
ÚLTIMA HORA32 HOJE NEWS, 31 DE OUTUBRO DE 2017

Megasena
Concurso: 1982

04 14 20 24 46 50

Dupla sena
Concurso: 1711

08 16 28 40 49 501º sorteio

02 10 11 13 30 332º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1579

01 02 04 06 07 10 12 13
14 15 16 18 21 22 23

Quina
Concurso: 4519

10 17 27 30 44

Timemania
Concurso: 1100

04 32 40 49 66 72 77
TIME DO AVAÍ/SC

Lotomania
Concurso: 1809

02 11 19 22 37 38 48
50 60 65 66 68 71 81

82 88 89 95 96 99
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5227

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

78.811
36.412
56.948
15.230
51.588

Salário mínimo reduzido
O ministro da Fazenda, Hen-

rique Meirelles, disse ontem
que o novo valor do salário míni-
mo para 2018, anunciado pelo
Ministério do Planejamento, é
determinado pela aplicação da
lei, e não por escolha política.
Meirelles destacou ainda que o
montante depende do resultado
do Produto Interno Bruto (PIB) do
país e da inflação.

Antes, o ministro do Planeja-
mento, Dyogo Oliveira, anunciou a
revisão do Orçamento de 2018
com a previsão de redução de R$
4 no valor do salário mínimo para
o próximo ano, que passa de R$
969 para R$ 965. O valor, segun-
do o governo, menor ocorre devido
a redução da previsão do Índice de
Preços ao Consumidor (INPC).

“O salário-mínimo ele basica-
mente está definido por lei. A ques-
tão é apenas como calcular exata-
mente a aplicação dos índices de
inflação. Porque o salário-mínimo
é definido por crescimento do PIB
e inflação. Então é meramente
uma questão de definir esses
itens”, disse, após participar de
uma palestra na Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado de São Paulo (Feco-
mercio-SP), na capital paulista.

ESCOLHA
“Isso aí não é uma questão de escolha, muito menos de escolha política.
É uma questão de cálculo matemático. E eventualmente a inflação cai,
isso pode gerar um salário-mínimo um pouquinho menor, mas o fato
concreto é que temos todos que seguir a lei”, disse Meirelles.Por lei, até
2019, o salário mínimo é definido com base no crescimento da economia
dos dois anos anteriores somado à inflação pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC) também do ano anterior.
Em outubro, o governo já havia divulgado uma previsão para o
salário mínimo de 2018. O valor de R$ 979 que constava na Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO)
então foi reduzido para R$ 969.
Ontem, uma nova diminuição na
previsão foi anunciada, agora
para R$ 965.

PLACAR DE ONTEM

BRASILEIRÃO
Palmeiras ? x ? Cruzeiro

Ministro Dyogo Oliveira anunciou ontem a revisão orçamentária para 2018
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Águas de outubro
As fortes chuvas que caíram durante o fim de semana e manhã de ontem provoca-
ram estragos em Cascavel. No final da tarde de ontem, a Defesa Civil divulgou bole-
tim informando que 166 pessoas foram afetadas pelo temporal. Choveu três vezes
mais do que a média para o mês. Rios transbordaram, árvores caíram, uma pessoa

morreu e até o gabinete do prefeito Leonaldo Paranhos amanheceu alagado.
 Págs. 12 e 13

AÍLTON SANTOS

ÚLTIMOS
PREPARATIVOS

A chuva que deu uma trégua na tarde
de ontem levou muitas pessoas aos

cemitérios de Cascavel para
realizarem pequenas limpezas e
deixar flores sobre os túmulos
de familiares. São os últimos

preparativos antes do
feriado de Finados, que

todos os anos atrai
dezenas de milhares

de pessoas aos
cemitérios

da cidade.
 Pág. 07
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31ª Cascavel de Ouro

QUINTA-FEIRA (2/11)

8h30 Vistoria
9h Treinos extras

SEXTA-FEIRA (3/11)

8h45 Treino Livre 1 (grupo 1)
9h40 Treino Livre 1 (grupo2)
11h10 Treino Livre 2 (grupo1)
12h05 Treino Livre 2 (grupo2)
13h30 Treino Livre 3 (grupo1)
14h25 Treino Livre 3 (grupo2)
15h55 Treino Livre 4 (grupo1)
16h50 Treino Livre 4 (grupo2)

SÁBADO (4/11)

8h30 Treino Livre 5 (grupo1)
9h25 Treino Livre 5 (grupo2)
10h55 Tomada de Tempo (grupo 1/Piloto1)
11h20 Tomada de Tempo (grupo 2/Piloto1)
12h20 Tomada de Tempo (grupo1/Piloto2)
12h45 Tomada de Tempo (grupo2/Piloto2)
15h40 Prova Classificatória (40min)

DOMINGO (5/11)
9h Warmup
12h45 Largada 31ª Cascavel de Ouro

FOTOS: CLEOCINEI ZONTA

O feriado desta quinta-feira mar-
cará a abertura das atividades de pis-
ta da programação da Cascavel de
Ouro 50 anos, que será disputada
domingo no Autódromo Zilmar Beux.
Enquanto muitos pilotos terão o pri-
meiro encontro com a pista, o casca-
velense Daniel Kaefer já se prepara
para buscar a segunda conquista da
prova, desta vez, formando dupla
com o londrinense Carlos SG Souza.

A primeira conquista foi em 2014,
quando formou dupla com Leandro
Zandoná. “Aquela foi a minha primeira
participação em uma Cascavel de Ouro,
e conquistamos a vitória. É uma sensa-
ção de muita alegria. Agora, estamos
trabalhando para subir ao pódio mais
uma vez”, conta o piloto cascavelense
que levará em seu carro a marca da
Lar Cooperativa Agroindustrial, uma das
gigantes do agronegócio.

Além da vitória em 2014, Kaefer
também foi ao pódio na edição de

2016, quando formou trio
com Guilherme Salas e Beto
Monteiro, conquistando a
“Cascavel de Bronze”, prê-
mio dado ao tercei-
ro colocado.

Na edição des-
te ano, Daniel

Kaefer e Carlos
SG acelera-
rão o Ford
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Ka preparado pela Sergio Fer-
rari Racing Team, equipe que
já conquistou diversos pódi-
os na prova cascavelense.
Nos últimos meses, o carro
recebeu uma atenção espe-
cial em alguns quesitos para
melhorar a performance,
porém, os detalhes são
mantidos em segredo.

Cascavel de
Ouro 50 anos,

que será
disputada

domingo no
Autódromo
Zilmar Beux
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 Um grupo de moradores do
Jardim Gramado esteve ontem no
Ministério Público onde
entregaram um documento e um
abaixo-assinado no qual pedem
interferência do órgão para que a
Escola Municipal Luís Carlos
Ruaro não seja fechada. A
Prefeitura de Cascavel, segundo
os moradores, pretende construir
um Centro Municipal de
Educação Infantil no local.

Com a presença de grande nú-
mero de estudantes, professores,
deputados e representantes de
entidades foi oficialmente aberto na
manhã de ontem, no Plenário da
Assembleia Legislativa do Paraná
(Alep), a segunda edição do Parla-
mento Universitário, projeto de en-
sino, pesquisa e formação política
baseado na simulação das ativida-
des parlamentares e oferecido pela
Escola do Legislativo da Casa.

À abertura seguiu-se a proclama-
ção, a posse e o termo de compro-
misso de cada um dos 54 estudan-

DIVULGAÇÃO

Parlamento Universitário

tes que comporão o Parlamento até
o dia 10 de novembro próximo, data
em que o evento será encerrado
com a entrega de certificados aos
participantes.

Na saudação aos participantes
do evento, Dylliardi Alessi, diretor
da Escola do Legislativo destacou
a importância da participação dos
jovens na política e da novidade,
este ano, de acadêmicos de jorna-
lismo estarem cobrindo as ativida-
des, tal como ocorre com o Comitê
de Imprensa que tradicionalmente
atua na Casa. “A Assembleia tem

escancarado as portas para que
vocês, jovens, compreendam bem
o funcionamento do Poder Legisla-
tivo e possam estar preparados
para cobrar de seus representan-
tes”, observou Alessi.

Com a experiência, os jovens ti-
veram a oportunidade de conhecer
a Assembleia e seu funcionamen-
to, vivenciando o cotidiano muitas
vezes frenético do Legislativo e com-
preendendo melhor como é o dia a
dia do deputado, que vai além do
comparecimento às sessões e da
votação de matérias.

 PEDRO DE OLIVEIRA/ALEP

Parlamento
Universitário é
composto por
54 estudantes
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Juventude
do esporte

A delegação
A delegação de Cascavel contou

com 196 atletas e 20 técnicos em
13 das 18 modalidades em disputa.

A Capital do Oeste só não terá
representantes no basquete, no

futsal, no rúgbi, no vôlei de praia e
no xadrez. Já no ciclismo o

município não teve atletas no
naipe feminino e no voleibol não
teve equipe no naipe masculino.

O futuro do esporte parana-
ense esteve reunido na Fase Final
A da 30ª edição dos Jojups (Jo-
gos da juventude do Paraná), en-
cerrada domingo em Londrina, e
a delegação de Cascavel se des-
tacou no cenário estadual, con-
quistando o Troféu Disciplina e
terminando na quarta colocação
da classificação geral dentre os 77
municípios participantes.

Dentre seus representantes,
os que conquistaram resultados
mais expressivos foram os do ta-
ekawondo e do tênis de mesa. Na
arte marcial, uma das primeiras
modalidades encerradas, a equi-
pe masculina foi vice-campeã e a
feminina a terceira colocada.

Já os mesatenistas inverteram
os troféus entre homens e mu-
lheres em relação ao taekwondo.
Eles trouxeram para casa o de
bronze e elas o de prata. Coman-
dados por Edson Marroque e
André Soares, a equipe feminina
de tênis de mesa contou com as
atletas Bárbara Vitória Jorente
Marroque, Fernanda Oviedo Lima,
Letícia Castilho Rospendoski, Ga-
briela Milke e Laysa Lohhana Ne-
goceki. Já o time masculino con-
tou com Thomas Julio Sakata,
Guilherme Pusch Evangelista, Igor
Peixoto Gavazzoni e Jonas ara-
bori (convidado de Assaí).

O vereador Damasceno Júnior
será ouvido pela Comissão de Éti-
ca e Decoro Parlamentar da Câma-
ra de Vereadores de Cascavel. A
oitiva está marcada para segunda-
feira, às 14h, na Câmara.

Ele, e o amigo citado no áu-
dio, “Daia”, serão interrogados
pelos vereadores. A medida faz
par te da investigação da Comis-
são de Ética a respeito da con-

Oitiva de
Damasceno

Outro denunciado
Outro processo que está em
andamento por parte da Comissão de
Ética e Decoro Parlamentar da Câmara
é contra o vereador Fernando
Hallberg. Ele foi representado por
Alécio Espínola, depois de falar
algumas coisas a respeito do vereador
em plenário. Alécio acusou Fernando
de ofendê-lo e de alegar que Alécio
recebe da prefeitura para ser líder de
governo. Ontem era o último prazo
para que Fernando apresentasse sua
defesa por escrito para comissão. O
relator do caso é Misael Júnior. De
acordo com o advogado de Hallberg,
Jairo Filho, a defesa foi protocolada e
o aguardo é para os próximos passos
da investigação.

duta de Damasceno.
“Analisamos a defesa escrita do

vereador e decidimos por ouvir, por
enquanto, apenas ele e a pessoa
citada. É um processo simples, e
deve ser concluído sem muita difi-
culdade”, afirmou Olavo Santos,
que é presidente da Comissão.

Damasceno Júnior foi denunciado no mês passado, depois de se tornar pública
uma gravação em que, supostamente, ele oferece um cargo na Secretaria de
Esportes ao amigo “Daia” em troca de serviços particulares de segurança.
Na época da denúncia, o vereador citou que seriam trabalhos
distintos e que ele pagaria para o rapaz ser seu
segurança porque ele, enquanto vereador,
estava recebendo ameaças.

ARQUIVO

Gravação

VEREADOR apresentou defesa ontem
VEREADOR será

submetido à
sabatina na

Câmara
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo
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Um projeto bom, com uma boa
ideia, mas que parece já ter nas-
cido morto, gerou quase duas
horas de discussão na sessão de
ontem da Câmara de Vereadores.

A proposta é de autoria dos
vereadores Misael Júnior e Pe-
dro Sampaio e quer criar uma
gama de atividades para o do-
mingo, que deverão ser realiza-
das na Avenida Brasil, na região
do calçadão da cidade.

Porém, durante a discussão,
diversos problemas foram levanta-
dos.  Um deles é o horário em que
o calçadão ficaria fechado: das 9h

Domingo Feliz ou triste?
às 18h. Ocorre que nada mais po-
deria acontecer no local além do
evento. Na Catedral, há missa pela
manhã. Além disso, o projeto prevê
que nem os ônibus passem pelo
local. E a Avenida Brasil foi refor-
mada justamente para que o trans-
porte coletivo passe na pista da
esquerda. “Nós não podemos bar-
rar um projeto tão importante por-
que as empresas fizeram novos
ônibus com portas só do lado es-
querdo, pensando em beneficiar
empresas que já ganham milhões.
Eles que façam ônibus com portas
dos dois lados”, afirmou, contun-

dente, o vereador Misael Júnior.
Quanto a essa dificuldade, em

nota, a prefeitura apenas afirmou
que “os ônibus ainda não pas-
sam pela Avenida Brasil” e que,
a partir do momento em que isso
ocorrer, o projeto pode ser ade-
quado. A administração não res-
pondeu quanto renderia em hora
extra caso os funcionários da
administração precisassem pro-
mover as atividades.

Outra questão que foi levantada é a respeito de quem iria
promover essas atividades. Já que, se ficar a cargo da prefeitura,
vai depender de pagamento de hora extra, por se tratar de um
domingo. Segundo os autores do projeto, a ideia é fazer
parcerias. “Temos diversas faculdades, com cursos que os
estudantes podem fazer estágio promovendo essas atividades,
tanto culturais quanto atividades físicas”, sugeriu Misael.

As  atividades
Por conta da ampla discussão a respeito do
projeto, os autores abriram uma reunião ontem à
tarde, para que os vereadores que quisessem
sugerir emendas colocassem suas ideias, e que
todas as sugestões fossem debatidas. Até às
17h, pelo menos duas emendas haviam sido
sugeridas e assinadas pelos autores do projeto.

E mendas

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

PROJETO Foi discutido
por quase duas horas na

Câmara de Vereadores
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Encerrada no domingo, a Fase Final A da 30ª edição dos Jojups (Jogos da
Juventude do Paraná) teve a cidade de Curitiba como campeã geral da com-
petição realizada em Londrina. Os curitibanos conquistaram oito troféus de
primeiro lugar e terminaram com 491 pontos na classificação geral. Londrina
(472 pontos) e Maringá (418) completaram o top 3. Atrás das três maiores
delegações, em quarto lugar, terminou a delegação de Foz do Iguaçu (306),
campeã no futsal masculino, na natação feminina e no basquete feminino
(foto). Toledo cresceu de rendimento na reta final, com ouro (masculino) e
prata (feminino) no badminton, e terminou em quinto, com 233 pontos, e
Cascavel acabou em sexto lugar, com 216 pontos.

Classificação geral

 RESULTADOS
DE CASCAVEL

Atletismo feminino .............. 12º
Atletismo masculino ............ 11º

Badminton feminino ............. 6º
Badminton masculino............ 5º

Ciclismo masculino .............. 7º

Futebol (apenas masc.) ....... 10º

Ginástica rítmica (apenas fem.) . 4º

Handebol feminino ............... 5º
Handebol masculino ............. 6º

Judô feminino .................... 10º
Judô masculino .................... 8º

Caratê feminino .................. 10º
Catarê masculino ................. 9º

Natação feminino ................. 2º
Natação masculino ............... 5º

Taekwondo feminino ............ 3º
Taekwondo masculino .......... 2º

Tênis feminino .................... 6º
Tênis masculino .................. 4º

Tênis de mesa feminino ........ 2º
Tênis de mesa masculino ...... 3º

Vôlei feminino ..................... 4º

FOTOS: JOJUPS
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 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

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

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

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

Cascavel, 31 de outubro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Sandro Satio Suzuki e Deise Ferrari
2- Robson Woginski da Silva e Dayane Cristina Alcantara
3- Lucas de Oliveira Barbosa de Lima e Keila Vilas Boas da Silva
4- Wagner Willian da Silva Lima e Francieli Pelozi Alves
5- Eduardo Manoel Branco e Franciely Peratelli Vitor
6- Fernando Wodzik e Josiane Perrut
7- Vinicius Casais de Morais e Augustinho Fernando Pastre
8-Claudio Pereira da Silva e Francineide Negreiros de Sousa
9- Everton Barbosa da Silva e Kamilla Caroline Castro Andrade
10-Douglas da Silva Neves e Julyevelen Thays Balbino Sartori
11- Samuel Lucas Pereira e Aniely Ghisi Pucini
12- Leonardo Schultz e Pamela Graebin Correa
13- Kleber Rouglas de Mello e Marizete Laufer
14- Romildo de França e Leticia Moraes de Quadros
15- Peterson Lenos e Suzilaine da Silva Gonçalves
16- Gédervam Cardoso Dal'Sotto e Ana Paula Gemelli
17- Itamar Roanito Costa e Ana Patricia Sendeski
18-Marcelo Alves Doré e Larissa da Silva

Sporting x Juventus
Na segunda posição do Grupo D, a

Juventus volta a enfrentar o
Sporting, desta vez em Lisboa, às

17h45 (de Brasília). Na última
rodada, melhor para os italianos,

que venceram por 2 a 1. Os
portugueses, no terceiro posto e

com três pontos, ainda sonham com
uma vaga na próxima fase.  Para o
embate no Estádio José Alvalade,
ambas as equipes têm desfalques

importantes no setor defensivo. Do
lado caseiro, Mathieu e Piccini
estão descartados, enquanto

Höwedes e Benatia são as
baixas da Juventus.

