cascavel. O cri-
me, segundo informações da Polícia
Militar, que foi acionada para aten-
der a ocorrência, aconteceu na es-
quina das ruas Rodrigues Alves e Jo-
aquim Távora, no Parque São Paulo.

A motivação, segundo testemu-
nhas, é que o homem, identificado
como Joel Rocha da Costa, de 42
anos, teria mostrado as partes ín-
timas em via pública, o que teria
irritado os agressores.

Joel estava sentado na calçada,
ingerindo bebida alcoólica, quando
os dois agressores pararam e co-
meçaram a discutir com ele. O

Acidente no Alto Alegre
Duas pessoas ficaram feridas ontem em
um acidente de trânsito no
cruzamento das ruas Curitiba e
Paraguai, no bairro Alto Alegre.
Segundo testemunhas, o Uno e a
Saveiro seguiam em sentidos opostos
e, no momento em que o condutor da
Saveiro ia fazer uma conversão,
aconteceu a batida. Os dois feridos
foram encaminhados pelos socorristas
do Siate para atendimento hospitalar.

Choque elétrico
Uma mulher de 42 anos ficou ferida na
quinta-feira ao sofrer um choque
elétrico, enquanto lavava a calçada.
Valdirene Aparecida Lima dos Santos
Siuza foi atendida pelo Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma
em Emergência) na esquina das ruas
Mato Grosso e Riachuelo, no centro. Ela
estava com amortecimento no braço
direito e queimadura de pequena
extensão de terceiro grau na mão.

Droga no Abelha
Policiais militares da UPS (Unidade
Paraná Seguro) Norte apreenderam
ontem, 55 gramas de maconha, 22
gramas de crack, dinheiro e um cachimbo
para o consumo de entorpecentes. A
droga estava com um homem
identificado como Giovani de Lima Silva,
de 22 anos, popularmente conhecido
como Shrek. Ele já possui passagens por
porte de arma e assalto e foi detido no
cruzamento das ruas Dom Inácio Krause
com Tomas Edson, no Jardim Abelha.

Três veículos
Três veículos se envolveram em um
acidente de trânsito na tarde de
ontem, no cruzamento das ruas
Marechal Cândido Rondon com
Presidente Kennedy, no centro de
Cascavel. Segundo testemunhas, um
Corsa seguia pela Marechal quando
bateu em um Punto e um Palio, que
trafegavam pela Kennedy. O
cruzamento é controlado por
semáforo. Ninguém ficou ferido.

morador de rua foi agredido pelos
dois homens, que jogaram álcool
em seu corpo e atearam fogo. De-
pois disso, eles acabaram fugindo.

Populares acionaram o Siate
(Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência), que
prestaram os primeiros socorros.
Joel teve queimadura de segundo
grau na orelha esquerda, queima-
duras de primeiro grau em couro
cabeludo e pescoço, além de con-
tusões e escoriações no rosto. O
homem foi levado para a UPA (Uni-
dade de Pronto-Atendimento) do
Jardim Veneza.

 Reportagem: Tissiane Merlak

Andarilho
incendiado

Uma picape Strada, com queixa de roubo em junho deste ano, em Palhoça
(SC), foi recuperada ontem na PR-180, em Cascavel. Segundo a PRE (Polícia
Rodoviária Estadual), eles faziam patrulhamento na rodovia quando avistaram o
veículo trafegando na pista. O motorista empreendeu fuga e abandonou a
picape as margens da rodovia. O motorista conseguiu se evadir em meio a mata.

PRE CASCAVEL
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Saúde divulga ações
Está chegando o mês dedi-

cado à prevenção da saúde da
mulher e, para isso, a Secreta-
ria de Saúde já preparou diver-
sas ações dedicadas a elas. É

a Campanha Outubro Rosa, que
reserva uma data especial de

ações em cada unidade de
saúde do Município para o

público feminino. O objetivo é
sensibilizar para a importância
da prevenção principalmente de

vários tipos de câncer, em
especial o de mama.

De acordo com a enfermeira
Viviane Débora da Silva, da

Divisão de Atenção Básica da
Secretaria de Saúde, durante

todo o mês de outubro as
unidades de saúde farão

ações nos bairros.
Na data em que a unidade

de saúde realizar a ação, as
mulheres poderão realizar

coleta do exame preventivo de
câncer de colo de útero, enca-

minhar o pedido de mamografia
(conforme avaliação médica),

passar por avaliação com
dentista, e palestras diversas.

Alívio passageiro
Ela chegou tímida e trouxe o alí-

vio esperado pelos cascavelenses
há mais de um mês, por pouco tem-
po. A chuva foi bem recebida pela
cidade e no campo, porém tão rápi-
da que foi possível ao Simepar re-
gistrar o volume.

Entretanto, a expectativa é de
que nos próximos dias ela volte a
cair em Cascavel. O último registro
considerável na cidade ocorreu no
dia 20 de agosto.

Nesta sexta-feira as tempera-
turas devem permanecer na casa

dos 25 graus e durante todo o
dia não estão descartadas pan-
cadas de chuva.

No sábado o tempo também deve
seguir com temperaturas nessa mé-
dia e há previsão de chuvas rápidas.

Já no domingo, as temperaturas
sobem mais com máxima prevista
de 29 graus. As chuvas também
devem aparecer junto com ventos
que podem atingir 90 Km/h.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

CHUVA refrescou a cidade
por poucos minutos

CHUVA refrescou a cidade
por poucos minutos

Outubro Rosa:
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Evento empresarial da Caciopar
A Caciopar realiza hoje, em

Cascavel, o maior evento do ca-
lendário empresarial do Oeste do
Paraná em 2017. O 4º Congres-
so da Coordenadoria das Associ-
ações Comerciais e Empresariais
do Oeste será aberto às 8h na
Associação Atlética Coopavel.
Com o tema Desenvolvimento ter-
ritorial e atuação local, o evento

reunirá cerca de 300 empresários
e líderes dos mais diferentes seg-
mentos organizados da região.

O presidente da Caciopar, Leove-
raldo Curtarelli de Oliveira, informa
que o Congresso é organizado há cada
dois anos e reflete sobre assuntos per-
tinentes ao setor produtivo regional.
“É uma chance dessas forças se uni-
rem e emprestarem seus talentos a

algo maior, que é o desenvolvimen-
to de uma das regiões que, mesmo
com limitações, está entre as que
mais crescem no Brasil”. Um dos
pontos altos do evento será a pa-
lestra master com o pós-doutor em
Epistemologia, o filósofo Luiz Felipe
Pondé. A palestra dele será às
18h45 sobre Ética e suas tensões
no mundo contemporâneo.

Bebê de quase
6 quilos vai
para casa

Depois de oito dias internada
no Hospital Universitário do Oes-
te do Paraná, a recém-nascida Ga-
brielly Trevisan Ferreira foi para
casa. A criança, que virou celebri-
dade nos últimos dias, nasceu de
5.720 quilos e 54 centímetros e
é a maior bebê já nascida no HU.

A mãe Maira Cristina Trevisan
retornou a Formosa do Oeste, ci-
dade em que mora com a família,
próximo das 13h de ontem. Na
saída do hospital, ela comentou
sobre o período de internamento
da filha. “Foram dias de aflição,
cada dia uma surpresa nova, um
vai e vem da UTI [Unidade de Te-
rapia Intensiva] para a UCI [Uni-
dade de Cuidados Intermediári-
os]. Mas, aqui no HU o pessoal é
muito bem capacitado e tudo cor-
reu bem”, afirma. “Já estava feliz
com o nascimento de Gabrielly, e
ir para casa com ela a felicidade
só aumenta”, acrescenta Maira.

Gabrielly nasceu com uma car-
diopatia e por isso teve de perma-
necer no hospital. Agora, vai preci-
sar de acompanhamento médico.

A mãe MAIRA CRISTINA TREVISAN
com a filha Gabrielly, que teve alta ontem

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos
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 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Lorena Manarin/Arquivo

Jurado Voluntário
Foi prorrogado até o dia 10 de

outubro o prazo para que as pes-
soas interessadas em fazer par-
te do Projeto Jurado Voluntário,
desenvolvido pelo Poder Judiciá-
rio, Ministério Público e as facul-
dades privadas de Cascavel, com-
pareçam ao Fórum e façam seu
cadastro na Vara Criminal.

De acordo com o promotor de
justiça, Guilherme Carneiro Rezen-
de, a idealização do projeto come-
çou ainda no início do ano, com

uma avaliação dos jurados que já
fazem parte do quadro do Fórum,
incluindo uma pesquisa psicosso-
cial. “Na sequência fizemos o le-
vantamento de quantas pessoas
seriam necessárias, firmamos par-
cerias com as faculdades e há cer-
ca de 20 dias começamos a cam-
panha de divulgação”.

O projeto consiste na captação
de pessoas interessadas em par-
ticipar, como voluntário, dos julga-
mentos. “Nossa ideia é que as pes-
soas interessadas, que realmente
queiram participar e tenham voca-
ção, se dirija até o Fórum, faça um
cadastro e, a partir desse cadas-
tro, vamos fazer um levantamento
psicossocial para que essas pes-
soas sejam os jurados”.

Segundo promotor,
cadastro pode ser

feito até o dia 10 na
Vara Criminal, no

Fórum de Cascavel

Como é?
Conforme o promotor Guilherme,
no modelo tradicional o juiz
encaminha um oficio ao TRE
(Tribunal Regional Eleitoral)
para buscar pessoas que são
maiores de 18 anos, e que
tenham idoneidade moral. “A
partir dessa lista, que é
fornecida pelo TRE e por
entidades privadas, como por
exemplo a ACIC (Associação
Comercial e Industrial de
Cascavel) e a AMIC (Associação
de Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte do Oeste do
Paraná), o juiz convoca essas
pessoas por modo compulsório
obrigatório”.

O Projeto Jurado Voluntário tem como objetivo captar cerca de 700
pessoas para renovar as pessoas que atualmente compõe o quadro. A
partir dos cadastros aprovados, em novembro deve ser divulgada uma
lista com o nome dos aprovados e, a partir de janeiro de 2018, alguns
deles serão convocados para atuar nos julgamentos do mês de feverei-
ro. “Os sorteados participarão de todos os júris do mês. A ideia é fazer
com que essas pessoas não sejam reconvocadas nos meses subse-
quentes”, disse o promotor.

Parceria ideal
Segundo Guilherme, a parceria
com as instituições de ensino é
considerada ideal. “O público

universitário é mais interessado
nesse quesito, justamente por
se tratar da área de atuação

dos cursos de direito, por
exemplo. Eles são nossos

maiores candidatos a participar
como jurados, mas também ser
multiplicadores da ideia, já que

o público universitário é
formador de opinião”.

Como vai ser?
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Comércio na porta de casa

A prateleira com uma variedade
de alimentos e produtos de higie-
ne e beleza, assim como encontra-
mos nos supermercados, foi leva-
da em frente ao apartamento da
família de Marciano Silva.

Ele já tem experiência com o
comércio e enquanto aguarda novo
espaço para seguir com a profissão
aproveita para contribuir com os
vizinhos no Residencial Riviera e,
além disso, garantir renda.

Na tarde de ontem, enquanto
resolvia compromissos quem cui-
dou das vendas, foi a filha dele. “Ele
já trabalhava com essa venda e ago-
ra espera abrir o comércio no sho-
pping Riviera”, diz Gabriele.

Ao redor do popular residencial
no Bairro Floresta, há outros em-
preendedores em busca do susten-
to do dia a dia. Pelas ruas é possí-
vel encontrar pães à venda e pla-
cas com anúncios de lanches e di-

Dois acidentes com escorpião

Uma semana após ser inaugu-
rado, o Riviera já demonstra os pri-
meiros sinais de vida própria. Pe-
las redes sociais, um grupo de
moradores foi aberto e entre as
publicações há os mais diferentes
anúncios. Há quem comemore ter
cozinha planejada, que ofereça ser-
viços de tv a cabo e os mais ousa-
dos deixam recado com desejo de
relacionamento duradouro.

Um fato bastante inusitado foi
o anúncio em outro grupo nas re-
des sociais: “Alguém alugando
casa ou apartamento no Riviera”,
diz o post. Diante de tamanha re-
percussão, por conta da proibição
do aluguel e venda dessas casas,
o texto foi excluído.

 A Secretaria de Saúde de Cascavel informou que recebeu na
última semana duas notificações de acidente com animal peço-

nhento – escorpião. Os dois casos são da mesma família, residen-
tes no bairro Alto Alegre, região oeste da cidade.

