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 Os guardas municipais e patrimoniais foram surpreendidos ontem com a notícia de que estão
proibidos de fazerem hora extra. Além de trabalharem de duas até quatro horas a mais por dia
para dar conta da demanda, devido à falta de pessoal, eles contavam com esse incremento
sobre o salário de R$ 954 por mês. O problema é que a Prefeitura de Cascavel extrapolou os

gastos com a folha e entrou no limite prudencial, passível de punições ao gestor.
 Pág. 4

Prefeitura estoura limite
e adota medidas urgentes

Fúria do tempo
Um temporal ontem à tarde atrapalhou os preparativos para o

Show Rural. Algumas lavouras de milho “deitaram” e vários
estandes que ainda estavam sendo montados foram derrubados.
Trabalho dobrado para quem já corria contra o tempo para deixar
tudo pronto. Veja mais sobre o evento na página 6 desta edição.
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O vice-presidente, general
Hamilton Mourão (PRTB),

afirmou ontem que o Brasil
pode atender ao apelo de

ajuda humanitária feito pelo
líder opositor venezuelano e

autodeclarado presidente
interino do país, Juan Guaidó.

“A gente pode fornecer médico,

podemos fornecer medicamentos,

podemos fornecer alimentos,

principalmente. Até por meio de

doações... Na região de Brumadinho

(MG) pediram para suspender os

donativos por causa da

generosidade do nosso povo”.

Opinião
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QUANTO VALE A VIDA?

Luiz Carlos Amorim é escritor, editor e revisor, Cadeira

19 na Academia Sul-Brasileira de Letras - http://

www.prosapoesiaecia.xpg.uol.com.br

 No país que foi, até agora, o país da impunidade e da corrupção -
esperamos que isso esteja em vias da mudar - mais um crime contra a vida
de centenas de cidadãos brasileiros que pereceram inocentes graças ao
descaso e ao descumprimento de leis, de desvalorização da vida, foi
cometido. Mais uma barragem de rejeitos de minas de minério estourou e
devastou todo um vale repleto de vida. Isso passados apenas três anos de
outra tragédia criminosa idêntica, que já havia custado muitas vidas em
Mariana: uma barragem de lama desceu sobre a cidade, da mesma
empresa da outra barragem que agora matou centenas de pessoas.

Nada foi aprendido com a primeira tragédia? A fiscalização, por que
não foi feita? Os parâmetros para se construir e manter as tais barragens
existem apenas para dizer que existem? Por que as leis no Brasil não são
cumpridas? Quem deve cobrar isso? Por que não está sendo cobrado?

A Vale, proprietária das minas e das barragens, tem tido lucro, como
sempre - isso está sendo mostrado pela mídia -, mas existem vítimas da
primeira tragédia, acontecida há três anos, que ainda não foram indenizadas.

No que diz respeito às responsabilidades do que aconteceu em
Mariana ninguém foi penalizado ou condenado até hoje, mesmo depois
de tanto tempo.

Infelizmente, não temos ao menos justiça neste país. Aquilo foi crime
e os responsáveis deveriam ter sido condenados para que a tragédia
não se repetisse. E se repetiu. Pior ainda que a primeira, pois muito mais
pessoas foram vitimadas.

O povo brasileiro espera que as coisas mudem. Está mais do que na
hora de mudar. Sabemos que o estado em que nosso país foi deixado é
desastroso e não pode ser consertado de uma hora para outra, mas é
preciso começar a se fazer alguma coisa.

Crimes devem ser apurados e providências precisam ser tomadas
para que não voltem a acontecer. Será preciso que mais represas
estourem para que se faça alguma coisa? Um número inimaginável de
pessoas assassinadas - essa é que é a verdade - cada vez maior.
Quando isso vai parar?

 VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL
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Marcha contra taxas
Acompanhando o ritmo das Câmaras por todo o Estado,

Rômulo Quintino (PSL) elaborou projeto para extinção da taxa
mínima da Sanepar. Agora, Sebastião Madril (PMB) pediu à

prefeitura alteração da Lei Municipal 6.572/2015, que trata do
lançamento e da cobrança da contribuição para custeio da

iluminação pública e isenções da taxa da CIP (Contribuição de
Iluminação Pública). Pela lei em vigor, são isentos os

contribuintes das unidades com consumo de até 100 KWh/mês.
Madril quer ampliar a isenção para 220 KWh/mês e que sejam

beneficiários dos programas sociais de baixa renda.

Informativo

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O ex-deputado estadual Adelino Ribeiro parece bem próximo
de Evandro Roman. Ambos, inclusive, estariam pensando em
se unir para disputar o Paço Municipal.

 Paranhos sabe dos adversários e quer a todo custo manter Adelino
do seu lado e, para isso, até lhe ofereceu a Secretaria de Obras.

A Câmara terá um informativo impresso. Uma empresa
contratada para diagramar e imprimir a cada três meses o
informativo no formato tabloide. Serão gastos R$ 7,8 mil para
rodar 30 mil exemplares.

Terceirizado
Para agilizar serviços de
manutenção, a Prefeitura de
Cascavel contratou empresas
que ficarão disponíveis para
atender a rede municipal. Em
lotes diferentes, foram
vencedoras do certame:
Douglas Roman Eireli, no total
de R$ 1.224.835; Hoffman &
Colonetti Ltda ME, no valor
de R$ 748 mil; e, ainda, M
Notari & Cia Ltda ME, com
valor de R$ 77.539,40.
O pregão eletrônico
segue a modalidade de
registro de preços, ou seja,
os serviços executados é
que serão pagos.

Escudeiros fiéis
Diante da revolta popular
sobre o escândalo envolvendo
os pedágios no Paraná que
resultou inclusive na prisão
do ex-governador Beto Richa
(PSDB), dois cascavelenses
não perderam a “fé” no ex-
chefe: Miroslau Bailak e
Maurício Theodoro têm se
desdobrado para convencer
que nunca antes na história

deste estado se fez tanto
quanto na era Richa.

Posse marcada
Com um grande desafio pela
frente para mostrar a que veio,
Alécio Espínola (PSC) toma
posse oficialmente na segunda-
feira, 9h, na primeira sessão
ordinária do ano, como
presidente da Câmara de
Cascavel. Também assumem as
funções na Mesa Diretora:
Roberto Parra/MDB, 1º vice-
presidente, Valdecir Alcântara/
PSL, 2º vice-presidente, Aldonir
Cabral/PDT, 1º secretário, e
Paulo Porto/PCdoB, 2º
secretário. Devido à proximidade
com Leonaldo Paranhos, Alécio
tem sido muito sondado sobre a
Câmara virar um “puxadinho do
Paço”. Paranhos já confirmou
presença na posse.

Por falar...
E por falar em puxadinho...
tem crescido a pressão de
alguns vereadores para fazer
o tal “puxadinho” da Câmara.
Os motivos apresentados têm
sido de arregalar os olhos.