 Invicto há 14 jogos, o embala-
do e líder Barcelona vai à Grécia
nesta terça-feira, às 17h45 (de
Brasília), para encarar o lanterna
e zerado Olympiacos, pela quarta
rodada do Grupo D da Liga dos
Campeões. Uma vitória deixa a
equipe catalã com um pé e meio
nas oitavas de final.

Para o confronto, além de não
poder contar com Piqué (suspenso)
e Iniesta (lesionado), o técnico Er-
nesto Valverde também terá proble-
mas para escalar Mascherano, ain-
da se recuperando de um proces-

so febril e infecção no pé. Pode até
ser que Lucas Digne, lateral-esquer-
do de origem, seja improvisado e
jogue ao lado de Umtiti, uma vez que
Vermaelen está sem ritmo de jogo.

Já no meio, a tendência é que
Busquets, Paulinho e Rakitic se-
jam os titulares, abastecendo
Messi e Suárez. O brasileiro, ali-
ás, tem sido muito elogiado pela
imprensa e torcida local, sobre-
tudo por já ter marcado 20 gols
em 2017 - três pelo Barça, 12
pelo Guangzhou Evergrande e cin-
co pela seleção brasileira.

Pé nas oitavas

Líder isolado do Grupo B e a um
passo de conquistar a classificação
para as oitavas de final da Liga dos
Campeões, o Paris Saint-Germain
recebe o Anderlecht nesta terça-feira,
às 17h45 (de Brasília), no Parque
dos Príncipes. Apesar dos 100%
de aproveitamento na competição e
seu melhor início na história, o assunto
principal no PSG, porém, são duas
das estrelas da equipe: Neymar e
Mbappé. A imprensa local tem dito
que o brasileiro se arrependeu de ter
saído do Barça e criticado o jovem
jogador francês, que teve rendimento
ruim e bem abaixo do que se espera
nas últimas partidas.

EFE
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Goteiras na Câmara
A Câmara de Vereadores de Cascavel tinha quase mais baldes
do que vereadores. A medida foi para conter as goteiras que
se formaram por conta da chuva. Diversos jornais também
foram colocados no chão para ajudar a secar o piso e um

aviso de que o local estava molhado, para todo mundo tomar
cuidado e não cair. Os jornais também estavam espalhados
pela escada que dá acesso aos gabinetes dos vereadores.

Expectativa
Continua a expectativa a
respeito do “sai-não-sai”
do secretário de Saúde
Rubens Griep, que
entregou, na semana
passada, uma carta de
desabafo ao prefeito
Leonaldo Paranhos. A
informação é de que ele
permaneceria no cargo até
hoje. Tem gente apostando
que ele vai ficar. Mas tem
gente jurando que a pressão
é para que ele saia mesmo e
Paranhos nomeie o antigo
secretário, Reginaldo
Andrade.

Expectativa II
Também há expectativa
com relação à reforma

política de Paranhos. O
projeto era para ter sido
protocolado na sexta-feira
passada e não foi. A
esperança é de que isso seja
feito, no máximo, até semana
que vem, considerando que
nesta semana tem feriado
prolongado.

Vetos em votação
Estará em votação na Câmara
de Vereadores de Cascavel na
sessão de hoje o veto de 24
emendas propostas ao PPA
(Plano Plurianual). Ao todo,
37 foram protocoladas e
aprovadas pelos vereadores e
apenas 13 sobreviveram. Isso
porque as 24 previam projetos
para 2018 com dinheiro que a
prefeitura só vai receber
em 2020, 2021...

A JUSTIFICATIVA...

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O governador Beto Richa foi citado por alguns
vereadores durante a tribuna livre na sessão de ontem.

 Os vereadores Josué de Souza e Serginho Ribeiro
“desceram a lenha” no governador, dizendo que é absurdo
o valor pago pelo pedágio e que Beto está fazendo
“campanha” para senador em cima da obra da BR-277, obra
de duplicação essa que caminha a passos bemmm lentos.

...É que de não dá para receber em 2018 o imposto dos
anos sequentes, por exemplo. Por isso, todas as
propostas vetadas estavam incorretas. Espera-se que o
legislativo mantenha o veto porque, de acordo com a
prefeitura, se as emendas forem colocadas realmente, a
administração poderá ter sérios problemas com o TCE
(Tribunal de Contas do Estado).

O prefeito Leonaldo
Paranhos não deve se
manifestar, nem “aceitar”
o debate proposto pelo
ex-prefeito de Cascavel,
Edgar Bueno. A nota, en-
caminhada pelo secretário
de Comunicação, Ivan Zu-
chi, ressalta que “a licita-
ção do lixo e os desvios na
Secretaria de Educação na
gestão anterior são alvos
de investigação do Minis-
tério Público e, em breve,
estarão nas mãos do po-
der Judiciário”.

A resposta é com rela-
ção a um vídeo feito pelo
ex-prefeito e amplamente
divulgado em redes soci-
ais e em grupos políticos
via Whatsapp. Edgar, que

Sem resposta
agora é secretário de As-
suntos Estratégicos do
governo Beto Richa, gra-
vou um vídeo dizendo que
está sendo “atacado” por
Paranhos, e devolve o
que ele chama de “ata-
ques”. Primeiro, alegan-
do que o atual prefeito
na verdade gastou, nos
primeiros oito meses de
governo, R$ 9 milhões a
mais do que no mesmo
período de 2016.

Ele também denigre o
atual prefeito com relação
à licitação do lixo, dizendo
que Paranhos não econo-
mizou o que foi divulgado.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

DEBATE
Na lista de “baboseiras”, ele cita também o transporte
escolar rural e afirma que a fiscalização deste ano é
mentirosa. E chama Paranhos para um debate com “números
reais”. O curioso é que, se tudo estivesse “certo” como ele
diz, a gestão anterior não seria alvo de tantas investigações
do MP e da Justiça.

PREFEITO vai ignorar ataques do adversário
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PÃO E LIVROS, ALIMENTOS
PARA O PROGRESSO REAL

Agrotóxico
O mandato do vereador
Paulo Porto (PCdoB) promove
hoje, às 9 horas, o Seminário
sobre contaminação crônica
por agrotóxico no oeste do
Paraná, no assentamento
Valmir Mota, interior de
Cascavel. O evento terá
várias palestras, entre elas a
da médica Lilimar Mori e do
promotor de Justiça do Meio
Ambiente, Angelo Mazzuchi
Ferreira.  O seminário será
aberto a todos os que se
interessam pelo tema.
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“Infelizmente eu votei a favor
de vir o dinheiro [do PDI],

porque naquela
oportunidade, foi no primeiro

mandato nosso, nós não
imaginávamos que fosse

assim, porque no meu
pensamento, ali na Avenida

Brasil, só iria passar os
ônibus e o resto seria

calçada para as pessoas
caminhar”.

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

A homenagem
para Simone

Sarolli Preisner
Braga Côrtes,
fundadora do
movimento

Cascavel Rosa.

O “queijo suíço” de
boa parte das ruas

de Cascavel  se
transformou após o
período de chuvas.

São inúmeros
buracos em todas

as regiões da
cidade.

Jorge Bocasanta,
vereador em Cascavel

 DIVULGAÇÃO

Feira, mercado, botequim, clube, onde pessoas se
encontrem, precisa ter dois elementos indispensáveis:
ar para respirar e livros.

Nada contra a Feira do Teatro, organizada pela Pre-
feitura de Cascavel. A iniciativa é esplêndida, embora
tenha dois pecados. Um, ter proximidade imediata com
cultura, mas ser planejada só pela Secretaria de De-
senvolvimento Econômico (Eventos e Turismo). Ou-
tro, deixar os livros de fora. Feira sem literatura é como
padaria sem pão.

Só há desenvolvimento real com o progresso cultural
do povo. O analfabetismo funcional (falta de leituras) é
uma das piores causas do desastre socioeconômico do
país. A leitura é um bem superior a vender, comprar,
ensinar, emprestar, ganhar, doar a um cidadão. Especi-
almente crianças. Livro é tão importante quanto pão,
diversão, artes e bons produtos.

Cascavel não tem um plano ou programa “holístico” de
incentivo à leitura. O Dia Municipal da Leitura (2000) é im-
portante, mas é um só dia. O programa Leitor Nota Dez
(2012) incentiva quem já tem interesse em ir à Biblioteca.

Já se notam os talentos aparecendo com destaque
nas artes, na ciência e na cultura – mas nada cai do
céu. Quem não lê regular e constantemente, informan-
do-se e reciclando-se, fica atrás quando as oportunida-
des surgem.

A Prefeitura formula bons editais. Ainda que algum
poderoso sopre truques para beneficiar compadres, os
editais são transparentes. O da Feira do Teatro é quase
perfeito. Longa vida à Feira do Teatro! Que venha e fique
para sempre, como diamante.

Alceu A. Sperança
Escritor alceusperanca@ig.com.br

 Expovel
A menos de duas semanas
para a Expovel, a cidade de
Cascavel já começa a
respirar o clima de uma das
festas maiores festas. O
evento acontecerá de 10 a 15
de novembro no Centro de
Exposições Celso Garcia Cid.
Neste ano, haverá shows de
Maiara e Maraisa, Zé Neto e
Cristiano e Gusttavo Lima. As
apresentações acontecerão
no Pavilhão da Indústria e
Comércio e os ingressos já
estão à venda.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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Juventude 0x0 Náutico
Paraná 1x0 Vila Nova

Figueirense 3x1 CRB
Oeste 1x0 Brasil de Pelotas

Paysandu 1x0 Criciúma
Boa Esporte 2x2 América-MG

ABC 3x0 Londrina
Santa Cruz 0x0 Luverdense

Internacional 0x1 Ceará
Goiás 1x1 Guarani

32ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Internacional 61 32 18 7 7 47 23 24
2º Ceará 58 32 17 7 8 40 28 12
3º América-MG 57 32 15 12 5 39 24 15
4º Paraná 56 32 16 8 8 44 23 21
5º Oeste 52 32 13 13 6 39 26 13
6º Vila Nova 51 32 14 9 9 32 24 8
7º Londrina 46 32 13 7 12 49 45 4
8º Juventude 46 32 12 10 10 32 30 2
9º Goiás 42 32 12 6 14 32 38 -6
10º Criciúma 42 32 11 9 12 34 38 -4
11º Paysandu 41 32 11 8 13 31 31 0
12º Boa Esporte 40 32 9 13 10 32 35 -3
13º B. de Pelotas 39 32 11 6 15 31 42 -11
14º Figueirense 39 32 10 9 13 38 45 -7
15º Guarani 39 32 10 9 13 32 39 -7
16º CRB 38 32 10 8 14 30 45 -15
17º Luverdense 36 32 8 12 12 32 35 -3
18º Santa Cruz 32 32 7 11 14 31 40 -9
19º Náutico 28 32 7 7 18 23 39 -16
20º ABC 28 32 7 7 18 23 41 -18

SÉRIE B

SÉRIE B
19h30 Goiás x Criciúma
21h30 Paraná Clube x Oeste

LIBERTADORES
22h15 Lanús x River Plate

LIGA DOS CAMPEÕES
17h45 Basel x CSKA Moscou
17h45 Man. United x Benfica
17h45 PSG x Anderlecht
17h45 Celtic x B. de Munique
17h45 At. de Madri x Qarabag
17h45 Roma x Chelsea
17h45 Sporting x Juventus
17h45 Olympiacos x Barcelona

JOGAM HOJE

HOJE
19h30 Goiás x Criciúma
21h30 Paraná x Oeste

SEXTA-FEIRA
19h15 Juventude x Ceará
19h15 Internacional x CRB
21h30 ABC x Luverdense
21h30 Paysandu x Vila Nova

SÁBADO
16h30 Figueirense x Brasil de Pelotas
17h30 Santa Cruz x Náutico
17h3 Guarani x América-MG
17h30 Boa Esporte x Londrina

33ª RODADA

Gralha faz o
jogo do ano
Quarto colocado na Série B do Bra-

sileiro com quatro pontos de vanta-
gem para o quinto colocado, o Para-
ná Clube recebe o Oeste nesta noite
disposto a ampliar a vantagem dentro
do grupo de acesso, em duelo marca-
do para as 21h30, na Vila Belmiro.

A Gralha vem de vitória sobre o
Vila Nova, que até então ocupava
a quinta colocação, posição que
hoje pertence ao Oeste. A equipe
de Itápolis (SP) também vem de
triunfo na competição, por 1 a 0
sobre o Brasil de Pelotas.

Assim como na última rodada, se

a equipe paranaense vencer hoje as-
sumirá momentaneamente a vice-li-
derança, e abrirá sete pontos para o
quinto colocado com cinco rodadas
para o fim do campeonato. No en-
tanto, uma derrota para a equipe pau-
lista pode representar a diferença cair
para apenas um ponto.

Por tudo isso, o confronto é tra-
tado como estratégico pelos paranis-
tas. Para o técnico Matheus costa a
boa notícia é que ele pode contar com
força máxima, com a volta do ata-
cante Robson, que cumpriu suspen-
são pelo terceiro amarelo.

PARANÁ CLUBE

Acabou a paz
A derrota do Corinthians para a Ponte Preta mostrou toda a insegu-

rança dos corintianos quanto ao título que parecia certo há pouco tem-
po no Brasileirão. Na internet, o memes agora são atacando os adversá-
rios, ao invés de apoiar a equipe. Aliás, o ataque não poupa nem os
jogadores que eram idolatrados no início do campeonato. Ontem os
muros do Parque São Jorge amanheceram pichados em tom de amea-
ça: “Vagabundos”, “Ou joga por amor ou por terror”, “acabou a paz”.
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 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Em clima de
Dia das Bruxas

A comemoração do Dia das Bru-
xas é marcada sempre pelas tra-
dicionais fantasias de bruxas, fan-
tasmas, esqueletos, enfeites de
abóboras, perucas extravagantes,
entre outras características que
definem a festa herdada dos nor-
te-americanos.

Toda essa preparação para o
Halloween movimenta setores im-
portantes da economia. Um deles
é o comércio, que aproveita a data
para alavancar as vendas. Confor-
me a gerente de um estabelecimen-
to comercial de Cascavel, Keilla
David do Carmo, a procura por fan-

Rosangela
escolheu várias
fantasias para

a festa do
Dia das Bruxas

tasias foi intensa e segue durante
toda essa terça-feira (31).

“Vendemos muito neste ano e
saiu de tudo um pouco: enfeites de
aranha, teias, caveiras, fantasmas,
bruxas, capas, enfim, muita coisa
mesmo. Até a decoração que esta-
va na vitrine foi vendida”, afirma.

Uma das clientes era Rosange-
la Nunes Ramos, que escolhia o
traje para a festa de Dia das Bru-
xas organizada no condomínio
onde mora. “É a primeira vez que
participo e escolhi algumas fanta-
sias bem típicas, como a de bru-
xa”, conta. Os dois filhos de Ro-
sangela também vão se fantasiar.
“Um quer a máscara de caveira e
o outro de fantasma”, diz.

O QUE É?
O Dia das Bruxas (ou o Halloween)
é uma celebração que ocorre em
vários países, em 31 de outubro,
véspera da festa cristã ocidental do
Dia de Todos os Santos (1º de
novembro). O primeiro registro do
termo “Halloween” é de 1745. É
uma junção do termo escocês All
Hallows’ Eve, que significa véspera
[do Dia de] Todos os Santos, data
comemorativa do calendário cristão,
celebrado em 1º de novembro.
Embora existam várias teorias sobre a
origem, a mais difundida aponta para
o festival pagão Samhain, que
ocorria no Reino Unido e marcava o
fim do verão. Durante os três dias de
festa, havia abundância de comida
por conta do fim da colheita.
Segundo estudiosos, o festival era
celebrado ao Rei dos Mortos.
Atualmente, a festa conserva pouco
de sua origem e envolve brincadeiras
entre crianças e adultos.

HOJE NEWS22 HOJE NEWS, 31 DE OUTUBRO DE 2017



ESPORTE 27CASCAVEL, 31 DE OUTUBRO DE 2017

31ª Cascavel de Ouro

QUINTA-FEIRA (2/11)

8h30 Vistoria
9h Treinos extras

SEXTA-FEIRA (3/11)

8h45 Treino Livre 1 (grupo 1)
9h40 Treino Livre 1 (grupo2)
11h10 Treino Livre 2 (grupo1)
12h05 Treino Livre 2 (grupo2)
13h30 Treino Livre 3 (grupo1)
14h25 Treino Livre 3 (grupo2)
15h55 Treino Livre 4 (grupo1)
16h50 Treino Livre 4 (grupo2)

SÁBADO (4/11)

8h30 Treino Livre 5 (grupo1)
9h25 Treino Livre 5 (grupo2)
10h55 Tomada de Tempo (grupo 1/Piloto1)
11h20 Tomada de Tempo (grupo 2/Piloto1)
12h20 Tomada de Tempo (grupo1/Piloto2)
12h45 Tomada de Tempo (grupo2/Piloto2)
15h40 Prova Classificatória (40min)

DOMINGO (5/11)
9h Warmup
12h45 Largada 31ª Cascavel de Ouro

FOTOS: CLEOCINEI ZONTA

O feriado desta quinta-feira mar-
cará a abertura das atividades de pis-
ta da programação da Cascavel de
Ouro 50 anos, que será disputada
domingo no Autódromo Zilmar Beux.
Enquanto muitos pilotos terão o pri-
meiro encontro com a pista, o casca-
velense Daniel Kaefer já se prepara
para buscar a segunda conquista da
prova, desta vez, formando dupla
com o londrinense Carlos SG Souza.