O primeiro caso, um adolescente de 15 anos, foi atendido na
Unidade de Pronto Atendimento Brasília, mas não soube relatar no

momento do atendimento de qual animal peçonhento teria sido
vítima. Foi atendido e liberado para casa com orientações e cuida-
dos pertinentes ao caso. O segundo caso, um adulto, foi atendido
na Unidade de Pronto Atendimento Veneza. O paciente conseguiu

capturar o escorpião e levá-lo junto no atendimento, sendo encami-
nhado para HUOP onde ficou em observação durante a noite,

recebendo alta posteriormente.
 Reportagem: Romulo Grigoli

   Foto: Aílton Santos

VIDA própria

versos outros serviços estão próxi-
mas das casas. Até mesmo equi-
pe de revenda de planos para celu-
lares montou barraca na região.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 62
Homicídios 49
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 922
Furtos 2.753
Veículos (furtos/roubos) 789
Outros 2.886

Acidentes 2.010
Colisões 1.946
Atropelamentos 164
Mortes 44

A Comissão de Segurança Públi-
ca da Câmara de Vereadores de
Cascavel promove hoje, a partir das
19 horas, uma audiência pública
com o tema “Abuso de Autoridade
e direitos humanos”.

De acordo com o vereador Polici-
al Madril, o objetivo é debater com a
sociedade a legalidade das aborda-
gens policiais em relação aos direi-
tos humanos. “É uma audiência aber-
ta a toda comunidade e visa esclare-
cer a população em vista aos recen-
tes e recorrentes acontecimentos en-

volvendo a Guarda Municipal”.
Dentre os convidados ao debate,

que acontece no Plenário da Câma-
ra, está o promotor Guilherme Car-
neiro Rezende, que falará sobre o
tema “Desacato, Desobediência e
Resistência”; a juíza Filomar Helena
Perosa Carezia, que falará sobre o
tema “Prisões em Flagrante”; o Ma-
jor Rubens Garcez da Luz, Comandan-
te do 6º BPM, também fará sua ex-
planação com o tema “Abordagem
Policial”; o presidente da OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil), Charles

Daniel Duvoisin, o presidente do Con-
seg (Conselho de Segurança de Cas-
cavel), Rafale de Lorenzo, que falará
sobre o tema “Colégios e Praças Pú-
blicas e a necessidade da Guarda
Municipal”, Ricardo Bulgarelli, repre-
sentando o Secretário de Cultura de
Cascavel irá discorrer sobre o “Proje-
to de Cultura nos Bairros”, além do
diretor da Guarda Municipal, coronel
Avelino Novakoski, o comandante do
5º CRPM (Comando Regional da Polí-
cia Militar), tenente-coronel Washing-
ton Lee Abe, entre outros.

A fumaça na parte do motor fez com que o proprietário de um Polo chamasse os militares
do Corpo de Bombeiros na manhã de ontem em Cascavel. Segundo o homem, ele seguia
pela Rua Cuiabá, no bairro Maria Luiza, quando no cruzamento com a Rua Sandálio
Santos, o fogo teria começado. Conforme os bombeiros, uma pane elétrica teria causado
o incêndio no veículo. Ninguém ficou ferido e o fogo foi rapidamente controlado.

AÍLTON SANTOS

Audiência na Câmara

LOCAL10 HOJE NEWS, 29 DE SETEMBRO DE 2017

Curso no Território Cidadão II
Dentro da programação de cur-

sos que estão em andamento no
Território Cidadão por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico, a Cozinha Comunitária
do Bairro Interlagos recebe ama-
nhã o curso de elaboração de pi-
zzas, foccacias e calzones, com
duração de 8 horas. O público-
alvo é a população atendida pelo

Cras, pelo Centro da Juventude e
pelo Programa Eureca, mas pode
se estender a todos os interes-
sados, de acordo com o número
de vagas, um total de 15.

Os participantes aprenderão a
fazer massa de pizza, com cobertu-
ras baiana; calabresa; quatro quei-
jos; toscana; margherita; portugue-
sa; tomate seco; alla zucchini; alpi-

na; chokito; sensação e califórnia,
além de massa de focaccia, com
coberturas de frango com catupiry;
paulista; havaiana; siciliana; ame-
ricana; caipira; mexicana; canaden-
se; milano; romeu e julieta; bana-
na com mel; prestígio e massa de
calzone, com recheios quatro quei-
jos; à portuguesa; calabresa; mis-
to; mineiro e parisiense.

Lançamento do
Vestibular ocorreu

na manhã de ontem

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

Vestibular em único dia

Para o ano letivo de 2018 a Uni-
oeste manterá participação no SiSU
(Sistema de Seleção Unificada do
Governo Federal). Dessa forma, 50%
das vagas das séries iniciais dos
cursos de graduação da Unioeste
serão disponibilizadas para ingres-
so pelo SiSU e 50% pelo vestibular.

 112 especialistas
 385 mestres
 719 doutores
 59 pós-doutores

A campanha do Vestibular 2018
da Unioeste (Universidade Estadu-
al do Oeste do Paraná) teve lança-
mento no câmpus de Cascavel na
manhã de ontem.

A novidade deste ano é que a
prova ocorre em etapa única, no
dia 26 de novembro. Neste ano,
ela será realizada nos cinco câm-
pus e também na capital do Esta-
do. “A Unioeste cumpre um papel
social, e quer fazer com que o jo-
vem da região Oeste do Paraná
tenha as mesmas prerrogativas e
condições de formação profissio-
nal que um jovem que nasce em
grandes centros”, destaca o rei-
tor Paulo Sérgio Wolf.

O acesso ao local de prova será
no período das 7h40 às 8h10 e à
tarde das 14h10 às 14h40.

A Unioeste oferece opções de
vagas para 65 cursos nas cidades
de Cascavel, Francisco Beltrão,
Toledo, Foz do Iguaçu e Marechal
Cândido Rondon.

As inscrições podem ser reali-
zadas até o dia 05 de pelo site
www.unioeste.br/vestibular.

Corpo docente

S isu
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Empréstimos
Há quatro modalidades de empréstimos, nas

modalidades giro, investimento, cartão BNDES e
eficiência energética. A Garantioeste é parceira na

cessão da carta de aval – mediante análise prévia da
solicitação da requerente. Para capital de giro, o

valor máximo liberado é de R$ 100 mil com taxa de
1,60% ao mês fixo, e 36 parcelas. Para o

investimento, o teto é de R$ 150 mil com prazo de
quitação de 60 meses. A taxa é de 0,60% mais CDI
– fica em média em 1,26% ao mês. Para o cartão
BNDES, com limite de R$ 49,5 mil e 48 meses de

prazo, a taxa é mensalmente divulgada pela
instituição federal. Outra linha oferecida é para
investimento em equipamentos para eficiência

energética, a exemplo de placas fotovoltaicas. A
garantia é real, trava de cartões ou por meio de aval
da Sociedade de Garantia de Crédito. O montante

liberado é calculado sobre a capacidade de
pagamento da empresa. Os prazos vão de 48 a 96
meses e a taxa é 0,70% mais CDI ou 1,60% ao mês

fixo. Waldemar informou que a liberação, para todas
essas modalidades, está sujeita à avaliação de

crédito e análise cadastral. Há ainda outra situação
possível, informou o diretor, de alterações no
convênio, e a qualquer momento, em caso de
alguma mudança significativa na taxa Selic.

Sipag
A nova parceria entre Acic e Sicoob traz novidades também quanto ao Sipag, máquina

leitora de cartões para soluções integradas de pagamento. Waldemar disse que há
taxas diferenciadas, isenção do pacote de manutenção de conta-corrente para

cooperados com faturamento médio mensal superior a R$ 55 mil, juros de cheques
especiais de 3,65% ao mês para cooperados com faturamento mensal maior que R$ 10

mil, além de linha de crédito. O parcelado, para trava de cartões, Visa e Mastercard,
com valor máximo de cinco vezes o faturamento médio dos últimos três meses, tem

prazo de 36 meses e taxa de 1,60% fixo ou 0,7% ao mês mais a variação do CDI.

3º Fórum do Empreender
será no dia 10

Associação comercial, Programa Empreender, Sebrae,
Sicoob e Unimed já trabalham na organização da
terceira edição do Fórum Empreender da Acic. Ele
será realizado no dia 10 de outubro, a partir das

17h, no auditório da entidade.
O evento é aberto a coordenadores, vices e a todos

os nucleados. Durante a programação, os
participantes terão acesso a informações que

permitirão avanços na condução dos grupos e que
também poderão ser aplicados nas próprias empresas.

Os nucleados trocarão experiências e conhecerão
ações que poderão implementar resultados em outros
grupos. O ingresso serão fraldas geriátrias e alimentos
que serão entregues ao Asilo São Vicente de Paula.
Outras informações sobre o 3º Fórum do Empreender
da Acic podem ser conseguidas pelo telefone 3321-

1400, com a coordenadora de Núcleos, Dulce
Ragazzon, ou com os próprios consultores do
programa - Rogério, Lucas, Flávia ou Lidiele.

Acic e Sicoob renovam parceira
que beneficia empresas filiadas

Um dos compromissos da Acic é oferecer um moderno e dinâmico portfólio de
produtos e serviços às suas mais de 13 mil empresas associadas. Por isso, a associação

comercial é parceira de instituições que, como ela, conduzem sua trajetória pela
busca excelência e vanguarda. Diretores da Acic e do Sicoob Credicapital acabam de

renovar convênio que garante benefícios a sócios da entidade empresarial.
O diretor-presidente da cooperativa de crédito, Valdir Pacini, lembrou que o Sicoob

Credicapital nasceu há 16 anos no Núcleo Setorial de Informática e Telecomunicações e
que as parcerias com a Acic acontecem há muito tempo e são cada vez melhores. O diretor
Waldemar Paetzold detalhou o acordo, que tem validade de um ano a partir da assinatura.

A conta-corrente para associados novos segue com seis meses de isenção da taxa de
manutenção. A parceria alcança também a cobrança bancária, com preços diferenciados
às empresas filiadas. Mesmo com o diferencial de ter migrado para a registrada, a entrega

de boleto pelo associado tem tarifa de R$ 1,80; para a entrega do boleto pela
cooperativa o valor é de R$ 2,90 e os custos de baixa de títulos e alterações da

característica original tem tarifa de R$ 2,50. “São vantagens importantes e que estão ao
alcance de empresas fundamentais para a geração de empregos e desenvolvimento”,

segundo o presidente da associação comercial, Edson José de Vasconcelos.

 ASSESSORIA
Valdir Pacini e Edson
Vasconcelos durante
assinatura de parceria
entre Sicoob
Credicapital e Acic
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De bike
Domingo tem mais uma

edição da Pedalada
Sustentável. O ponto de

partida e chegada será em
frente à prefeitura. A

inscrição pode ser feita na
hora e o ingresso é um
quilo de alimento não
perecível. Os donativos

serão doados à Pastoral da
Criança e para as famílias da
Cootocar. Informações  pelo
telefone (45) 3220-5467,

com Pâmela.

Impacto Cultural
Sábado e domingo, a Cufa
Cascavel (Central Única das
Favelas), realiza a sétima
edição do Impacto Cultural
nas imediações do Paço das
Artes. O evento de hip hop
que já é tradição em nossa
cidade. Conta com vasta
programação, incluindo
batalhas de rap, break
dance, grafite, competição
de skate e sarau de poesias.

Bom apetite
Os amantes da boa macarronada não podem perder o jantar

que será promovido pelo Lions Clube de Cascavel. No
cardápio, molho bolonhesa, branco e brócolis. Será dia 28

de outubro, a partir das 20h, na Rua Riachuelo, 666.

Só existem dois dias no ano
que nada pode ser feito. Um
se chama ontem e o outro

se chama amanhã, portanto,
hoje é o dia certo para
amar, acreditar, fazer e
principalmente viver.

Dalai Lama

Em homenagem ao Dia do Idoso, que será comemorado dia 1º de outubro, o casal
SÉRGIA e NELSON, exemplo de companheirismo, amor, alegria e vontade de viver.
Que o amor prevaleça, sempre! O lindo registro é de Vera e Grasi Fotografia

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Muita arte
Hoje, às 19h30, ocorre o 1º Encontro de Ateliês e
Espaços de Artes de Cascavel no Museu de Arte de

Cascavel (MAC). O público poderá contemplar várias
temáticas, em diversas técnicas, com uma linguagem
bem diversificada. O evento é gratuito. Ao todo, 50

artistas, entre alunos e instrutores,
participam da exposição.

O momento in love de SHEILA e RODRIGO

VERA E GRASI FOTOGRAFIA

A Primavera chegou!
Hoje começa a 12ª Rotary Fest Flores. O evento será

realizado no Centro de Eventos de Cascavel.
A entrada é franca e vai até 8 de outubro.
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Licitado o último terminal

A sessão pública de recebi-
mento e abertura das propos-
tas foi transmitida ao vivo pelo
Portal do Município e pelas re-
des sociais e contou com a par-
ticipação de representantes de
quatro das cinco empresas que
entregaram os envelopes con-
tendo as propostas, conforme
o previsto no edital. O prefeito
Leonaldo Paranhos, o vice-pre-
feito e secretário de Serviços e
Obras Públicas, Jorge Lange e
o presidente da Cettrans (Com-
panhia de Engenharia de Trans-
porte e Trânsito), Alsir Pelissa-
ro, acompanharam a sessão.

