
 Enquanto muita gente aguarda um bom tempo na fila para conseguir uma
consulta médica, outros simplesmente não comparecem, atrapalhando quem
precisa do auxílio e onerando os cofres públicos. Neste ano, já são mais de

37 mil faltas, somadas as básicas e as de média e alta complexidade.

Mais de 37 mil faltam
às consultas médicas

 , 06/09/2018
Edição 8102 - Ano 42
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Qual é o esporte que
que invadiu Cascavel

O esporte em que uma das melhores técnicas é ficar
atrás da moita veio para ficar em Cascavel e ganha cada

vez mais adeptos. Com regras rígidas, o airsoft é
chamado de jogo de honra e respeito.

 Págs. 14 e 15

Comissão rejeita
contas e Edgar Bueno
pode ficar inelegível

PÁGINA

03

 AÍLTON SANTOS

Motorista embriagado
mata dois na 277 e
vai para a prisão

PÁGINA

12
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Senador Alvaro Dias,
candidato a presidente da

República pelo Podemos, em
sabatina ontem para a Agência

Brasil disse que o Bolsa Família
deve ser encarado como uma

preparação para a inserção no
mercado de trabalho.

“Assinada a carteira de
trabalho, o trabalhador não

voltará ao Bolsa Família, pois
poderá exercer a cidadania.”

“O Bolsa Família tem de ser

entendido como

investimento e não como

despesa, mas não podemos

mais admitir o roubo no

Bolsa Família”
 OS 28 ANOS DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR

Megasena
Concurso: 2075

07 09 23 33 57 59

Dupla sena
Concurso: 1835

06 07 13 24 27 451º sorteio

02 12 18 19 32 502º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1707

02 05 09 10 11 12 13 16
17 18 19 21 22 23 25

Quina
Concurso:  4769

17 25 37 75 76

Timemania
Concurso: 1227

09 19 20 41 58 67 77
TIME DO OPERÁRIO/MS

Lotomania
Concurso: 1898

01 16 23 26 27 31 34
39 40 49 55 64 71 72

73 76 78 87 90 00

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 05316

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

75.020
78.982
81.487
31.577
10.152

Dia da Sorte
Concurso: 046

01 04 05 08 10 16 30
AGOSTOMÊS DA SORTE:

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

22
Quinta

Curitiba
Sexta

21
Quinta

22
Sexta

6711
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Parcialmente
Nublado com
poucas nuvensPoucas nuvens

25

CHEIA

24/09 - 23h54
MINGUANTE

02/09 - 23h39

NOVA

09/09 - 15h02
CRESCENTE

16/09 - 20h16

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvensPoucas nuvens

Opinião

Sérgio Tannuri é advogado especialista

em Direito do Consumidor

O Código de Defesa do Consumidor completa 28 anos
e as conquistas são inúmeras e inquestionáveis do ponto
de vista de proteção e defesa dos consumidores, não ca-
bendo num artigo a menção de todos os benefícios. San-
cionado em 11 de setembro de 1990 (Lei 8.078), o Código
entrou em vigor para que empresas, fornecedores e pres-
tadores de serviços pudessem se adaptar às novas re-
gras, então revolucionárias.

A partir de então, foi a lei que mais influenciou a vida de
todos os cidadãos brasileiros. É o único diploma legal que
está à venda em qualquer banca de revistas do País. O
CDC é a lei mais invocada pela população.

Entre as principais conquistas estão: a proteção con-
tra a publicidade enganosa, a inversão do ônus da prova
ao cliente, a reparação por danos morais, o direito de arre-
pendimento das compras e a anulação de cláusulas abu-
sivas. É lógico que necessita de atualizações, porque a
sociedade é dinâmica e surgem novas tecnologias que
afetam as relações de consumo.

Quem se preocupa com os consumidores, se preocu-
pa com os vulneráveis, o elo mais fraco da sociedade de
consumo. Infelizmente, os temas mais relevantes para o
consumidor, apresentaram retrocessos nos últimos anos,
como as agências reguladoras (Aneel, Anac, ANS, Ana-
tel) e os planos de saúde.

As agências reguladoras foram criadas para fiscalizar,
regulamentar e multar empresas concessionárias de ser-
viços públicos. Na prática, estão longe de realizar suas
atribuições e viraram moeda de troca política. Hoje, os
nomes indicados por partidos dominam os cargos de co-
mando das agências reguladoras. O pior de tudo é que,
muitas vezes, atuam na defesa dos interesses das em-
presas, ao invés de lutar pelos consumidores.

 MARCELO CASAL JR/ABR
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Bobagem?
Vice de Alvaro Dias na candidatura à Presidência, o

economista Paulo Rabello passou ontem por Cascavel e fez
duras críticas ao candidato que está entre os líderes de

pesquisas de intenção de voto, Jair Bolsonaro (PSL): “Será
que os brasileiros vão querer [nossas propostas] ou

continuar a insistir em bobagem! Dar razão a Winston
Churchill [primeiro-ministro do Reino Unido durante a

Segunda Guerra Mundial]: ‘ter boas soluções
implementadas só após termos experimentado todas as

bobagens antes’? Se experimentarmos a próxima bobagem,
podemos nos arrepender amargamente!”

Revisão das leis

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Se depender de decoração, o comércio já pode comemorar
em Cascavel: a prefeitura abriu crédito suplementar para
Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

 O valor programado é bem maior que dos anos
anteriores, de R$ 785 mil só para decoração natalina.

A Comissão Especial estará reunida hoje, às 8h30, para
discutir os resultados da primeira fase de revisão da
legislação municipal. O grupo é composto pelos
vereadores Mauro Seibert (PP), Fernando Hallberg
(PPL), Mazutti (PSL), Pedro Sampaio (PSDB) e Policial
Madril (PMB).

UPS da União
Os moradores se uniram e
doaram os materiais para
ver em funcionamento a
UPS (Unidade Paraná
Seguro) do Bairro Santa
Cruz. A previsão é de que em
15 de setembro seja
inaugurada a estrutura. Para
que os policiais tenham um
espaço adequado para
trabalhar, a população está
em busca de doações de
mesas até pano de chão.
Tudo é bem-vindo!