Gás: vereadores
pedem força-tarefa

DIVULGAÇÃO

 Foi realizada ontem
(30), na Câmara de Cas-
cavel, uma reunião com
empresários do setor de
revenda de gás na cidade,
a pedido dos vereadores
Policial Madril (PMB), Sid-
nei Mazutti (PSL) e Celso
Dal Molin (PR). O encon-
tro contou ainda com a
presença de representan-
tes das Procuradorias Ju-
rídicas da Prefeitura e da
Câmara, da Cettrans, do
Corpo de Bombeiros e do
setor de Alvará da Secre-
taria de Finanças.

A principal reivindica-
ção dos empresários é de
que haja uma efetiva fis-
calização por parte dos
órgãos competentes em
todas as revendas, iden-
tificando quem faz arma-
zenamento inadequado,
transporte irregular ou
compra produtos clandes-
tinamente. “A concorrên-
cia é desleal, pois quem
não cumpre a lei conse-
gue praticar um preço
muito mais baixo”, adver-
te Celso Dal Molin.

Em Cascavel, há mais
de 140 revendas de gás.
No Paraná, existem hoje
aproximadamente 4.700
revendedores de gás, que
vendem mensalmente
mais de 2,2 milhões boti-

REVENDEDORES pedem ajuda contra os clandestinos

jões de 13kg, conhecido
como gás de cozinha.

Da reunião ficou defini-
do que a Cettrans, o Cor-
po de Bombeiros e a Se-
cretaria de Finanças vão
realizar uma força-tarefa
nos próximos três meses
para vistoriar os locais de
revenda e checar se os
estabelecimentos estão
em conformidade com to-
das as exigências da ANP
(Agência Nacional de Pe-
tróleo). Após essa fiscali-
zação, uma nova reunião
será organizada com to-
dos os empresários e as
autoridades para análise
dos resultados obtidos.

De acordo com os em-
presários, especialmente
em função da concorrência
com os estabelecimentos
que vendem vale-gás e pelo
alto custo para regularizar
o negócio e obter todas as
licenças exigidas, muitas
empresas estão fechando
as portas. Enquanto isso,
os clandestinos vão ga-
nhando espaço, oferecen-
do risco a todos.

O Corpo de Bombeiros
e a Cettrans esclareceram
que as taxas e as autoriza-
ções são necessárias por-
que a atividade está enqua-
drada como de alto risco e
potencial poluidor.
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 Diante do aumento do compro-
metimento da receita líquida para o
pagamento dos salários do funcio-
nalismo público, a Prefeitura de Cas-
cavel foi obrigada a tomar novas
medidas de contenção de gastos.

Embora desde o ano passado
tenha adotado maior rigor para a
realização de atividades além do
expediente normal, inclusive exigin-
do autorização prévia do prefeito
Leonaldo Paranhos para isso,
ações emergenciais tiveram de ser
adotadas agora, dentre elas o cor-
te total de horas extras. Até mes-
mo de setores-chave como a Guar-
da Municipal.

A expectativa é de que essa de-
terminação do Paço deva prosseguir
por quatro meses, até a adminis-
tração sair do limite prudencial, já

No limite prudencial, prefeitura
corta horas extras dos guardas

que teria ultrapassado 52% da re-
ceita com a folha.

Todas as secretarias foram co-
municadas sobre a proibição de
serviços além da carga horária.

Quem mais chiou foram os ser-
vidores da Guarda Municipal e da
Guarda Patrimonial, pois a medida
terá impacto direto e significativo
no rendimento mensal deles.

Até então, por falta de contrata-
ção de novos guardas, eles faziam
entre duas e quatro horas extras por
dia. Agora, terão de cumprir escala
de 12 horas trabalhadas por 36 ho-
ras de descanso. “Nosso maior pro-
blema é o salário. Ganhamos um
salário mínimo. Como viver com ape-
nas R$ 954 por mês? Todo o mundo
tem conta para pagar”, questionou
um guarda patrimonial que pediu
para não ser identificado.

No caso da Guarda Municipal e

O presidente do Sismuvel (Sindicato dos Servidores Municipais de Cascavel),
Ricieri D’Steffani Júnior, pediu explicações à Casa Civil e à Secretaria de
Planejamento e Gestão. Ele aponta dois fatores preocupantes: redução
significativa de salários e também a redução da segurança em prédios

públicos. “Reduzirão as horas de trabalho dos guardas patrimoniais, com
isso, não haverá zelo dos próprios públicos... Já temos muitos registros de
arrombamentos, imagine agora, sem o trabalho da guarda?”, alerta Ricieri.

O sindicato pretende ainda nesta semana conseguir se reunir com o
secretário Edson Zorek para tratar do assunto.

 Sismuvel pede explicações

Corte de comissionados
A Secretaria de Planejamento e

Gestão já espera a notificação do
Tribunal de Contas do Estado.

“Ultrapassamos os 51,3% com
gastos com pessoal em função dos

pagamentos do fim do ano,
principalmente devido a férias e

adicionais aos professores”, explica
o secretário Edson Zorek.

A partir da notificação, o Município
terá de cortar 20% dos comissionados

e demitir servidores em estágios
probatórios - medidas impostas pela

Lei de Responsabilidade Fiscal. A
expectativa é de que no próximo

quadrimestre a situação esteja
normalizada. “Já estávamos
monitorando. Tivemos mais

contratações para manter os serviços
públicos, que não serão afetados.

Ainda não emitimos decreto algum,
estamos conversando com os

secretários sobre o corte das horas
extras. Nossa maior preocupação é

com a saúde, no entanto, a lei
permite horas extras nesses casos”.

da Guarda Patrimonial, uma com-
plementação no salário tende a vir
com o Programa Integrado de Segu-
rança Comunitária, que já está em
vigor, conforme a secretária de Po-
lítica sobre Drogas e Proteção à
Comunidade, Rosely Vascelai.

O programa estabelece paga-
mento de diárias aos servidores
públicos - policiais e guardas - que
participarem das atividades para
reforçar o efetivo nas ruas.

As chamadas Diárias de Reforço
Operacional seriam de R$ 18 para
cada hora diurna e até R$ 21 para
cada hora noturna (das 22h às 5h).
O impacto financeiro previsto com
essa ação é de R$ 716 mil em 2019
e R$ 764,7 mil em 2020. “Foram
cortadas as horas extras, por isso
teremos essa nova forma de traba-
lho. Essa mudança se deve ao limite
prudencial”, explica Rosely Vascelai.

O prefeito Leonaldo Paranhos teve intensa
agenda de trabalho ontem em Brasília, onde
integrou a comitiva do governador Ratinho
Júnior. No Ministério da Educação, Paranhos
apresentou ao ministro Ricardo Vélez Rodríguez
os pleitos relacionados a Cascavel. Paranhos
conversou com Sandra Terena, secretária de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial, do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos, que é do Paraná. “Apresentamos os
nossos programas ConstRua Cidadão e do
Cartão Promover. E ainda a nossa grande
preocupação com os haitianos e outros
imigrantes que moram em Cascavel”.  Paranhos
também teve reunião no Ministério da Saúde.