O último dos quatro terminais de
transbordo previstos para as obras
do PDI (Plano de Desenvolvimento
Integrado) foi licitado na tarde de
ontem e a empresa vencedora é a
N.Dalmina Construções Ltda, que
concedeu desconto de R$ 981,5 mil
sobre o valor de referência que era
de R$ 5,1 milhões. A empresa pro-
pôs construir por R$ 4,1 milhões.

O Terminal Sudoeste será cons-
truído ao lado do Estádio Olímpico,
no Bairro Santa Cruz entre a Rua Tito
Muffato e a Mawes, com 1.955 me-
tros quadrados. Agora é só esperar
os documentos; e os quesitos neces-
sários para construção de mais um
terminal que integrará o sistema de
transporte público de Cascavel.

O diretor do Departamento de
Compras, Edson Zorek, diz que a
análise vai demorar de 20 a 30

dias. “Mas a previsão é inicio das
obras em meados de novembro e
termino até julho de 2018” diz.

Entre as grandes obras do PDI,
agora falta apenas a licitação para
revitalizar a Avenida Tancredo Ne-
ves, que também terá corredores
exclusivos para ônibus. A previsão
é de que a revitalização da via pú-
blica seja concluída até novembro
de 2018. As obras do PDI são fi-
nanciadas pelo BID (Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento).

S essão

Terminal
Sudoeste será

construído ao lado do
Estádio Olímpico

Licitação aconteceu na tarde de ontem

FOTOS: SECOM
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ENSINO SEMIPRESENCIAL
Unipar reúne a imprensa e anuncia investimentos em ferramentas tecnológicas

Instituição está entre as
primeiras do Brasil a se

reestruturar para modernizar
seus métodos de ensino

A Universidade Paranaense promoveu
na sexta-feira, 22, em Umuarama, um en-
contro entre proprietários, jornalistas e
outros profissionais de veículos de comu-
nicação das regiões de abrangência da Ins-
tituição para o lançamento da modalidade
de ensino semipresencial e, também, para
celebrar o convênio firmado com a Google
for Education.

O diretor nacional da plataforma, Ale-
xandre Campos, veio de São Paulo para par-
ticipar. Com ele também veio o diretor da
Nuvem Mestra, Raul Ishikawa. Campos elo-
giou a iniciativa da Unipar, confirmando que
a Instituição é uma das primeiras do Brasil
a aderir a este processo moderno de ensi-
no-aprendizagem. “Estou feliz por celebrar
com vocês esta parceria; este grande pas-
so de inovação que a Unipar está dando é,
acima de tudo, uma prova de coragem para
enfrentar o novo. Com este exemplo, a Uni-
par inspira outras universidades a fazer o
mesmo”, destacou, lembrando que as me-
todologias ativas do Google for
Education estão sendo difundidas mundo
afora. “A tecnologia pode, sim, ser uma
grande aliada do professor”, emendou Cam-
pos, que é pós-graduado na área pela Uni-

versidade da Califórnia.
“Trabalhar para melhorar a educação no

Brasil é um dever de todos”, sublinhou, ao
falar sobre a necessidade da modernização
das metodologias de ensino. “O que me
motiva nesse processo é saber que esta-
mos juntos com o Google for Education,
abrindo oportunidades de escolha para nos-
sos alunos”, disse o Reitor Carlos Eduardo
Garcia. “Admito que estamos dando um
passo ousado nesta nova empreitada, mas
é um passo necessário e certeiro para a
Universidade Paranaense se manter firme
no seu propósito de oferecer sempre ensino
de qualidade”, acrescentou.

Os cursos de Odontologia da Unipar já
usam, com resultados bastante positivos,
as metodologias ativas há mais de um ano.
“Divido o mérito de todo o sucesso já alcan-
çado neste processo à equipe capitaneada
pelo meu irmão [diretor de Assuntos Comu-
nitários da Unipar] Cássio Garcia. Sei o
quanto todos estão comprometidos em avan-
çar muito mais”, afirmou o Reitor.

Antes, as diretoras Fernanda Garcia Ve-
lasquez, Irinéia Baretta e Giani Colauto e o
coordenador do curso de Odontologia da
Unidade de Cascavel, Laerte Bremm, fize-
ram uma explanação sobre toda a logística
utilizada pela Unipar junto ao Google for Edu-
cation. A coordenadora do curso de Odonto-
logia da Unipar/Umuarama, professora Cin-
tia Araújo, participou da palestra via web,
do Rio de Janeiro.

As diretoras da Unipar também enfati-
zaram que ensino inclusivo é a grande apos-
ta da Unipar para o próximo vestibular, que
passa a oferecer 41 opções de cursos se-
mipresenciais – entre eles, 11 são da área
de engenharia e 13, tecnológicos.

Um momento de homenagem marcou o
evento. A professora Daniela Boleta Ceran-
to foi saudada por ter se destacado entre os
docentes de Odontologia que mais usufruí-
ram das ferramentas de metodologia ativa.
Prestigiaram o evento a secretária de Edu-
cação de Umuarama, professora Clori Zan-
ferrari, representando o prefeito Celso Po-
zzobom; a presidente da Câmara dos Verea-
dores de Umuarama, Maria Ornelas; e a
chefe do Núcleo Regional de Educação, pro-
fessora Gilmara Zanata.

O encontro foi encerrado com uma visi-
ta ao espaço de ensino inclusivo da Unipar,
onde várias salas foram remodeladas para
o projeto, no Câmpus-Sede. O evento foi
organizado pelo DCSU (Departamento de
Comunicação Social Universitária), da Dire-
toria Executiva de Gestão da Cultura e Di-
vulgação, com apoio das outras diretorias
da Instituição. 

Diretor nacional da plataforma Google for
Education, Alexandre Campos

Evento reuniu a imprensa das sete cidades em que a Unipar está presente

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

SHOPPING WEST SIDE
 LEGO Ninjago - O Filme

Sala 1: Qui a Qua 14h30 - 16h40 (3d)
Sala 2: Qui a Qua 18h15 - 20h10

Divórcio
Sala 2: Qui a Qua 16h15 - 22h10

Kingsman - O Circulo Dourado
Sala 1: Qui a Qua 21h30 (3D)
Sala 2: Qui a Qua 14h40
Sala 3: Quia a Qua 17h10

 IT - a coisa
Sala 1: Qui a Qua  16h30 (Dub) 19h - 21h30 (Leg)

 O Que Será de Nozes 2
Sala 1: Qui a Qua 14h30

Kingsman - O Circulo Dourado
Sala 2: Qui a Qua  18h10 (DUB) - 21h (LEG)

 LEGO Ninjago - O Filme
Sala 2: Qui a Qua 14h - 16h

Kingsman - O Circulo Dourado
Sala 3: Qui a Qua  14h - 16h40

 Divórcio
Sala 4: Qui a Qua  15h30 - 17h30 - 19h30

 Emoji: O Filme
Sala 4: Qui a Qua  13h40

 Feito na
América
Sala 4: Qui
a Qua 19h -
21h30

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
      Marina Kessler
      Silvio Matos

   Foto: Aílton Santos

Capítulo extra na
novela aeroporto

A novela do novo terminal de pas-
sageiros do aeroporto Coronel Adal-
berto Mendes da Silva, em Casca-
vel, teve mais um capítulo. Na últi-
ma quarta-feira (27), o prefeito Leo-
naldo Paranhos e o secretário de Pla-
nejamento, Fernando Dillemburg,
participaram de reunião com a Seil
(Secretaria Estadual de Infraestrutu-
ra e Logística), em Curitiba.

O objetivo do encontro era acer-
tar alguns pontos quanto a ques-
tão de utilização e remanejamento
de recursos que já estão em caixa.
“Geralmente, o problema das obras

Iniciada em fevereiro de 2014, a
obra do terminal de passageiros está
parada desde setembro de 2016,
quando a construtora Onça, respon-
sável pela construção do empreendi-
mento, abandonou o canteiro de obras
com a justificativa de que não detinha
mais recursos para continuar.

Conforme Dillenburg, como o con-
trato com a construtora foi rompido
em fevereiro de 2017, há a necessi-
dade de um novo processo licitató-

públicas é a falta de dinheiro. No
caso do aeroporto, temos o dinhei-
ro, mas não conseguimos executar
a obra”, diz Dillemburg.

O problema, no entanto, des-
cambou para o lado jurídico, já que
não é possível fazer um novo con-
vênio e utilizar os recursos federais
sem dar explicações sobre o atual,
assinado com o Estado. Se a pre-
feitura desistir do atual convênio,
legalmente só poderia firmar outro
dentro de um ano e meio, o que
atrasaria ainda mais as obras.

rio para que então se dê continuida-
de na execução do projeto. A expec-
tativa é de que a licitação saia até
dezembro deste ano. “Se tudo cor-
rer bem, dentro do esperado, este é
o prazo”, afirma o secretário.

O aceno de uma nova licitação
dá também um prazo para a conclu-
são da obra. Segundo o secretário,
o terminal de passageiros deve es-
tar pronto em fevereiro de 2019, mas
o prazo não é oficial e pode mudar.

 TERMINAL DO AEROPORTO SÓ EM 2019
O projeto

Diferente do projeto anterior, o
novo possui dois andares,
distribuição de fluxo de

passageiros mais eficiente, com
desembarque direto à área de

estacionamento. “Fizemos este
projeto com todo cuidado.

Cascavel precisa de um bom
aeroporto, faz parte do

progresso da região”, comenta
o Dillemburg.

Explicação
No mês passado, o prefeito

Leonaldo Paranhos esteve em
Brasília na SAC (Secretaria de

Aviação Civil) e teve a garantia de
liberação de R$ 18 milhões para a

construção do novo terminal,
mas legalmente não poderá
firmar o convênio. Segundo o

prefeito, o Município de Cascavel
teria que formalizar uma espécie

de denúncia junto à SAC para
explicar os motivos do não

andamento do atual convênio,
paralisado pela construtora que

venceu a licitação, mas não
conseguiu tocar a obra.



N  o  velas

 • REDE GLOBO

VARIEDADES18 HOJE NEWS, 29 DE SETEMBRO DE 2017

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

SBT • NO LIMITE DA PAIXAO
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Maciel chega à casa de Ana Cristina com João Manuel nos braços.
Ana Cristina se desespera ao ver o estado do menino e diz a Otávio que
precisam levá-lo para o hospital. Fernanda (Santinha) diz a Maria Mada-
lena que não acredita na mudança de Gabriel e que nem ela nem sua
filha vão viver em sua casa. O Dr. Ramos diz a Ana Cristina que seu filho
está entre a vida e a morte. O tenente Almeida comenta com Otávio que
o padre Jesus sabe quem é o sequestrador. Otávio pede ao padre que
lhe diga quem sequestrou os meninos, mas ele diz que não pode, pois
o que sabe lhe foi revelado em segredo de confissão. Maciel observa o
padre com olhar ameaçador. Frida chega à casa de Ana Cristina acom-
panhada pelo advogado e leva Fernandinho com ela. Marcelino liga para
Otávio e informa que Frida levou Fernandinho. Frida e o advogado levam
o menino para a casa de Rosália e dizem que ele ficará com ela até que
o juiz resolva a situação.

TEMPO DE AMAR
Em Morros Verdes, Maria Vitória

conta para José Augusto que exigiu a
partida de Fernão pelo que fez com
Inácio. Delfina mente quando Maria Vi-
tória vê Tereza com seu vestido. Iná-
cio é demitido. Maria Vitória leva Iná-
cio para um piquenique e comenta
sobre a colheita da uva na Quinta. Iná-
cio recebe uma carta de Geraldo, do
Rio de Janeiro, com uma passagem
de navio para o Brasil.

MALHACAO
Guto e Benê são muito aplaudidos.

Clara se surpreende com a conexão
entre os dois. Samantha, MB e Felipe
afirmam que Guto passará a cantar na
banda. Anderson enfrenta Max, que se
insinua para Tina. K1 pede que MB com-
ponha uma música em sua homena-
gem. Tato, Josefina e Dóris apresen-
tam seus pratos no concurso de culi-
nária da Balada Cultural. Tato admira
Keyla no palco.

PEGA PEGA
Sabine pensa em como fazer com

que Eric perca a guarda de Bebeth. Do-
mênico aconselha Eric a ter cuidado na
investigação que está fazendo com
Sandra Helena. Pedrinho vai à casa de
Arlete para agradecer o conselho so-
bre Rúbia e a convida para jantar. Maria
Pia avisa a Malagueta que Eric não
confia nele. Júlio percebe um clima de
sedução entre Arlete e Pedrinho. Eric
diz a Antônia que Athaíde sabe mais
do que diz sobre o acidente de Mirella.
Eric consente que Antônia entregue o
processo do acidente de Mirella para
um perito. Aníbal e Dulcina ficam im-
pressionados com a suíte que Sandra
Helena reserva para eles. Eric se inte-
ressa quando Sandra Helena fala so-
bre seu dinheiro.