Médico no Cmei
O vereador Sebastião Madril
(PMB) propõe que o
Executivo disponibilize
uma equipe

multidisciplinar nos Centros
Municipais de Educação
Infantil para evitar casos de
negligência por parte dos
pais ou eventuais abusos -
englobando atendimentos
de urgências e emergências.

Entendimento
Se as divergências se
fizeram expressivas durante
sessões, ao menos em
função de uma causa justa
os vereadores Fernando
Hallberg (PPL) e Alécio
Espínola (PSC) deram uma
trégua. Eles assinam a
proposta de audiência
pública dia 21 de setembro
para discutir estratégias de
prevenção a suicídios, às
8h30, na Câmara.

Acuado, Edgar acusa
“ratos nos porões”

 Reportagem: Josimar Bagatoli

 O ex-prefeito Edgar
Bueno (PDT) tende a en-
frentar em menos de um
ano a segunda batalha na
Câmara de Cascavel para
evitar que se torne inele-
gível nos próximos oito
anos, conforme prevê a
Lei de Ficha Limpa. Ontem
a Comissão de Finanças
da Câmara anunciou deci-
são sobre a avaliação das
contas de 2015 do ex-pre-
feito de Cascavel: o pare-
cer é pela reprovação. O
que gerou pesadas críti-
cas por parte de Bueno:
“É uma pena essa políti-
ca onde agem como ratos
nos porões. Uma perse-
guição política a mando
do prefeito [Leonaldo] Pa-
ranhos”, acusou.

Apesar da defesa apre-
sentada pelo advogado
Marcos Boschirolli, por
meio de relatórios, os ve-
readores decidiram seguir
o parecer do Ministério
Público de Contas do Es-
tado, que também repro-
vou a prestação de contas.
Já o TCE (Tribunal de Con-
tas do Estado) emitiu pa-
recer favorável a Edgar só
que com ressalvas. “Nos-
so parecer foi pela repro-
vação por entender que o

relatório da defesa não
apresentou avanços ao
que já tínhamos. Houve
uma diferença nos balan-
ços apresentados pela
prefeitura, atrasos nos re-
passes do IPMC [Instituto
de Previdência dos Servi-
dores do Município de Cas-
cavel] que geraram R$ 22
mil de encargos e ainda
obras paradas”, explica
Sidnei Mazutti (PSL).

A Coordenadoria de Fis-
calização encontrou três
impropriedades: divergên-
cias no balanço patrimoni-
al e contabilidade; ausên-
cia de pagamento para
cobrir déficit atuarial do
regime de previdência no
valor de R$ 2,4 milhões e
obras inacabadas.

Edgar Bueno criticou o
parecer e diz que tudo não
passa de uma decisão
política. “Querem há dois
anos cassar meus direitos
políticos. Já provamos
tudo ao TCE. É um abuso
de autoridade para esma-
gar quem está fora”.

Edgar diz que vai re-
correr novamente à Jus-
tiça se o plenário repro-
var suas contas.

PRIMEIRO CASO
Já em fevereiro, Edgar Bueno saiu de cabeça baixa da Câmara de
Cascavel que, pela primeira vez na sua história, reprovou as contas
de um ex-prefeito. Tratava-se das contas de 2013, que foram
reprovadas por 14 votos.
Naquele ano também houve atrasos em contas trabalhistas e diferenças
em valores do Fundo de Participação do Município e ICMS. Edgar
recorreu ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em março, com a
justificativa de que o prazo estabelecido para o julgamento em plenário foi
desrespeitado. O Juizado deu parecer favorável, mas a Câmara recorreu
e até agora o caso tramita no TJ (Tribunal de Justiça).
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UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

MÊS CONSULTAS FALTANTES
AGENDADAS

JANEIRO 33.696 2.331
FEVEREIRO 41.468 2.655
MARÇO 44.614 3.307
ABRIL 45.584 3.268
MAIO 42.825 3.677
JUNHO 38.674 3.304
JULHO 40.887 3.130
TOTAL 287.748 21.672

Faltas causam
transtornos à saúde

 O número de pacientes que
marcam consultas ou exames mé-
dicos em Cascavel e que simples-
mente não comparecem na data
agendada é preocupante e tem tra-
zido transtornos à Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.

A ausência varia de 10 a 20%,
dependendo da especialidade. Na
atenção básica, a Secretaria de
Saúde tem conseguido contornar
um pouco mais as faltas ao deixar
outros pacientes de sobreaviso. O
problema maior está nas consultas
especializadas.

De janeiro a julho deste ano,
21.627 pessoas deixaram de com-
parecer às consultas agendadas.
No total, foram agendados exames
e consultas para 287.748 pacien-
tes nas unidades de saúde do Mu-
nicípio. Outros 15.768 não compa-
receram às consultas de alta e
média complexidade, que são regu-
ladas pelo Estado.

De acordo com o secretário de
Saúde, Rubens Griep, no caso das
consultas especializadas não é
possível fazer o encaixe porque os
pacientes são avisados com 15 ou
20 dias de antecedência e as con-
sultas são feitas pelo Cisop (Con-
sórcio Intermunicipal de Saúde do
Oeste do Paraná). “Na atenção es-
pecializada tem algumas faltas que
chegam a 30%”, diz o secretário.

Até o ano passado, as consul-
tas agendadas no Cisop eram pa-
gas pelo Município mesmo quando
o paciente não comparecia. Os
municípios adquiriam pacotes fe-
chados para as consultas e quan-
do não elas eram realizadas o va-
lor era rateado para as demais des-
pesas do consórcio.