A primeira conquista foi em 2014,
quando formou dupla com Leandro
Zandoná. “Aquela foi a minha primeira
participação em uma Cascavel de Ouro,
e conquistamos a vitória. É uma sensa-
ção de muita alegria. Agora, estamos
trabalhando para subir ao pódio mais
uma vez”, conta o piloto cascavelense
que levará em seu carro a marca da
Lar Cooperativa Agroindustrial, uma das
gigantes do agronegócio.

Além da vitória em 2014, Kaefer
também foi ao pódio na edição de

2016, quando formou trio
com Guilherme Salas e Beto
Monteiro, conquistando a
“Cascavel de Bronze”, prê-
mio dado ao tercei-
ro colocado.

Na edição des-
te ano, Daniel

Kaefer e Carlos
SG acelera-
rão o Ford

PR
OG

RA
M

AÇ
ÃO

Ka preparado pela Sergio Fer-
rari Racing Team, equipe que
já conquistou diversos pódi-
os na prova cascavelense.
Nos últimos meses, o carro
recebeu uma atenção espe-
cial em alguns quesitos para
melhorar a performance,
porém, os detalhes são
mantidos em segredo.

Cascavel de
Ouro 50 anos,

que será
disputada

domingo no
Autódromo
Zilmar Beux
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 Um grupo de moradores do
Jardim Gramado esteve ontem no
Ministério Público onde
entregaram um documento e um
abaixo-assinado no qual pedem
interferência do órgão para que a
Escola Municipal Luís Carlos
Ruaro não seja fechada. A
Prefeitura de Cascavel, segundo
os moradores, pretende construir
um Centro Municipal de
Educação Infantil no local.

Com a presença de grande nú-
mero de estudantes, professores,
deputados e representantes de
entidades foi oficialmente aberto na
manhã de ontem, no Plenário da
Assembleia Legislativa do Paraná
(Alep), a segunda edição do Parla-
mento Universitário, projeto de en-
sino, pesquisa e formação política
baseado na simulação das ativida-
des parlamentares e oferecido pela
Escola do Legislativo da Casa.

À abertura seguiu-se a proclama-
ção, a posse e o termo de compro-
misso de cada um dos 54 estudan-

DIVULGAÇÃO

Parlamento Universitário

tes que comporão o Parlamento até
o dia 10 de novembro próximo, data
em que o evento será encerrado
com a entrega de certificados aos
participantes.

Na saudação aos participantes
do evento, Dylliardi Alessi, diretor
da Escola do Legislativo destacou
a importância da participação dos
jovens na política e da novidade,
este ano, de acadêmicos de jorna-
lismo estarem cobrindo as ativida-
des, tal como ocorre com o Comitê
de Imprensa que tradicionalmente
atua na Casa. “A Assembleia tem

escancarado as portas para que
vocês, jovens, compreendam bem
o funcionamento do Poder Legisla-
tivo e possam estar preparados
para cobrar de seus representan-
tes”, observou Alessi.

Com a experiência, os jovens ti-
veram a oportunidade de conhecer
a Assembleia e seu funcionamen-
to, vivenciando o cotidiano muitas
vezes frenético do Legislativo e com-
preendendo melhor como é o dia a
dia do deputado, que vai além do
comparecimento às sessões e da
votação de matérias.

 PEDRO DE OLIVEIRA/ALEP

Parlamento
Universitário é
composto por
54 estudantes
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Giro da
Violência

Motociclista ferido
Um homem de 30 anos ficou ferido em
acidente registrado no Bairro Alto
Alegre em Cascavel na tarde de ontem.
Ele seguia em uma motocicleta e se
envolveu em batida com uma Saveiro.
Maran Fabrício Ferreira, 30 anos,
sofreu contusões no tórax e no joelho.
Ele recebeu atendimento de
socorristas do Siate e foi levado
à UPA Brasília.

Na garupa
Uma menina de 11 anos ficou ferida
em acidente de trânsito no Bairro
Interlagos, em Cascavel. Ela seguia na
garupa da motocicleta que se envolveu
em batida com um carro na Rua
Silverstone, cruzamento com a Rua
Nurburgring. A menina teve ferimentos
na perna e foi levada à UPA Pediátrica.

Batida
A batida entre um automóvel e um
ônibus do transporte coletivo deixou
um idoso ferido no Bairro Cascavel
Velho na tarde de ontem.
Ele seguia pela Rua Madri e bateu no
ônibus, no cruzamento com a Rua
Suiça. Pedro Elias de Almeida, 73
anos, sofreu um corte extenso na
cabeça e no cotovelo. Socorristas do
Siate prestaram atendimentos ao
homem que em seguida foi
encaminhado à UPA Veneza.

A equipe do Siate foi mobilizada com a informação de que um bebê de dois meses
havia se engasgado e que precisava de socorro na manhã de ontem. Socorristas e
médico se deslocaram até à casa da família e ao chegar ao local a criança já estava
bem. Ainda assim, a equipe fez o encaminhamento do bebê à UPA Pediátrica.

O GDE (Grupo de Diligências
Especiais) cumpriu ontem um man-
dado de prisão contra Walter Lins
dos Santos, suspeito de esteliona-
to. Ele estava no Instituto de Iden-
tificação, em Cascavel, quando foi
surpreendido pelos policiais.

O mandado contra Santos foi
expedido pela Comarca de Santa
Fé (PR). Segundo a polícia, ele se
passava por funcionário do jornal
Diário do Paraná e aplicou um gol-
pe na igreja da cidade tentando

cobrar R$ 350 para renovação de
um contrato.

Na época dos fatos, ocorrido
em março, a polícia apreendeu ca-
rimbo do referido jornal e foi cons-
tado que ele havia registrado vá-
rios boletins de ocorrência por ex-
travio de documentos. Também foi
constado que havia um mandado
de prisão contra ele, expedido no
Estado de Goiás. Santos chegou
a ser preso, mas posteriormente
foi liberado por ordem judicial.

Suspeito de
estelionato

PASSAGENS
Santos já tem passagem pela policia paraense, também por estelionato

registrado em Curitiba. Ontem, ele tentava requerer 2ª via de sua
identidade, quando foi constatada a existência de mandado de prisão
pendente. Policiais do GDE foram até o Instituto de Identificação e

prenderam o rapaz que está recolhido no Setor de carceragem da 15ª SDP.

FÁBIO DONEGÁ
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Melhoria nos cemitérios
Muitos moradores de Cascavel

aproveitaram a estiagem da tarde de
ontem para promover limpezas em
túmulos de familiares e levar flores
a dois dias do feriado de Finados. Os
trabalhos executados pela prefeitu-
ra, como pinturas de corredores dos
cemitérios da cidade, foram prejudi-
cados pelas chuvas que começaram
a cair ainda na quinta-feira (25).

A Acesc (Administração dos Cemi-
térios e Serviços Funerários de Cas-
cavel) trabalha nos últimos detalhes
para deixar os cemitérios preparados
para receberem as pessoas que pas-
sarão pelos espaços na próxima quin-
ta-feira (2). O Cemitério Central, por
exemplo, teve o corredor principal to-
talmente pintado de azul, com deta-
lhes em branco. Já os corredores se-
cundários ganharam a cor cinza.

RELIGIOSIDADE
O Cemitério Central já recebe grande movimentação desde a semana passada quando começou a Novena de Finados. Pela
manhã (6h30) e à noite (19 horas) acontecem as celebrações religiosas que atraem dezenas de fiéis. A Novena segue,
diariamente, até amanhã. Além de participar das celebrações, os familiares já aproveitam para visitar os túmulos e deixar
flores e velas. A maioria dos jazigos já recebeu melhorias, reformas, limpeza e arranjos novos. Além das novenas, várias
missas estão programadas para o dia 2 de novembro. Somente no Cemitério Central, serão quatro celebrações. O
Cemitério São Luiz, no bairro São Cristóvão, terá duas missas. Os cemitérios Cristo Redentor e Jardim da Saudade,
ambos no bairro Guarujá, terão uma celebração.

 AÍLTON SANTOS

Cemitérios de Cascavel receberão milhares de pessoas no feriado de Finados
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A batida entre um carro e uma
moto deixou uma jovem de 20
anos ferida na tarde de ontem. O
acidente foi registrado no Bairro
Neva, em Cascavel.

O Celta seguia pela Rua Nereu
Ramos sentido ao Fórum e a moto
na Rua Curitiba quando houve a
batida no cruzamento das ruas.

DESAPARECIDOS
Somente neste ano foram re-

gistrados 165 casos de desapa-
recimentos em Cascavel. O núme-
ro foi divulgado pelo delegado-
chefe da 15ª SDP (Subdivisão Po-
licial) de Cascavel, Adriano Cho-
fi, na manhã de ontem.

A maioria das situações não
se trata efetivamente de desapa-
recimento. Há casos em que as
famílias buscam auxílio da polí-
cia por ficar sem contato de al-
guém que tenha saído de casa,
mas em pouco tempo a pessoa
reaparece.

A maior parte dos casos en-
volve adolescentes. Segundo o
delegado, a Polícia Civil já conse-
guiu solucionar todos os casos
registrados.

A motociclista Lucimara Bar-
bosa, sofreu contusões nos bra-
ços e no tornozelo.

Ela recebeu os primeiros
atendimentos de socorristas do
Siate e foi encaminhada à UPA
(Unidade de Pronto-Atendimento)
Veneza. O condutor do automó-
vel não ficou ferido.

 POR RECEPTAÇÃO
A Polícia Civil de Cascavel

prendeu, na tarde de ontem,
Fábio Toledo de Souza. Contra

ele havia um mandado de prisão
por receptação. Na época do

crime, ele estava com um carro
roubado e alegou que havia

comprado por R$ 7 mil. Ele foi
condenado, pela 4ª Vara Crimi-

nal, a um ano e quatro meses de
prisão em regime semiaberto. O
rapaz foi preso na Rua Marechal

Cândido Rondon, no bairro
Canadá. Souza foi recolhido ao

setor de carceragem da 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

Jovem ferida

Segundo o delegado, somente neste ano
foram registrados 165 casos de PESSOAS
DESAPARECIDAS na 15ª SDP

AILTON SANTOS

 MOTOCICLISTA foi socorrida pelo Siate e levada à UPA Veneza FÁBIO DONEGÁ
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O auditório da Acic (Associa-
ção Comercial e Industrial de
Cascavel) será palco de uma
homenagem, na noite de hoje,
a Simone Sarolli Preisner Bra-
ga Côrtes. Ela receberá o título
de Honra ao Mérito pelos tra-
balhos desenvolvidos frente ao
Movimento Cascavel Rosa, da
qual foi fundadora.

Homenagem ao
Cascavel Rosa

A homenagem foi concedi-
da através do Decreto Legisla-
tivo nº 3, de 14 de setembro
de 2017, de autoria do verea-
dor Fernando Hallberg/PPL.

A dentista Simone Preis-
ner Braga Côrtes, nascida
em 27 de janeiro de 1968,
mãe de duas filhas e casa-
da, foi a fundadora do
projeto Cascavel Rosa. Em
1998 ela descobriu um câncer
de mama, iniciou o tratamento
realizando a cirurgia e posteri-
ormente as quimioterapias.

Uma amiga brasileira que
residia nos Estados Unidos
marcou este momento da vida
de Simone, durante uma cor-
rida na luta contra o câncer
pelas ruas de Nova York, que
na época era a segunda cor-
rida do Outubro Rosa naque-
le país. Na camiseta ela co-
locou o nome de Simone no
numeral de peito e encami-
nhou um foto para Simone di-
zendo: “Eu corri por você.
Você vai vencer!”.

 Simone durante
palestra em uma
igreja evangélica
no último sábado

Em 2009 Simone teve câncer outra vez, realizou nova-
mente uma cirurgia e posteriormente as sessões de qui-
mioterapia. Acabou tendo que realizar uma mastectomia
bilateral e novos questionamentos começaram. Com tan-
tas buscas de informações, Simone achou importante com-
partilhar tudo o que aprendeu com outras pessoas.

Com a ideia do projeto em mente ela se reuniu com um
grupo de amigas que também tiveram a doença ou famili-
ares que passaram pela mesma situação, ela comparti-
lhou a ideia do movimento.

 Palestrante
Atualmente Simone atua

como palestrante e coorde-
na o projeto amor em fios,
cujo objetivo é a estimular
a formação de bancos de
perucas e lenços em diver-
sos locais e cidades, princi-
palmente em municípios

que não possuem hospitais
específicos para tratamen-

to do câncer.

 DIVULGAÇÃO

 MOVIMENTO
A partir de então o movimento Outubro Rosa ganhou força e foram
surgindo voluntários e apoiadores de diversas áreas da sociedade. O
intuito do movimento é difundir através da informação a importância do
diagnóstico precoce em várias áreas do câncer. Para isso os voluntários
realizam palestras, orientações, contam a sua historia de luta contra esta
doença, alertam sobre o perigo e sobre as formas de prevenção, além
de auxiliar em como conseguir um lenço ou uma peruca.
O movimento Cascavel Rosa se tornou referência para outras cidades e
em 2016 recebeu o título de utilidade pública Municipal.

 Outra vez
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Uma carreta tombou no contor-
no Oeste em Cascavel na madru-
gada de ontem. O motorista havia
saído da BR 467 e ao acessar o
trecho do contorno, tombou e a car-
reta interditou parte da pista.

Socorristas do Siate (Serviço

Duplo acidente

CARRETA tombou no contorno e van se envolveu em batida no mesmo local

AILTON SANTOS

Integrado de Atendimento ao Trau-
ma em Emergência) prestaram
atendimento para retirar o condu-
tor que ficou preso nas ferragens
da cabine do veículo. O homem foi
encaminhado ao hospital.

Pouco tempo depois, o moto-

rista de uma van que seguia pela
BR 163 atingiu o caminhão do
Corpo de Bombeiros que havia se
deslocado ao acidente e saiu da
pista. Ele precisou de atendimen-
tos da equipe do Siate e foi leva-
do ao hospital.

A Delegacia de Homicídios de Cascavel
emitiu nota sobre a morte de Eduardo Sato,
28 anos, na noite de sábado em Cascavel.
O homem foi encontrado morto em um
motel da cidade. Ele havia entrado no
estabelecimento no dia anterior, por volta
das 17h, e segundo a Delegacia de
Homicídios, com base em imagens de
segurança, sem nenhum acompanhante.
Avaliação do IML (Instituto Médico Legal) já
havia apontada a causa da morte como
natural e a Delegacia reforça essa
constatação.
“O corpo foi necropsiado e preliminarmente
a causa da morte foi apontada como asfixia
mecânica por afogamento, possivelmente
em decorrência de um mal súbito que
acometeu Sato”, afirma a DH ao
ressalta que exames complementares
foram solicitados.

Morte no motel

SEM VIOLÊNCIA
Segundo a Delegacia de Homicídios, no quarto em que Eduardo estava
não havia sinal algum de violência ou desalinho, e que permanecia,
inclusive, estava trancado pelo lado de dentro.
“Nenhum pertence da vítima foi levado. Em seu veículo foi encontrada a
quantia de R$9.900, devidamente entregue aos familiares com os demais
valores, documentos e objetos pessoais”, explica em nota a DH. Os
motivos da permanência do homem no motel ainda não foram apurados
pela Polícia.

EDUARDO morreu em decorrência de um mal súbito e afogamento na banheiro do motel

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

Roubos 988
Furtos 2.843
Veículos (furtos/roubos) 855
Outros 2.976

Acidentes 2.272
Colisões 2.094
Atropelamentos 173
Mortes 45

 Maria Conceição Queiroz, co-
nhecida como Maria Paraguaia, foi
transferida da 15ª SDP (Subdivisão
Policial) de Cascavel para a carce-
ragem da Polícia Civil de Corbélia
na manhã de ontem.

Autuada em flagrante pelo crime
de tráfico internacional de pesso-
as, Maria já havia passado pela
audiência de custódia e aguardava
vaga para ser transferida.

A prisão de Maria Paraguaia
ocorreu após o mistério que envol-
ve o menino de dois anos suposta-
mente encontrado no Bairro Casca-
vel Velho no dia 10 de outubro.

Além do menino, a polícia en-
controu uma menina de nove
anos e uma adolescente na casa
dela e iniciou investigação após
suspeita de que foram trazidos
do Paraguai de forma ilegal, o que
caracterizaria tráfico internacio-
nal de pessoas.

A mulher, entretanto, nega o cri-
me e se diz inocente. Ela afirmou
ainda ao deixar a carceragem da
15ª SDP que as crianças estavam
na casa dela, por serem da famí-
lia e que o menino é filho da ado-
lescente de 17 anos.

A Polícia Federal, polícias do Paraguai e até mesmo a Interpol de-
sencadearam uma verdadeira força-tarefa para desvendar o caso.