A FORÇA DO QUERER
Simone acusa Silvana e Dita de

serem cúmplices de Bibi. Jeiza alerta
Caio sobre o entrevero de Ruy e Zeca.
Abel se recusa a falar com Zeca. Rubi-
nho mente para Bibi e fala com Carine.
Silvana se preocupa com sua dívida

com o agiota. Ivan descobre sua gravi-
dez, e Simone e Nonato o apoiam. A
polícia vai à casa de Aurora. Rubinho,
Bibi e Dedé chegam à sua nova casa.
Simone avisa a Silvana que Nonato está
na mira de Cibele e Dantas.

CARINHA DE NAJO
Gustavo diz para Cecília que até

assumir o amor que sente por ela, ele
ficava fugindo e que a professora é como
um presente para ele. Verônica sai du-
rante a noite com Silvana. Gustavo pega
nas mãos de Cecília. A professora diz:
“Desde a primeira vez que te vi a minha
vida mudou completamente”.

NO LIMITE DA PAIXAO
Maciel chega à casa de Ana Cristi-

na com João Manuel nos braços. Ana
Cristina se desespera ao ver o estado
do menino e diz a Otávio que precisam
levá-lo para o hospital. Fernanda (Santi-
nha) diz a Maria Madalena que não acre-
dita na mudança de Gabriel e que nem
ela nem sua filha vão viver em sua casa.

Ramos diz a Ana Cristina
que seu filho está entre a
vida e a morte

DIVULGAÇÃO
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Amic abre inscrições para a 8º edição do Caminho Terra do Sol

A partir do dia 12 até 15 de
outubro, mais um grupo de
peregrinos vão caminhar rumo a
terra do sol e ao encontro das
águas. Idealizado pela Amic, desta
vez, o Caminho Terra do Sol
inaugura um novo formato. A oitava
edição é dedicada as pessoas com
experiência em percursos de longa
distância, com bom
condicionamento físico e
preparadas para possíveis mudanças

Amic realiza Café com Negócios
 A Amic realizou na última quarta
(27), às 15h30 o tradicional Café
com Negócios, na sala de
treinamentos da entidade para os
empresários associados e futuros. A
finalidade do Café é promover uma
cultura de interação de
empreendedores de diversos ramos,
estimulando dessa forma as futuras
parcerias e a prospecção de clientes.
Ozires Silva fala sobre desafios
do futuro
Quem foi ontem (25) ao Teatro
Municipal Sefrin Filho teve a
oportunidade ímpar de ver de perto
o homem que arquitetou a Embraer,
Ozires teve o sonho de construir
aviões no Brasil em um momento em
que o país não fabricava nem

bicicletas. Ozires Silva veio à Cascavel
convidado a palestrar sobre os
Desafios do Futuro no 2º Fórum do
Conselho de Desenvolvimento
Econômico
Sustentável.
O presidente da
Amic Oeste, Celso
Bevilacqua assistiu
a palestra
acompanhado do
seu assessor, Sérgio
Wosiack e demais
autoridades
políticas e
representativas de
classe. Ao final da
palestra, Bevilacqua
fez questão de

cumprimentar pessoalmente Ozires Silva e
na oportunidade lhe entregou um
exemplar da Revista Amic.

climáticas. Afinal, pelo percurso do
Caminho se encontra subidas, descidas
e travessia de rio, estrada de chão e
paralelepípedo.
Esta é a 8ª vez que a caminhada é
realizada e vem crescendo a cada
edição, tanto que foi instituída pela
Câmara Municipal e pela Assembleia
Legislativa do Estado como roteiro
turístico do calendário oficial de
eventos.  A caminhada é inspirada no
famoso percurso de Santiago de

Compostela, da Espanha. O objetivo é
levar o peregrino a buscar qualidade de
vida por meio da atividade física,
contemplação da natureza, superação
de desafios, conhecer novos lugares, e
buscar momentos de reflexão interior. 
Aos interessados em realizar o trajeto
Caminho Terra do Sol devem fazer a
inscrição por meio do endereço
eletrônico http:/
caminhoterradosol.amicoeste.org.br/
ou pelo telefone (45) 3036-5636.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 62
Homicídios 49
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 922
Furtos 2.753
Veículos (furtos/roubos) 789
Outros 2.886

Acidentes 2.010
Colisões 1.946
Atropelamentos 164
Mortes 44

A Comissão de Segurança Públi-
ca da Câmara de Vereadores de
Cascavel promove hoje, a partir das
19 horas, uma audiência pública
com o tema “Abuso de Autoridade
e direitos humanos”.

De acordo com o vereador Polici-
al Madril, o objetivo é debater com a
sociedade a legalidade das aborda-
gens policiais em relação aos direi-
tos humanos. “É uma audiência aber-
ta a toda comunidade e visa esclare-
cer a população em vista aos recen-
tes e recorrentes acontecimentos en-

volvendo a Guarda Municipal”.
Dentre os convidados ao debate,

que acontece no Plenário da Câma-
ra, está o promotor Guilherme Car-
neiro Rezende, que falará sobre o
tema “Desacato, Desobediência e
Resistência”; a juíza Filomar Helena
Perosa Carezia, que falará sobre o
tema “Prisões em Flagrante”; o Ma-
jor Rubens Garcez da Luz, Comandan-
te do 6º BPM, também fará sua ex-
planação com o tema “Abordagem
Policial”; o presidente da OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil), Charles

Daniel Duvoisin, o presidente do Con-
seg (Conselho de Segurança de Cas-
cavel), Rafale de Lorenzo, que falará
sobre o tema “Colégios e Praças Pú-
blicas e a necessidade da Guarda
Municipal”, Ricardo Bulgarelli, repre-
sentando o Secretário de Cultura de
Cascavel irá discorrer sobre o “Proje-
to de Cultura nos Bairros”, além do
diretor da Guarda Municipal, coronel
Avelino Novakoski, o comandante do
5º CRPM (Comando Regional da Polí-
cia Militar), tenente-coronel Washing-
ton Lee Abe, entre outros.

A fumaça na parte do motor fez com que o proprietário de um Polo chamasse os militares
do Corpo de Bombeiros na manhã de ontem em Cascavel. Segundo o homem, ele seguia
pela Rua Cuiabá, no bairro Maria Luiza, quando no cruzamento com a Rua Sandálio
Santos, o fogo teria começado. Conforme os bombeiros, uma pane elétrica teria causado
o incêndio no veículo. Ninguém ficou ferido e o fogo foi rapidamente controlado.

AÍLTON SANTOS

Audiência na Câmara
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Curso no Território Cidadão II
Dentro da programação de cur-

sos que estão em andamento no
Território Cidadão por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico, a Cozinha Comunitária
do Bairro Interlagos recebe ama-
nhã o curso de elaboração de pi-
zzas, foccacias e calzones, com
duração de 8 horas. O público-
alvo é a população atendida pelo

Cras, pelo Centro da Juventude e
pelo Programa Eureca, mas pode
se estender a todos os interes-
sados, de acordo com o número
de vagas, um total de 15.

Os participantes aprenderão a
fazer massa de pizza, com cobertu-
ras baiana; calabresa; quatro quei-
jos; toscana; margherita; portugue-
sa; tomate seco; alla zucchini; alpi-

na; chokito; sensação e califórnia,
além de massa de focaccia, com
coberturas de frango com catupiry;
paulista; havaiana; siciliana; ame-
ricana; caipira; mexicana; canaden-
se; milano; romeu e julieta; bana-
na com mel; prestígio e massa de
calzone, com recheios quatro quei-
jos; à portuguesa; calabresa; mis-
to; mineiro e parisiense.

Lançamento do
Vestibular ocorreu

na manhã de ontem

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá

Vestibular em único dia

Para o ano letivo de 2018 a Uni-
oeste manterá participação no SiSU
(Sistema de Seleção Unificada do
Governo Federal). Dessa forma, 50%
das vagas das séries iniciais dos
cursos de graduação da Unioeste
serão disponibilizadas para ingres-
so pelo SiSU e 50% pelo vestibular.

 112 especialistas
 385 mestres
 719 doutores
 59 pós-doutores

A campanha do Vestibular 2018
da Unioeste (Universidade Estadu-
al do Oeste do Paraná) teve lança-
mento no câmpus de Cascavel na
manhã de ontem.

A novidade deste ano é que a
prova ocorre em etapa única, no
dia 26 de novembro. Neste ano,
ela será realizada nos cinco câm-
pus e também na capital do Esta-
do. “A Unioeste cumpre um papel
social, e quer fazer com que o jo-
vem da região Oeste do Paraná
tenha as mesmas prerrogativas e
condições de formação profissio-
nal que um jovem que nasce em
grandes centros”, destaca o rei-
tor Paulo Sérgio Wolf.

O acesso ao local de prova será
no período das 7h40 às 8h10 e à
tarde das 14h10 às 14h40.

A Unioeste oferece opções de
vagas para 65 cursos nas cidades
de Cascavel, Francisco Beltrão,
Toledo, Foz do Iguaçu e Marechal
Cândido Rondon.

As inscrições podem ser reali-
zadas até o dia 05 de pelo site
www.unioeste.br/vestibular.

Corpo docente

S isu
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 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Lorena Manarin/Arquivo

Jurado Voluntário
Foi prorrogado até o dia 10 de

outubro o prazo para que as pes-
soas interessadas em fazer par-
te do Projeto Jurado Voluntário,
desenvolvido pelo Poder Judiciá-
rio, Ministério Público e as facul-
dades privadas de Cascavel, com-
pareçam ao Fórum e façam seu
cadastro na Vara Criminal.

De acordo com o promotor de
justiça, Guilherme Carneiro Rezen-
de, a idealização do projeto come-
çou ainda no início do ano, com

uma avaliação dos jurados que já
fazem parte do quadro do Fórum,
incluindo uma pesquisa psicosso-
cial. “Na sequência fizemos o le-
vantamento de quantas pessoas
seriam necessárias, firmamos par-
cerias com as faculdades e há cer-
ca de 20 dias começamos a cam-
panha de divulgação”.

O projeto consiste na captação
de pessoas interessadas em par-
ticipar, como voluntário, dos julga-
mentos. “Nossa ideia é que as pes-
soas interessadas, que realmente
queiram participar e tenham voca-
ção, se dirija até o Fórum, faça um
cadastro e, a partir desse cadas-
tro, vamos fazer um levantamento
psicossocial para que essas pes-
soas sejam os jurados”.

Segundo promotor,
cadastro pode ser

feito até o dia 10 na
Vara Criminal, no

Fórum de Cascavel

Como é?
Conforme o promotor Guilherme,
no modelo tradicional o juiz
encaminha um oficio ao TRE
(Tribunal Regional Eleitoral)
para buscar pessoas que são
maiores de 18 anos, e que
tenham idoneidade moral. “A
partir dessa lista, que é
fornecida pelo TRE e por
entidades privadas, como por
exemplo a ACIC (Associação
Comercial e Industrial de
Cascavel) e a AMIC (Associação
de Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte do Oeste do
Paraná), o juiz convoca essas
pessoas por modo compulsório
obrigatório”.

O Projeto Jurado Voluntário tem como objetivo captar cerca de 700
pessoas para renovar as pessoas que atualmente compõe o quadro. A
partir dos cadastros aprovados, em novembro deve ser divulgada uma
lista com o nome dos aprovados e, a partir de janeiro de 2018, alguns
deles serão convocados para atuar nos julgamentos do mês de feverei-
ro. “Os sorteados participarão de todos os júris do mês. A ideia é fazer
com que essas pessoas não sejam reconvocadas nos meses subse-
quentes”, disse o promotor.

Parceria ideal
Segundo Guilherme, a parceria
com as instituições de ensino é
considerada ideal. “O público

universitário é mais interessado
nesse quesito, justamente por
se tratar da área de atuação

dos cursos de direito, por
exemplo. Eles são nossos

maiores candidatos a participar
como jurados, mas também ser
multiplicadores da ideia, já que

o público universitário é
formador de opinião”.

Como vai ser?
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Comércio na porta de casa

A prateleira com uma variedade
de alimentos e produtos de higie-
ne e beleza, assim como encontra-
mos nos supermercados, foi leva-
da em frente ao apartamento da
família de Marciano Silva.

Ele já tem experiência com o
comércio e enquanto aguarda novo
espaço para seguir com a profissão
aproveita para contribuir com os
vizinhos no Residencial Riviera e,
além disso, garantir renda.

Na tarde de ontem, enquanto
resolvia compromissos quem cui-
dou das vendas, foi a filha dele. “Ele
já trabalhava com essa venda e ago-
ra espera abrir o comércio no sho-
pping Riviera”, diz Gabriele.

Ao redor do popular residencial
no Bairro Floresta, há outros em-
preendedores em busca do susten-
to do dia a dia. Pelas ruas é possí-
vel encontrar pães à venda e pla-
cas com anúncios de lanches e di-

Dois acidentes com escorpião

Uma semana após ser inaugu-
rado, o Riviera já demonstra os pri-
meiros sinais de vida própria. Pe-
las redes sociais, um grupo de
moradores foi aberto e entre as
publicações há os mais diferentes
anúncios. Há quem comemore ter
cozinha planejada, que ofereça ser-
viços de tv a cabo e os mais ousa-
dos deixam recado com desejo de
relacionamento duradouro.