Agora só são pagas aquelas que

CISOP (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)

MÊS CONSULTAS FALTANTES
AGENDADAS

JANEIRO 8.561 1.837
FEVEREIRO 8.010 1.591
MARÇO 9.143 2.233
ABRIL 11.741 2.199
MAIO 14.027 2.200
JUNHO 12.028 2.893
JULHO 15.458 2.833
TOTAL 78.968 15.785

 CUSTO
A Secretaria de Saúde de
Cascavel tem um custo
mensal fixo - manutenção -
de R$ 200 mil com o Cisop e,
em média, outros R$ 360 mil
de custo variado, que são as
consultas. Com a mudança no
sistema de pagamento ao
consórcio, a Prefeitura de
Cascavel tem economizado
aproximadamente R$ 72 mil
mensais.

ESTRATÉGIAS
A ausência dos pacientes levou o Conselho Municipal de Saúde a discutir a

questão recentemente em uma de suas reuniões e a adotar algumas
estratégias. Uma delas é orientar os pacientes que têm exames ou consultas
marcadas que, em caso de não comparecimento, avisem a unidade com 48
horas de antecedência para que outra pessoa seja colocada em seu lugar.

Além disso, é preciso justificar a ausência. Se houver uma justificativa
coerente, o paciente continua na fila de espera, mas se isso não ocorrer ele é

retirado e para ter acesso a nova consulta precisa passar por um médico
clínico e fazer outro agendamento. Isso vale também para exames médicos.

de fato são realizadas e o paga-
mento é feito por consulta.

Segundo Griep, a ausência de
pacientes agendados tem desmo-
tivado alguns médicos justamente
por não receberem pela consulta.
“Nós já tivemos alguns profissio-
nais que demonstraram desconten-
tamento e que dizem que vão se
desligar do serviço”, afirma Griep.

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Foto: Arquivo

 UNIDADES básicas deixam

pacientes de sobreaviso para

chamar em casos de falta
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Esta sexta-feira é feriado da In-
dependência do Brasil e, conforme
prevê o Decreto 14.185, de 24 de
abril de 2018, não haverá expedi-
ente na Prefeitura de Cascavel e
demais repartições municipais,
contudo o funcionamento dos ser-
viços públicos essenciais, de urgên-
cia e de emergência e os indispen-
sáveis segue normalmente e/ou
em sistema de plantão para aten-

Feriadão vem aí;
confira o que abre

e o que fecha
der a população.

A coleta de lixo e a coletiva se-
letiva funcionarão ininterrupta-
mente. Já as escolas municipais
e os Cmeis (Centros de Educação
Infantil) ficam fechados nesta
sexta-feira e só voltam na segun-
da-feira (10).

Confira como fica o abre e fecha
do feriado que comemora os 196
anos de Independência do Brasil.

Devido ao Desfile de 7 de
Setembro, nesta sexta-feira, será
interditada a Avenida Brasil entre a
Rua Castro Alves e a Praça da Bíblia,
e a Rua Rio Grande do Sul das 6h às
12h.  Agentes de trânsito estarão no
local orientando o trânsito desde o
início do fechamento das ruas até o
fim do evento.

Desfile de 7 de Setembro
Às 8h30 está prevista a chegada do
fogo simbólico, acendimento da pira
com hasteamento das bandeiras e,
às 9h, terá início o Desfile Cívico-
Escolar-Militar, que neste ano
promete reunir 11 mil pessoas na
Avenida Brasil, entre a Praça
Getúlio Vargas e a Rua Marechal
Cândido Rondon.

VÁRIAS ATIVIDADES marcam a Semana da Pátria

SECOM

Saúde - Os serviços de urgência e
de emergência (Siate, Samu, UPAs
Brasília, Veneza e Tancredo) têm
atendimento ininterrupto. Já UBSs,
USFs, Unidades de Saúde Mental,
unidades especializadas e demais
serviços de saúde ficarão fechadas
na sexta-feira (7) e voltam a atender
segunda-feira (10). Em caso de ne-
cessidade os pacientes devem pro-
curar as UPAs.
As Farmácias Básicas I, II e III man-
terão sistema de plantão de sexta a
domingo: Farmácia Básica I, das
13h às 19h; Farmácia Básica II, das
7h às 13h; e, Farmácia Básica III,
das 13h às 19h.

A Vigilância Epidemiológica
atende com plantão 24 horas pelo te-
lefone (45) 98431-6339. A Vigilância
Sanitária com plantão 24 horas pelo
telefone 98431-6358. A Vigilância em
Saúde Ambiental com plantão das
7h às 19h pelo telefone 98804-7211.
O Transporte Sanitário também terá
plantão pelo telefone 98815-2805/
3902-2499 das 7h às 18h.

Assistência Social - Na Assistên-
cia Social terão atendimento ininter-
rupto na sexta (7) os serviços da Pro-
teção Social Especial de alta com-
plexidade, como a Unidade de Aco-
lhimento Masculino, a Unidade de
Acolhimento Feminino, as Residên-
cias Inclusivas, a Casa POP e o
Abrigo de Mulheres. O Serviço de
Abordagem e o Família Acolhedora
atenderão em regime de sobreavi-
so pelos telefones 98431-6376 e
98433-6080, respectivamente.
Os Conselhos Tutelares atenderão
em regime de plantão pelos telefo-
nes 99972-0662 (Leste), 98431-6353
(Oeste) e 98813-5799 (Sul).
O Restaurante Popular Albino Zanata
fica fechado na sexta-feira e reabre
na segunda-feira (10), assim como
os demais serviços.

Meio Ambiente - O Zoológico Mu-
nicipal de Cascavel permanecerá
aberto para visitação todo o fim de
semana e fecha na segunda-feira
(10) para a tradicional manutenção.
A visitação pode ser feita sempre das
8h às 17h30.

Transporte coletivo - O transporte
funcionará com escala de fim de se-
mana e feriados.
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Os reajustes praticados pela Petro-
bras na gasolina nas refinarias passaram
de 13% somente no último mês. On-
tem o derivado subiu mais 1,68% e
passou a custar R$ 2,2069 na refinaria,
o maior valor desde que a companhia
adotou a nova política de preços, em
junho do ano passado. Prejuízo para o
consumidor e para o dono de posto.