Além de descobrir a origem do menino, quem são os pais e famili-
ares e como ele chegou ao Brasil, as autoridades querem informa-
ções a respeito da menina de nove anos e da adolescente, que esta-
vam na casa de Maria Conceição Queiroz.

Até o fim da tarde de ontem, não houve informações do retorno da
comitiva que foi ao Paraguai sobre o andamento das investigações.

Força-tarefa

Maria Paraguaia
em Corbélia

Maria Paraguaia foi
transferida a Corbelia na

manhã de ontem

CATVE
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Uma reunião na manhã de on-
tem abriu a agenda em Cascavel de
uma comitiva vinda de Santa Rita,
no Paraguai. O grupo formado por
empresários, vereadores, membros
da sociedade organizada e liderada
pelo prefeito de Santa Rita, César
Torres, veio a Cascavel para conhe-
cer as práticas de gestão pública e
empresariais do município. O baixo
índice de desemprego e os projetos
de desenvolvimento econômico e
tecnológico atraíram os paraguaios
a conhecer a cidade de perto.

Segundo o prefeito Cesar Torres, “o
Paraguai vive um momento econômico

saudável, mas ainda sofremos com o
desemprego. Sabemos que Cascavel
é referência nacional de geração de
empregos, por isso estamos buscan-
do este intercâmbio de experiência e
aprendizagem”, completou Torres.

O vice-prefeito Jorge Lange con-
duziu a reunião e lembrou que as
práticas de governo que atraíram a
comitiva a conhecer o município são
pautadas na eficiência e na trans-
parência. “Conseguimos a confian-
ça do empresariado, que hoje se
sente atraído a investir no municí-
pio porque vê o esforço da adminis-
tração em combater a corrupção e
o desperdício”, ressaltou Lange.

 A agenda teve sequência no perío-
do da tarde com visitas à Fundetec, par-
ques industriais e diversas empresas.

Comitiva paraguaia
NA ACIC
O grupo também esteve na Acic
(Associação Comercial e Industrial
de Cascavel). “Estamos aqui para
aprender, para colher subsídios e
para começar os primeiros de passos
de futuras e frutíferas parcerias”,
disse César em reunião na Acic, cuja
recepção à comitiva foi feita pelo
vice-presidente para Assuntos da
Microempresa, Siro Canabarro, pela
vice para Assuntos do Jovem
Empresário, Silvana Luiza Ribeiro, e
pelo diretor de Comunicação Social,
Carlos Guedes.

SANTA RITA
Com cerca de 40 mil habitantes, Santa Rita está a 338 quilômetros
da capital, Assunção. A região é basicamente agrícola e boa parte
dos seus pioneiros são brasileiros do Sul do País que foram ao
Paraguai tentar trabalhar e melhorar de vida. A comitiva paraguaia
contou inclusive com filhos de casais de pioneiros, e que hoje estão
totalmente integrados à vida e aos costumes do país vizinho.

Empresários paraguaios durante visita à prefeitura

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O



LOCAL 11CASCAVEL, 31 DE OUTUBRO DE 2017

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

Em clima de
Dia das Bruxas

A comemoração do Dia das Bru-
xas é marcada sempre pelas tra-
dicionais fantasias de bruxas, fan-
tasmas, esqueletos, enfeites de
abóboras, perucas extravagantes,
entre outras características que
definem a festa herdada dos nor-
te-americanos.

Toda essa preparação para o
Halloween movimenta setores im-
portantes da economia. Um deles
é o comércio, que aproveita a data
para alavancar as vendas. Confor-
me a gerente de um estabelecimen-
to comercial de Cascavel, Keilla
David do Carmo, a procura por fan-

Rosangela
escolheu várias
fantasias para

a festa do
Dia das Bruxas

tasias foi intensa e segue durante
toda essa terça-feira (31).

“Vendemos muito neste ano e
saiu de tudo um pouco: enfeites de
aranha, teias, caveiras, fantasmas,
bruxas, capas, enfim, muita coisa
mesmo. Até a decoração que esta-
va na vitrine foi vendida”, afirma.

Uma das clientes era Rosange-
la Nunes Ramos, que escolhia o
traje para a festa de Dia das Bru-
xas organizada no condomínio
onde mora. “É a primeira vez que
participo e escolhi algumas fanta-
sias bem típicas, como a de bru-
xa”, conta. Os dois filhos de Ro-
sangela também vão se fantasiar.
“Um quer a máscara de caveira e
o outro de fantasma”, diz.

O QUE É?
O Dia das Bruxas (ou o Halloween)
é uma celebração que ocorre em
vários países, em 31 de outubro,
véspera da festa cristã ocidental do
Dia de Todos os Santos (1º de
novembro). O primeiro registro do
termo “Halloween” é de 1745. É
uma junção do termo escocês All
Hallows’ Eve, que significa véspera
[do Dia de] Todos os Santos, data
comemorativa do calendário cristão,
celebrado em 1º de novembro.
Embora existam várias teorias sobre a
origem, a mais difundida aponta para
o festival pagão Samhain, que
ocorria no Reino Unido e marcava o
fim do verão. Durante os três dias de
festa, havia abundância de comida
por conta do fim da colheita.
Segundo estudiosos, o festival era
celebrado ao Rei dos Mortos.
Atualmente, a festa conserva pouco
de sua origem e envolve brincadeiras
entre crianças e adultos.
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Reforma política
em pauta

Dia 6 de novembro ocorre
a palestra Perspectivas

jurídicas da reforma
política. O evento trará à
cidade especialistas em
questões ligadas à lei

eleitoral e reforma política.
Será às 19h, na Acic.

Outras informações pelo
telefone 3321-1431.

Acelera
Dia 5 de novembro será

realizada a corrida
cinquentenária do

Autódromo Zilmar Beux.
Entre os confirmados estão

pilotos de São Paulo, Rio de
Janeiro, Santa Catarina, Rio

Grande do Sul, Paraná,
Goiás, Pernambuco, Minas

Gerais e Ceará e até de
Portugal e do Paraguai.

Agende-se.

Último dia
 Termina hoje o prazo de inscrições para a seleção de
alunos regulares do Programa de Pós-Graduação em

Odontologia (PPGO) para Mestrado.
As inscrições devem ser realizadas pelo

site: www.unioeste.br/pos/inscricoes.

Agrotóxico
Hoje, a partir das 9h,

ocorre o Seminário sobre
contaminação crônica por
agrotóxico no Oeste do

Paraná. O seminário é aberto
a todos os que se interessam
pelo tema. É gratuito e será

realizado na Escola
Municipal do Campo Zumbi

dos Palmares, no
Assentamento Valmir Mota,

interior de Cascavel.

Perder tempo em aprender
coisas que não interessam,

priva-nos de descobrir
coisas interessantes.

Carlos Drummond
de Andrade

O casal
ANA e
KLEBER

DIVULGAÇÃO

Curtindo a vida e a natureza, NATHIELE e RAFAEL BRITTOS

VERA E GRASI FOTOGRAFIAS
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 Reportagem: Marina Kessler

As chuvas registradas pelo Ins-
tituto Meteorológico Simepar des-
de o início de outubro registra um
volume bem acima do esperado.
Normalmente, este é o mês em

Três vezes mais
que a média de chuva chega a 230
milímetros, no entanto, conforme a
meteorologista Beatriz Porto da Sil-
va, nos últimos 30 dias choveu três
vezes mais que a estimativa inici-

al, somando 718 milímetros.
Somente até a tarde de se-

gunda-feira (30) foram registra-
dos 158,4 milímetros e no do-
mingo (29), 79,6 milímetros. “Já
tínhamos a previsão de que ou-
tubro seria bem chuvoso, diferen-
te dos próximos meses. Na re-
gião de Cascavel, o acumulado
foi bem superior à média. Isso
tudo ocorreu por conta de vários
efeitos meteorológicos que favo-
receram esse grande volume de
pluviométrico”, relata Beatriz.

Segundo a última atualização
do boletim da Defesa Civil do Pa-
raná, às 17h30 de ontem, em Cas-
cavel 166 pessoas foram afetadas
pelas fortes chuvas e rajadas de
vento e 15 casas danificadas. Nas
ocorrências, a Defesa Civil de Cas-
cavel distribuiu 1,5 mil metros
quadrados de lona. Além disso,
uma pessoa morreu afogada. A
morte de Milena Roso Sintz, de 15
anos, foi registrada na tarde de
domingo (29), em um riacho próxi-
mo a Praça dos Mosaicos, em Cas-
cavel. Milena caiu no córrego e foi
levada pela enxurrada.Rio entre Cascavel e Toledo

transbordou e deixou
agricultores ilhados

 AÍLTON SANTOS

De acordo com o Simepar, hoje,
amanhã e quinta-feira (2) não deve
chover. Já na sexta-feira (3), a chuva
retorna com trovoadas e ventos de
até 50 km/h em Cascavel. A tempe-
ratura deve ficar entre 17ºC  24ºC.

 Estragos
A Secretaria de Ação Comunitária de Cascavel informou que a Unidade
Básica de Saúde do Bairro Cascavel Velho registrou prejuízos devido à
chuva em excesso. No local, funcionários disseram que ao chegar na
manhã de ontem para começar o expediente, toda a unidade estava
alagada. Isso porque uma calha entupiu e a água entrou sobre o forro

de um banheiro. Os atendimentos continuaram mesmo nesta situação.
Estragos também foram registrados na área rural do município. No

distrito de Espigão Azul a chuva foi tão intensa que levou toda a
estrutura de uma propriedade que abrigava gado de corte e leite. Os
animais ficaram soltos até que os danos fossem consertados. Várias

casas ficaram sem energia, e conforme os moradores, a Copel só
terminaria de restabelecer o sistema hoje.

P revisão
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 No distrito de Espigão Azul,
além da falta de energia,

propriedades ficaram
alagadas e com muita erosão
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As salas do terceiro andar a
Prefeitura de Cascavel,
incluindo o gabinete do
prefeito Leonaldo Paranhos,
foram alagadas. Os locais
mais atingidos foram a
Secretaria de Assuntos
Jurídicos, Territórios,
Secretaria de Comunicação e
Cerimonial, estragando
computadores, telefones e
impressoras. Uma vistoria
realizada na cobertura do
prédio apontou a causa do
problema: o telhado está em
péssimo estado de
conservação e quase toda a
estrutura ficou comprometida.

Molhou a prefeitura

Sem luz e água
Na segunda pela manhã havia 1,8 mil unidades consumidores sem

energia em Cascavel. No meio da tarde estes números caíram para 300.
As equipes de emergência da Copel continuam mobilizadas para
restabelecer os serviços no menor tempo possível, porém, com

dificuldades de acesso nas áreas rurais, onde o excesso de chuvas deixou
as estradas em condições precárias, com muita lama e erosão.

Segundo a Sanepar, diversos sistemas tiveram ou ainda estão tendo
problemas no abastecimento por conta das chuvas. A grande maioria

está relacionada com a falta de energia nas unidades de captação,
tratamento e distribuição de água. Por falta de energia foram afetados
os sistemas de abastecimento dos distritos de Rio do Salto, Juvinópolis e

São João do Oeste.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

SHOPPING JL

SHOPPING WEST SIDE

 Thor: Ragnarok
Sala 1: Qui a Qua:13h40, 16h10 e 21h30 (Dub)
Sala 1: Qui a Qua: 18h50 (Leg)
Sala 3: Qui a Qua: 19h30 (Dub)

 Além da Morte
Sala 2: Qui a Qua: 22h e 22h10 (Dub)

 As Aventuras do Capitão Cueca
Sala 2: Qui a Qua: 15h50 (Dub)
Sala 3: Qui a Qua :13h30 (Dub)

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

 Dlade Runner
Sala 3: Qui a Qua: 21h10

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

 Tempestade - Planeta em Fúria
Sala 3: Qui a Qua: 16h50 e 19h
Sala 4: Qui a Qua: 21h

 A Morte Te Dá Parabéns
Sala 4: Qui a Qua: 19h

 As Aventuras do Capitão Cueca
Sala 4: Qui a Qua: 14h40

 Além da Morte
Sala 4: Qui a Qua: 16h40

DIVULGAÇÃO
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NOTAS
Leilão
Começou ontem e continua hoje o 3º
Leilão de Veículos da Cettrans
(Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito). O leilão
presencial e online é realizado pelo
leiloeiro Helcio Kronberg, que retomará
os lances a partir das 13 horas de hoje,
novamente no auditório da Prefeitura
de Cascavel. Entre os veículos que estão
sendo leiloados, há um total de 42
automóveis, 157 motocicletas e mais
três lotes de sucatas.

Cisop
Um ônibus exclusivo, seminovo e
dotado de toda comodidade e
conforto possíveis, fará o transporte
diário de pacientes de Cascavel a
Curitiba, provenientes dos municípios
da área de abrangência do Cisop
(Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Oeste do Paraná). A solenidade de
assinatura do convênio contou com as
presenças do secretário estadual de
Saúde, Michelle Caputo Neto, e de
vários prefeitos.

Retirado
Foi retirado de pauta por uma sessão
ordinária o projeto de autoria do
vereador Roberto Parra, que sugere
que pessoas com deficiência e idosos
não paguem Estacionamento
Regulamentado, e que aqueles que
pagarem suas multas recebam metade
do valor em crédito. A medida recebeu
dois pareceres contrários. Isso porque
mexe direto na verba da Cettrans, já
que a maioria do orçamento da
autarquia é arrecadada por multas.

Mupis nos terminais
Os tradicionais termômetros,

que além de informar a temperatu-
ra transmitem o horário, ganharam
agora dois novos endereços: o Ter-
minal Oeste e o Terminal Sul. A
empresa responsável pela comer-
cialização publicitária do espaço é
a Pajolla Comunição Ltda que foi a
vencedora do certame licitatório nº
02/2015 que selecionou empre-
sas para a exploração comercial, de
publicidade e propaganda, por meio
da permissão nº 12/2015 para uso
de espaços público, a título precá-
rio, no sistema de transporte urba-
no cascavelense.

Nessa permissão, foram pre-
vistas a instalação desses mu-
pis (mobiliários urbanos para in-
formações), sendo dois em cada
terminal (Leste, Oeste e Sul) con-
forme informou a Cettrans (Com-
panhia de Engenharia de Trans-
por te e Trânsito).

O Leste já possuí um mupi, e nessa semana estão sendo instalados
esses componentes no Terminal Oeste. O valor que a empresa ganha-
dora do certame paga para uso de todos os terminais na questão dos
mupis é de R$ 5.576,10 por mês.

V alor

 FÁBIO DONEGÁ

Mupis estão em fase
de instalação no
Terminal Oeste
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das
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RECORD • O RICO E O LÁZARO
DIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO
Os alunos se assustam com a rea-

ção de Edgar, que afirma estar ao lado
dos jovens. Edgar comenta que Bóris
voltará ao colégio. Lica e Clara cuidam
de Edgar. Yoko se entende com Ander-
son e Tina comemora. Bóris ajuda Ro-
ney a fazer uma serenata para Josefi-
na. Clara e Lica discutem. Mitusko e
Noboru viajam, e Tina e Telma selam
um pacto. Edgar afirma a Malu que não
punirá os alunos pelos protestos.

TEMPO DE AMAR
Em Portugal, José Augusto dá or-

dens para que Delfina providencie tudo
de que Mariana precisa. Delfina maldiz
Fernão para Tereza. Martim e Josefina
conversam com Padilha sobre o se-
questro de seu bebê. No Rio de Janei-
ro, Natália e Felícia encontram Helena
aprisionada no cabaré. Maria Vitória
pede ajuda a Vicente para libertar Hele-
na. Vicente ameaça Lucerne, que aca-
ba soltando Helena. Giuseppe e Hele-
na se beijam. Edgar questiona Olímpia

sobre a motivação de Matias contra a
amada. Helena revela a Maria Vitória
que Lucerne a prometeu para um ho-
mem, e Vicente jura proteger a amiga
de Teodoro.

PEGA PEGA
Eric se mostra surpreso com o fato

de a Polícia ter encontrado os docu-
mentos sobre o acidente de Mirella em
sua pasta, e afirma que se trata de uma
armação para incriminá-lo. Sandra He-
lena convida Agnaldo para trabalhar
como seu motorista. Eric sugere a An-
tônia que ele era o alvo do atentado, e
não Mirella, uma vez que o carro sabo-
tado era dele. Luiza garante a Eric que
acredita em sua inocência.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Gael afirma a Sophia que não preju-

dicará seu casamento e Estela apoia o
irmão. Clara confessa a Mercedes que
quer salvar seu casamento. Bruno diz
a Raquel que contará sobre eles para
Nádia. Gael convida Clara para jantar.
Mercedes convence Josafá a não agir
contra Gael. O detetive de Natanael fo-

tografa Elizabeth e Renan juntos. Clara
pede para voltar a estudar e é apoiada
por Lívia e Estela. Nádia não gosta de
ouvir seu filho elogiar Raquel. Lívia sen-
te ciúmes de Renato com Clara.

CARINHA DE ANJO
Cecília conversa com Dulce Maria

para aconselhar a carinha de anjo a con-
tar a verdade sobre a campanha para
Gustavo. Enquanto isso, no apartamen-
to de Rosana, as meninas e meninos
aguardam Dulce Maria para falar sobre
a campanha do futebol. Madre Superio-
ra telefona e diz para Rosana que quer
conversar com Juju após ver o vídeo do
vlog. A religiosa vai até o apartamento
de Juju. Gustavo chama a atenção de
Dulce após saber de tudo o que aconte-
ceu. Estefânia tenta convencer Silvestre
a ficar no apartamento, mas os dois cho-
ram emocionados. Silvestre diz que vai
embora com a missão cumprida na fa-
mília. Madre Superiora chega na casa
de Rosana para conversar com as me-
ninas sobre a campanha.