Um fato bastante inusitado foi
o anúncio em outro grupo nas re-
des sociais: “Alguém alugando
casa ou apartamento no Riviera”,
diz o post. Diante de tamanha re-
percussão, por conta da proibição
do aluguel e venda dessas casas,
o texto foi excluído.

 A Secretaria de Saúde de Cascavel informou que recebeu na
última semana duas notificações de acidente com animal peço-

nhento – escorpião. Os dois casos são da mesma família, residen-
tes no bairro Alto Alegre, região oeste da cidade.

O primeiro caso, um adolescente de 15 anos, foi atendido na
Unidade de Pronto Atendimento Brasília, mas não soube relatar no

momento do atendimento de qual animal peçonhento teria sido
vítima. Foi atendido e liberado para casa com orientações e cuida-
dos pertinentes ao caso. O segundo caso, um adulto, foi atendido
na Unidade de Pronto Atendimento Veneza. O paciente conseguiu

capturar o escorpião e levá-lo junto no atendimento, sendo encami-
nhado para HUOP onde ficou em observação durante a noite,

recebendo alta posteriormente.
 Reportagem: Romulo Grigoli

   Foto: Aílton Santos

VIDA própria

versos outros serviços estão próxi-
mas das casas. Até mesmo equi-
pe de revenda de planos para celu-
lares montou barraca na região.
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Evento empresarial da Caciopar
A Caciopar realiza hoje, em

Cascavel, o maior evento do ca-
lendário empresarial do Oeste do
Paraná em 2017. O 4º Congres-
so da Coordenadoria das Associ-
ações Comerciais e Empresariais
do Oeste será aberto às 8h na
Associação Atlética Coopavel.
Com o tema Desenvolvimento ter-
ritorial e atuação local, o evento

reunirá cerca de 300 empresários
e líderes dos mais diferentes seg-
mentos organizados da região.

O presidente da Caciopar, Leove-
raldo Curtarelli de Oliveira, informa
que o Congresso é organizado há cada
dois anos e reflete sobre assuntos per-
tinentes ao setor produtivo regional.
“É uma chance dessas forças se uni-
rem e emprestarem seus talentos a

algo maior, que é o desenvolvimen-
to de uma das regiões que, mesmo
com limitações, está entre as que
mais crescem no Brasil”. Um dos
pontos altos do evento será a pa-
lestra master com o pós-doutor em
Epistemologia, o filósofo Luiz Felipe
Pondé. A palestra dele será às
18h45 sobre Ética e suas tensões
no mundo contemporâneo.

Bebê de quase
6 quilos vai
para casa

Depois de oito dias internada
no Hospital Universitário do Oes-
te do Paraná, a recém-nascida Ga-
brielly Trevisan Ferreira foi para
casa. A criança, que virou celebri-
dade nos últimos dias, nasceu de
5.720 quilos e 54 centímetros e
é a maior bebê já nascida no HU.

A mãe Maira Cristina Trevisan
retornou a Formosa do Oeste, ci-
dade em que mora com a família,
próximo das 13h de ontem. Na
saída do hospital, ela comentou
sobre o período de internamento
da filha. “Foram dias de aflição,
cada dia uma surpresa nova, um
vai e vem da UTI [Unidade de Te-
rapia Intensiva] para a UCI [Uni-
dade de Cuidados Intermediári-
os]. Mas, aqui no HU o pessoal é
muito bem capacitado e tudo cor-
reu bem”, afirma. “Já estava feliz
com o nascimento de Gabrielly, e
ir para casa com ela a felicidade
só aumenta”, acrescenta Maira.

Gabrielly nasceu com uma car-
diopatia e por isso teve de perma-
necer no hospital. Agora, vai preci-
sar de acompanhamento médico.

A mãe MAIRA CRISTINA TREVISAN
com a filha Gabrielly, que teve alta ontem

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos
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Um jovem de 20 anos ficou ferido na madrugada de ontem ao bater o veículo que
dirigia em um poste de iluminação. Charles Frederico Antonelli seguia pela
Avenida Tito Muffato quando, no cruzamento com a Rua Carijós, perdeu o
controle da direção e bateu no anteparo. Com o impacto da batida, o poste foi
partido ao meio. Socorristas e o médico do Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em Emergência) foram acionados e prestaram os primeiros
socorros. Charles teve ferimentos na cabeça e no tórax e foi encaminhado à UPA
(Unidade de Pronto-Atendimento) Veneza.

Policiais militares do Pelotão de
Choque de Cascavel e do BOPE (Ba-
talhão de Operações Policiais Es-
peciais) participaram ontem de um
treinamento prático do Curso de
Controle de Distúrbios Civis. Com
tiros de borracha e granadas de
verdade, os 35 homens que vieram
de todas as partes do Estado colo-
caram em prática todo conhecimen-
to adquirido durante o curso, que
iniciou no dia 11 de setembro.

Segundo a Polícia Militar, esta é
a primeira vez que o treinamento é
realizado em Cascavel e tem dura-
ção de aproximadamente 30 dias.

O objetivo, uma vez que as ativi-
dades são práticas e teóricas, é
preparar os policiais para situações
de tumulto e violência generaliza-
da. Além do treinamento, o curso
faz com que o policiamento em Cas-
cavel seja reforçado ao longo das
semanas nas quais os militares
estarão na cidade.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Treinamento
de Choque

PARTE prática foi
desenvolvida na tarde
de ontem

PARTE prática foi
desenvolvida na tarde
de ontem
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Giro da
Violência

 Dois homens agrediram e atea-
ram fogo em um morador de rua na
tarde de ontem em Cascavel. O cri-
me, segundo informações da Polícia
Militar, que foi acionada para aten-
der a ocorrência, aconteceu na es-
quina das ruas Rodrigues Alves e Jo-
aquim Távora, no Parque São Paulo.

A motivação, segundo testemu-
nhas, é que o homem, identificado
como Joel Rocha da Costa, de 42
anos, teria mostrado as partes ín-
timas em via pública, o que teria
irritado os agressores.

Joel estava sentado na calçada,
ingerindo bebida alcoólica, quando
os dois agressores pararam e co-
meçaram a discutir com ele. O

Acidente no Alto Alegre
Duas pessoas ficaram feridas ontem em
um acidente de trânsito no
cruzamento das ruas Curitiba e
Paraguai, no bairro Alto Alegre.
Segundo testemunhas, o Uno e a
Saveiro seguiam em sentidos opostos
e, no momento em que o condutor da
Saveiro ia fazer uma conversão,
aconteceu a batida. Os dois feridos
foram encaminhados pelos socorristas
do Siate para atendimento hospitalar.

Choque elétrico
Uma mulher de 42 anos ficou ferida na
quinta-feira ao sofrer um choque
elétrico, enquanto lavava a calçada.
Valdirene Aparecida Lima dos Santos
Siuza foi atendida pelo Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma
em Emergência) na esquina das ruas
Mato Grosso e Riachuelo, no centro. Ela
estava com amortecimento no braço
direito e queimadura de pequena
extensão de terceiro grau na mão.

Droga no Abelha
Policiais militares da UPS (Unidade
Paraná Seguro) Norte apreenderam
ontem, 55 gramas de maconha, 22
gramas de crack, dinheiro e um cachimbo
para o consumo de entorpecentes. A
droga estava com um homem
identificado como Giovani de Lima Silva,
de 22 anos, popularmente conhecido
como Shrek. Ele já possui passagens por
porte de arma e assalto e foi detido no
cruzamento das ruas Dom Inácio Krause
com Tomas Edson, no Jardim Abelha.

Três veículos
Três veículos se envolveram em um
acidente de trânsito na tarde de
ontem, no cruzamento das ruas
Marechal Cândido Rondon com
Presidente Kennedy, no centro de
Cascavel. Segundo testemunhas, um
Corsa seguia pela Marechal quando
bateu em um Punto e um Palio, que
trafegavam pela Kennedy. O
cruzamento é controlado por
semáforo. Ninguém ficou ferido.

morador de rua foi agredido pelos
dois homens, que jogaram álcool
em seu corpo e atearam fogo. De-
pois disso, eles acabaram fugindo.

Populares acionaram o Siate
(Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência), que
prestaram os primeiros socorros.
Joel teve queimadura de segundo
grau na orelha esquerda, queima-
duras de primeiro grau em couro
cabeludo e pescoço, além de con-
tusões e escoriações no rosto. O
homem foi levado para a UPA (Uni-
dade de Pronto-Atendimento) do
Jardim Veneza.

 Reportagem: Tissiane Merlak

Andarilho
incendiado

Uma picape Strada, com queixa de roubo em junho deste ano, em Palhoça
(SC), foi recuperada ontem na PR-180, em Cascavel. Segundo a PRE (Polícia
Rodoviária Estadual), eles faziam patrulhamento na rodovia quando avistaram o
veículo trafegando na pista. O motorista empreendeu fuga e abandonou a
picape as margens da rodovia. O motorista conseguiu se evadir em meio a mata.

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

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

Cascavel, 29 de setembro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Valmir José Lejanoski e Ana Paula Araújo
2- Elton Santos Costa e Graciele Melo Sanches
3- Wellington Euler de Andrade Gomes e Camila Teixeira Barbosa
4- Sidnei de Moraes e Vanessa Marcelino de Souza
5- Rafael Cezario Leopoldo e Jenniffer Fernandes dos Santos
6- Lucas Pedroso Vaz e Rosangela Antunes
7- Thiago Vinicius Sehn Slaviero e Brauna Dal Pai Melo
8- Jonatta Luiz Lourenço Furtado e Ruth Mota Benelli
9- Fabricio da Silveira Castilho e Carla Linhar Silva
10- Lucas Amancio Siqueira e Amanda de Souza Graciano
11- Marcio José Cordeiro e Rosemara França de Jesus
12- Carlos  Henrique Delabeneta e Jaqueline Grasiele de Oliveira Mota
13- Magno de Carvalho e Simone Vieira
14- Emerson da Conceição e Patricia Pereira
15- Renato Moreira Augusti e Elineia Cristina Jacinto
16- Osmar de Oliveira e Marcia Aleixo
17- Giorgio Depubel Dantas e Fernanda Suellen Ferrari
18- Luiz Felipe Machado de Almeida e Savana Caroline Fontini
19- Allace dos Santos e Tathyane Denise Vesohoski
20- Luan MIchel Gubert e Jéssica Fernanda Passarini
21- Isaias Afonso Fernandes e Cristiane Vieira Mendes
22- Paulo Ricardo Covatti e Lucia Aparecida Padilha
23- Marcelo Bianchini e Caroline Machado Daudt
24- Marcos Antonio Martins de Souza e Lidiane Nunesa de Figueiredo

 Atual campeão paranaense, o time de basquete em cadeiras de rodas de Cascavel tem dois importantes compromissos neste
fim de semana pela atual edição da competição. Em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, os

cascavelenses tentam vencer os Tubarões/Ponta Grossa, às 12h deste sábado, e o destaque da temporada, o Kings/UEM, às
14h de domingo. A três etapas para o fim do campeonato, os atuais campeões, que neste ano contam com uma equipe

caseira, precisam reagir para seguir com chances de permanecer com o título de campeão estadual.

DECISÕES NO
HANDEBOL

As equipes adultas de handebol de
Cascavel terão um fim de semana de
disputas decisivas pela Série Ouro do
Campeonato Paranaense, em Marin-
gá, pela 4ª e última etapa do Estadual.

No naipe feminino, o FAG/Casca-
vel/ACH /O2 terá pela frente o time
de Matelândia neste sábado, às 16h
no Centro Esportivo Jardim Paulista.
O duelo definirá as adversárias das
cascavelenses na 2ª fase, que será no
domingo, pela semifinal do 1º turno.

Já no naipe masculino o ACH/La-
nalli/Cascavel enfrentará a equipe de
Floraí neste sábado, às 19h, também
no Jardim Paulista. Para os cascave-
lenses, o embate vale para a defini-
ção das quartas de final.

Os campeões da temporada só
serão conhecidos na 5ª etapa, mar-
cada para os dias 14 e 15 de outubro
também em Maringá.

FPRBCR
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Sem manifestação
O ex-fiscal do contrato da Prefeitura com as empresas que
faziam limpeza de fossas nas escolas, Bianon Canon, não
faz mais parte do quadro de servidores da administração.
Já o ex-secretário de Educação, Valdecir Nath, permanece
no quadro, mudo e calado a respeito das manifestações
contra ele por meio da CPI das Fossas. Parece não estar

ligando muito para as futuras consequências...

Alívio
Para os membros da CPI,
a sensação é de alívio e
de trabalho concluído.
Agora, os vereadores
pretendem acompanhar o
andamento da
investigação no MP, do
procedimento
administrativo na
prefeitura e também as
implantações na Sanepar.
“Estamos muito felizes de
ter feito esse trabalho e,
principalmente, de
entregar o relatório e
saber que todos os
órgãos já estão tomando
providências”, resume o
presidente da CPI, Misael
Júnior.

Aprendizado
E falando em CPI,
durante o encontro
com a Sanepar, o

vereador relator da
Comissão, Sidnei Mazutti,
pela primeira vez
vereador, ressaltou que
participar da comissão
foi um verdadeiro
aprendizado e agradeceu
pela oportunidade de
fazer parte da
investigação.