Para o Sindicombustíveis-PR, é
equivocada a política adotada pela
Petrobras, que foge à realidade da
sociedade como um todo. “Todos
esses aumentos prejudicam muito a
recuperação econômica do País, pres-
sionam a inflação e são negativos para
os consumidores e também para os

Política equivocada

No dia 4 de setembro, técnicos da

Celepar (Companhia de Tecnologia da

Informação e Comunicação do

Paraná) estiveram na Prefeitura de

Cascavel reunidos com os técnicos da

Divisão de Informática da Secretaria
de Planejamento e Gestão para

afinar os detalhes da parceria que

visa à modernização, à agilidade e à

segurança do sistema

Parceria com Celepar
computacional do governo municipal.

A parceria trata da migração dos dados

do Município para a “Nuvem” da

Celepar e sobre o assessoramento

especializado da Companhia na área de

projetos de tecnologia, em especial
na migração dos servidores e

posteriormente em novas inovações

tecnológicas.

“O Município possui estrutura de

datacenter própria, mas necessita de

expansão e melhorias na

infraestrutura tecnológica e física.

Dessa forma, optamos pela

contratação da solução em nuvem, o

que trará maior segurança no
armazenamento de dados e garantirá

a evolução tecnológica contínua”,

explicou Edson Zorek, Secretário de

Planejamento e Gestão.

revendedores de combustíveis”, diz o
sindicato, em nota pública.

O combustível é adquirido pelas
distribuidoras que então fazem a ne-
gociação com os empresários do
segmento. O aumento que ocorre
nas refinarias chega com rapidez às
bombas. “Geralmente as compa-
nhias distribuidoras repassam os
aumentos nas refinarias com agili-
dade para os postos, enquanto de-
moram mais para repassar as baixas”,
denuncia o Sindicombustíveis-PR.

MAIS CARO
Em pouco mais de um mês o litro de
gasolina sofreu reajuste de até 4%
em três estabelecimentos de
diferentes bandeiras em Cascavel
acompanhados pela reportagem do
Hoje News. Em dois postos o preço
subiu de R$ 4,49 para R$ 4,65 e
no último de R$ 4,59 para R$
4,68.
“Não há medida para reduzir custos
e racionalizar as operações da
Petrobras. Só há aumento de preço e
todos somos penalizados. Estamos
tentando fazer com o que o
consumidor entenda. Hoje o petróleo
e o combustível sobem como o
dólar”, explica o afirma o vice-
presidente do Sindicombustíveis-PR,
Roberto Pellizzetti.

ETANOL
Na rasteira dos reajustes da gasolina,
o etanol também vai acumulando alta.
Em um pouco mais de um mês, o
acréscimo verificado em dois postos
de diferentes bandeiras chega a 9%.
Em um outro estabelecimento houve
queda de 1% no mesmo período. O
produto que antes era vendido na
faixa de R$ 2,79, hoje já é
encontrado ao custo de R$ 3,03.POLÍTICA de preços da Petrobras é contestada pelo Sindicombustíveis

 Reportagem:  Romulo Grigoli
   Foto: Fábio Donegá
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Se dentro do Autódromo Zilmar
Beux a Stock Car vai acelerar mo-
tores e corações apaixonados por
velocidade, do lado de fora a cida-
de viverá um fim de semana ainda
mais movimentado. A etapa Cas-
cavel da temporada 2018 da Sto-
ck Car está programada para o do-
mingo dia 9 de setembro e o co-
mércio, especialmente casas no-
turnas, bares, restaurantes e ho-
téis, já se prepara para o grande
público que deve passar por Cas-
cavel no fim de semana.

De acordo com empresários do
setor, pelo menos 2,5 mil pesso-
as de fora vão movimentar a noite
cascavelense nos dias do evento.
Isso porque muitos bares promo-
vem eventos temáticos para atra-

INFRAESTRUTURA
IMPECÁVEL
Segundo o presidente do
Convention Bureau, Felipe
Casagrande, Cascavel tem
capacidade para atender eventos
de grande porte. Tanto pelas casas
noturnas quanto pela ampla rede
hoteleira. “É um legado positivo
do Show Rural, que fez com que o
setor hoteleiro se expandisse. Hoje
temos capacidade de atender um
público enorme. Por isso, o
Convention Bureau é uma
instituição que trabalha para pôr
Cascavel na rota dos grandes
acontecimentos. É o momento de
fomentar novos eventos para
aumentar a taxa de ocupação dos
hotéis e para que esse grande
equipamento que temos seja
usado, movimentando, assim, toda
a economia da cidade”.

HOTÉIS
Outro setor que ganha com eventos desse porte é o hoteleiro. Entre equipes,
pilotos e visitantes de outras cidades o movimento nos hotéis deve ter aumento
expressivo comparado aos fins de semanas comuns, conforme o presidente do
Convention Bureau de Cascavel, Felipe Casagrande. “O evento acontece em um
fim de semana, praticamente dois dias, mas o aumento nas hospedagens é de 20
a 30% em relação aos dias normais”.

ir o público. É o que conta o presi-
dente do Sindicato de Hotéis, Ba-
res, Restaurantes e Similares do
Oeste do Paraná, Marcos Marchio-
ri: “Esses eventos de grande porte
atraem as pessoas das cidades
mais próximas, então os bares têm
um movimento maior, algumas ca-
sas noturnas fazem eventos temá-
ticos com presenças VIP de pilotos
etc. Cascavel terá um fim de sema-
na da festa do automobilismo.”

De acordo com Marcos, um es-
tudo realizado pelo setor, em parce-
ria com o Sebrae, revela que em
grandes eventos, como é o caso da
Stock Car, cada pessoa chega a gas-
tar em média R$ 600 por dia, isso
representa uma injeção de quase
R$ 2 milhões em apenas dois dias.

Movimento
dentro e
fora da
pista

Movimento
dentro e
fora da
pista

TRABALHO
EXTRA
O evento reflete de maneira
positiva também para quem
procura um trabalho extra.
Garçons, atendentes e até
cozinheiras extras são contratados
nesses dias de grande movimento.
“Especialmente os bares, mesmo
que por um ou dois dias, eles
reforçam o efetivo para atender o
público com qualidade”, explica
Marcos Marchiori.