 • SBT

Na sinagoga, Fassur discursa contra as mulheres. Belsazar descobre
que Arioque tornou-se inimigo de Nebuzaradã. Em conversa com Bero-
so, Larsa diz que Zabaia viu Sammu-Ramat deitada com Rabe-Sáris.
Eles chegam a conclusão de que Sammu-Ramat e Rabe-Sáris são os
pais de Labash-Marduk. Beroso avisa que é preciso ter provas. Ele diz
que tentará usar Darice. Ebede-Meleque pede para Neusta não fazer
nenhuma besteira. Darice é humilhada pela rainha. Labash-Marduk pede
para se esconder no quarto de Lia.

Arioque se espanta ao encontrar Belsazar na Casa da lua. Darice
descobre que Sammu-Ramat não tentou salvar a vida de Zabaia. Ma-
goada ela revela para Rabe-Sáris que seu filho com a sacerdotisa
nasceu morto. Nitócris vai até o calabouço e diz que precisa conver-
sar com Asher.

Darice é humilhada
pela rainha
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Vestibular Unipar 2018: Campanha é sucesso
e já tem grande número de inscritos

As provas acontecem no domingo, 03 de dezembro; se
você ainda não se inscreveu, acesse vestibular.unipar.br

Lançada neste mês, a campa-
nha do Vestibular da Universida-
de Paranaense - Unipar tem feito
sucesso e já supera as expecta-
tivas em relação ao número de
candidatos. ‘A escolha certa’ é o
slogan que guia as peças publici-
tárias, tendo como foco os dife-
renciais da Unipar.

Neste Vestibular tem novida-
de, a Unipar está entre as primei-
ras IES (Instituições de Ensino
Superior) do Brasil a investir na
graduação semipresencial. Nes-
te ano, são 41 cursos oferecidos
na modalidade – e das metodolo-
gias ativas, que no próximo ano
serão expandidas para todos os
cursos (este ano só o curso de

Odontologia está adotando). Essa
ferramenta está disponível a partir
de convênio firmado entre Unipar e
Google for Education.

São quase meio século de his-
tória, inovação, qualidade e com-
promisso com a educação. As
provas acontecem no dia 3 de de-
zembro, após término do ano le-
tivo nas escolas. As inscrições
para o processo seletivo já po-
dem ser feitas, acesse
vestibular.unipar.br. Mais infor-
mações, ligue (45) 3321-1300.

“A ESCOLHA CERTA”
Durante o evento de lançamen-

to da campanha do vestibular, Rei-
tor e diretores se preocuparam em
responder por que a Unipar é a

escolha certa para o vestibulan-
do, de acordo com o que afirma
o slogan da campanha. Solidez,
seriedade e visão de futuro da
Instituição foram os predicados
sublinhados. Os fundadores da
Unipar chegaram a Umuarama
quando a cidade ainda desabro-
chava [tinha apenas 12 anos de
emancipação] e instalaram lá
uma escola de ensino superior;
mas esse vanguardismo não
para aí: com o tempo, o investi-
mento na formação de um qua-
dro de professores coeso e qua-
lificado foi outra grande prova de
empreendedorismo, fator que
impulsionou seu crescimento e
garantiu sua solidez.

‘A escolha certa’ é o slogan da campanha da Unipar
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 65
Homicídios 52
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 988
Furtos 2.843
Veículos (furtos/roubos) 855
Outros 2.976

Acidentes 2.272
Colisões 2.094
Atropelamentos 173
Mortes 45

 Maria Conceição Queiroz, co-
nhecida como Maria Paraguaia, foi
transferida da 15ª SDP (Subdivisão
Policial) de Cascavel para a carce-
ragem da Polícia Civil de Corbélia
na manhã de ontem.

Autuada em flagrante pelo crime
de tráfico internacional de pesso-
as, Maria já havia passado pela
audiência de custódia e aguardava
vaga para ser transferida.

A prisão de Maria Paraguaia
ocorreu após o mistério que envol-
ve o menino de dois anos suposta-
mente encontrado no Bairro Casca-
vel Velho no dia 10 de outubro.

Além do menino, a polícia en-
controu uma menina de nove
anos e uma adolescente na casa
dela e iniciou investigação após
suspeita de que foram trazidos
do Paraguai de forma ilegal, o que
caracterizaria tráfico internacio-
nal de pessoas.

A mulher, entretanto, nega o cri-
me e se diz inocente. Ela afirmou
ainda ao deixar a carceragem da
15ª SDP que as crianças estavam
na casa dela, por serem da famí-
lia e que o menino é filho da ado-
lescente de 17 anos.

A Polícia Federal, polícias do Paraguai e até mesmo a Interpol de-
sencadearam uma verdadeira força-tarefa para desvendar o caso.

Além de descobrir a origem do menino, quem são os pais e famili-
ares e como ele chegou ao Brasil, as autoridades querem informa-
ções a respeito da menina de nove anos e da adolescente, que esta-
vam na casa de Maria Conceição Queiroz.

Até o fim da tarde de ontem, não houve informações do retorno da
comitiva que foi ao Paraguai sobre o andamento das investigações.

Força-tarefa

Maria Paraguaia
em Corbélia

Maria Paraguaia foi
transferida a Corbelia na

manhã de ontem

CATVE
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Uma reunião na manhã de on-
tem abriu a agenda em Cascavel de
uma comitiva vinda de Santa Rita,
no Paraguai. O grupo formado por
empresários, vereadores, membros
da sociedade organizada e liderada
pelo prefeito de Santa Rita, César
Torres, veio a Cascavel para conhe-
cer as práticas de gestão pública e
empresariais do município. O baixo
índice de desemprego e os projetos
de desenvolvimento econômico e
tecnológico atraíram os paraguaios
a conhecer a cidade de perto.

Segundo o prefeito Cesar Torres, “o
Paraguai vive um momento econômico

saudável, mas ainda sofremos com o
desemprego. Sabemos que Cascavel
é referência nacional de geração de
empregos, por isso estamos buscan-
do este intercâmbio de experiência e
aprendizagem”, completou Torres.

O vice-prefeito Jorge Lange con-
duziu a reunião e lembrou que as
práticas de governo que atraíram a
comitiva a conhecer o município são
pautadas na eficiência e na trans-
parência. “Conseguimos a confian-
ça do empresariado, que hoje se
sente atraído a investir no municí-
pio porque vê o esforço da adminis-
tração em combater a corrupção e
o desperdício”, ressaltou Lange.

 A agenda teve sequência no perío-
do da tarde com visitas à Fundetec, par-
ques industriais e diversas empresas.

Comitiva paraguaia
NA ACIC
O grupo também esteve na Acic
(Associação Comercial e Industrial
de Cascavel). “Estamos aqui para
aprender, para colher subsídios e
para começar os primeiros de passos
de futuras e frutíferas parcerias”,
disse César em reunião na Acic, cuja
recepção à comitiva foi feita pelo
vice-presidente para Assuntos da
Microempresa, Siro Canabarro, pela
vice para Assuntos do Jovem
Empresário, Silvana Luiza Ribeiro, e
pelo diretor de Comunicação Social,
Carlos Guedes.

SANTA RITA
Com cerca de 40 mil habitantes, Santa Rita está a 338 quilômetros
da capital, Assunção. A região é basicamente agrícola e boa parte
dos seus pioneiros são brasileiros do Sul do País que foram ao
Paraguai tentar trabalhar e melhorar de vida. A comitiva paraguaia
contou inclusive com filhos de casais de pioneiros, e que hoje estão
totalmente integrados à vida e aos costumes do país vizinho.

Empresários paraguaios durante visita à prefeitura
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Uma carreta tombou no contor-
no Oeste em Cascavel na madru-
gada de ontem. O motorista havia
saído da BR 467 e ao acessar o
trecho do contorno, tombou e a car-
reta interditou parte da pista.

Socorristas do Siate (Serviço

Duplo acidente

CARRETA tombou no contorno e van se envolveu em batida no mesmo local

AILTON SANTOS

Integrado de Atendimento ao Trau-
ma em Emergência) prestaram
atendimento para retirar o condu-
tor que ficou preso nas ferragens
da cabine do veículo. O homem foi
encaminhado ao hospital.

Pouco tempo depois, o moto-

rista de uma van que seguia pela
BR 163 atingiu o caminhão do
Corpo de Bombeiros que havia se
deslocado ao acidente e saiu da
pista. Ele precisou de atendimen-
tos da equipe do Siate e foi leva-
do ao hospital.

A Delegacia de Homicídios de Cascavel
emitiu nota sobre a morte de Eduardo Sato,
28 anos, na noite de sábado em Cascavel.
O homem foi encontrado morto em um
motel da cidade. Ele havia entrado no
estabelecimento no dia anterior, por volta
das 17h, e segundo a Delegacia de
Homicídios, com base em imagens de
segurança, sem nenhum acompanhante.
Avaliação do IML (Instituto Médico Legal) já
havia apontada a causa da morte como
natural e a Delegacia reforça essa
constatação.
“O corpo foi necropsiado e preliminarmente
a causa da morte foi apontada como asfixia
mecânica por afogamento, possivelmente
em decorrência de um mal súbito que
acometeu Sato”, afirma a DH ao
ressalta que exames complementares
foram solicitados.

Morte no motel

SEM VIOLÊNCIA
Segundo a Delegacia de Homicídios, no quarto em que Eduardo estava
não havia sinal algum de violência ou desalinho, e que permanecia,
inclusive, estava trancado pelo lado de dentro.
“Nenhum pertence da vítima foi levado. Em seu veículo foi encontrada a
quantia de R$9.900, devidamente entregue aos familiares com os demais
valores, documentos e objetos pessoais”, explica em nota a DH. Os
motivos da permanência do homem no motel ainda não foram apurados
pela Polícia.

EDUARDO morreu em decorrência de um mal súbito e afogamento na banheiro do motel

AILTON SANTOS
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A batida entre um carro e uma
moto deixou uma jovem de 20
anos ferida na tarde de ontem. O
acidente foi registrado no Bairro
Neva, em Cascavel.

O Celta seguia pela Rua Nereu
Ramos sentido ao Fórum e a moto
na Rua Curitiba quando houve a
batida no cruzamento das ruas.

DESAPARECIDOS
Somente neste ano foram re-

gistrados 165 casos de desapa-
recimentos em Cascavel. O núme-
ro foi divulgado pelo delegado-
chefe da 15ª SDP (Subdivisão Po-
licial) de Cascavel, Adriano Cho-
fi, na manhã de ontem.

A maioria das situações não
se trata efetivamente de desapa-
recimento. Há casos em que as
famílias buscam auxílio da polí-
cia por ficar sem contato de al-
guém que tenha saído de casa,
mas em pouco tempo a pessoa
reaparece.

A maior parte dos casos en-
volve adolescentes. Segundo o
delegado, a Polícia Civil já conse-
guiu solucionar todos os casos
registrados.

A motociclista Lucimara Bar-
bosa, sofreu contusões nos bra-
ços e no tornozelo.

Ela recebeu os primeiros
atendimentos de socorristas do
Siate e foi encaminhada à UPA
(Unidade de Pronto-Atendimento)
Veneza. O condutor do automó-
vel não ficou ferido.

 POR RECEPTAÇÃO
A Polícia Civil de Cascavel

prendeu, na tarde de ontem,
Fábio Toledo de Souza. Contra

ele havia um mandado de prisão
por receptação. Na época do

crime, ele estava com um carro
roubado e alegou que havia

comprado por R$ 7 mil. Ele foi
condenado, pela 4ª Vara Crimi-

nal, a um ano e quatro meses de
prisão em regime semiaberto. O
rapaz foi preso na Rua Marechal

Cândido Rondon, no bairro
Canadá. Souza foi recolhido ao

setor de carceragem da 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

Jovem ferida

Segundo o delegado, somente neste ano
foram registrados 165 casos de PESSOAS
DESAPARECIDAS na 15ª SDP

AILTON SANTOS

 MOTOCICLISTA foi socorrida pelo Siate e levada à UPA Veneza FÁBIO DONEGÁ
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O auditório da Acic (Associa-
ção Comercial e Industrial de
Cascavel) será palco de uma
homenagem, na noite de hoje,
a Simone Sarolli Preisner Bra-
ga Côrtes. Ela receberá o título
de Honra ao Mérito pelos tra-
balhos desenvolvidos frente ao
Movimento Cascavel Rosa, da
qual foi fundadora.

Homenagem ao
Cascavel Rosa

A homenagem foi concedi-
da através do Decreto Legisla-
tivo nº 3, de 14 de setembro
de 2017, de autoria do verea-
dor Fernando Hallberg/PPL.

A dentista Simone Preis-
ner Braga Côrtes, nascida
em 27 de janeiro de 1968,
mãe de duas filhas e casa-
da, foi a fundadora do
projeto Cascavel Rosa. Em
1998 ela descobriu um câncer
de mama, iniciou o tratamento
realizando a cirurgia e posteri-
ormente as quimioterapias.

Uma amiga brasileira que
residia nos Estados Unidos
marcou este momento da vida
de Simone, durante uma cor-
rida na luta contra o câncer
pelas ruas de Nova York, que
na época era a segunda cor-
rida do Outubro Rosa naque-
le país. Na camiseta ela co-
locou o nome de Simone no
numeral de peito e encami-
nhou um foto para Simone di-
zendo: “Eu corri por você.
Você vai vencer!”.

 Simone durante
palestra em uma
igreja evangélica
no último sábado

Em 2009 Simone teve câncer outra vez, realizou nova-
mente uma cirurgia e posteriormente as sessões de qui-
mioterapia. Acabou tendo que realizar uma mastectomia
bilateral e novos questionamentos começaram. Com tan-
tas buscas de informações, Simone achou importante com-
partilhar tudo o que aprendeu com outras pessoas.

Com a ideia do projeto em mente ela se reuniu com um
grupo de amigas que também tiveram a doença ou famili-
ares que passaram pela mesma situação, ela comparti-
lhou a ideia do movimento.

 Palestrante
Atualmente Simone atua

como palestrante e coorde-
na o projeto amor em fios,
cujo objetivo é a estimular
a formação de bancos de
perucas e lenços em diver-
sos locais e cidades, princi-
palmente em municípios

que não possuem hospitais
específicos para tratamen-

to do câncer.

 DIVULGAÇÃO

 MOVIMENTO
A partir de então o movimento Outubro Rosa ganhou força e foram
surgindo voluntários e apoiadores de diversas áreas da sociedade. O
intuito do movimento é difundir através da informação a importância do
diagnóstico precoce em várias áreas do câncer. Para isso os voluntários
realizam palestras, orientações, contam a sua historia de luta contra esta
doença, alertam sobre o perigo e sobre as formas de prevenção, além
de auxiliar em como conseguir um lenço ou uma peruca.
O movimento Cascavel Rosa se tornou referência para outras cidades e
em 2016 recebeu o título de utilidade pública Municipal.

 Outra vez
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Giro da
Violência

Motociclista ferido
Um homem de 30 anos ficou ferido em
acidente registrado no Bairro Alto
Alegre em Cascavel na tarde de ontem.
Ele seguia em uma motocicleta e se
envolveu em batida com uma Saveiro.
Maran Fabrício Ferreira, 30 anos,
sofreu contusões no tórax e no joelho.
Ele recebeu atendimento de
socorristas do Siate e foi levado
à UPA Brasília.

Na garupa
Uma menina de 11 anos ficou ferida
em acidente de trânsito no Bairro
Interlagos, em Cascavel. Ela seguia na
garupa da motocicleta que se envolveu
em batida com um carro na Rua
Silverstone, cruzamento com a Rua
Nurburgring. A menina teve ferimentos
na perna e foi levada à UPA Pediátrica.

Batida
A batida entre um automóvel e um
ônibus do transporte coletivo deixou
um idoso ferido no Bairro Cascavel
Velho na tarde de ontem.
Ele seguia pela Rua Madri e bateu no
ônibus, no cruzamento com a Rua
Suiça. Pedro Elias de Almeida, 73
anos, sofreu um corte extenso na
cabeça e no cotovelo. Socorristas do
Siate prestaram atendimentos ao
homem que em seguida foi
encaminhado à UPA Veneza.

A equipe do Siate foi mobilizada com a informação de que um bebê de dois meses
havia se engasgado e que precisava de socorro na manhã de ontem. Socorristas e
médico se deslocaram até à casa da família e ao chegar ao local a criança já estava
bem. Ainda assim, a equipe fez o encaminhamento do bebê à UPA Pediátrica.

O GDE (Grupo de Diligências
Especiais) cumpriu ontem um man-
dado de prisão contra Walter Lins
dos Santos, suspeito de esteliona-
to. Ele estava no Instituto de Iden-
tificação, em Cascavel, quando foi
surpreendido pelos policiais.

O mandado contra Santos foi
expedido pela Comarca de Santa
Fé (PR). Segundo a polícia, ele se
passava por funcionário do jornal
Diário do Paraná e aplicou um gol-
pe na igreja da cidade tentando

cobrar R$ 350 para renovação de
um contrato.