Boa Vizinhança
Na manhã de ontem, o
prefeito Leonaldo
Paranhos participou do
lançamento do Programa
Boa Vizinhança, realizado
pela Copel. O lançamento
ocorreu no Colégio
Estadual Presidente Costa
e Silva, no Jardim Maria
Luiza. O programa
promove atividades de
apoio e inserção social
nas comunidades mais
próximas às instalações
da empresa.

É HOJE

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O prefeito Leonaldo Paranhos não vai descansar
enquanto não resolver a pendenga do aeroporto.

 Ele deve retornar em breve a Brasília para discutir a
questão na Secretaria de Aviação Civil.

Ocorre hoje, no Parque de Exposições Celso Garcia Cid,
em Cascavel, o evento Felicidade do Idoso. Às 10h, será
aberto o Seminário sobre a Defesa dos Direitos da Pessoa
Idosa. Mais de dois mil idosos são esperados para
participar do evento.

Kaefer
defende Refis

O deputado federal Al-
fredo Kaefer defendeu a
medida provisória que
abre prazo para nova re-
negociação de dívidas
com a Receita Federal e
a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional. O novo
Refis prevê abatimento
de juros e de multas na
nova renegociação. "A cri-
se econômica e financei-
ra que se implantou no
país nos últimos anos foi
algo além do normal. Isso
fez com que milhões de
empresas entrassem em

inadimplência com o Fis-
co", argumentou Kaefer.

A crise, segundo Kae-
fer, foi a responsável
pelo fechamento de lo-
jas. Fábricas ficaram ina-
tivas e se reduziu a pres-
tação de serviços. "Os
empresários para pre-
servar os empregos dei-
xaram de recolher os im-
postos, dando preferên-
cia ao funcionário, ao for-
necedor e assim por di-
ante. Isso é da prática e
da atividade empresari-
al e comercial", disse.

PARA DEPUTADO, crise fez com que várias empresas ficassem inadimplentes

DIVULGAÇÃO

A taxa Selic, as penalidades e as multas de 50%, 120%,150%
deixaram as empresas sem condições de pagar os impostos e
dívidas fiscais em atraso. "Temos que ter um Refis que dê um
alento às empresas que vão contribuir com a arrecadação fiscal
no mês seguinte porque quem está inadimplente não paga o
imposto do mês seguinte. Ao patrocinarmos um Refis adequado
que as empresas possam se regularizar elas também irão pagar o
imposto do mês. Dezenas de empresas não conseguem
participar de licitação pública, não conseguem ter acesso ao
crédito oficial por conta da inadimplência", completou Kaefer.

SEM condições
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Um novo
campeonato

A fase de quartas de final da Taça
FPF de Futebol Sub-23 tem início nes-
te domingo com a realização de qua-
tro partidas válidas pela rodada de ida.
Para o FC Cascavel o desafio é em
Ponta Grossa, às 11h, contra o Ope-
rário, no Estádio Germano Krüger.

A fase é encarada como uma
nova competição para as oito equi-
pes que seguem na disputa pelo tí-
tulo e consequentemente uma vaga
na Série D do Brasileiro 2018.

“Agora muda tudo, o ambiente,
o propósito, a euforia e o objetivo.
Então é algo mais interessante e in-
tenso, porque agora são apenas dois
jogos, nos quais a vitória e a estra-
tégia são importantes”, resume o
técnico Rodrigo Cabral, do FCC, que
teve a melhor campanha na primei-
ra fase da competição.

Para o embate deste domin-
go, Cabral tem reforços para ar-
mar a equipe. O meia André e os
atacante Pedro Júnior e Tubarão
retornam de suspensão, enquan-
to o lateral-direito Rodrigo Gas-
perin e o centroavante Kiko vol-
tam a ficar à disposição depois de
terem sido poupados na última
rodada, no empate por 1 a 1
com o Maringá FC, no último
domingo. Já o centroavante Lu-
cas Choco, apresentado na se-
mana passada, ainda aprimora a
condição física e não terá a pri-
meira oportunidade no time.

R eforços

“Agora é um campeonato à par-
te. Quem terminou primeiro lugar não
conta nada em termos de motivação
para quem ficou em oitavo. A motiva-
ção e o objetivo são iguais para todos.
Não vejo vantagem ou desvantagem”,
continua o treinador.

Energia extra
A delegação cascavelense embarcará para Ponta Grossa no sábado à tarde, logo após o almoço e de um

treino recreativo pela manhã. Nesta sexta-feira o time realiza atividade normal no CT. Já a atividade dessa
quinta-feira foi especial, com alunos da Apae de Cafelândia. O FCC recebeu a visita de alunos da escola, que se
divertiram com os jogadores em campo e conheceram um pouco mais sobre o clube e a história do futebol.

FOTOS: FÁBIO DONEGÁ

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

QUARTAS DE FINAL
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Esgoto instalado
em 24 escolas

Em 24 escolas municipais de
Cascavel, o sistema de esgoto já
foi instalado. Em cinco delas o ser-
viço ainda não ocorreu porque não
havia rede coletora instalada. Essa
foi uma das medidas tomadas
pelo Município para não pagar
mais pelo serviço de limpeza de
fossa, já que a instalação em es-
colas é gratuita onde já há ligação
de esgoto e a gestão passada pa-
gava para empresas fazerem o ser-
viço da limpeza de fossas.

Agora, a administração vai ana-
lisar o relatório feito pelos verea-
dores que compuseram a CPI das
Fossas. Os membros, vereadores
Misael Júnior, Serginho Ribeiro e
Sidnei Mazutti, entregaram ao pre-
feito Leonaldo Paranhos o relató-
rio na manhã de ontem. Segundo
o prefeito, os relatórios serão ana-
lisados pela Secretaria de Assun-
tos Jurídicos.

Uma reunião com a Secretaria de

Educação vai ser realizada com o
objetivo de corrigir as deficiências
apontadas pela CPI. “Já corrigimos
muitas coisas desde o início do nos-
so mandato. Fizemos as ligações de
esgoto sem custo nenhum para a
prefeitura e já determinamos elabo-
ração de um formulário para deta-
lhado para requisição desses servi-
ços”, afirma o prefeito.

Processo
administrativo

O prefeito reforçou
também o processo

administrativo que será
instalado para investigar
os servidores que teriam
sido inadimplentes com
relação à fiscalização da

obra. Bianor Canon, fiscal
do contrato, já pediu

desligamento da
prefeitura. Valdecir Nath,

ex-secretário, ainda é
servidor do Município.

 Entrega à Sanepar
Os vereadores também entregaram o relatório à gerência da

Sanepar. Quem recebeu foi o gerente geral da região Sudoeste,
Renato Bueno. Ele afirma que a empresa, aos poucos, tenta
implantar as sugestões da CPI, para melhorar principalmente o
sistema de recebimento de cargas de fossas nas estações de
tratamento e, desta forma, ter um melhor controle do que é re-
cebido. Renato ressalta o trabalho de ligação de esgoto feito
nas escolas e também na cidade. “Temos mais de 98% do Mu-
nicípio com acesso à rede de esgoto. No país, somos a 8ª cida-
de com melhor acesso à água e ao esgoto”, reforça.

Ainda não há esgoto em boa parte dos bairros Santos Du-
mont, Esmeralda, Julieta Bueno e Melissa. No Bairro Brazmadei-
ra a obra está licitada. Casos pontuais também ocorrem em algu-
mas ruas do São Cristõvão, do Pacaembu e do Santa Felicidade.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Relatório foi
entregue à Prefeitura
e à SANEPAR
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto:Vandré Dubiela

Irregularidades
na Educação

levadas ao MP
Produtos que foram retiradas

notas, foram pagos, mas nunca re-
cebidos pelo poder público. Toldos,
grades e vidros que sequer chega-
ram às escolas municipais de Cas-
cavel. São os itens que estão deta-
lhados na denúncia que será leva-
da hoje ao Ministério Público. A
entrega das mais de três mil pági-
nas de documentação será feita na
7ª Promotoria Pública.

As irregularidades foram consta-
tadas na gestão 2013 a 2016, épo-
ca em que Edgar Bueno era prefei-
to de Cascavel. “Além dos produ-
tos não recebidos, analisamos no-
tas em que os produtos foram co-
locados, mas estavam fora dos

padrões que deveriam estar. Ou
seja, foi contratada uma coisa e
recebida outra”, afirma o vereador
Celso Dal Molin, que conduziu a
investigação, assinada também
pelos vereadores Paulo Porto, Poli-
cial Madril e Carlinhos Oliveira.

Celso ressalta também os casos
de assinaturas falsificadas de pro-
fessores. “Tivemos professoras que
inclusive registraram boletim de ocor-
rência porque as assinaturas de re-
cebimento foram falsificadas. São
várias irregularidades”, lamenta.

E não só nas escolas havia irre-
gularidades como também na própria
Secretaria de Educação. “Na própria
Semed foram 12 notas de produtos
comprados, pagos, mas que não es-
tão lá, não foram colocados”.

Para o vereador, faltou fiscaliza-
ção. “E também organização. O se-
cretário da época deixou a coisa
correr como queria e o gestor tam-
bém, que é o maior responsável por
toda essa situação”, reforça.

“Estamos analisando uma documentação recebida a respeito da
merenda, da frota da educação e do contrato da prefeitura com a
Sanepar. Recebemos documentos, analisamos, mas necessitamos
de mais uma série de documentos. Quero finalizar a investigação até
o fim do ano”, completa Celso.

Mais investigações

 Vereador entrega documentação hoje ao MP
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Além da entrega de material esportivo, fazem parte do progra-
ma Paraná Mais Esporte a instalação de arenas multiusos, de
academias ao ar livre e também a distribuição de veículos van

para o transporte de atletas. Douglas Fabrício lembrou que serão
mais de 80 campos de futebol com grama sintética no projeto das

arenas. “Alguns deles já estão prontos, como, por exemplo, em
Missal e Guaraniauçu, além de Farol e Curitiba, dentre outros”.

 Lei de Incentivo
Outro projeto “abraçado” pelo
secretário, a Lei de Incentivo
ao Esporte no Estado foi
lembrada por Douglas
Fabrício, que lembrou que ela
já foi sancionada pelo
governador Beto Richa, mas
que está em fase de
regulamentação, o que deverá
ocorrer até o fim do ano.
“Falta a definição do valor que
poderá ser deduzido do ICMS
[Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços] que
será colocado na lei”.

CNTA
Sobre o Centro Nacional de
Treinamento em Atletismo,
Fabrício disse que o estudo
sobre o realinhamento nos
valores da obra, solicitados
pela construtora, é que está
atrasando sua conclusão.
Confirmou também uma
pendência de R$ 2,3 milhões a
serem liberados, o que deverá
ocorrer nos próximos dias. A
dificuldade orçamentária, o
clima e também o
realinhamento de preços foram
citadas pelo secretário como
culpadas pelo atraso nas obras.
Ainda assim, ele garantiu que o
Centro estará pronto até o
início do próximo ano, para o
governador inaugurá-lo.

PARANÁ MAIS ESPORTE
Novidade

Em relação às academias ao ar livre o
secretário diz que deixará a pasta

“com mais de 700 delas instaladas”. Já
novidade ainda para este ano será o

lançamento da licitação para a
aquisição de cerca de 50 vans para o

transporte de atletas. “O processo
licitatório já está sendo elaborado e

os deputados já fizeram as indicações
para os municípios de destino”.

VANDRÉ DUBIELA

 O secretário de esporte e turismo do Estado, Douglas Fabrício, esteve ontem
na região Oeste do Paraná para realizar a entrega de material para fomentar o

paradesporto. Apenas na região foram entregues kits em Foz do Iguaçu e
Cascavel, com a presença de dirigentes e professores de diversas cidades. No

Paraná, são mais de 52 mil alunos em mais de 400 Apaes.
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Ontem, o debate em grupos de WhatsApp e ou-
tras redes sociais que reúnem pessoas de diferentes
classes sociais de Cascavel, se voltou para o bárba-
ro crime que chocou o Paraná, principalmente a cida-
de de Umuarama. A pequena Tábata, de apenas seis
anos, foi sequestrada e morta por um maníaco que já
havia cometido outro crime semelhante, quando ma-
tou uma adolescente, mas, por causa de sentenças
judiciais que nem sempre conseguimos entender, la-
mentavelmente estava solto.

A fúria tomou conta dos debates e, a maioria das pes-
soas, defendeu a aplicação do “olho por olho, dente por
dente”. Os populares que destruíram parte da delegacia
da cidade do noroeste, incendiaram veículos e promo-
veram quebra-quebra em protesto ao crime, foram elogi-
ados e taxados de heróis por alguns internautas.