SECOM
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 O pedagogo Adilson de Amo-
rim viveu uma verdadeira via-sa-
cra ontem para conseguir atendi-
mento médico para seu filho, de
16 anos, que sofreu um acidente
no último dia 21 e sofreu uma
lesão na perna esquerda. Logo
após o acidente, o garoto foi le-
vado para a UPA Tancredo, fez raio-
X e teve medicamentos receita-
dos. Embora, segundo o pai, nem
mesmo limparam o ferimento na
perna. Mas tudo bem, ele e a es-
posa deram conta disso em casa.

Acontece que, passados dez
dias, o rapaz continua com do-
res na perna e ontem os dois
voltaram à UPA Tancredo em
busca de atendimento médico.
Lá, foram orientados a irem até
a UPA Veneza, no outro canto da
cidade. Foram. E o drama esta-
va só começando. Detalhe: a

Caso de UBS,
diz secretário

Conforme o secretário de Saúde,

Rubens Griep, foram atendidas 159
pessoas entre as 7h e o fim da tarde

de ontem na UPA Veneza, “a

maioria classificada com gravidade

amarela ou vermelha. Não tem

como passarmos um paciente

código verde, como era o caso, na
frente dos demais. O risco para as

outras pessoas eram maiores”.

Rubens diz ainda que, no dia do

acidente, o pai havia sido orientado

a seguir o tratamento do menino

na UBS (Unidade Básica de Saúde).
“O paciente deve saber que a UPA

é um pronto-socorro, que deve ir a

elas em casos de emergência ou

em horário em que UBS não

atende. Muita gente vem para a

UPA sem precisar”, defende-se. “O
pai ficou dez dias em casa, ele sabia

que era para procurar a UBS, pois

foi orientado no dia em que o filho

ganhou alta na UPA Tancredo. Em

caso de dores, como o relatado, era

para resolver no posto de saúde e,
caso precisasse, a unidade básica

iria encaminhar para outro local”,

acrescenta Rubens.

Contudo, o pai nega ter sido

orientado a procurar uma UBS: “No

fim do atendimento não foi nos
passado para acompanhamos o

caso no posto de saúde. Só

passaram a medicação e lhe deram

alta”, assegura Adilson de Amorim.

UPA Tancredo ainda volta à cena
nesta história.

Pai e filho chegaram às 10h40,
outras quatro pessoas estavam na
frente. Às 13h continuavam espe-
rando, dez pessoas estavam na
frente. Então, às 15h, finalmente
foram chamados para a sala do
médico. O qual consultou o garoto,
disse que ele precisava ir a um or-
topedista, que, por ironia, fica na
UPA Tancredo.

O médico fez o encaminhamen-
to ao especialista (sem indicar lo-
cal). O pai, inconformado, pediu
um exame mais apurado para ten-
tar resolver o problema do filho,
ao que o médico teria lhe orienta-
do a buscar na rede par ticular
(leia mais abaixo).

Resultado, após quase cinco
horas de espera, o menino conti-
nuava com dor e sem solução.

De uma UPA a outra, pai
perde horas sem atendimento

Pai foi direcionado à rede particular
O filho de Adilson de Amorim foi atendido por volta das 15h. Feita avaliação,
o médico lhe entregou um encaminhamento para ortopedia e para exames.
“[O médico] Me mandou para a rede particular fazer os exames”, reclama.

Segundo o secretário Rubens Griep, o médico foi procurado para esclarecimentos e
disse que “a ressonância magnética foi solicitada pelo pai do paciente e que não
havia indicativo para fazer pelo SUS e que por esse motivo o médico disse que, se

ele [pai] quisesse fazer o exame, deveria ir à rede particular”.
Adilson contesta e garante que não solicitou o exame e que foi o médico

quem sugeriu. “O médico que me recomendou ir à rede particular fazer esse
exame. Eu nem pedi esse exame! Ele que veio com essa da ressonância, nem

passou pela minha cabeça esse exame”, diz o pai.
Mas calma! Ainda tem mais.

Os dois saíram da UPA sem saber o que fazer. Após a reportagem procurar a
Secretaria de Saúde e contar sobre o caso, a diretora de atenção à saúde de
Cascavel, Luciana Cavalli, entrou em contato com Adilson e lhe disse para ir à

UPA Tancredo. “Ela me mandou uma mensagem, falou que meu filho não
precisava de ressonância e sim de um ultrassom e que era para irmos à UPA
Tancredo com os encaminhamentos do médico. Em função do adiantado da
hora, eu disse que levaria meu filho amanhã [hoje], mas ela mandou outra

mensagem, por volta das 17h30, e sugeriu que o levasse hoje, depois das 18h”.
A reportagem conversou com Adilson às 19h, ele e o filho estavam na UPA

Tancredo, ainda esperando serem atendidos.

E O ECA?
Por sua formação profissional, Adilson de

Amorim conhece o ECA (Estatuto da
Criança e do Adolescente) e, segundo ele,

a lei obriga preferência de atendimento a
menores de idade. Após receber a

informação de que a prioridade era apenas
para bebês de até um ano, Adilson registrou
denúncia no CMDCA (Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente).
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 O design dos estandes sem-
pre foi um capítulo à parte das edi-
ções do Show Rural, um dos mai-
ores eventos do mundo em trans-
missão de conhecimentos para
agropecuaristas das mais diver-
sas regiões do País. Mas nesta
31ª a arquitetura está ainda mais
arrojada, os espaços ficaram mai-
ores e mais tecnológicos.

De acordo com o diretor-presi-
dente da Coopavel, Dilvo Grolli, o
investimento das empresas em
estruturas ainda melhores é uma
clara sinalização de mudanças im-
portantes no País, principalmente
nos campos político e econômico.
“A confiança das empresas e dos
investidores retorna, por isso esta-
mos finalizando aquela que poderá
ser a melhor edição de todos os
tempos do Show Rural”.

A opção por fazer uma arquite-
tura diferente no estande contribui
para diferenciá-los e chamar ainda
mais a atenção do público, que
deve superar 250 mil pessoas em
cinco dias de visitação. Alguns es-
tandes têm vários ambientes, inclu-
sive salas para projeções em alta
definição. Outras usam estruturas

Design de estandes chama
atenção no 31o Show Rural

circulares e outras ainda fazem
uma espécie de simbiose da mar-
ca com o produto que desenvolvem
ou representam.

A criatividade na concepção
de espaços de recepção aos vi-
sitantes contribui para dar dinâ-
mica ao evento, sempre trazen-
do mudanças e novidades que
instigam a curiosidade, diz o co-
ordenador-geral e engenheiro
agrônomo Rogério Rizzardi.

Outros ambientes costumam
ser bastante visitados, a exemplo
das áreas preparadas por Iapar,
Emater, Embrapa, Cibiogás e Itaipu.
Há até minifazenda que permite
aos visitantes fazer uma viagem por
uma estrutura rural alicerçada na
sustentabilidade.

FOTOS: ASSESSORIA

 NA RETA FINAL
Os preparativos para o 31º Show Rural estão acelerados e entram na reta

final. O início da montagem dos estandes foi autorizado a partir de 2 de janeiro
e toda a parte estrutural tinha até ontem para estar pronta. É que a partir
desta quinta-feira (31) começa a montagem da cobertura em sete dos 15

quilômetros de ruas que cortam o parque. Depois da montagem da cobertura,
não é mais possível circular com veículos e caminhões pelo interior da área. “A

partir de agora, os expositores farão os últimos ajustes e acabamento dos
estandes, deixando tudo pronto para a abertura dos portões, na segunda-

feira, às 8h”, diz o coordenador-geral Rogério Rizzardi.