Na época dos fatos, ocorrido
em março, a polícia apreendeu ca-
rimbo do referido jornal e foi cons-
tado que ele havia registrado vá-
rios boletins de ocorrência por ex-
travio de documentos. Também foi
constado que havia um mandado
de prisão contra ele, expedido no
Estado de Goiás. Santos chegou
a ser preso, mas posteriormente
foi liberado por ordem judicial.

Suspeito de
estelionato

PASSAGENS
Santos já tem passagem pela policia paraense, também por estelionato

registrado em Curitiba. Ontem, ele tentava requerer 2ª via de sua
identidade, quando foi constatada a existência de mandado de prisão
pendente. Policiais do GDE foram até o Instituto de Identificação e

prenderam o rapaz que está recolhido no Setor de carceragem da 15ª SDP.

FÁBIO DONEGÁ
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Melhoria nos cemitérios
Muitos moradores de Cascavel

aproveitaram a estiagem da tarde de
ontem para promover limpezas em
túmulos de familiares e levar flores
a dois dias do feriado de Finados. Os
trabalhos executados pela prefeitu-
ra, como pinturas de corredores dos
cemitérios da cidade, foram prejudi-
cados pelas chuvas que começaram
a cair ainda na quinta-feira (25).

A Acesc (Administração dos Cemi-
térios e Serviços Funerários de Cas-
cavel) trabalha nos últimos detalhes
para deixar os cemitérios preparados
para receberem as pessoas que pas-
sarão pelos espaços na próxima quin-
ta-feira (2). O Cemitério Central, por
exemplo, teve o corredor principal to-
talmente pintado de azul, com deta-
lhes em branco. Já os corredores se-
cundários ganharam a cor cinza.

RELIGIOSIDADE
O Cemitério Central já recebe grande movimentação desde a semana passada quando começou a Novena de Finados. Pela
manhã (6h30) e à noite (19 horas) acontecem as celebrações religiosas que atraem dezenas de fiéis. A Novena segue,
diariamente, até amanhã. Além de participar das celebrações, os familiares já aproveitam para visitar os túmulos e deixar
flores e velas. A maioria dos jazigos já recebeu melhorias, reformas, limpeza e arranjos novos. Além das novenas, várias
missas estão programadas para o dia 2 de novembro. Somente no Cemitério Central, serão quatro celebrações. O
Cemitério São Luiz, no bairro São Cristóvão, terá duas missas. Os cemitérios Cristo Redentor e Jardim da Saudade,
ambos no bairro Guarujá, terão uma celebração.

 AÍLTON SANTOS

Cemitérios de Cascavel receberão milhares de pessoas no feriado de Finados



ESPORTE30 HOJE NEWS, 31 DE OUTUBRO DE 2017

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

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

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

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

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

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

1- Sandro Satio Suzuki e Deise Ferrari
2- Robson Woginski da Silva e Dayane Cristina Alcantara
3- Lucas de Oliveira Barbosa de Lima e Keila Vilas Boas da Silva
4- Wagner Willian da Silva Lima e Francieli Pelozi Alves
5- Eduardo Manoel Branco e Franciely Peratelli Vitor
6- Fernando Wodzik e Josiane Perrut
7- Vinicius Casais de Morais e Augustinho Fernando Pastre
8-Claudio Pereira da Silva e Francineide Negreiros de Sousa
9- Everton Barbosa da Silva e Kamilla Caroline Castro Andrade
10-Douglas da Silva Neves e Julyevelen Thays Balbino Sartori
11- Samuel Lucas Pereira e Aniely Ghisi Pucini
12- Leonardo Schultz e Pamela Graebin Correa
13- Kleber Rouglas de Mello e Marizete Laufer
14- Romildo de França e Leticia Moraes de Quadros
15- Peterson Lenos e Suzilaine da Silva Gonçalves
16- Gédervam Cardoso Dal'Sotto e Ana Paula Gemelli
17- Itamar Roanito Costa e Ana Patricia Sendeski
18-Marcelo Alves Doré e Larissa da Silva

Sporting x Juventus
Na segunda posição do Grupo D, a

Juventus volta a enfrentar o
Sporting, desta vez em Lisboa, às

17h45 (de Brasília). Na última
rodada, melhor para os italianos,

que venceram por 2 a 1. Os
portugueses, no terceiro posto e

com três pontos, ainda sonham com
uma vaga na próxima fase.  Para o
embate no Estádio José Alvalade,
ambas as equipes têm desfalques

importantes no setor defensivo. Do
lado caseiro, Mathieu e Piccini
estão descartados, enquanto

Höwedes e Benatia são as
baixas da Juventus.

 Invicto há 14 jogos, o embala-
do e líder Barcelona vai à Grécia
nesta terça-feira, às 17h45 (de
Brasília), para encarar o lanterna
e zerado Olympiacos, pela quarta
rodada do Grupo D da Liga dos
Campeões. Uma vitória deixa a
equipe catalã com um pé e meio
nas oitavas de final.

Para o confronto, além de não
poder contar com Piqué (suspenso)
e Iniesta (lesionado), o técnico Er-
nesto Valverde também terá proble-
mas para escalar Mascherano, ain-
da se recuperando de um proces-

so febril e infecção no pé. Pode até
ser que Lucas Digne, lateral-esquer-
do de origem, seja improvisado e
jogue ao lado de Umtiti, uma vez que
Vermaelen está sem ritmo de jogo.

Já no meio, a tendência é que
Busquets, Paulinho e Rakitic se-
jam os titulares, abastecendo
Messi e Suárez. O brasileiro, ali-
ás, tem sido muito elogiado pela
imprensa e torcida local, sobre-
tudo por já ter marcado 20 gols
em 2017 - três pelo Barça, 12
pelo Guangzhou Evergrande e cin-
co pela seleção brasileira.

Pé nas oitavas

Líder isolado do Grupo B e a um
passo de conquistar a classificação
para as oitavas de final da Liga dos
Campeões, o Paris Saint-Germain
recebe o Anderlecht nesta terça-feira,
às 17h45 (de Brasília), no Parque
dos Príncipes. Apesar dos 100%
de aproveitamento na competição e
seu melhor início na história, o assunto
principal no PSG, porém, são duas
das estrelas da equipe: Neymar e
Mbappé. A imprensa local tem dito
que o brasileiro se arrependeu de ter
saído do Barça e criticado o jovem
jogador francês, que teve rendimento
ruim e bem abaixo do que se espera
nas últimas partidas.

EFE
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Goteiras na Câmara
A Câmara de Vereadores de Cascavel tinha quase mais baldes
do que vereadores. A medida foi para conter as goteiras que
se formaram por conta da chuva. Diversos jornais também
foram colocados no chão para ajudar a secar o piso e um

aviso de que o local estava molhado, para todo mundo tomar
cuidado e não cair. Os jornais também estavam espalhados
pela escada que dá acesso aos gabinetes dos vereadores.

Expectativa
Continua a expectativa a
respeito do “sai-não-sai”
do secretário de Saúde
Rubens Griep, que
entregou, na semana
passada, uma carta de
desabafo ao prefeito
Leonaldo Paranhos. A
informação é de que ele
permaneceria no cargo até
hoje. Tem gente apostando
que ele vai ficar. Mas tem
gente jurando que a pressão
é para que ele saia mesmo e
Paranhos nomeie o antigo
secretário, Reginaldo
Andrade.

Expectativa II
Também há expectativa
com relação à reforma

política de Paranhos. O
projeto era para ter sido
protocolado na sexta-feira
passada e não foi. A
esperança é de que isso seja
feito, no máximo, até semana
que vem, considerando que
nesta semana tem feriado
prolongado.

Vetos em votação
Estará em votação na Câmara
de Vereadores de Cascavel na
sessão de hoje o veto de 24
emendas propostas ao PPA
(Plano Plurianual). Ao todo,
37 foram protocoladas e
aprovadas pelos vereadores e
apenas 13 sobreviveram. Isso
porque as 24 previam projetos
para 2018 com dinheiro que a
prefeitura só vai receber
em 2020, 2021...

A JUSTIFICATIVA...

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O governador Beto Richa foi citado por alguns
vereadores durante a tribuna livre na sessão de ontem.

 Os vereadores Josué de Souza e Serginho Ribeiro
“desceram a lenha” no governador, dizendo que é absurdo
o valor pago pelo pedágio e que Beto está fazendo
“campanha” para senador em cima da obra da BR-277, obra
de duplicação essa que caminha a passos bemmm lentos.

...É que de não dá para receber em 2018 o imposto dos
anos sequentes, por exemplo. Por isso, todas as
propostas vetadas estavam incorretas. Espera-se que o
legislativo mantenha o veto porque, de acordo com a
prefeitura, se as emendas forem colocadas realmente, a
administração poderá ter sérios problemas com o TCE
(Tribunal de Contas do Estado).

O prefeito Leonaldo
Paranhos não deve se
manifestar, nem “aceitar”
o debate proposto pelo
ex-prefeito de Cascavel,
Edgar Bueno. A nota, en-
caminhada pelo secretário
de Comunicação, Ivan Zu-
chi, ressalta que “a licita-
ção do lixo e os desvios na
Secretaria de Educação na
gestão anterior são alvos
de investigação do Minis-
tério Público e, em breve,
estarão nas mãos do po-
der Judiciário”.

A resposta é com rela-
ção a um vídeo feito pelo
ex-prefeito e amplamente
divulgado em redes soci-
ais e em grupos políticos
via Whatsapp. Edgar, que

Sem resposta
agora é secretário de As-
suntos Estratégicos do
governo Beto Richa, gra-
vou um vídeo dizendo que
está sendo “atacado” por
Paranhos, e devolve o
que ele chama de “ata-
ques”. Primeiro, alegan-
do que o atual prefeito
na verdade gastou, nos
primeiros oito meses de
governo, R$ 9 milhões a
mais do que no mesmo
período de 2016.

Ele também denigre o
atual prefeito com relação
à licitação do lixo, dizendo
que Paranhos não econo-
mizou o que foi divulgado.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

DEBATE
Na lista de “baboseiras”, ele cita também o transporte
escolar rural e afirma que a fiscalização deste ano é
mentirosa. E chama Paranhos para um debate com “números
reais”. O curioso é que, se tudo estivesse “certo” como ele
diz, a gestão anterior não seria alvo de tantas investigações
do MP e da Justiça.

PREFEITO vai ignorar ataques do adversário



POLÍTICA04 HOJE NEWS, 31 DE OUTUBRO DE 2017

Um projeto bom, com uma boa
ideia, mas que parece já ter nas-
cido morto, gerou quase duas
horas de discussão na sessão de
ontem da Câmara de Vereadores.

A proposta é de autoria dos
vereadores Misael Júnior e Pe-
dro Sampaio e quer criar uma
gama de atividades para o do-
mingo, que deverão ser realiza-
das na Avenida Brasil, na região
do calçadão da cidade.

Porém, durante a discussão,
diversos problemas foram levanta-
dos.  Um deles é o horário em que
o calçadão ficaria fechado: das 9h

Domingo Feliz ou triste?
às 18h. Ocorre que nada mais po-
deria acontecer no local além do
evento. Na Catedral, há missa pela
manhã. Além disso, o projeto prevê
que nem os ônibus passem pelo
local. E a Avenida Brasil foi refor-
mada justamente para que o trans-
porte coletivo passe na pista da
esquerda. “Nós não podemos bar-
rar um projeto tão importante por-
que as empresas fizeram novos
ônibus com portas só do lado es-
querdo, pensando em beneficiar
empresas que já ganham milhões.
Eles que façam ônibus com portas
dos dois lados”, afirmou, contun-

dente, o vereador Misael Júnior.
Quanto a essa dificuldade, em

nota, a prefeitura apenas afirmou
que “os ônibus ainda não pas-
sam pela Avenida Brasil” e que,
a partir do momento em que isso
ocorrer, o projeto pode ser ade-
quado. A administração não res-
pondeu quanto renderia em hora
extra caso os funcionários da
administração precisassem pro-
mover as atividades.

Outra questão que foi levantada é a respeito de quem iria
promover essas atividades. Já que, se ficar a cargo da prefeitura,
vai depender de pagamento de hora extra, por se tratar de um
domingo. Segundo os autores do projeto, a ideia é fazer
parcerias. “Temos diversas faculdades, com cursos que os
estudantes podem fazer estágio promovendo essas atividades,
tanto culturais quanto atividades físicas”, sugeriu Misael.

As  atividades
Por conta da ampla discussão a respeito do
projeto, os autores abriram uma reunião ontem à
tarde, para que os vereadores que quisessem
sugerir emendas colocassem suas ideias, e que
todas as sugestões fossem debatidas. Até às
17h, pelo menos duas emendas haviam sido
sugeridas e assinadas pelos autores do projeto.

E mendas

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

PROJETO Foi discutido
por quase duas horas na

Câmara de Vereadores
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Encerrada no domingo, a Fase Final A da 30ª edição dos Jojups (Jogos da
Juventude do Paraná) teve a cidade de Curitiba como campeã geral da com-
petição realizada em Londrina. Os curitibanos conquistaram oito troféus de
primeiro lugar e terminaram com 491 pontos na classificação geral. Londrina
(472 pontos) e Maringá (418) completaram o top 3. Atrás das três maiores
delegações, em quarto lugar, terminou a delegação de Foz do Iguaçu (306),
campeã no futsal masculino, na natação feminina e no basquete feminino
(foto). Toledo cresceu de rendimento na reta final, com ouro (masculino) e
prata (feminino) no badminton, e terminou em quinto, com 233 pontos, e
Cascavel acabou em sexto lugar, com 216 pontos.

Classificação geral

 RESULTADOS
DE CASCAVEL

Atletismo feminino .............. 12º
Atletismo masculino ............ 11º

Badminton feminino ............. 6º
Badminton masculino............ 5º

Ciclismo masculino .............. 7º

Futebol (apenas masc.) ....... 10º

Ginástica rítmica (apenas fem.) . 4º

Handebol feminino ............... 5º
Handebol masculino ............. 6º

Judô feminino .................... 10º
Judô masculino .................... 8º

Caratê feminino .................. 10º
Catarê masculino ................. 9º

Natação feminino ................. 2º
Natação masculino ............... 5º

Taekwondo feminino ............ 3º
Taekwondo masculino .......... 2º

Tênis feminino .................... 6º
Tênis masculino .................. 4º

Tênis de mesa feminino ........ 2º
Tênis de mesa masculino ...... 3º

Vôlei feminino ..................... 4º

FOTOS: JOJUPS
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Juventude
do esporte

A delegação
A delegação de Cascavel contou

com 196 atletas e 20 técnicos em
13 das 18 modalidades em disputa.

A Capital do Oeste só não terá
representantes no basquete, no

futsal, no rúgbi, no vôlei de praia e
no xadrez. Já no ciclismo o

município não teve atletas no
naipe feminino e no voleibol não
teve equipe no naipe masculino.

O futuro do esporte parana-
ense esteve reunido na Fase Final
A da 30ª edição dos Jojups (Jo-
gos da juventude do Paraná), en-
cerrada domingo em Londrina, e
a delegação de Cascavel se des-
tacou no cenário estadual, con-
quistando o Troféu Disciplina e
terminando na quarta colocação
da classificação geral dentre os 77
municípios participantes.

Dentre seus representantes,
os que conquistaram resultados
mais expressivos foram os do ta-
ekawondo e do tênis de mesa. Na
arte marcial, uma das primeiras
modalidades encerradas, a equi-
pe masculina foi vice-campeã e a
feminina a terceira colocada.

Já os mesatenistas inverteram
os troféus entre homens e mu-
lheres em relação ao taekwondo.
Eles trouxeram para casa o de
bronze e elas o de prata. Coman-
dados por Edson Marroque e
André Soares, a equipe feminina
de tênis de mesa contou com as
atletas Bárbara Vitória Jorente
Marroque, Fernanda Oviedo Lima,
Letícia Castilho Rospendoski, Ga-
briela Milke e Laysa Lohhana Ne-
goceki. Já o time masculino con-
tou com Thomas Julio Sakata,
Guilherme Pusch Evangelista, Igor
Peixoto Gavazzoni e Jonas ara-
bori (convidado de Assaí).

O vereador Damasceno Júnior
será ouvido pela Comissão de Éti-
ca e Decoro Parlamentar da Câma-
ra de Vereadores de Cascavel. A
oitiva está marcada para segunda-
feira, às 14h, na Câmara.

Ele, e o amigo citado no áu-
dio, “Daia”, serão interrogados
pelos vereadores. A medida faz
par te da investigação da Comis-
são de Ética a respeito da con-

Oitiva de
Damasceno

Outro denunciado
Outro processo que está em
andamento por parte da Comissão de
Ética e Decoro Parlamentar da Câmara
é contra o vereador Fernando
Hallberg. Ele foi representado por
Alécio Espínola, depois de falar
algumas coisas a respeito do vereador
em plenário. Alécio acusou Fernando
de ofendê-lo e de alegar que Alécio
recebe da prefeitura para ser líder de
governo. Ontem era o último prazo
para que Fernando apresentasse sua
defesa por escrito para comissão. O
relator do caso é Misael Júnior. De
acordo com o advogado de Hallberg,
Jairo Filho, a defesa foi protocolada e
o aguardo é para os próximos passos
da investigação.

duta de Damasceno.
“Analisamos a defesa escrita do

vereador e decidimos por ouvir, por
enquanto, apenas ele e a pessoa
citada. É um processo simples, e
deve ser concluído sem muita difi-
culdade”, afirmou Olavo Santos,
que é presidente da Comissão.