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Aílton Santos

HOTÉIS se preparam para aumento nas hospedagens
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Felicidades!

Rocão
Dia 16 de setembro tem mais uma edição do Rocão,

festival de rock beneficente. O evento é promovido pela
ONG Sou Amigo e tem como palco a Praça do Country,

das 14h às 22h.

 Osteopatia
para Bebês

Dia 10 de setembro, às
18h15, o médico

osteopata André Pegas de
Oliveira  vai falar como a
osteopatia pode melhorar

o dia a dia de mães e
bebês que apresentam

choro excessivo, cólicas,
refluxos entre outras

dificuldades.
O evento é promovido pela
Escola Monteiro Lobato.

A entrada é franca.
 A escola fica na Rua
Castro Alves, 2.835.

Nigth
Sexta-feira a funkeira

Ludmilla estará no Tuiuti
Esporte Clube com o show
Chá da Ludmilla, às 23h.

No sábado tem os
clássicos do rock com

Serginho Ribeiro e banda,
no Botequim da Esquina.

Rock e piano
Dia 16 de setembro o pianista Bruno

Hrabovsky estará em Cascavel.
Nos mesmos moldes do Rock ao

Piano, o concerto trará releituras das
músicas originais usando apenas o

piano acústico.
Os ingressos já estão à venda no site
meuingresso.com e na semana que
vem estarão também disponíveis na

BeeCake Cupcakes & Cia.
O evento será às 20h, no Teatro

Municipal de Cascavel.

Dielson Kleber Pickler,
Juliana Smek, Daniel Mrak,
Edivaldo Candido, Marcia

Kohatsu, Paulo Luís
Santos, Mariana Santos,
Juliana Marino Freitas,
Marco Aurélio Pivotto,

Sandra Maria Reis,
Maria Eloara Midas.

“Não é possível ser bom
pela metade.”

Tolstói

Iria Maria Garmatz,

nome conhecido das

causas voluntárias

 FLAVIA

TELES e o

marido,
Mariston Jean

Botelho

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

 � REDE GLOBO

RECORD  �  JESUS

 � SBT

MALHAÇÃO
Maria Alice afirma que Rei lhe cau-

sou muito sofrimento e se nega a per-
doar o rapaz. Santiago pede para con-
sultar os búzios com a mãe de Talíssia.
Maria Alice se defende das insinuações
machistas dos homens de Barreirinhas.
Rei garante a Tito e Garoto que faria
qualquer coisa pelo perdão de Maria
Alice. Maria Alice revela sua história com
Rei a Rosália, mas pede que a mãe
não fale com Penha.

ORGULHO E PAIXÃO
Camilo e Julieta ensaiam uma re-

conciliação, mas ele acaba fugindo.

Susana revela a Xavier que trocou as
taças, e ele percebe que bebeu o soní-
fero. Susana e Petúlia se preparam para
fugir, mas são interpeladas por Lady
Margareth. Virgílio tenta golpear Susa-
na, que é salva por Petúlia, e as duas
conseguem fugir. Camilo revela a Jane
seu passado. Susana se esconde na
Fazenda Bittencourt. Mariana comuni-
ca à família que se casará com Bran-
dão. Amélia, Mariko, Tenório e Estilin-
gue chegam ao Vale.

O TEMPO NÃO PARA
Samuca tenta acalmar Betina. Ce-

sária pede para Marino vender uma de
suas joias. Vanda e Carmen se preocu-
pam com o estado de Betina. Coronela

flagra Waleska e Mateus aos beijos.
Marino pede ajuda a Carmen para ven-
der a joia de Cesária. Samuca sugere
que Betina se afaste da Samvita. Elmo
beija Miss Celine. Marocas se aconse-
lha com Agustina. Nico e Kiki veem
Miss Celine deixando o quarto de Elmo.
Samuca avisa a Betina que ela só po-
derá voltar à empresa depois de procu-
rar um médico. Nico e Kiki chantagei-
am Elmo. Betina convida as irmãs de
Marocas para tomar sorvete.

SEGUNDO SOL
Manu apoia Acácio na manifestação

para salvar o casarão. Luzia e Valentim
se reconciliam. Beto e Luzia aceitam
fazer um show para ajudar o casarão.
Valentim e Ícaro tentam se entender.
Severo pede desculpas a Zefa, que o
repele. Selma convida Ionan para ser
padrinho de seu filho. Rosa e Laureta
se preocupam com a festa promovida
por Remy. Luzia diz para Beto que so-
nha em ter um filho dele. Karola conta
para Laureta que encomendou a morte
de Remy. Remy escapa, vai atrás de
Luzia e anuncia que o filho que ela teve
com Beto está vivo.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Benício, Gael, Mário e Lorena vão

até a casa de Sr. Pendleton para agra-
decer ele ter ajudado Claudia a ser re-
contratada. Ciro é demitido e a família
fica preocupada. Gleyci diz para Kes-
sya que vai aceitar trabalhar com Verô-
nica até Ciro conseguir um novo traba-
lho. Luigi e Yasmin descobrem onde fica
o clubinho de Benício, Gael, Mário e
Lorena. Guilherme vai até a casa de
Raquel para assistir um filme com ela e
Lorena, pois Durval saiu para um en-
contro. Sophie descobre o esconderi-
jo de João e o menino revela a verda-
de para a professora sobre seu histó-
rico. Os criminosos da comunidade
roubam e danificam toda padaria du-
rante a noite como retaliação ao com-
portamento de Vini e Jeferson. Polia-
na encontra João com Sophie. Guilher-
me e Raquel continuam a receber
mensagens anônimas.

Pilatos apresenta Petronius ao público. Isacariotes tenta convencer Antipas a
dessitir de prender Batista, mas o filho de Herodes mantém a ordem. Hélio

enfrenta Dimas e Gestas, mas o dinheiro da aposta acaba caindo pela arquiban-
cada. Hélio se desespera ao ver que perdeu todo o dinheiro. Livona diz que fará
Judite dormir sozinha essa noite. Barrabás admira Maria Madalena. Ela repara o

olhar dele. Helena não se interessa pelo pretendente. Zebedeu estranha a
demora de Pedro. Livona prepara uma infusão para causar sono em Judite.