É bem verdade que crimes bárbaros em que cri-
anças são vítimas indefesas de maníacos criminosos
nos revoltam, mas não é plausível cenas de vandalis-
mo, nem uma nova inquisição. Precisamos ter sede
de justiça e não de vingança. Se a Justiça é deficien-
te, é preciso buscar mecanismos para aperfeiçoá-la.
Se atentamos contra a Justiça, também nos tornamos
injustos. Sábias foram as palavras do líder pacifista
Mahatma Gandhi. “Se ages contra a justiça e eu te
deixo agir, então a injustiça é minha”.

OLHO POR OLHO...

 IFPR
Estão abertas as inscrições
para o Processo Seletivo
IFPR 2018 com vagas para os
cursos Técnico em
Informática e Técnico em
Análises Químicas, ambos
na modalidade Integrado ao
Ensino Médio, além do curso
superior de Licenciatura em
Química. As inscrições, que
custam R$ 50, podem ser
realizadas até o dia 8 de
outubro de 2017. As provas
serão aplicadas no dia 19 de
novembro. Informações
podem ser obtidas no portal
www.cascavel.ifpr.edu.br.
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Algumas vezes se forma
uma CPI e diz que agora
vai prender pessoas; pode
ser que aconteça, mas a

CPI não tem essa função e
nem de constranger as
pessoas. A CPI tem uma
função legislativa muito
importante que é a de

esclarecer e mudar
comportamentos

Da Editoria

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

Os trabalhos de
investigação do
vereador Celso Dal
Molin que hoje
apresenta mais
uma série de
denúncias sobre
desmandos na
educação.

O rombo
gigantesco
nas contas do
governo federal
que chegou a
R$ 86 bilhões
no mês passado
e é o pior
desde 1997.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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MINGUANTE
12/10 - 09h25

CRESCENTE
27/09 - 23h53

NOVA
19/10 - 17h12

CHEIA
05/10 - 15h40

18

Pancadas de chuvas
isoladas

Pancadas de chuvas
e trovoadas

Pancadas de chuvas
e trovoadas

Pancadas de chuvas
e trovoadas

Prefeito Leonaldo
Paranhos ao

receber o relatório
da CPI das Fossas

SECOM

 Internet
Cascavel aparece no Ranking
Cidades Amigas da Internet
como a cidade paranaense
mais preparada para a
expansão da internet. A
cidade é a quinta do país no
ranking, mas no ano passado
aparecia na segunda
posição. O estudo avaliou
100 cidades brasileiras para
identificar aqueles
municípios que estimulam a
oferta de serviços de
telecomunicações. São
cidades “amigas da internet”
aquelas que têm uma
legislação moderna.
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Megasena
Concurso: 1972

09 16 20 54 57 59

Dupla sena
Concurso: 1699

01 06 11 20 28 391º sorteio

12 13 15 36 37 382º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1565

01 03 06 07 08 09 10 11
12 13 15 17 18 24 25

Quina
Concurso: 4493

03 25 37 42 77

Timemania
Concurso: 1087

12 28 37 44 59 66 75
TIME DO

Lotomania
Concurso: 1800

02 04 16 28 33 39 41 47
50 54 56 57 65 67 73 74

75 79 80 85
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5218

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

12.314
55.557
02.800
76.963
10.319

AMERICANA-MG

SÁBADO
16h Vasco x Chapecoense
16h Bahia x Coritiba
19h Palmeiras x Santos

DOMINGO
16h Botafogo x Vitória
16h São Paulo x Sport
16h Cruzeiro x Corinthians
16h Grêmio x Fluminense
16h Avaí x Atlético-GO
19h Atlético-PR x Atlético-MG

SEGUNDA-FEIRA
20h Ponte Preta x Flamengo

26ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Corinthians 54 25 16 6 3 35 14 21
2º Santos 44 25 12 8 5 26 16 10
3º Grêmio 43 25 13 4 8 40 22 18
4º Palmeiras 43 25 13 4 8 36 26 10
5º Cruzeiro 40 25 11 7 7 31 22 9
6º Botafogo 40 25 11 7 7 32 25 7
7º Flamengo 39 25 10 9 6 34 24 10
8º Atlético-PR 34 25 9 7 9 29 28 1
9º Vasco 32 25 9 5 11 25 36 -11
10º Chapecoense 31 25 9 4 12 29 37 -8
11º Atlético-MG 31 25 8 7 10 27 31 -4
12º Fluminense 31 25 7 10 8 34 35 -1
13º Bahia 30 25 8 6 11 31 32 -1
14º Sport 30 25 8 6 11 31 37 -6
15º Avaí 30 25 7 9 9 16 28 -12
16º Vitória 29 25 8 5 12 29 36 -7
17º São Paulo 28 25 7 7 11 33 37 -4
18º Ponte Preta 28 25 7 7 11 26 33 -7
19º Coritiba 27 25 7 6 12 24 32 -8
20º Atlético-GO 22 25 6 4 15 23 40 -17

SÉRIE A

SEXTA-FEIRA
19h15 Figueirense x Paraná
20h30 ABC x Goiás
20h30 Londrina x CRB
21h30 Juventude x Paysandu

SÁBADO
16h30 Náutico x Boa Esporte
16h30 Vila Nova x Brasil de Pelotas
16h30 Internacional x Santa Cruz
19h Guarani x Criciúma
19h Luverdense x Ceará

DOMINGO
11h América-MG x Oeste

27ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Internacional 51 26 15 6 5 41 19 22
2º América-MG 48 26 13 9 4 32 18 14
3º Paraná 46 26 13 7 6 39 19 20
4º Vila Nova 45 26 13 6 7 30 20 10
5º Ceará 42 26 12 6 8 32 26 6
6º Juventude 42 26 11 9 6 31 24 7
7º Oeste 41 26 10 11 5 31 22 9
8º Criciúma 38 26 10 8 8 29 30 -1
9º Boa Esporte 37 26 9 10 7 28 27 1
10º Londrina 34 26 9 7 10 39 39 0
11º B. de Pelotas 33 26 10 3 13 28 38 -10
12º Paysandu 33 26 9 6 11 27 26 1
13º Guarani 33 26 9 6 11 28 32 -4
14º CRB 32 26 9 5 12 24 35 -11
15º Luverdense 31 26 7 10 9 26 29 -3
16º Santa Cruz 29 26 7 8 11 27 32 -5
17º Figueirense 29 26 7 8 11 30 37 -7
18º Goiás 28 26 8 4 14 25 36 -11
19º Náutico 20 26 5 5 16 16 33 -17
20º ABC 18 26 4 6 16 16 37 -21

SÉRIE B Embalado por cinco vitórias
consecutivas que o levaram à

terceira colocação no campeonato,
o Paraná Clube abre neste sábado

a 27ª rodada da Série B em
busca de pontos para chegar à

vice-liderança da competição. Para
isso precisa conquistar os três

pontos diante do Figueirense, às
19h15, no Estádio Orlando

Scarpelli, em Santa Catarina. O
triunfo fora de casa ganha maior
importância porque na próxima
rodada, na terça-feira, o Tricolor

paranaense receberá o líder
Internacional para um confronto no

qual poderá estar em jogo a
primeira posição da tabela de

classificação. A torcida paranista
já esgotou, em menos de dois dias
de vendas, os 32 mil ingressos
colocados à venda para o jogo

com o Colorado, que será
na Arena da Baixada.

Salve, Jorge
O lateral-esquerdo Jorge, ex-
Flamengo, foi o escolhido para o
lugar de Filipe Luís (Atlético de
Madri), que foi cortado ontem da
seleção brasileira por causa de lesão
muscular na coxa esquerda. Jorge
defende o Mônaco, da França,
desde janeiro deste ano, quando
deixou o Rubro-Negro carioca. Ele
terá a segunda oportunidade com a
camisa da seleção, depois de ter
defendido a equipe comandada por
Tite no amistoso contra a Colômbia,
em janeiro deste ano.

PARANÁ CLUBE
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De bike
Domingo tem mais uma

edição da Pedalada
Sustentável. O ponto de

partida e chegada será em
frente à prefeitura. A

inscrição pode ser feita na
hora e o ingresso é um
quilo de alimento não
perecível. Os donativos

serão doados à Pastoral da
Criança e para as famílias da
Cootocar. Informações  pelo
telefone (45) 3220-5467,

com Pâmela.

Impacto Cultural
Sábado e domingo, a Cufa
Cascavel (Central Única das
Favelas), realiza a sétima
edição do Impacto Cultural
nas imediações do Paço das
Artes. O evento de hip hop
que já é tradição em nossa
cidade. Conta com vasta
programação, incluindo
batalhas de rap, break
dance, grafite, competição
de skate e sarau de poesias.

Bom apetite
Os amantes da boa macarronada não podem perder o jantar

que será promovido pelo Lions Clube de Cascavel. No
cardápio, molho bolonhesa, branco e brócolis. Será dia 28

de outubro, a partir das 20h, na Rua Riachuelo, 666.

Só existem dois dias no ano
que nada pode ser feito. Um
se chama ontem e o outro

se chama amanhã, portanto,
hoje é o dia certo para
amar, acreditar, fazer e
principalmente viver.

Dalai Lama

Em homenagem ao Dia do Idoso, que será comemorado dia 1º de outubro, o casal
SÉRGIA e NELSON, exemplo de companheirismo, amor, alegria e vontade de viver.
Que o amor prevaleça, sempre! O lindo registro é de Vera e Grasi Fotografia

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Muita arte
Hoje, às 19h30, ocorre o 1º Encontro de Ateliês e Espaços
de Artes de Cascavel no Museu de Arte de Cascavel (MAC). O

público poderá contemplar várias temáticas, em diversas
técnicas, com uma linguagem bem diversificada. O evento

é gratuito. Ao todo, 50 artistas, entre alunos e instrutores,
participam da exposição.

O momento in love de SHEILA e RODRIGO

VERA E GRASI FOTOGRAFIA

A Primavera chegou!A Primavera chegou!A Primavera chegou!A Primavera chegou!A Primavera chegou!
Hoje começa a 12ª Rotary Fest Flores. O evento será

realizado no Centro de Eventos de Cascavel.
A entrada é franca e vai até 8 de outubro.
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Um nó difícil de desatar
A novela das obras do novo terminal de passageiros do Aeroporto Municipal de Casca-
vel ganhou um novo capítulo. O prefeito Leonaldo Paranhos tenta desatar o nó, mas

terá que fazê-lo juridicamente. Dinheiro existe, mas não é possível firmar um novo con-
vênio com o atual em andamento e sem dar explicações à Secretaria de Aviação Civil.
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PÁGINA

23
Audiência hoje
debaterá ações
da Guarda

PÁGINA

10
Unioeste lança
campanha do
Vestibular 2018

PÁGINA

29
Cascavel entra
em nova fase
na Taça FPF

Minimercado
Uma semana após a

inauguração do Conjunto
Habitacional Riviera, os

novos moradores já
começam a “empreender”

no local. O comércio vai
desde plano de celular até
produtos alimentícios nos
pequenos apartamentos.

As ofertas dos mais
variados produtos e
serviços também são

feitas pela internet, em
grupos de redes sociais.
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AÍLTON SANTOS
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"Agigantamento" do Judiciário
Após a decisão do plenário do

Senado, de se posicionar sobre as
medidas tomadas pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF) de afastamento
do mandato e recolhimento domici-
liar noturno do senador Aécio Neves
(PSDB-MG), o parlamentar voltou a
fazer críticas à decisão do tribunal.

Por meio de nota, Neves classi-
ficou de "desequilíbrio entre os
poderes" e "agigantamento do Ju-
diciário" o julgamento da 1ª Turma
do Supremo que, por 3 votos a 2,
aceitou pedido da Procuradoria-Ge-
ral da República e afastou o sena-
dor de suas atividades legislativas.

De acordo com o parlamentar, a
decisão ignora "fatos novos", como
as gravações dos executivos da
JBS Joesley Batista e Ricardo Saud,
as quais, segundo ele, "desacredi-
tam as provas anteriormente utili-
zadas". Conforme o comunicado, as
delações dos funcionários da em-
presa ocorreram em um contexto
"absolutamente obscuro e ilegal".

"Depoimentos prestados pelos
próprios delatores indicam a prévia
atuação e conhecimento de mem-
bros do MP quanto a gravação es-
púria envolvendo o senador Aécio.
Assim, as pretensas provas apre-
sentadas contra o senador são
mais do que duvidosas. São fabri-
cadas e ilegais",

GLOBOAVES: CREDORES
APROVAM PLANO
O plano de recuperação judicial proposto pelo Grupo Globoaves foi
aprovado ontem pela maioria dos credores presentes na
assembleia, realizada no auditório do Centro de Convenções e
Eventos de Cascavel. A assembleia havia iniciada em junho, mas foi
interrompida porque a Justiça entendeu que havia irregularidades
no plano e pediu correção.
O plano prevê que as pessoas com créditos trabalhistas recebam
100% do valor a que têm direito dentro do prazo de um ano. O valor
deve ser corrigido pela TR e os créditos trabalhistas devem ser os
primeiros a serem pagos. Os demais credores receberão
parcialmente as dívidas, com variação de 48% até 75%.  Duas
unidades produtivas serão levadas a leilão para levantar parte do
dinheiro para os pagamentos.