O EVENTO
O 31º Show Rural será realizado de
4 a 8 de fevereiro no Parque
Tecnológico Coopavel, em Cascavel.
Nesta edição, o evento conta com a
participação de 520 expositores,
cerca de 40% deles das áreas de
máquinas e implementos agrícolas.
Outro percentual considerável é de
empresas nacionais e de
multinacionais das áreas de
sementes e agroquímicos, além de
institutos brasileiros de pesquisa.
“São grandes empresas,
tradicionais, que investem somas
enormes em avanços indispensáveis
para o êxito do agronegócio, uma
das principais cadeias econômicas
do mundo”, diz o coordenador-
executivo Acir Inácio Palaoro.  A
estimativa de movimentação
financeira para esta edição fica
entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões.

ALGUNS dos estandes já em fase final de conclusão dão ideia do design empregado nesta edição do evento
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 “Não dá para arriscar. Preciso
muito desse trabalho. Trabalhei
três anos como zeladora terceiri-
zada, mas a empresa que presta-
va o serviço para o Município fa-
liu... O salário me faz muita falta,
pois tenho um filho e a casa para
sustentar sozinha”. O depoimen-
to de Tatiane Ferreira comove,
mas não tanto quanto o que ela
fez: dormiu duas noites na frente
da Agência do Trabalhador na ten-
tativa desesperada de conseguir
uma vaga cujo salário mal vai pas-
sar de R$ 1 mil por mês.

Tatiane chegou às 21h30 de ter-
ça-feira (29) à Agência, ontem rece-
beu a senha (distribuída a todos
que procuraram pela vaga), foi para
casa à noite comer para voltar ao
local, onde pretende ficar, “com
medo de perder a chance de voltar
ao trabalho”.

E ela não é a única. Mais de 130
pessoas, a maioria mulher, procu-
raram a Agência do Trabalhador em

Mulheres dormem na fila
com medo de perder vaga

busca de uma das 200 vagas de
zeladoria que devem ser contrata-
das pela empresa que vencer a lici-
tação para prestar o serviço a es-
colas e Cmeis (Centros Municipais
de Educação Infantil) de Cascavel.
Boa parte delas, mesmo com a
senha na mão, não pretendia ir
embora até uma resposta.

“Trabalhei um ano na outra em-
presa que cuidava dos Cmeis e o
salário ajudava muito em casa. Eu

tenho três filhos e agora só o meu
marido está trabalhando. As contas
apertam... Eu preciso muito desse
emprego”, disse Edivania Santos.

Rosilda dos Santos e seu mari-
do estão sem trabalhar e a oportu-
nidade de ser zeladora trouxe de
volta a esperança: “Está difícil ar-
rumar emprego. Já fiz várias entre-
vistas e ninguém me chama. Eu te-
nho experiência na área e espero
voltar ao mercado de trabalho”.

Vagas não estão abertas
Conforme a gerente da Agência, Marlene Crivelari, as senhas

foram distribuídas justamente porque ainda não há definição
para as contratações.  “As candidatas estão aguardando por

ordem e número de senha. Elas foram orientadas de que ainda
não houve a abertura [das vagas], mas ficam aqui esperando”,

observa. Marlene garante que, tão logo recebam as orientações
para as vagas, essas pessoas serão chamadas.

Ela disse que o salário ainda não foi divulgado, apenas que a
pessoa precisa ser alfabetizada. “Faltam alguns trâmites ainda
para a empresa liberar as vagas. Estamos aguardando e orien-

tando todos sobre isso”.

 O pecuarista Célio Jonas Hir t
visitou o Hospital do Câncer Uo-
peccan, em Cascavel, e com le-
vou uma importante doação para
as crianças que fazem tratamen-
to na oncopediatria.

Célio Hirt comprou o brinquedo
para o filho, mas o menino faleceu.
Depois de muito tempo, o pecua-
rista viu nas redes sociais um pro-
jeto em uma instituição que tinha
como objetivo distrair as crianças
durante o difícil tratamento. Foi o
suficiente. Ele abraçou o carrinho
elétrico e o levou até a Uopeccan.

“É um carrinho que pode ser

Carrinho é doado a crianças
usado para levar as
crianças até a sala
de cirurgia, ou fazer
as medicações ali. É
para que elas e os
pais se esqueçam da
dor naquele momen-
to”, diz o doador.

O carrinho ficará à
disposição das crian-
ças que fazem trata-
mento na Uopeccan e
será revezado para que todos pos-
sam se beneficiar com a doação.
O sentimento é de gratidão: “Hoje
eu sinto alegria porque era uma

coisa que meu filho queria muito
e é para que outras crianças sin-
tam alegria com o carrinho. É mui-
to bonito e muito útil”.

DIVULGAÇÃO
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Município já pode fazer
plano de ação, diz GB

 Após a polêmica sobre os
“riscos” do Lago Municipal de
Cascavel, o capitão Murilo Sin-
que de Paula, que representa
a Coordenadoria Regional de
Proteção e Defesa Civil, con-
vocou ontem o secretário do
Meio Ambiente, Wagner Yone-
gura, o gestor ambiental da
secretaria , José Luiz Ferreira,
e o analista de Águas da Sa-
nepar, Luiz Antonio Lopes,
para falar sobre o assunto.

Segundo Murilo, há poucos
meses os bombeiros fizeram
uma verificação in loco no lago,
inclusive no vertedouro, e na oca-

sião verificaram a ausência de
uma placa, a qual já foi conser-
tada (veja na imagem). “No mais,
está tudo em ordem. Agora eles
devem providenciar esse docu-
mento para que a barragem vol-
te a ser referenciada como nível
baixo”, reforça Murilo.

O documento ao qual ele se
refere é o Plano de Ação de
Emergência, solicitado ao Mu-
nicípio em dezembro do ano
passado pelo Instituto Águas
Paraná, que monitora as bar-
ragens e que deu prazo de 24
meses para que seja providen-
ciado esse plano. NO destaque, a placa que estava faltando

DIVULGAÇÃO
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Felicidades!
Margarete Terluk, Cris

Lombardi Ferreira Medeiros,
Fabio Fernandes, Neilor
Almeida, Gabriele Nunes,
Ademir Silva Dias, Thiago
Lemos, Odair Andrade e

Leandro Navarro.

In Concert I
Olha só que baita programa para a sexta-feira dia 22 de

fevereiro. Às 19h, você vai mergulhar num mundo mágico com o
espetáculo Clássicos In Concert, um musical com 130 figurinos.

In Concert II
E, às 21h30, tem Abba Experience In Concert, no mesmo
local: Teatro Municipal de Cascavel. Ainda dá tempo para
você comprar ingressos na mesma poltrona e viver uma

experiência inesquecível. Informações e ingressos:
mantovanipromocoes.com.br.