Susana é apresentada ao público. Anás fala para Nicodemos sobre a situaçáo
entre Caifás e Judite. Mateus se irrita com o comportamento de Asisa.

Maria Madalena
encara o competidor

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo

Á
ri

es

Com um visual mas caprichado, pode cau-
sar boa impressão por onde passar. Se
tem planos para uma viagem, talvez nem
tudo saia como gostaria. Há risco de de-
cepção se vive um romance à distância.

To
ur

o

Hoje, há sinal de tensão no céu. Apos-
te na diplomacia para não se desen-
tender com alguém da turma. O dese-
jo de se divertir e sair da rotina está
em alta, mas é melhor não exagerar.

G
êm

os

O desejo de sair da rotina e se livrar
de algumas responsabilidades tem tudo
para crescer. Porém, não é o melhor
momento para quebrar regras por di-
versão.

C
ân

ce
r Você vai buscar a companhia das pes-

soas próximas. Mas a dedicação a
esses relacionamentos pode deixar um
familiar com ciúme. A saúde também
pede mais cuidados.

Le
ão

Vai sobrar disposição para colocar suas
coisas em ordem e terminar tudo o que
estiver pendente. Atenção com mal-en-
tendido com pessoa próxima - melhor
esclarecer qualquer problema rapidinho.

V
ir

ge
m A Lua entra em seu paraíso astral e

favorece as atividades de lazer. Apro-
veite as oportunidades de se divertir,
mas preste atenção para não gastar
mais do que pode.

Li
br

a

A família vai ocupar papel de desta-
que. Se deixar as diferenças, um en-
contro familiar pode ser mais divertido
do que imagina. Vale a pena pensar
antes de dizer mais do que deve.

E
sc

or
pi

ão Há sinal de fofocas ou mal-entendidos,
portanto, pense bem antes de contar
um segredo a alguém. É hora de va-
lorizar o seu dinheiro e ficar longe de
compras por impulso.

S
ag

it
ár

io Se está precisando de dinheiro, vale a
pena fazer hora-extra. Mas não é hora
de gastar demais perseguindo um so-
nho distante. Para manter a harmonia,
você precisa ceder de vez em quando.

C
ap

ric
ór

ni
o Com a Lua em seu signo, você terá

mais ânimo para curtir os momentos
de lazer no final de semana. Dê aten-
ção ao visual, mas não critique ao ana-
lisar sua aparência.

A
qu

ár
io Vale a pena ter cautela se tem planos

para viajar. Podem surgir imprevistos,
mas não se deixe abater. As amizades
continuam em foco, porém, não tenha
tanta posse para evitar desgastes.

 P
ei

xe
s A Lua estimula as amizades e favorece a

convivência com as pessoas mais próxi-
mas. Mas nem tudo são flores e um de-
sentendimento com alguém querido pode
trazer dor de cabeça hoje.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 35

Latrocínios 00

Confrontos 04

Mortes no trânsito 32

 O motorista de um Cruze que foi
preso após causar um acidente na
BR-277 em Cascavel na madrugada
de ontem não deve sair da cadeia
tão cedo e vai responder por homicí-
dio culposo, de acordo com a Polí-
cia Civil. O crime não é afiançável.

Ele foi detido e levado à carcera-
gem da 15ª SDP (Subdivisão Polici-
al) de Cascavel porque, o teste do
bafômetro acusou 0,51 miligrama
de álcool por litro de ar expelido. A
quantidade considerada crime de
trânsito e que leva à prisão é a par-
tir de 0,34 miligramas por litro.

O homem não teve o nome divul-
gado. O acidente foi atendido pela
PRF (Polícia Rodoviária Federal).

O acidente foi registrado na BR-
277. Conforme a polícia, o Cruze

Motorista embriagado
mata dois em acidente

MULHER que estava na garupa da moto foi prensada pelo carro

vinha em alta velocidade e atingiu
a traseira de uma motocicleta. O
piloto, Yan Victor de Camargo Ávila,
de 18 anos, foi arremessado, caiu
e ainda foi atropelado por outra
moto que vinha atrás do carro. O
rapaz chegou a ser levado ao HU
(Hospital Universitário) de Casca-
vel, mas faleceu pouco depois.

No impacto, o veículo Cruze pren-
sou a garupa da motocicleta, onde

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Divulgação

estava a mãe de Yan, identificada
como Márcia Maria José de Camar-
go, que morreu na hora.

O piloto da outra moto envolvi-
da não se feriu.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

 PM investiga confronto

A Polícia Militar abriu um inquérito
policial militar para investigar o confronto
registrado na terça-feira e que resultou
na morte de um suspeito de assalto.

A Corregedoria da Polícia Militar foi
ao local de crime para colher detalhes
de como aconteceu o confronto e a
investigação pode levar alguns meses
para ser concluída.

Segundo o setor de Relações

PM e PRF foram ao

local do confronto

Públicas do 6º BPM (Batalhão de Polícia
Militar), um inquérito é instaurado
automaticamente depois de um
confronto com a polícia.

Segundo informações da Polícia
Militar, Silvano Pinheiro dos Santos foi
morto às margens da BR-277, bem perto
do limite de Cascavel e Santa Tereza. A
Polícia Militar, com o uso de drones, fazia
buscas de acusados de roubarem e

furtarem caminhões e, a partir de
denúncias teria flagrado um grupo
suspeito. A PM fez a abordagem e os
suspeitos reagiram, trocando tiros.
Silvano foi baleado e morreu antes da
chegada dos socorristas.

Outro suspeito foi detido e mais
dois fugiram. No local, a polícia
recuperou um caminhão roubado,
com placa de Nova Friburgo (RJ).