Damasceno Júnior foi denunciado no mês passado, depois de se tornar pública
uma gravação em que, supostamente, ele oferece um cargo na Secretaria de
Esportes ao amigo “Daia” em troca de serviços particulares de segurança.
Na época da denúncia, o vereador citou que seriam trabalhos
distintos e que ele pagaria para o rapaz ser seu
segurança porque ele, enquanto vereador,
estava recebendo ameaças.

ARQUIVO

Gravação

VEREADOR apresentou defesa ontem
VEREADOR será

submetido à
sabatina na

Câmara
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo
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PÃO E LIVROS, ALIMENTOS
PARA O PROGRESSO REAL

Agrotóxico
O mandato do vereador
Paulo Porto (PCdoB) promove
hoje, às 9 horas, o Seminário
sobre contaminação crônica
por agrotóxico no oeste do
Paraná, no assentamento
Valmir Mota, interior de
Cascavel. O evento terá
várias palestras, entre elas a
da médica Lilimar Mori e do
promotor de Justiça do Meio
Ambiente, Angelo Mazzuchi
Ferreira.  O seminário será
aberto a todos os que se
interessam pelo tema.

NOTAS

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

Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR
 Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

Editor-chefe
Luiz Carlos da Cruz

editoria@jhoje.com.br

Diretor
Jadir Zimmermann

diretor@jhoje.com.br

FALE CONOSCO
editoria@jhoje.com.br  • WhatsApp: (45) 99975-1047

anuncio@jhoje.com.br  • assinaturas@jhoje.com.br
www. jho je .com.br

“Infelizmente eu votei a favor
de vir o dinheiro [do PDI],

porque naquela
oportunidade, foi no primeiro

mandato nosso, nós não
imaginávamos que fosse

assim, porque no meu
pensamento, ali na Avenida

Brasil, só iria passar os
ônibus e o resto seria

calçada para as pessoas
caminhar”.

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

A homenagem
para Simone

Sarolli Preisner
Braga Côrtes,
fundadora do
movimento

Cascavel Rosa.

O “queijo suíço” de
boa parte das ruas

de Cascavel  se
transformou após o
período de chuvas.

São inúmeros
buracos em todas

as regiões da
cidade.

Jorge Bocasanta,
vereador em Cascavel

 DIVULGAÇÃO

Feira, mercado, botequim, clube, onde pessoas se
encontrem, precisa ter dois elementos indispensáveis:
ar para respirar e livros.

Nada contra a Feira do Teatro, organizada pela Pre-
feitura de Cascavel. A iniciativa é esplêndida, embora
tenha dois pecados. Um, ter proximidade imediata com
cultura, mas ser planejada só pela Secretaria de De-
senvolvimento Econômico (Eventos e Turismo). Ou-
tro, deixar os livros de fora. Feira sem literatura é como
padaria sem pão.

Só há desenvolvimento real com o progresso cultural
do povo. O analfabetismo funcional (falta de leituras) é
uma das piores causas do desastre socioeconômico do
país. A leitura é um bem superior a vender, comprar,
ensinar, emprestar, ganhar, doar a um cidadão. Especi-
almente crianças. Livro é tão importante quanto pão,
diversão, artes e bons produtos.

Cascavel não tem um plano ou programa “holístico” de
incentivo à leitura. O Dia Municipal da Leitura (2000) é im-
portante, mas é um só dia. O programa Leitor Nota Dez
(2012) incentiva quem já tem interesse em ir à Biblioteca.

Já se notam os talentos aparecendo com destaque
nas artes, na ciência e na cultura – mas nada cai do
céu. Quem não lê regular e constantemente, informan-
do-se e reciclando-se, fica atrás quando as oportunida-
des surgem.

A Prefeitura formula bons editais. Ainda que algum
poderoso sopre truques para beneficiar compadres, os
editais são transparentes. O da Feira do Teatro é quase
perfeito. Longa vida à Feira do Teatro! Que venha e fique
para sempre, como diamante.

Alceu A. Sperança
Escritor alceusperanca@ig.com.br

 Expovel
A menos de duas semanas
para a Expovel, a cidade de
Cascavel já começa a
respirar o clima de uma das
festas maiores festas. O
evento acontecerá de 10 a 15
de novembro no Centro de
Exposições Celso Garcia Cid.
Neste ano, haverá shows de
Maiara e Maraisa, Zé Neto e
Cristiano e Gusttavo Lima. As
apresentações acontecerão
no Pavilhão da Indústria e
Comércio e os ingressos já
estão à venda.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

28
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Curitiba

16 29
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CRESCENTE
27/11 - 20h22

MINGUANTE
10/11 - 18h36

NOVA
18/11 - 09h42

Parcialmente
nubaldo com

poucas nuvens
Nublado com

chuva e trovoadas
Nublado com

chuva e trovoadas

Parcialmente
nubaldo com

poucas nuvens
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Juventude 0x0 Náutico
Paraná 1x0 Vila Nova

Figueirense 3x1 CRB
Oeste 1x0 Brasil de Pelotas

Paysandu 1x0 Criciúma
Boa Esporte 2x2 América-MG

ABC 3x0 Londrina
Santa Cruz 0x0 Luverdense

Internacional 0x1 Ceará
Goiás 1x1 Guarani

32ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Internacional 61 32 18 7 7 47 23 24
2º Ceará 58 32 17 7 8 40 28 12
3º América-MG 57 32 15 12 5 39 24 15
4º Paraná 56 32 16 8 8 44 23 21
5º Oeste 52 32 13 13 6 39 26 13
6º Vila Nova 51 32 14 9 9 32 24 8
7º Londrina 46 32 13 7 12 49 45 4
8º Juventude 46 32 12 10 10 32 30 2
9º Goiás 42 32 12 6 14 32 38 -6
10º Criciúma 42 32 11 9 12 34 38 -4
11º Paysandu 41 32 11 8 13 31 31 0
12º Boa Esporte 40 32 9 13 10 32 35 -3
13º B. de Pelotas 39 32 11 6 15 31 42 -11
14º Figueirense 39 32 10 9 13 38 45 -7
15º Guarani 39 32 10 9 13 32 39 -7
16º CRB 38 32 10 8 14 30 45 -15
17º Luverdense 36 32 8 12 12 32 35 -3
18º Santa Cruz 32 32 7 11 14 31 40 -9
19º Náutico 28 32 7 7 18 23 39 -16
20º ABC 28 32 7 7 18 23 41 -18

SÉRIE B

SÉRIE B
19h30 Goiás x Criciúma
21h30 Paraná Clube x Oeste

LIBERTADORES
22h15 Lanús x River Plate

LIGA DOS CAMPEÕES
17h45 Basel x CSKA Moscou
17h45 Man. United x Benfica
17h45 PSG x Anderlecht
17h45 Celtic x B. de Munique
17h45 At. de Madri x Qarabag
17h45 Roma x Chelsea
17h45 Sporting x Juventus
17h45 Olympiacos x Barcelona

JOGAM HOJE

HOJE
19h30 Goiás x Criciúma
21h30 Paraná x Oeste

SEXTA-FEIRA
19h15 Juventude x Ceará
19h15 Internacional x CRB
21h30 ABC x Luverdense
21h30 Paysandu x Vila Nova

SÁBADO
16h30 Figueirense x Brasil de Pelotas
17h30 Santa Cruz x Náutico
17h3 Guarani x América-MG
17h30 Boa Esporte x Londrina

33ª RODADA

Gralha faz o
jogo do ano
Quarto colocado na Série B do Bra-

sileiro com quatro pontos de vanta-
gem para o quinto colocado, o Para-
ná Clube recebe o Oeste nesta noite
disposto a ampliar a vantagem dentro
do grupo de acesso, em duelo marca-
do para as 21h30, na Vila Belmiro.

A Gralha vem de vitória sobre o
Vila Nova, que até então ocupava
a quinta colocação, posição que
hoje pertence ao Oeste. A equipe
de Itápolis (SP) também vem de
triunfo na competição, por 1 a 0
sobre o Brasil de Pelotas.

Assim como na última rodada, se

a equipe paranaense vencer hoje as-
sumirá momentaneamente a vice-li-
derança, e abrirá sete pontos para o
quinto colocado com cinco rodadas
para o fim do campeonato. No en-
tanto, uma derrota para a equipe pau-
lista pode representar a diferença cair
para apenas um ponto.

Por tudo isso, o confronto é tra-
tado como estratégico pelos paranis-
tas. Para o técnico Matheus costa a
boa notícia é que ele pode contar com
força máxima, com a volta do ata-
cante Robson, que cumpriu suspen-
são pelo terceiro amarelo.

PARANÁ CLUBE

Acabou a paz
A derrota do Corinthians para a Ponte Preta mostrou toda a insegu-

rança dos corintianos quanto ao título que parecia certo há pouco tem-
po no Brasileirão. Na internet, o memes agora são atacando os adversá-
rios, ao invés de apoiar a equipe. Aliás, o ataque não poupa nem os
jogadores que eram idolatrados no início do campeonato. Ontem os
muros do Parque São Jorge amanheceram pichados em tom de amea-
ça: “Vagabundos”, “Ou joga por amor ou por terror”, “acabou a paz”.
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Reforma política
em pauta

Dia 6 de novembro ocorre
a palestra Perspectivas

jurídicas da reforma
política. O evento trará à
cidade especialistas em
questões ligadas à lei

eleitoral e reforma política.
Será às 19h, na Acic.

Outras informações pelo
telefone 3321-1431.

Acelera
Dia 5 de novembro será

realizada a corrida
cinquentenária do

Autódromo Zilmar Beux.
Entre os confirmados estão

pilotos de São Paulo, Rio de
Janeiro, Santa Catarina, Rio

Grande do Sul, Paraná,
Goiás, Pernambuco, Minas

Gerais e Ceará e até de
Portugal e do Paraguai.

Agende-se.

Último dia
 Termina hoje o prazo de inscrições para a seleção de
alunos regulares do Programa de Pós-Graduação em

Odontologia (PPGO) para Mestrado.
As inscrições devem ser realizadas pelo

site: www.unioeste.br/pos/inscricoes.

Agrotóxico
Hoje, a partir das 9h,

ocorre o Seminário sobre
contaminação crônica por
agrotóxico no Oeste do

Paraná. O seminário é aberto
a todos os que se interessam
pelo tema. É gratuito e será

realizado na Escola
Municipal do Campo Zumbi

dos Palmares, no
Assentamento Valmir Mota,

interior de Cascavel.

Perder tempo em aprender
coisas que não interessam,

priva-nos de descobrir
coisas interessantes.

Carlos Drummond
de Andrade

O casal
ANA e
KLEBER

DIVULGAÇÃO

Curtindo a vida e a natureza, NATHIELE e RAFAEL BRITTOS

VERA E GRASI FOTOGRAFIAS
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 Reportagem: Marina Kessler

As chuvas registradas pelo Ins-
tituto Meteorológico Simepar des-
de o início de outubro registra um
volume bem acima do esperado.
Normalmente, este é o mês em

Três vezes mais
que a média de chuva chega a 230
milímetros, no entanto, conforme a
meteorologista Beatriz Porto da Sil-
va, nos últimos 30 dias choveu três
vezes mais que a estimativa inici-

al, somando 718 milímetros.
Somente até a tarde de se-

gunda-feira (30) foram registra-
dos 158,4 milímetros e no do-
mingo (29), 79,6 milímetros. “Já
tínhamos a previsão de que ou-
tubro seria bem chuvoso, diferen-
te dos próximos meses. Na re-
gião de Cascavel, o acumulado
foi bem superior à média. Isso
tudo ocorreu por conta de vários
efeitos meteorológicos que favo-
receram esse grande volume de
pluviométrico”, relata Beatriz.

Segundo a última atualização
do boletim da Defesa Civil do Pa-
raná, às 17h30 de ontem, em Cas-
cavel 166 pessoas foram afetadas
pelas fortes chuvas e rajadas de
vento e 15 casas danificadas. Nas
ocorrências, a Defesa Civil de Cas-
cavel distribuiu 1,5 mil metros
quadrados de lona. Além disso,
uma pessoa morreu afogada. A
morte de Milena Roso Sintz, de 15
anos, foi registrada na tarde de
domingo (29), em um riacho próxi-
mo a Praça dos Mosaicos, em Cas-
cavel. Milena caiu no córrego e foi
levada pela enxurrada.Rio entre Cascavel e Toledo

transbordou e deixou
agricultores ilhados

 AÍLTON SANTOS

De acordo com o Simepar, hoje,
amanhã e quinta-feira (2) não deve
chover. Já na sexta-feira (3), a chuva
retorna com trovoadas e ventos de
até 50 km/h em Cascavel. A tempe-
ratura deve ficar entre 17ºC  24ºC.

 Estragos
A Secretaria de Ação Comunitária de Cascavel informou que a Unidade
Básica de Saúde do Bairro Cascavel Velho registrou prejuízos devido à
chuva em excesso. No local, funcionários disseram que ao chegar na
manhã de ontem para começar o expediente, toda a unidade estava
alagada. Isso porque uma calha entupiu e a água entrou sobre o forro

de um banheiro. Os atendimentos continuaram mesmo nesta situação.
Estragos também foram registrados na área rural do município. No

distrito de Espigão Azul a chuva foi tão intensa que levou toda a
estrutura de uma propriedade que abrigava gado de corte e leite. Os
animais ficaram soltos até que os danos fossem consertados. Várias

casas ficaram sem energia, e conforme os moradores, a Copel só
terminaria de restabelecer o sistema hoje.

P revisão
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Megasena
Concurso: 1982

04 14 20 24 46 50

Dupla sena
Concurso: 1711

08 16 28 40 49 501º sorteio

02 10 11 13 30 332º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1579

01 02 04 06 07 10 12 13
14 15 16 18 21 22 23

Quina
Concurso: 4519

10 17 27 30 44

Timemania
Concurso: 1100

04 32 40 49 66 72 77
TIME DO AVAÍ/SC

Lotomania
Concurso: 1809

02 11 19 22 37 38 48
50 60 65 66 68 71 81

82 88 89 95 96 99
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5227

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

78.811
36.412
56.948
15.230
51.588

Salário mínimo reduzido
O ministro da Fazenda, Hen-

rique Meirelles, disse ontem
que o novo valor do salário míni-
mo para 2018, anunciado pelo
Ministério do Planejamento, é
determinado pela aplicação da
lei, e não por escolha política.
Meirelles destacou ainda que o
montante depende do resultado
do Produto Interno Bruto (PIB) do
país e da inflação.

Antes, o ministro do Planeja-
mento, Dyogo Oliveira, anunciou a
revisão do Orçamento de 2018
com a previsão de redução de R$
4 no valor do salário mínimo para
o próximo ano, que passa de R$
969 para R$ 965. O valor, segun-
do o governo, menor ocorre devido
a redução da previsão do Índice de
Preços ao Consumidor (INPC).

“O salário-mínimo ele basica-
mente está definido por lei. A ques-
tão é apenas como calcular exata-
mente a aplicação dos índices de
inflação. Porque o salário-mínimo
é definido por crescimento do PIB
e inflação. Então é meramente
uma questão de definir esses
itens”, disse, após participar de
uma palestra na Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado de São Paulo (Feco-
mercio-SP), na capital paulista.

ESCOLHA
“Isso aí não é uma questão de escolha, muito menos de escolha política.
É uma questão de cálculo matemático. E eventualmente a inflação cai,
isso pode gerar um salário-mínimo um pouquinho menor, mas o fato
concreto é que temos todos que seguir a lei”, disse Meirelles.Por lei, até
2019, o salário mínimo é definido com base no crescimento da economia
dos dois anos anteriores somado à inflação pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC) também do ano anterior.
Em outubro, o governo já havia divulgado uma previsão para o
salário mínimo de 2018. O valor de R$ 979 que constava na Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO)
então foi reduzido para R$ 969.
Ontem, uma nova diminuição na
previsão foi anunciada, agora
para R$ 965.

PLACAR DE ONTEM

BRASILEIRÃO
Palmeiras ? x ? Cruzeiro

Ministro Dyogo Oliveira anunciou ontem a revisão orçamentária para 2018

FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL
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Além de estar mais falante no trabalho,
você vai mostrar seu lado responsável
e marcar pontos com seu chefe, princi-
palmente na parte da manhã. Ajude os
colegas, se perceber que eles preci-
sam. Cor: tons escuros.

horóscopo

To
ur

o

Aproveite a manhã para trocar ideias
e marcar reuniões com os colegas,
assim, o trabalho será mais produtivo.
Você não terá medo de assumir novas
responsabilidades. Cor: rosa.

Li
br

a

Logo cedo, você terá facilidade para
se expressar e se concentrar nas
suas tarefas. Mas, nada de confiar
demais nas pessoas, pois alguém
pode tentar prejudicar o seu trabalho.
Cor: amarelo.

E
sc

or
pi

ão

Você vai se concentrar em ir atrás dos
seus ideais, hoje, e será mais fácil ex-
pressar os seus pensamentos, inclusi-
ve no trabalho. Se mostrar que é res-
ponsável pode se dar bem. Cor: pink.

G
êm

eo
s Se você precisar de conselhos ou de

ajuda, seja no trabalho ou na vida
pessoal. Vai ser fácil se expressar e
conversar pela manhã, seja com cli-
entes, colegas ou superiores. Cor:
verde-claro.