Show Rural I
Cascavel vira vitrine

nacional na próxima
semana. Se você quer ver de
perto o Show Rural e não
está a fim de enfrentar o
trânsito, a pedida é ir ao

parque no domingo, aberto
para visitação.

Show Rural II
Se for pela manhã,

consegue participar da
missa celebrada pelo
arcebispo Dom Mauro
Aparecido dos Santos.

Agito
Ah, e se gosta de agito,
as casas noturnas de

Cascavel fervem durante o
Show Rural, então separa

aquela roupinha bonita, dê
um trato nos cachos e boa

balada!

Flash Back
Você pode recordar o

melhor da música dos anos
70, 80 e 90 no evento

Apaixonados por Flash Back,
que a NYX Eventos promove
dia 23 de fevereiro. A NYX

fica na Rua Rio da Paz,
2.615, em Cascavel.

O mago da culinária André

Luiz Fernandes registra um

lindo pôr do sol no Marco

das Três Fronteiras

O “parabéns” especial de hoje
vai para Rodrigo de Paula, que
assopra mais uma velinha

Tem sempre alguém   com o achômetro ligado, o
opinômetro afinado   e o venenômetro  abastecido.

DIVULGAÇÃO
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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

 � SBT

 � RECORD

Em “Espelho da vida”, Cris/Julia
confronta Dora. Hildegard garante a
Madre Joana que fará de tudo para
manter Danilo longe de Julia. A Guardiã
aconselha Margot. Sheila avisa a
Isabel sobre a festa para o elenco do
filme na fazenda de Alain. Isabel
manipula Priscila para participarem da
festa de Alain. Mariane convida
Marcelo para acompanhá-la à festa.
Abigail e Zezé tentam encontrar um
namorado para Gentil. Ana conversa
com Flávio e Margot sobre o diário de
Julia. Dora se insinua para Otávio.
Eugênio confronta Padre Luiz.

Hildegard garante
que fará de tudo
para manter Danilo
longe de Julia

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

Malhação
Márcio beija Pérola, que se revolta contra o

rapaz. Paulo se preocupa ao ver Márcio desaba-
fando com Flora. Tarcísio expõe sua mágoa para
Rafael, e afirma que comprará o terreno da ONG
por um valor abaixo do pedido pelo primo. Aman-
da incentiva os alunos a pensar em um plano para
salvar a ONG. Solange sente calor, mas se preo-
cupa quando Jade insinua que faz frio em sua sala.
Leandro tem uma ideia para ajudar Rafael.

Verão 90
Herculano elogia a comida de Janaína. João

ajuda Manu a decorar o texto. Lidiane conta a
todos que Herculano foi seu parceiro em um fil-
me de pornochanchada e ele retira Manu do
elenco de seu filme. Janaína e Herculano se bei-
jam. Candé avisa a Mercedes que Quinzinho
escolheu Nicole Ferraz para apresentar o princi-
pal programa da PopTv. Jerônimo detona o filme
da máquina fotográfica de uma fã de João, com
fotos do irmão e de Manu juntos. Janaína oferece
seus serviços de cozinheira para Herculano e a
equipe de cinema. Jerônimo pede emprego a
Tutano, que pergunta ao rapaz se ele tem cora-
gem de participar de um assalto.

O sétimo guardião
Tobias desconfia de que Leonardo esteja

envolvido com Rita de Cássia. Robério deixa

Judith. Maltoni estranha a ausência da ferida de
padre Ramiro. Lourdes é atropelada por Olavo.
Ypiranga e Scarlett contratam Fabim para ficar
à frente da loja que pretendem abrir. Gabriel anun-
cia aos guardiães que convidou padre Ramiro
para integrar a Irmandade. Marilda confronta
Valentina sobre as mudanças de Eurico.

Teresa
Teresa diz a Fernando que tem muita curio-

sidade em saber o que de tão importante ele tem
para lhe dizer. Ele diz que só queria desculpar-se
pela maneira grosseira com que sua mãe a tra-
tou. Chega Oriana e furiosa pergunta a Teresa o
que ela faz sozinha com Fernando. Teresa diz
que só queria agradecer por tê-la convencido a
viajar com Arthur. Oriana acusa Teresa de ser
uma golpista, e que se tem problemas com Ar-
thur, que os resolva sozinha com ele, e não colo-
que os olhos em outro homem, muito menos em
seu filho, pois se o fizer saberá do que ela é
capaz. Teresa informa seus pais sobre sua via-
jem à Europa com Arthur. Mariano presenteia
seu pai com um automóvel. Aída sente orgulho
da atitude de Mariano por ter presenteado seu pai
antes mesmo de ele ter seu próprio veículo.
Mariano pergunta a Teresa se desistiu do divór-
cio. Ela culpa Mariano por sua decisão.

As aventuras de Poliana
Roger pede para ver as joias. Guilherme

puxa assunto com Jefferson, tentando retomar
a amizade. Marcelo e João chegam em casa
e encontram a sala toda revirada. Roger pre-
senteia Verônica com um colar comprado de
Waldisney. Roger diz para Guilherme ficar de
fora do jantar, mas ele insiste em participar e
convida Raquel. Os acionistas chegam para o
jantar. Luísa conta para Poliana que irá vender
alguns dos quadros da casa para conseguir
dinheiro. Débora, em casa, implica com João,
que a desafia e diz que “nenhum homem aguen-
taria uma mulher como ela”. Guilherme leva
Raquel para o jantar com os acionistas e Roger
fica furioso. Vinícius chega muito triste em casa.
João vai à casa de Poliana desabafar sobre a
briga com Débora. Sr. Pendleton chega de sur-
presa para a reunião secreta de Roger.

Jesus
Barrabás entrega um saco de moedas para

Temina. Cláudia e Cassandra comentam so-
bre Petronius e Madalena. Judas Tadeu fica
satisfeito ao ver Helena prestando atenção nas
palavras de Jesus. Temina pede para Noemi
encontra-la na Fortaleza Antônia. Tiago Menor
se mostra enciumado com a aproximação en-
tre Shabaka e Mirian. Helena conversa com
Cláudia e fala do reencontro com Tadeu. Tiago
Menor decide aceitar a relação entre Mirian e
Shabaka. Simão sente falta de Laila. Petronius
se abre com Helena.
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PALAVRAS CRUZADAS
horóscopo

Á
ri

es

Você tem ideias concretas, especialmente para
os seus projetos. A sorte estará do seu lado em
todas as suas aplicações. Você está em melhor
forma. Coma mais vegetais.

To
ur

o Este é o momento para reivindicar seus direitos.
Não se empolgue tão rapidamente, pois seus es-
forços não terão resultados. Uma oportunidade
de se divertir tiraria você da rotina. É bom para
recarregar as suas baterias.

G
êm

os

Sua cabeça está nas nuvens e sua mente ausente
o está ajudando a fugir da rotina. Ideias estão
surgindo e você será tentado a agir muito prema-
turamente e sem medir as suas forças de antemão.
Um pouco de moderação é necessária!

C
ân

ce
r Seus pensamentos são mais claros e é hora de

tomar uma decisão relacionada a um compromis-
so em longo prazo. Uma debilidade no sistema
digestivo será sentida, seria bom dinamizar seu
organismo. Pratique algum esporte!