POLÍCIA 13
CASCAVEL, 06 DE SETEMBRO DE 2018

Giro da
Violência
Operação Independência
A PRF (Polícia Rodoviária
Federal) começou hoje, à 0h, a
Operação Independência nas
rodovias federais de todo o
País. No Paraná, são
aproximadamente 4 mil
quilômetros alvo de
fiscalização. A ação termina à
meia-noite do domingo, dia 9.
A Operação tem como foco
fiscalização da embriaguez ao
volante, ultrapassagem proibida
e excesso de velocidade, as
principais causas dos acidentes
com mortes.

Mercearia alvo de bandidos
Uma mercearia foi alvo de
bandidos na região norte de
Cascavel ontem. Dois rapazes
com os rostos cobertos por
capacetes e armados entraram
no local e anunciaram o assalto.
Após pegarem o dinheiro do
local, cerca de R$ 500, eles
prenderam as vítimas em um
depósito e fugiram.

Julgado por tentativa
Será julgado hoje Marcos Willian
dos Reis. Ele está preso acusado
de ter atentado contra a vida de
Jefferson Almir Marçal Brasil, que
foi ferido a facadas dia 31 de
março na Avenida Assunção, no
Bairro Alto Alegre, em Cascavel.

 Um menino de um ano e oito
meses que teve 20% do corpo quei-
mado com água quente na noite de
terça-feira foi transferido para um
hospital especializado em casos de
queimaduras em Curitiba.

Ele saiu de Cascavel em uma
ambulância do Consamu (Consórcio
Samu Oeste) por volta das 22h de
ontem para dar entrada no hospital
no início da manhã de hoje. Por con-
ta da estabilidade da saúde da cri-
ança, não foi necessário uso do he-

Bebê queimado
vai para Curitiba

licóptero do Consórcio e a melhor
logística definida foi via terrestre.

A vaga foi liberada na manhã
de ontem e hoje o menino já deve
fazer os primeiros procedimentos
em Curitiba.

Depois de ser atendido pelo Cor-
po de Bombeiros na noite de terça-
feira, ele foi levado ao hospital. A
primeira avaliação dava conta de que
55% do corpo havia sido queimado
e o estado era bastante grave.

Durante avaliação da equipe
médica do hospital, foi constatado
que a área atingida com queimadu-
ras de segundo grau era de 20%.

O acidente aconteceu no Conjun-
to Riviera e todo o trabalho de so-
corro por parte do Corpo de Bom-
beiros foi acompanhado pela equi-
pe do jornal Hoje News. O vídeo
pode ser conferido por meio do ca-
nal do YouTube, no endereço https:/

/bit.ly/2wSB4kH.

CORPO de Bombeiros levou a criança para o HU

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos
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Os jogos
As partidas de airsoft duram em média de três a quatro horas, mas não há limite

para ocorrerem. Há jogos realizados durante 24 horas seguidas e uma
competição que é realizada na Rússia que dura uma semana. Os jogos em

Cascavel reúnem em média 20 jogadores, além de fiscais (Rangers) que usam

coletes de cor chamativa e que orientam os participantes quantos aos objetivos

específicos, erros e também questões relacionadas à segurança. “Quanto aos

objetivos eles podem ser muitos, desde ter que desarmar uma bomba até ter

que resgatar uma bandeira ou um refém. No início, há cinco anos, era só ‘mata-
mata’, enquanto não morriam todos não iniciava outro jogo, mas como tem

aqueles que ficam escondidos (os campers), os mortos demoravam demais para

‘reviver’. Daí comeou a ter objetivos”, explica Borges, jogador de airsoft.

Atividade que tem se populari-
zado em todo o País, mas que ain-
da enfrenta restrição por parte de
não praticantes por utilizar réplicas
de armas de fogo, o airsoft há mui-
to tempo deixou de ser uma brinca-
deira e passou a ser encarado
como esporte. No Brasil, a Porta-
ria nº 002 do COLOG (Comando
Logístico) do Exército Brasileiro re-
gulamentou em fevereiro de 2010
a utilização de simulacros de arma
de fogo e de armas de pressão. De
lá para cá a modalidade cresceu.
Em Cascavel, há cerca de mil joga-
dores e dez equipes, além de seis
campos de jogos.

“Esse número de praticantes
diz respeito àqueles que jogam pelo
menos uma vez a cada 30 ou 60
dias. Já os jogadores ativos são
cerca de 300, que jogam pratica-
mente toda semana. No geral, a
média na cidade é de dois jogos

Airsoft: esporte
balizado em honra,
respeito e segurança

oficiais por semana em campos e um
jogo por semana em arena de com-
bate [local voltado ao comércio, que
aluga equipamentos para jogos]”,
explica Devanir Borges, um dos pre-
cursores do airsoft em Cascavel.

Os campos a que se refere o
pioneiro são locais preparados
para as par tidas e de responsa-
bilidade das equipes: “Todos

têm nomes. Há o TAC [Termas Air-
soft Cascavel], o CCA [Cascavel
Classe A], o Ghost, o GOTA...
enfim, cada campo é de um
time, que o mantém, cuida da
manutenção e para que não haja
invasores. Geralmente os campos
são barracões inutilizados e que
acabam tendo uma reavivada por
causa dos jogos”.

FOTOS: AÍLTON SANTOS
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LEGISLAÇÃO
Pela legislação brasileira sobre réplicas e simulacros de arma de fogo e armas de

pressão, é exigido que elas devem apresentar uma marcação na extremidade do

cano na cor laranja fluorescente ou vermelho “vivo” a fim de distingui-las das

armas de fogo. Já seu proprietário deve manter a guarda permanente de

documento que comprove a origem lícita do produto, além de jamais conduzi-la
ostensivamente.