C
ân

ce
r

A manhã será ideal para marcar reuni-
ões ou trocar informações com os co-
legas. Se apostar na comunicação, seu
dia será muito mais produtivo. Há boas
chances de assumir novas responsa-
bilidades. Cor: vermelho.

Sa
gi

tá
rio

O dia vai render no trabalho! Logo
cedo, você terá disposição de sobra
para assumir novas responsabilidades,
o que vai contar pontos com seus su-
periores. Troque ideias com os cole-
gas. Cor: cinza.

C
ap

ric
ór

ni
o A manhã promete ser produtiva. Você

estará com disposição para novas ta-
refas, mesmo as mais complicadas, e
terá energia para dar conta dos desa-
fios. Cor: cinza.

Le
ão

Logo cedo, você estará mais falante e
não terá problemas para se entender
bem com os colegas. Aproveite para
se dedicar mais ao trabalho. Cuidado
com a saúde. Cor: marrom.

V
irg

em

Logo cedo, você terá facilidade para
mostrar suas ideias e vai se concen-
trar ainda mais nas suas tarefas. Com
tantas energias positivas, não será di-
fícil dar conta do serviço. Cor: lilás.

A
qu

ár
io

Se você trabalhar no seu canto e ouvir
a sua intuição, o dia pode ser muito
produtivo. Você estará mais concen-
trada nas suas tarefas na parte da
manhã. À noite, saia da rotina com os
amigos. Cor: branco.

Pe
ix

es

Hoje, os astros conspiram a seu fa-
vor. Você terá mais facilidade para ex-
pressar suas ideias e, na parte da
manhã, vai se dedicar com disciplina
e determinação às suas tarefas. Cor:
vermelho.
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A pessoa que nasce em 31 de outubro,
sob a influência desse anjo, tem muita es-
piritualidade, mas ao mesmo tempo tem
os pés no chão, olha para o horizonte e
tem a mente nas estrelas. Mesmo que não
tenha oportunidades de instrução, terá
muita influência e muito conhecimento. Está
sempre a “espreita” para não deixar es-
capar qualquer oportunidade e tem pro-
teção espiritual (intuição) para acei-
tar riscos perigosos. É obstinada,
tenaz e possui uma enorme ne-
cessidade de conhecer todos os la-
dos de uma questão.

ANJO ACHAIAHParabéns!

Senhor, ouve a minha oração, e chegue a ti
o meu clamor. Não escondas de mim o teu
rosto no dia da minha angústia, inclina para
mim os teus ouvidos; no dia em que eu cla-
mar, ouve-me depressa.Porque os meus
dias se consomem como a fumaça, e os
meus ossos ardem como lenha. O meu co-
ração está ferido e seco como a erva, por
isso me esqueço de comer o meu pão.
Por causa da voz do meu gemido os meus
ossos se apegam à minha pele. Sou seme-
lhante ao pelicano no deserto; sou como
um mocho nas solidões. Vigio, sou como o
pardal solitário no telhado.

Salmo do Dia Salmo 102
 Uma análise realizada por pesquisadores
norte-americanos, divulgada recentemente
pelo jornal científico Carcinogenesis, lançou
luz sobre mais um dos benefícios da prática
de atividades aeróbicas à saúde – e desta
vez a comprovação aponta os reflexos
genéticos hereditários dos cuidados com o
corpo. Segundo o estudo, a prática
constante de exercícios promove
uma alteração nas células que
também é transmitida de mãe para
filha que leva à redução no risco de
desenvolver câncer de mama.
Isso significa que, mesmo sem praticar
exercícios, as "herdeiras" recebem uma
importante contribuição genética "fitness"
que contribui para evitar o surgimento de
tumores malignos.

ESTUDO MOSTRA QUE
GENÉTICA FITNESS

REDUZ RISCO DE
CÂNCER DE MAMA

DE MÃE PARA FILHA
 ESTUDO

 TESTES

O estudo considerou apenas a análise de ratos, mas as
descobertas relacionadas aos benefícios dos movimentos aeróbicos
como herança genética que reduz os riscos de câncer de mama não
apenas para a pessoa, mas para seus descendentes diretos
também, aponta para uma nova Era no entendimento do valor dos
exercícios físicos. Esses efeitos sobre a herança de saúde guardada
em nosso DNA", ressalta o Dr. Daniel.
De acordo com os autores da pesquisa, futuros estudos devem
avançar sobre o entendimento mais preciso sobre os tipos e a
quantidade de atividades físicas que devem promover efeitos
sobre a saúde das células e os riscos de câncer.

Para chegar a essa conclusão, os especialistas
realizaram testes em famílias de ratos, considerando o
histórico de dois grupos: fêmeas provenientes de
mães com alto desempenho nas esteiras de exercícios
e fêmeas de mães com baixo desempenho aeróbico.
Ambos os núcleos de filhotes avaliados não foram
habituados a uma rotina de exercícios e ao atingir a
puberdade foram expostos a componentes químicos
conhecidos como causadores potenciais de câncer de
mama. "O resultado das análises apontou que os
animais cujo histórico familiar estava relacionado ao
menor desempenho em atividades físicas tinham
quatro vezes mais propensão a desenvolver câncer de
mama e, diante do surgimento da doença, também
tiveram maior número de tumores. Eles também
tendiam a apresentar a condição mais cedo em
comparação aos ratos de famílias 'fitness'", explica o
Dr. Daniel Gimenes, oncologista do Centro Paulista
de Oncologia (CPO).

FUTURO
De acordo com os autores da

pesquisa, futuros estudos
devem avançar sobre o

entendimento mais preciso
sobre os tipos e a quantidade

de atividades físicas que devem
promover efeitos sobre a saúde

das células e os riscos de
câncer.

FONTE: WWW.GRUPOONCOCLINICAS.COM./DIVULGAÇÃO

Protege os dias: 26/03 - 07/06 - 19/08 -
31/10 - 12/01. Número  de sorte: 10. Mês
de mudança: outubro. Está presente na
Terra: de 2h às 2h20 da manhã.

Elizete Zenatti, José Augusto Barbosa, Luis
Fernando Zortea, Aliny Dutra, Renatta Missu-
ra, Ivo Pegoraro, João Alberto Tacca, Luciana
Komats e Panela Dezengrini.
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RECORD • O RICO E O LÁZARO
DIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO
Os alunos se assustam com a rea-

ção de Edgar, que afirma estar ao lado
dos jovens. Edgar comenta que Bóris
voltará ao colégio. Lica e Clara cuidam
de Edgar. Yoko se entende com Ander-
son e Tina comemora. Bóris ajuda Ro-
ney a fazer uma serenata para Josefi-
na. Clara e Lica discutem. Mitusko e
Noboru viajam, e Tina e Telma selam
um pacto. Edgar afirma a Malu que não
punirá os alunos pelos protestos.

TEMPO DE AMAR
Em Portugal, José Augusto dá or-

dens para que Delfina providencie tudo
de que Mariana precisa. Delfina maldiz
Fernão para Tereza. Martim e Josefina
conversam com Padilha sobre o se-
questro de seu bebê. No Rio de Janei-
ro, Natália e Felícia encontram Helena
aprisionada no cabaré. Maria Vitória
pede ajuda a Vicente para libertar Hele-
na. Vicente ameaça Lucerne, que aca-
ba soltando Helena. Giuseppe e Hele-
na se beijam. Edgar questiona Olímpia

sobre a motivação de Matias contra a
amada. Helena revela a Maria Vitória
que Lucerne a prometeu para um ho-
mem, e Vicente jura proteger a amiga
de Teodoro.

PEGA PEGA
Eric se mostra surpreso com o fato

de a Polícia ter encontrado os docu-
mentos sobre o acidente de Mirella em
sua pasta, e afirma que se trata de uma
armação para incriminá-lo. Sandra He-
lena convida Agnaldo para trabalhar
como seu motorista. Eric sugere a An-
tônia que ele era o alvo do atentado, e
não Mirella, uma vez que o carro sabo-
tado era dele. Luiza garante a Eric que
acredita em sua inocência.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Gael afirma a Sophia que não preju-

dicará seu casamento e Estela apoia o
irmão. Clara confessa a Mercedes que
quer salvar seu casamento. Bruno diz
a Raquel que contará sobre eles para
Nádia. Gael convida Clara para jantar.
Mercedes convence Josafá a não agir
contra Gael. O detetive de Natanael fo-

tografa Elizabeth e Renan juntos. Clara
pede para voltar a estudar e é apoiada
por Lívia e Estela. Nádia não gosta de
ouvir seu filho elogiar Raquel. Lívia sen-
te ciúmes de Renato com Clara.

CARINHA DE ANJO
Cecília conversa com Dulce Maria

para aconselhar a carinha de anjo a con-
tar a verdade sobre a campanha para
Gustavo. Enquanto isso, no apartamen-
to de Rosana, as meninas e meninos
aguardam Dulce Maria para falar sobre
a campanha do futebol. Madre Superio-
ra telefona e diz para Rosana que quer
conversar com Juju após ver o vídeo do
vlog. A religiosa vai até o apartamento
de Juju. Gustavo chama a atenção de
Dulce após saber de tudo o que aconte-
ceu. Estefânia tenta convencer Silvestre
a ficar no apartamento, mas os dois cho-
ram emocionados. Silvestre diz que vai
embora com a missão cumprida na fa-
mília. Madre Superiora chega na casa
de Rosana para conversar com as me-
ninas sobre a campanha.

 • SBT

Na sinagoga, Fassur discursa contra as mulheres. Belsazar descobre
que Arioque tornou-se inimigo de Nebuzaradã. Em conversa com Bero-
so, Larsa diz que Zabaia viu Sammu-Ramat deitada com Rabe-Sáris.
Eles chegam a conclusão de que Sammu-Ramat e Rabe-Sáris são os
pais de Labash-Marduk. Beroso avisa que é preciso ter provas. Ele diz
que tentará usar Darice. Ebede-Meleque pede para Neusta não fazer
nenhuma besteira. Darice é humilhada pela rainha. Labash-Marduk pede
para se esconder no quarto de Lia.

Arioque se espanta ao encontrar Belsazar na Casa da lua. Darice
descobre que Sammu-Ramat não tentou salvar a vida de Zabaia. Ma-
goada ela revela para Rabe-Sáris que seu filho com a sacerdotisa
nasceu morto. Nitócris vai até o calabouço e diz que precisa conver-
sar com Asher.

Darice é humilhada
pela rainha

LOCAL 15CASCAVEL, 31 DE OUTUBRO DE 2017

Vestibular Unipar 2018: Campanha é sucesso
e já tem grande número de inscritos

As provas acontecem no domingo, 03 de dezembro; se
você ainda não se inscreveu, acesse vestibular.unipar.br

Lançada neste mês, a campa-
nha do Vestibular da Universida-
de Paranaense - Unipar tem feito
sucesso e já supera as expecta-
tivas em relação ao número de
candidatos. ‘A escolha certa’ é o
slogan que guia as peças publici-
tárias, tendo como foco os dife-
renciais da Unipar.

Neste Vestibular tem novida-
de, a Unipar está entre as primei-
ras IES (Instituições de Ensino
Superior) do Brasil a investir na
graduação semipresencial. Nes-
te ano, são 41 cursos oferecidos
na modalidade – e das metodolo-
gias ativas, que no próximo ano
serão expandidas para todos os
cursos (este ano só o curso de

Odontologia está adotando). Essa
ferramenta está disponível a partir
de convênio firmado entre Unipar e
Google for Education.

São quase meio século de his-
tória, inovação, qualidade e com-
promisso com a educação. As
provas acontecem no dia 3 de de-
zembro, após término do ano le-
tivo nas escolas. As inscrições
para o processo seletivo já po-
dem ser feitas, acesse
vestibular.unipar.br. Mais infor-
mações, ligue (45) 3321-1300.

“A ESCOLHA CERTA”
Durante o evento de lançamen-

to da campanha do vestibular, Rei-
tor e diretores se preocuparam em
responder por que a Unipar é a

escolha certa para o vestibulan-
do, de acordo com o que afirma
o slogan da campanha. Solidez,
seriedade e visão de futuro da
Instituição foram os predicados
sublinhados. Os fundadores da
Unipar chegaram a Umuarama
quando a cidade ainda desabro-
chava [tinha apenas 12 anos de
emancipação] e instalaram lá
uma escola de ensino superior;
mas esse vanguardismo não
para aí: com o tempo, o investi-
mento na formação de um qua-
dro de professores coeso e qua-
lificado foi outra grande prova de
empreendedorismo, fator que
impulsionou seu crescimento e
garantiu sua solidez.

‘A escolha certa’ é o slogan da campanha da Unipar
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO

SHOPPING JL

SHOPPING WEST SIDE

 Thor: Ragnarok
Sala 1: Qui a Qua:13h40, 16h10 e 21h30 (Dub)
Sala 1: Qui a Qua: 18h50 (Leg)
Sala 3: Qui a Qua: 19h30 (Dub)

 Além da Morte
Sala 2: Qui a Qua: 22h e 22h10 (Dub)

 As Aventuras do Capitão Cueca
Sala 2: Qui a Qua: 15h50 (Dub)
Sala 3: Qui a Qua :13h30 (Dub)

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

 Dlade Runner
Sala 3: Qui a Qua: 21h10

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

 Tempestade - Planeta em Fúria
Sala 3: Qui a Qua: 16h50 e 19h
Sala 4: Qui a Qua: 21h

 A Morte Te Dá Parabéns
Sala 4: Qui a Qua: 19h

 As Aventuras do Capitão Cueca
Sala 4: Qui a Qua: 14h40

 Além da Morte
Sala 4: Qui a Qua: 16h40

DIVULGAÇÃO
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NOTAS
Leilão
Começou ontem e continua hoje o 3º
Leilão de Veículos da Cettrans
(Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito). O leilão
presencial e online é realizado pelo
leiloeiro Helcio Kronberg, que retomará
os lances a partir das 13 horas de hoje,
novamente no auditório da Prefeitura
de Cascavel. Entre os veículos que estão
sendo leiloados, há um total de 42
automóveis, 157 motocicletas e mais
três lotes de sucatas.

Cisop
Um ônibus exclusivo, seminovo e
dotado de toda comodidade e
conforto possíveis, fará o transporte
diário de pacientes de Cascavel a
Curitiba, provenientes dos municípios
da área de abrangência do Cisop
(Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Oeste do Paraná). A solenidade de
assinatura do convênio contou com as
presenças do secretário estadual de
Saúde, Michelle Caputo Neto, e de
vários prefeitos.

Retirado
Foi retirado de pauta por uma sessão
ordinária o projeto de autoria do
vereador Roberto Parra, que sugere
que pessoas com deficiência e idosos
não paguem Estacionamento
Regulamentado, e que aqueles que
pagarem suas multas recebam metade
do valor em crédito. A medida recebeu
dois pareceres contrários. Isso porque
mexe direto na verba da Cettrans, já
que a maioria do orçamento da
autarquia é arrecadada por multas.

Mupis nos terminais
Os tradicionais termômetros,

que além de informar a temperatu-
ra transmitem o horário, ganharam
agora dois novos endereços: o Ter-
minal Oeste e o Terminal Sul. A
empresa responsável pela comer-
cialização publicitária do espaço é
a Pajolla Comunição Ltda que foi a
vencedora do certame licitatório nº
02/2015 que selecionou empre-
sas para a exploração comercial, de
publicidade e propaganda, por meio
da permissão nº 12/2015 para uso
de espaços público, a título precá-
rio, no sistema de transporte urba-
no cascavelense.

Nessa permissão, foram pre-
vistas a instalação desses mu-
pis (mobiliários urbanos para in-
formações), sendo dois em cada
terminal (Leste, Oeste e Sul) con-
forme informou a Cettrans (Com-
panhia de Engenharia de Trans-
por te e Trânsito).

O Leste já possuí um mupi, e nessa semana estão sendo instalados
esses componentes no Terminal Oeste. O valor que a empresa ganha-
dora do certame paga para uso de todos os terminais na questão dos
mupis é de R$ 5.576,10 por mês.

V alor

 FÁBIO DONEGÁ

Mupis estão em fase
de instalação no
Terminal Oeste
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 No distrito de Espigão Azul,
além da falta de energia,

propriedades ficaram
alagadas e com muita erosão
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As salas do terceiro andar a
Prefeitura de Cascavel,
incluindo o gabinete do
prefeito Leonaldo Paranhos,
foram alagadas. Os locais
mais atingidos foram a
Secretaria de Assuntos
Jurídicos, Territórios,
Secretaria de Comunicação e
Cerimonial, estragando
computadores, telefones e
impressoras. Uma vistoria
realizada na cobertura do
prédio apontou a causa do
problema: o telhado está em
péssimo estado de
conservação e quase toda a
estrutura ficou comprometida.

Molhou a prefeitura

Sem luz e água
Na segunda pela manhã havia 1,8 mil unidades consumidores sem

energia em Cascavel. No meio da tarde estes números caíram para 300.
As equipes de emergência da Copel continuam mobilizadas para
restabelecer os serviços no menor tempo possível, porém, com

dificuldades de acesso nas áreas rurais, onde o excesso de chuvas deixou
as estradas em condições precárias, com muita lama e erosão.

Segundo a Sanepar, diversos sistemas tiveram ou ainda estão tendo
problemas no abastecimento por conta das chuvas. A grande maioria

está relacionada com a falta de energia nas unidades de captação,
tratamento e distribuição de água. Por falta de energia foram afetados
os sistemas de abastecimento dos distritos de Rio do Salto, Juvinópolis e

São João do Oeste.
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