Le
ão

Você terá a oportunidade de mudança e de man-
ter a sua distância. Escape sem se sentir culpado.
Você precisa ficar sozinho na calma completa para
recarregar suas baterias. Seus processos men-
tais exigem descanso.

V
ir

ge
m Você recebe reconhecimento e fortalece os seus

laços. Você vai gastar muita energia, o que vai
esgotá-lo. Tire um tempo para respirar. Você pre-
cisa disto para manter a eficácia.

Li
br

a

Este dia vem sob o signo da família e dos grupos.
Essa é a melhor maneira de recarregar as bateri-
as. Seu estado emocional está dirigindo sua vita-
lidade mais do que o habitual. Olhe para os outros
e tente se comunicar.

E
sc

or
pi

ão Concentre-se em estabilidade e em autoconfian-
ça hoje, consolidando as coisas especialmente
no aspecto familiar. Sua impaciência para sair da
rotina o está deixando imprudente. Trate suas
articulações com cuidado.

S
ag

it
ár

io Você vai colher os frutos dos esforços que fez no
mês passado. Isso é algo para se comemorar! Um
sentimento interno de bem-estar vai permitir que
você coloque um grande número de ideias em
ordem. A serenidade vai fazer você mais forte.

C
ap

ric
ór

ni
o Não tente ser algo que você não é. Seja ver-

dadeiro, sem falsos pretextos. Você será ca-
paz de acompanhar o ritmo imposto indireta-
mente a você pelas pessoas ao seu redor. Ser
útil lhe dará energia.

A
qu

ár
io Você vai decididamente banir as suas preocupações

para tirar o máximo da vida, tanto quanto possível. Dei-
xe que outras pessoas entrem na sua vida! Você invo-
luntariamente pressiona demais. Você precisa de re-
pouso e exercício, comece uma atividade esportiva.

 P
ei

xe
s

Você tem razão em não acreditar em rumores. Evite
se molhar. O clima úmido é muito prejudicial para
você. Cuide-se para não pegar um resfriado.
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 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Fábio Donegá

 As forças de segurança do trân-
sito têm um novo aliado na fiscali-
zação de veículos furtados e rouba-
dos. Nessa quarta-feira (30), a PRE
(Polícia Rodoviária Estadual) de
Cascavel deu início a testes com o
novo sistema de identificação, que
a partir de agora será feito com te-
lefone celular, por meio de um apli-
cativo chamado Its Cam, que lê a
placa do veículo e informa na hora
se há registro de sinistro.

Vinculado à Secretaria de Segu-
rança Pública Estadual, o aplicati-
vo já é usado em Curitiba. Em Cas-
cavel, a tecnologia chegou em de-
zembro para a Polícia Militar e para
a Guarda Municipal.

Segundo a polícia, o aplicativo é
eficiente e tem ajudado na recupe-
ração de veículos e nas abordagens
a carros irregulares.

De acordo com o 3º sargento
Edson França, da PRE, a operação
serviu para os policiais aprenderem
a operar o aplicativo e deve estar
100% implantado em 30 dias. “É
um sistema que vai favorecer mui-

APLICATIVO lê a placa do carro e alerta na hora se há sinistro

 VEÍCULO 2017 2018
AUTOMÓVEL 129.663 134.651
MOTOCICLETA 29.896 30.586
CAMINHONETE 19.267 20.115
CAMIONETA 8.658 9.270
MOTONETA 8.289 8.428
CAMINHÃO 8.130 8.222
SEMIRREBOQUE 5.122 5.188
REBOQUE 4.496 4.748
CAMINHÃO TRATOR 3.640 3.739
UTILITÁRIO 2.334 2.643
ÔNIBUS 964 1.023
MICRO-ÔNIBUS 478 515
CICLOMOTOR 348 349
MOTOR CASA 54 54
TRATOR DE RODAS 54 56
TRICICLO 53 52
TRATOR MISTO 18 18
SIDE-CAR 11 11
TRATOR DE ESTEIRA 9 9
TOTAL 221.484 229.677

AUMENTO DA FROTA
EM CASCAVEL

Sorria, você está
sendo filmado!

EM TESTE
O sistema foi licenciado para que

as forças de segurança testassem.

O prazo vai até abril, quando a

empresa detentora da tecnologia

espera firmar convênio com o

governo do Estado e então liberar

o acesso a todas as corporações.

 8 mil veículos a mais na cidade
A frota de Cascavel só que cresce. Apenas de carros, houve incremento de

4.988 veículos em 2018. Ao adicionar motocicletas, camionetes, motonetas e
outros automotores, o aumento é de 8.193 veículos em apenas um ano. Os

dados são do Detran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná) e, apesar de o

aumento ser considerado “tímido”, é significativo devido à grande frota já

existente na cidade, numa média de 1,34 pessoa por carro.

De acordo com o gerente da divisão de Fiscalização de Trânsito da Cettrans

(Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito), Alex Sandro Vitório, a
única saída é investir em educação e restrição de tráfego. “A tendência é

sempre aumentar a frota e isso pode gerar mais acidentes, então o órgão de

trânsito tem trabalhado para tentar diminuir o fluxo e veículos na região

central. Temos o estacionamento regulamentado e há restrição a veículos de

grande porte, além de investimentos em ciclovias e transporte coletivo. Com as

pessoas usando o transporte alternativo, vai desafogar o trânsito”.

to o serviço policial. O mesmo apli-
cativo está sendo pensando para,
futuramente, identificar veículos
com multas... agora chegando à
Polícia Rodoviária Estadual, vai per-
mitir a identificação e a captura dos
veículos irregulares também nas ro-
dovias estaduais”.
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Giro da
Violência

Acusado de estupro
Um rapaz de 17 anos foi preso na
tarde dessa quarta-feira (30) acusado
de estupro seguido de roubo ocorrido
na madrugada no Bairro Cascavel
Velho, em Cascavel. De acordo com o
delegado do Grupo de Diligências
Especiais, Thiago Teixeira, o jovem
nega o estupro. Ele disse que foi até
um vizinho da vítima para cobrar uma
dívida de drogas, mas ele acionou a
Polícia Militar. Na fuga, o jovem
invadiu a casa da vítima e furtou o
celular. A mulher contou que o rapaz
permaneceu várias horas na residência,
violentou-a e roubou seus pertences. O
jovem foi encaminhado ao Cense
(Centro de Socioeducação). A vítima foi
encaminhada ao IML (Instituto Médico
Legal) para exames de corpo delito.

Tombo de moto
Duas pessoas ficaram feridas ao caírem
de uma motocicleta no Contorno
Oeste, em Cascavel, perto da BR-467,
na tarde dessa quarta-feira (30). De
acordo com os socorristas, o condutor
perdeu o controle da direção e os dois
caíram na margem da pista. O piloto
da motocicleta foi encaminhado ao
hospital por terceiros, antes mesmo da
chegada do Siate, já o passageiro da
moto sofreu algumas escoriações, mas
recusou encaminhamento.