AÉCIO FALOU em “desequilíbrio entre os poderes”

DIVULGAÇÃO



Á
ri

es

Sua expressão verbal estará mais criati-
va e bem-humorada, de modo que a sua
interatividade com o meio ambiente vai se
tornar mais leve. Esta é uma boa fase
para  divulgar o seu trabalho. Cor: rosa.

horóscopo

To
ur

o

Não perca as oportunidades que po-
dem surgir. Você pode receber um
aumento, uma promoção ou descobrir
uma maneira de aumentar os seus ren-
dimentos. Cor: tons pasteis.

Li
br

a

Bom dia para viajar e conhecer luga-
res. Hoje, você terá a nítida sensação
de que os seus horizontes estão se
abrindo. Aproveite a chance para apren-
der coisas novas. Cor: tons pasteis.

E
sc

or
pi

ão O dia de hoje favorece o recebimento
de heranças, pensão e presentes.
Tudo o que estava enrolado pode ser
resolvido com mais facilidade, até mes-
mo um assunto judicial. Cor: laranja.

G
êm

eo
s Júpiter ingressa em seu signo, deixan-

do você mais otimista e independente.
As viagens, os contatos e o desejo de
ampliar os seus conhecimentos devem
aumentar a partir de agora. Cor: azul-
claro.

C
ân

ce
r Hoje, você pode ter êxito com tudo que

envolva pesquisa, isolamento, investi-
gação, sigilo e discrição. Não revele
os seus planos por enquanto. É con-
veniente manter uma posição recolhi-
da. Cor: branco.

Sa
gi

tá
rio

Bom momento para deixar a sua indi-
vidualidade de lado e somar forças com
os colegas e colaboradores. O seu pro-
gresso vai estar vinculado às associa-
ções que fizer. Cor: marrom.

C
ap

ric
ór

ni
o Excelente astral para focar a sua aten-

ção no trabalho de rotina. O dia revela
ótimas oportunidades de crescimento
profissional. O momento estimula a sua
caminhada para a independência.
Cor: preto.

Le
ão

É um bom dia para alargar os seus con-
tatos. Poderá conseguir mais facilmente
a ajuda que precisa. Os amigos podem
exercer um papel importante na reali-
zação dos seus projetos. Cor: vinho.

V
irg

em

Sua mente vai estar fervilhando. Não
é hora de pensar pequeno, por isso,
invista em projetos mais ambiciosos. Há
possibilidade de conquistar algo que
sempre julgou impossível. Cor: cinza.

A
qu

ár
io Não perca a chance de fazer as malas

e viajar, mesmo que seja a trabalho. O
dia favorece as atividades prazerosas,
com as quais você se identifica. Cor:
rosa.

Pe
ix

es

É o momento certo para ampliar a sua
área de atuação profissional, principal-
mente para quem trabalha em casa ou
por conta própria. Assuntos ligados à
herança serão desenrolados facilmen-
te. Cor: amarelo.
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Parabéns!

Salmo do Dia Salmo 97:1-7

O Senhor reina; regozije-se a terra; alegrem-
se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão
ao redor dele; justiça e juízo são a base do
seu trono. Um fogo vai adiante dele, e abrasa
os seus inimigos em redor. Os seus relâmpa-
gos iluminam o mundo; a terra viu e tremeu.
Os montes derretem como cera na presen-
ça do Senhor, na presença do Senhor de
toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça,
e todos os povos vêem a sua glória. Confun-
didos sejam todos os que servem imagens
de escultura, que se gloriam de ídolos; pros-
trai-vos diante dele todos os deuses.

Quem nasce sob esta influência será
pacífico, carinhoso, amará profunda-
mente a todos e cuidará da preserva-
ção do bem estar da comunidade. Será
um grande organizador de acordos so-
ciais e políticos, promovendo reconcili-
ações e intermediando negociações.
Intelectual, defenderá os direitos da
mulher na sociedade. Colaborador de
idéias comunitárias ligadas à área de
saúde (enfermagem, Cruz Verme-
lha), poderá ser conhecido inclu-
sive em outros países, por sua
colaboração e dedicação ao bem
estar da criança.

Protege os dias: 06/05 - 18/07 - 29/09 -
11/12 - 22/02.Número de sorte: 5. Mês de
mudança: maio.Carta do tarô: O Papa.Está
presente na Terra: 15h40 às 16h.

ANJO MIHAEL

artista plástico César Ferreira já
está em Curitiba e mostra em

primeira mão a magnitude que será a
Bienal 2017. A edição deste ano
vai homenagear a China, pois irá
expor obras de artistas daquele país.
Cesar é o montador oficial da Bienal
e está trabalhando muito para deixar
tudo pronto até amanhã, data da
abertura oficial. As obras ficarão em
exposição até fevereiro de 2018 e
ocuparão diversos espaços da
cidade. Será a maior exposição de
arte contemporânea chinesa já
apresentada na América Latina.
Cesar aproveitou um dos poucos

momentos de descanso e enviou
para o Hoje News algumas das
obras que já estão montadas.
“Uma das obras  mais
importantes nesta Bienal  foi
vencedora do Prêmio Leão de
Ouro, de Veneza. “Estou muito
feliz por poder participar da
montagem dela dentro do espelho
de água, conta o artista.”
Paralelo à Bienal 2017, o artista
vai expor suas obras no Museu
Alfredo Anderson, em Curitiba.
O público  tem até fevereiro
do ano que vem para
conferir a mostra.

FOTOS: CESAR FERREIRA

Clarice Meneghetti, Marcia C. Mazurek Vendrametto,
Alexandre Luiz Giardin  Nayara Bendo, Bruna Pri-
mon, Ana Paula Ferreira, Robson Scheier, Cassiano
Pinheiro, Jefferson Padilha e Nayara Francieli.

César Ferreira, com o prefeito de Curitba, Rafael Greca, conferindo os últimos detalhes da Bienal 2017

O

Bienal de Curitiba nas
mãos de artista CASCAVELENSE

Bienal de Curitiba nas
mãos de artista CASCAVELENSE
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

SBT • NO LIMITE DA PAIXAO

 • SBT

Maciel chega à casa de Ana Cristina com João Manuel nos braços.
Ana Cristina se desespera ao ver o estado do menino e diz a Otávio que
precisam levá-lo para o hospital. Fernanda (Santinha) diz a Maria Mada-
lena que não acredita na mudança de Gabriel e que nem ela nem sua
filha vão viver em sua casa. O Dr. Ramos diz a Ana Cristina que seu filho
está entre a vida e a morte. O tenente Almeida comenta com Otávio que
o padre Jesus sabe quem é o sequestrador. Otávio pede ao padre que
lhe diga quem sequestrou os meninos, mas ele diz que não pode, pois
o que sabe lhe foi revelado em segredo de confissão. Maciel observa o
padre com olhar ameaçador. Frida chega à casa de Ana Cristina acom-
panhada pelo advogado e leva Fernandinho com ela. Marcelino liga para
Otávio e informa que Frida levou Fernandinho. Frida e o advogado levam
o menino para a casa de Rosália e dizem que ele ficará com ela até que
o juiz resolva a situação.

TEMPO DE AMAR
Em Morros Verdes, Maria Vitória

conta para José Augusto que exigiu a
partida de Fernão pelo que fez com
Inácio. Delfina mente quando Maria Vi-
tória vê Tereza com seu vestido. Iná-
cio é demitido. Maria Vitória leva Iná-
cio para um piquenique e comenta
sobre a colheita da uva na Quinta. Iná-
cio recebe uma carta de Geraldo, do
Rio de Janeiro, com uma passagem
de navio para o Brasil.

MALHACAO
Guto e Benê são muito aplaudidos.

Clara se surpreende com a conexão
entre os dois. Samantha, MB e Felipe
afirmam que Guto passará a cantar na
banda. Anderson enfrenta Max, que se
insinua para Tina. K1 pede que MB com-
ponha uma música em sua homena-
gem. Tato, Josefina e Dóris apresen-
tam seus pratos no concurso de culi-
nária da Balada Cultural. Tato admira
Keyla no palco.

PEGA PEGA
Sabine pensa em como fazer com

que Eric perca a guarda de Bebeth.
Domênico aconselha Eric a ter cuida-
do na investigação que está fazendo
com Sandra Helena. Pedrinho vai à casa
de Arlete para agradecer o conselho
sobre Rúbia e a convida para jantar.
Maria Pia avisa a Malagueta que Eric
não confia nele. Júlio percebe um cli-
ma de sedução entre Arlete e Pedrinho.
Eric diz a Antônia que Athaíde sabe mais
do que diz sobre o acidente de Mirella.
Eric consente que Antônia entregue o
processo do acidente de Mirella para
um perito. Aníbal e Dulcina ficam im-
pressionados com a suíte que Sandra
Helena reserva para eles. Eric se inte-
ressa quando Sandra Helena fala so-
bre seu dinheiro.

A FORÇA DO QUERER
Simone acusa Silvana e Dita de

serem cúmplices de Bibi. Jeiza alerta
Caio sobre o entrevero de Ruy e Zeca.
Abel se recusa a falar com Zeca. Rubi-
nho mente para Bibi e fala com Carine.
Silvana se preocupa com sua dívida

com o agiota. Ivan descobre sua gravi-
dez, e Simone e Nonato o apoiam. A
polícia vai à casa de Aurora. Rubinho,
Bibi e Dedé chegam à sua nova casa.
Simone avisa a Silvana que Nonato está
na mira de Cibele e Dantas.

CARINHA DE NAJO
Gustavo diz para Cecília que até

assumir o amor que sente por ela, ele
ficava fugindo e que a professora é como
um presente para ele. Verônica sai du-
rante a noite com Silvana. Gustavo pega
nas mãos de Cecília. A professora diz:
“Desde a primeira vez que te vi a minha
vida mudou completamente”.

NO LIMITE DA PAIXAO
Maciel chega à casa de Ana Cristi-

na com João Manuel nos braços. Ana
Cristina se desespera ao ver o estado
do menino e diz a Otávio que precisam
levá-lo para o hospital. Fernanda (Santi-
nha) diz a Maria Madalena que não acre-
dita na mudança de Gabriel e que nem
ela nem sua filha vão viver em sua casa.

Ramos diz a Ana Cristina
que seu filho está entre a
vida e a morte

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

SHOPPING WEST SIDE
 LEGO Ninjago - O Filme

Sala 1: Qui a Qua 14h30 - 16h40 (3d)
Sala 2: Qui a Qua 18h15 - 20h10

Divórcio
Sala 2: Qui a Qua 16h15 - 22h10

Kingsman - O Circulo Dourado
Sala 1: Qui a Qua 21h30 (3D)
Sala 2: Qui a Qua 14h40
Sala 3: Quia a Qua 17h10

 IT - a coisa
Sala 1: Qui a Qua  16h30 (Dub) 19h - 21h30 (Leg)

 O Que Será de Nozes 2
Sala 1: Qui a Qua 14h30

Kingsman - O Circulo Dourado
Sala 2: Qui a Qua  18h10 (DUB) - 21h (LEG)

 LEGO Ninjago - O Filme
Sala 2: Qui a Qua 14h - 16h

Kingsman - O Circulo Dourado
Sala 3: Qui a Qua  14h - 16h40

 Divórcio
Sala 4: Qui a Qua  15h30 - 17h30 - 19h30

 Emoji: O Filme
Sala 4: Qui a Qua  13h40

 Feito na
América
Sala 4: Qui
a Qua 19h -
21h30

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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 público vai ter a sensação de
estar vendo e escutando

novamente os Bee Gees no palco. Uma
das bandas-tributo mais bem sucedidas
da América Latina, a Geminis, vai
apresentar seu novo show em Cascavel.
A Geminis é frequentemente
reconhecida por fã-clubes como a maior
banda de tributo do mundo aos Bee
Gees. A Geminis já passou por 12
países com suas turnês temáticas,
recriando com máxima fidelidade os
mais de 50 anos de carreira dos Bee
Gees. O grupo utiliza os mesmos
arranjos vocais, figurinos e inclusive o
mesmo set de instrumentos que os
Irmãos Gibb usavam em suas
apresentações. Não por acaso a banda
ganhou o nome de Geminis (“Gêmeos”
em espanhol).

Para matar a SAUDADE
GEMINIS TRIBUTE TO BEE GEES

INGRESSOS:
Postos Pegorado - Leve Sports -

Bearded Império Barbearia - Totem
do super beal e do JL Shopping

SERVIÇO
Banda: GEMINIS BEE GEES

Data: sábado
Horário: 21h

Local: Tuiuti Esporte Clube.
Classificação: Livre

Turnê 2017
O trio vai apresentar um
espetáculo especial em
homenagem aos 40 anos do filme
Embalos de Sábado A Noite. O
espetáculo ainda incluirá
clássicos de outro filme: “Grease -
Nos Tempos Da Brilhantina”, que
também teve a assinatura dos Bee
Gees, em diversas canções, além
dos tradicionais hits dos anos 60,
época em que o grupo apareceu
para o mundo com baladas
românticas inesquecíveis.

DIVULGAÇÃO

O