As regras e os imortais

É CARO?
Assim como praticamente todo o
esporte, no airsoft há opções para
todos os bolsos. Para as armas, que
são elétricas, os preços vão de R$
600 para um modelo usado a partir
de R$ 1.100 para um novo. Há
lojas físicas em Cascavel e muitas
outras na internet. Já um pacote de
bolinhas (BBS) com 5 mil unidades
custa em torno de R$ 80. A
especialidade do jogador e o tipo
de jogo vai dizer quanto elas irão
durar. Um sniper (franco-atirador)
gasta cerca de 50 BBS por jogo,
enquanto um assault (utiliza rifle
médio, semelhante ao AK-47 e ao
M16), que dispara de três a
quatro tiros por puxada de gatilho,
gasta cerca de 1.000 BBS num dia.
Já quem joga de suporte
(metralhadora) gasta de 5 mil a 10
mil bolinhas num dia. A bateria de
armas do tipo AEG (rifles elétricos)
custa em torno de R$ 150 e o
carregador delas R$ 50. Vale
deixar claro que também existe no
mercado armas de puxar para atirar
e a gás, com valores distintos, mas
que não são usuais em jogos
de airsoft.

As regras do airsoft são expressas pelos jogadores, que as estipulam por

questão de segurança, para preservar a integridade física dos

praticantes. Uma delas é utilizar bolinhas de 6mm.
“A potência das armas, por exemplo, é limitada. Ela é medida por FPS

(Feet Per Second – pés por segundo) e tem um aparelho que confere

isso, para o projétil não sair mais forte e machucar o colega. O que existe

mesmo são regras de segurança e conduta. Cada jogo, cada operação,

tem suas próprias diretrizes, mas sem passar por cima das de segurança

e conduta. As básicas são utilizar óculos de proteção e um pano
vermelho, que é para se acusar quando for atingido. Eu recomendo

ainda uma proteção facial, por máscara de tela”, explica outro veterano

no esporte, Davi Queiroz, o Nola Sniper, de Capitão Leônidas Marques.

Uma dessas regras, aliás, é a que faz o esporte ser considerado “de

honra”: a que o “morto” tem que se acusar. Não importa se o tiro

acertou no pé ou na arma. “Os pilares do airsoft são: honra, respeito ao
próximo e segurança. Quem atua de forma diferente acaba sendo

cortado aos poucos dos jogos. Não é uma competição, é uma

confraternização que depende da honestidade do jogador. Ninguém

gosta de ‘highlander’, o imortal”, continua Sniper, que aconselha

aqueles que não se agradaram com o jogo por desrespeito de outros

competidores a procurar outros grupos de jogos.
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 06 DE SETEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Roberto de Melo e Alessandra França Serpa

2- Cristiano de Vasconcelos e Ana Carolina Araújo de Oliveira

3- Rafael Campanha Pereira e Aline Paiva da Silva

4- Genuir Paulo de Almeida e Luciana Aparecida Ferreira

5- Adilton Pereira Pagno e Andréia Wille da Cruz

6- Fabio Fernando Zimmermann e Vanessa Aparecida Marcelino

7- Geraldo Apolinário Ferreira e Loreci Natalina de Jesus

8- Marcos Felipe Wieczorek e Kamila Carvalho Araujo

9- Eliton Ferreira Fagundes e Rosimeri Martins das Neves

10- Lucas Miranda de Moraes e Dhaisy Nunes

11- Fernando Pires e Amanda Rafaela Matte da Silva

Sexta-feira (7/9)
10h Treino Livre Stock Car
10h45 Treino Livre Stock Car
11h40 Treino Livre Marcas
13h Treino Livre Stock Car
13h45 Treino Livre Stock Car
14h40 Treino Livre Marcas
16h30 Corrida 2 Marcas*
*Complemento 3ª etapa

Sábado (8/9)
9h Treino Livre Marcas
9h45 Treino Livre Stock Car
10h30 Treino Livre Stock Car
11h20 Classificação Marcas
13h Classificação Stock Car
14h45 Corrida 1 Marcas

Domingo (9/9)
8h Abertura portões
8h15 Warm-up Stock Car
9h Corrida 2 Marcas
10h Visitação aos boxes
12h Corrida 1 Stock Car
13h05 Corrida 2 Stock Car

PROGRAMAÇÃO

 Cascavel já está nos preparati-
vos para receber a oitava etapa da
temporada 2018 da Stock Car, no
Autódromo Zilmar Beux, no fim de
semana. O agito na cidade já come-
ça hoje, com três ações de intera-
ção com o público fã da categoria:
pit stop, ação social e carreata.

O ponto de encontro é a esqui-
na da Avenida Brasil com a Traves-
sa Padre Champagnat, em frente à
Catedral, onde, a partir das 12h30,
os carros da principal categoria do
automobilismo brasileiro estarão
expostos para o público conferir de
perto as máquinas da principal cate-
goria do automobilismo brasileiro.

Entre 12h30 e 13h30 o público

poderá realizar uma troca de pneu
no carro da Stock Car, como os
mecânicos fazem durante os pit
stops nas corridas. Serão formadas
duplas que farão uma troca crono-
metrada acompanhada de perto
pelo piloto Cesar Ramos. A dupla
mais rápida ganha um par de in-
gressos de visitação aos boxes
para o domingo da prova.

No mesmo horário, o líder e o
vice-líder do campeonato, Daniel
Serra e Max Wilson, trocaram bo-
nés autografados por litros de lei-
te longa vida a serem doados à
Uopeccan.

Às 14h, a carreata com os car-
ros da Stock Car partirá da Cate-
dral pela Avenida Brasil até a Pra-
ça do Migrante, fazendo o retorno
até a Catedral em seguida.

 BRASILEIRÃO
19h Fluminense x Vitória
19h Santos x Grêmio
20h América-MG x Vasco

  AMISTOSOS
15h45 Holanda x Peru
15h45 Portugal x Croácia

  LIGA DAS NAÇÕES
15h45 Alemanha x França

JOGAM HOJE

Stock Car no Calçadão

Pilotos na pista
Os pilotos da Stock Car já

estarão no Autódromo Zilmar
Beux nesta quinta-feira. Sem

poder acelerar no circuito,
eles percorrerão a pista

caminhando, a partir das
16h, além de visitarem os

boxes. Amanhã começam os
treinos livres e todos os

preparativos para a grande
prova marcada para domingo.