Acidente grave
Um motociclista ficou em estado grave
no fim da tarde de terça-feira (29)
após bater de frente em uma
camionete Saveiro na marginal da BR-
277, no Bairro Esmeralda, em Cascavel.
Com o impacto da colisão, os dois
veículos ficaram bastante destruídos.
Valdir Antônio Formenton, de 57
anos, fraturou a perna esquerda e
sofreu contusões no joelho esquerdo e
no braço, além de escoriações pelo
corpo. Ele foi encaminhado para o HU
(Hospital Universitário). Já o
motorista do carro não se feriu. A
ocorrência foi registrada pela PRF
(Polícia Rodoviária Federal).

 Foram presos na
terça-feira (29) em El
Dorado, no Mato Gros-
so do Sul, Maicon Tei-
xeira Hupaul, de 30
anos, e Kelly Sabrina
Costa de Araújo, de 24,
acusados pelo homicí-
dio de Vitória Crislaine
Lopes, de 16 anos,
ocorrido dia 29 de de-
zembro passado. A Po-
lícia Civil havia identifi-
cado os dois e obtido
mandado de prisão
poucas horas depois
do crime, mas eles fugiram da ci-
dade, passaram um tempo em Foz
do Iguaçu e depois foram para o
Mato Grosso do Sul.

Segundo a polícia, os dois assu-
miram a autoria do crime. “Houve
esforços de órgãos de segurança
pública do Paraná e do Mato Gros-
so do Sul para que eles fossem cap-
turados. A investigação foi muito ro-
busta e, ao indiciá-los como respon-
sáveis pelo crime, eles assumiram
e deram detalhes de como tudo
aconteceu, inclusive o motivo, o que
alinhou com o que já havia sido apu-
rado pela investigação”.

Segundo a delegada Mariana
Vieira, Maicon contou que não ha-
via um alvo definido e que sua in-
tenção era apenas “dar um susto”

Casal confessa
assassinato

no pai de Vitória. Isso porque hou-
ve uma briga entre vizinhos por cau-
sa de som alto. À polícia, Maicon
confessou ter adquirido a arma al-
gum tempo antes justamente por
causa desses desentendimentos.

A delegacia não revelou detalhes
sobre o depoimento de Sabrina, que
estaria na garupa da moto no mo-
mento do homicídio. Os dois vão res-
ponder por homicídio consumado
contra a adolescente e homicídio
tentado contra os pais da menina.

Os acusados Maycon e Kelly
estão detidos no cadeião da 15ª
Subdivisão Policial, onde permane-
cerão à disposição da Justiça.

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Polícia Civil

DUPLA foi presa no Mato Grosso do Sul após força-tarefa da

polícia dos dois estados

RELEMBRE
Vitória Crislaine Lopes, de 16 anos, foi morta a tiros na noite do dia 29 de
dezembro na Rua Ademar de Barros, no Bairro São Cristóvão, em Cascavel.
A garota e os pais voltavam de um aniversário a pé quando foram
surpreendidos por duas pessoas em uma moto. O piloto tinha um revólver
e disparou várias vezes contra a família. O pai, de 36 anos, e a mãe, de 42,
foram socorridos. Vitória não resistiu ao ferimento e morreu antes mesmo
de o socorro chegar. A família era de Alagoas, de onde chegou há três meses.
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Cascavel tenta ser sede dos
Jogos Escolares Nacionais

Maior competição estudantil do
País, os Jogos Escolares da Juventu-
de, fase nacional dos Jogos Escola-
res, mudaram o formato de disputa
desde a edição passada, quando
adotou pela primeira vez etapas re-
gionais, que em 2018 foram realiza-
das em Natal (RN), Manaus (AM) e
Joinville (SC) e definiram os classifi-
cados do basquete, futsal, handebol
e vôlei para a fase nacional. Para
2019, Cascavel pleiteia ser uma das
sedes regionais da competição.

Para isso, na última segunda-
feira, na Acic (Associação Comerci-

al e Industrial de Cascavel), lideran-
ças ligadas ao esporte cascavelen-
se participaram de uma videocon-
ferência com representantes do
COB, que desde 2005 organiza dos
Jogos Escolares da Juventude.

A carta de encargos foi discuti-
da na videoconferência, que deta-
lhou, elucidou dúvidas e apresen-
tou o custo de R$ 250 mil para o
Município assumir ao apresentar a
carta de interesse ao COB. Segun-
do os organizadores dos Jogos, o
evento está previsto para a sema-
na do feriado de 7 de setembro.

CONCORRÊNCIA
A Fase Regional 3 dos Jogos
Escolares da Juventude será
disputada entre delegações de
Paraná, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, São Paulo, Minas
Gerais, Espírito Santo, Goiás e
Mato Grosso. No ano passado, a
cidade de Joinville (SC) foi sede
dessa regional e voltou a se
candidatar para este ano. Poços
de Caldas (MG) também
manifestou interesse. Há um
prazo para inscrição e seleção e
Cascavel tem poucos dias para
apresentar a carta.

O encontro na Acic contou com a presença dos vereadores Carlinhos
Oliveira, Pedro Sampaio e Serginho Ribeiro, da Comissão de Cultura
e Esporte da Câmara de Vereadores; do presidente e do diretor de
Políticas de Esportes e Lazer da Fundação Municipal de Cultura e

Esporte, Léo Mion e Daniel Scalco, respectivamente; e do diretor de
Esporte e Lazer da Secretaria de Cultura e Esporte, Cleber Fonseca,

que responde pela pasta durante as férias do secretário Ricardo
Bulgarelli. A reunião também contou com representantes de entida-
des e instituições de Cascavel que representam os empresários e

comerciantes da rede hoteleira e de restaurantes.

Estado paga a conta
Presidente da Comissão de Esporte e
Cultura da Câmara de Vereadores,

vereador Carlinhos Oliveira acredita que
“vale a pena sediar o evento, uma vez

que as delegações utilizarão
hospedagem, alimentação, combustíveis
e serviços, gerando divisas para a cidade
num momento de recessão do País, além

de divulgar a cidade”. Carlinhos
manifestou-se a favor lembrando que este
custo (R$ 250 mil) pode ter a contribuição

do Estado do Paraná.

Praticamente sem reservas, mas com fôlego extra no
campeonato. Assim está a equipe Max Bebidas/
Interlagos na Copa Palotina Esportes/Mercado
Samara de Terrão. O time da Max divide a vice-
liderança da competição com os Amigos do Hulk e
a Uefa, todos com 6 pontos, mas em vantagem nos
critérios de desempate. Neste domingo, o
compromisso será com o 10º da classificação, o
Frutana Alumine, às 10h30. Já o líder isolado, o
Treme Terra, com 9 pontos, enfrenta o Mercado
União (6º) às 8h30, no primeiro jogo do dia. Os
demais duelos de domingo são: Amigos do Hulk x
Meninos da Vila (9h30), Águia x JG Construções
(11h30), Amigos do Jabá x Tchau Brigado
(12h30) e Uefa x Recanto Colmeia (13h30).

No encontro

ASSEPAR
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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, 31 DE JANEIRO DE 2019

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Jair Siqueira dos Santos e Sidneia Elisangela Aparecida Scariot

2- Moisés Grespan e Viviane Carla Costa

3- Tiarles Gustavo dos Santos Vaz e Mariane Merino

4- Elissandro Vantuir de Carvalho e GIsele da Rosa

5- Paulo Henrique Dalpra Ferreira e Jheineffer Isabel Bortolotto

6- José Eduardo Peretti e Gabriele Moraes de Oliveira

 Depois de superar no último fim
de semana a média de gols da ro-
dada inaugural, com 66 registros
de bola na rede contra 63 da aber-
tura do competição, os artilheiros
do 9º Campeonato de Futebol Suí-
ço Chácara Fardoski terão missão
de dar mais trabalho ainda aos ano-
tadores de gols neste sábado, pela
4ª rodada do torneio – a 2ª rodada
foi cancelada.

Serão 12 partidas neste fim de
semana: Bozo x Fercaus (15h), Ba-
rão AP x União (16h), Brunetto/Far-
doski x EC 7 de Setembro (17h) e
Cascavel AP x DRS Construtora (18h)
no campo 1; Gênesis x Real (15h),
Sindvel x Airtec (16h), Pé de Cana x
Farmácia Saúde (17h) e 27ª IEQ x
Status (18h) no campo 2; e VIP x
Amigos do Guarujé (15h), AGV/Tana-
to x Vidraçaria EB (16h), Bernardos
x Lolla (17h) e Maximus Pizzaria x
Roberto Diesel (18h) no campo 3.

Na classificação geral do campeo-
nato, EC 7 de Setembro, Barão AP, VIP
Sports, Brunetto, Maxximus, Fercaus,
Sindvel e AGV têm seis pontos, com
duas vitórias em dois jogos. Desses
times, Brunetto e 7 de Setembro due-

Pontaria certeira na Fardoski
larão neste sábado, valendo a lideran-
ça isolada do Grupo C.

Individualmente, o atleta Giovan-
ni Benicio Braz, da Barão AP, é o
destaque da competição, com 7

gols. Ele marcou quase a metade
dos 15 gols de sua equipe até ago-
ra. A segunda posição na lista de
artilheiros é dividida por três atle-
tas que têm 4 gols cada.

Alunos e pais de atletas da
academia Dojo de Cascavel
estiveram reunidos nesta semana
para organizar a viagem para o
Campeonato Brasileiro de Karatê
Tradicional, que será realizado em
João Pessoa (PB) este ano. Os
convocados foram: Gabriel
Pimentel, Maycon Pimentel,
Pedro Vinícius, Luiza Rimoldi,
Pablo Ribinski, Luís Henrique,
Wesley Maziero, Julio Tofoli,
Hudson Campos, Adelino
Júnior, João Carlos e Volmir
Maziero. Eles receberam o
chamado da Federação
Paranaense na última semana.

DOJO SHOTOKAN
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PLACAR DE ONTEM

PARANAENSE
Operário ?x? FC Cascavel
Cianorte ?x? Maringá

Toledo ?x? Paraná Clube
Foz do Iguaçu ?x? Cascavel CR

Londrina ?x? Rio Branco
Athletico ?x? Coritiba

PAULISTA
Corinthians ?x? Red Bull
Ponte Preta ?x? Mirassol

Oeste ?x? Palmeiras

GAÚCHO
Veranópolis ?x? Internacional

N. Hamburgo ?x? Caxias
Avenida ?x? Aimoré
Pelotas ?x? São José

CARIOCA
Portuguesa ?x? Vasco
Americano ?x? Volta Redonda

Fluminense ?x? Madureira

PAULISTA
17h Novorizontino x Botafogo
18h45 São Bento x São Caetano
19h15 Bragantino x Santos
21h São Paulo x Guarani
21h Ferroviária x Ituano

  GAÚCHO
19h Juventude x B. de Pelotas
21h15 Grêmio x São Luiz

   CARIOCA
16h Bangu x Cabofriense
20h Botafogo x Resende

   MINEIRO
20h Boa Esporte x Cruzeiro

    BAIANO
21h30 Vitória x Jacuipense

   COPA DA ITÁLIA
18h Internazionale x Lazio

    COPA DO REI
18h30 Girona x Real Madrid

JOGAM HOJE

Bote fora de casa
O futebol cascavelense deu orgu-

lho ao torcedor na noite de ontem,
na 4ª rodada da Taça Barcímio Sucu-
pira Jr, a primeira do Paranaense de
Futebol 2019. O FC Cascavel surpre-
endeu o favorito Operário em Ponta
Grossa, por 1 a 0, e o Cascavel CR

venceu o jogo de seis pontos contra
o Foz do Iguaçu por 2 a 0, na terra
das Cataratas.

Com os resultados, ambas as Ser-
pentes seguem na briga por uma
vaga na semifinal. O detalhe é que as
duas equipes de Cascavel têm agora

duas vitórias em quatro jogos, e to-
dos os triunfos foram fora de casa.

De olho na próxima fase, entre-
tanto, tentarão comemorar junto ao
seu torcedor neste fim de semana, na
penúltima rodada da 1ª Taça. O Fu-
tebol Clube Cascavel receberá o Foz
do Iguaçu no sábado, às 20h, e o
Cascavel Clube Recreativo receberá
o Maringá no domingo, às 17h, am-
bos no Estádio Olímpico Regional.

Ontem, nos Campos Gerais, o técnico Paulo Foiani novamente apostou em quem vinha em alta no
elenco e outra vez modificou a equipe titular. Desta vez, Tocantins, autor do último gol na vitória
(3 a 1) sobre o Londrina na rodada passada, saiu jogando no lugar de Maranhão, que havia sido
titular contra o Tubarão, depois de ter entrado bem contra o Athletico (0 a 0). Mateusinho, no
ataque, e João Carlos, na lateral-direita, também ganharam oportunidade no 11 inicial contra o
Operário, enquanto Bahia e Everton foram para o banco. Tocantins (foto), aos 45min do
primeiro tempo, novamente de fora da área, fez o gol da vitória em Ponta Grossa. Agora, depois
de dois jogos seguidos como visitante, o Futebol Clube Cascavel retorna para casa, onde receberá
o Foz do Iguaçu neste sábado, às 20h, pela 5ª e penúltima rodada da 1ª Taça.

Em Foz do Iguaçu, o técnico Lorival Santos
também modificou sua equipe em relação à
rodada anterior, na qual perdeu (2 a 0)
para o Operário em Ponta Grossa. Desta
vez, o centroavante Michel perdeu lugar
para Pedro Igor, enquanto Ronaldo entrou
para povoar o meio de campo na esquerda
no lugar do volante Castro. Com isso, Djair
jogou mais centralizado na metade do
gramado e teve mais liberdade, com
Everaldo também mais recuado do ataque.
Apesar das mudanças no meio campo pra
frente, foi o zagueiro Cristiano (foto, camisa
6) quem abriu a contagem no placar, logo
aos 15min, aproveitando de cabeça o
rebote do goleiro. No segundo tempo,
também aos 15min, Djair chutou de primeira
da entrada da área para marcar o segundo
do Futebol Clube Cascavel, que domingo
voltará para casa após duas rodadas como
visitante para receber o Maringá, às 17h,
no Estádio Olímpico.
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