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Incêndio em
barracão
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O Corpo de Bombeiros de Cascavel foi acionado no final da tarde
de ontem para conter as
chamas que se alastraram em um barracão no
Reassentamento São
Francisco. O local servia
como abrigo para ordenhar as vacas do rebanho e possuía muito
feno de silagem.
Vizinhos ajudaram a
combater as chamas
até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros que controlou o fogo.
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Esforço para votar a reforma

AGÊNCIA BRASIL

Com o prazo cada vez mais apertado para ter novas regras já a partir das eleições de 2018, o presidente em exercício da Câmara dos
Deputados, André Fufuca (PP-MA),
fará nesta semana um esforço
para colocar as propostas de reforma político-eleitoral em votação.
Contra o avanço das propostas há,
pelo menos, dois fatores: o feriado de Sete de Setembro, que deve
esvaziar a Casa, e as divergências
e falta de consenso entre as lideranças partidárias.

“A gente não está com expectativa de paralisação. Ao contrário. Tivemos a sessão do Congresso nos
últimos dias, que inviabilizou a sessão da Câmara. Porém, temos o projeto de semana que vem pautar reforma política. Inclusive, convocando sessão para segunda, para terça e quarta, para podermos colocar
adiante essa questão. É uma questão que a sociedade está ansiosa,
o Congresso tem que mostrar uma
resposta e nós iremos tentar na próxima semana”, afirmou Fufuca.

Passeio sobre
duas rodas

De bicicleta, uma multidão percorreu, na
manhã de ontem, um percurso de 8,5
km por várias ruas de Cascavel. O 15º
Passeio Ciclístico, promovido pelo 6º
Batalhão de Polícia Militar, já é tradicional
e atrai famílias inteiras. Houve sorteio de
brindes e muita recreação.

z Pág. 24

Atraso em obra do PDI

P ropostas
Para vigorarem já nas próximas eleições, as propostas de emenda
à Constituição com temas da reforma política precisam ser votadas
nas duas Casas e promulgadas pelo presidente do Congresso, Eunício Oliveira, até 7 de outubro, um ano antes das eleições.
Na Câmara, duas propostas aguardam análise do plenário. Uma
delas prevê a adoção do sistema majoritário de votação - o chamado
distritão - para os cargos de deputados em 2018 e 2020, e o voto
distrital misto a partir de 2022, além da criação de um fundo público
de financiamento de campanhas.

As obras do Parque Linear do Bairro Morumbi, que integram o PDI (Plano de Desenvolvimento Integrado), estão com 10
dias de atraso no cronograma. O secretário de Planejamento, Fernando Dillenburg, diz que não há razões para o atraso,
já que não choveu nesse período. A empresa responsável será notificada para colocar o cronograma em dia.

z Págs. 04 e 05
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“Se tiver uma prova
contra mim, renuncio
ao meu cargo”.

Valdir Rossoni, chefe
da Casa Civil suspeito
de envolvimento em
corrupção na
Operação Quadro
Negro.

VERDE E AMARELO
Desde sexta-feira (1), o Hoje News circula com
uma fita verde e amarela na capa, numa referência à
Semana da Pátria. E assim será durante toda a semana, em reverência aos 195 de Independência do
Brasil. Apesar dos problemas que o País atravessa, o
brasileiro ainda vibra ao ouvir nosso belo Hino Nacional, ao ver a Bandeira ser hasteada e tremular as cores verde e amarela no alto de um mastro.
Nas comemorações que acontecem desde
sexta-feira em Cascavel, é possível observar no
semblante de estudantes e professores o amor
a Pátria ainda vívido. O amor ao País se revela
em atos e, por isso, precisamos agir para que
nossa Nação volte a ser reconhecida como um
dos países mais importantes do mundo, ser respeitada como sempre foi.
Nosso comportamento como cidadãos precisam
refletir o civismo, defesa de certos valores e preservação da harmonia.
Nosso verde e amarelo não deve se resumir apenas à Seleção Brasileira de Futebol. É bem verdade que o time comando por Tite nos incentiva a amar
ainda mais nosso País e, em plena Semana da Pátria, entra em campo já classificada para mais um
jogo válido pelas Eliminatórias da Copa 2018, que
acontece na Rússia.

NOTAS
zMaria da Penha

zDoação de órgãos

Em reunião ordinária do
Conselho da Mulher de
Cascavel na Prefeitura,
a pauta foi a Lei 6.742 de
21 de agosto de 2017 de
autoria do Presidente do
Legislativo, Gugu Bueno
(PR), que estabelece as
diretrizes de atuação da
Patrulha Maria da Penha.
Como autor do projeto,
Gugu Bueno ressalta que é
de extrema relevância se
investir mais em prevenção
do que em tentativas
de reparação.

O Paraná iniciou a
campanha de
conscientização sobre a
importância da doação e
transplante de órgãos: o
Setembro Verde. Neste mês,
o Sistema Estadual de
Transplantes promove
ações para destacar o tema
junto à sociedade em
parceria com hospitais,
regionais de saúde e as
quatro Organizações de
Procura de Órgãos (OPOs)
de Curitiba, Cascavel,
Londrina e Maringá.

O FC Cascavel,
que voltou a
vencer ontem,
assumiu a
liderança da
Taça FPF e
segue rumo à
Série D do
Brasileirão.
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R$ 25 milhões Giro Político
em 90 dias

politica@jhoje.com.br

Uniformes para atletas

São três meses para
que a Prefeitura arrecade uma bolada de dinheiro. A previsão é que
venham aos cofres públicos R$ 25 milhões
com o Refic, que é programa que dá possibilidade à população que
tem débitos com a prefeitura de pagar as suas
dívidas e com desconto.
O período já começou
na sexta-feira, mas a movimentação foi fraca, já
que todo bom brasileiro
deixa para a última hora
e a intenção dos 90 dias
é justamente que o cascavelense aproveite o
13º salário para pagar
essas dívidas. Se esse
dinheiro todo entrar, vai
aliviar e muito a administração municipal.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Fábio Donegá

A prefeitura de Cascavel vai licitar uma empresa para
confecção de uniformes padronizados para os atletas
da Secretaria de Esporte e Lazer. A abertura será dia
19 deste mês. O valor máximo é de R$ 307.084,50.

Serviços no teatro
Também será licitada
uma empresa para
prestação de serviços
técnicos profissionais de
operação de sistema de
sonorização e
iluminação para o Teatro
Municipal de Cascavel. A
abertura ocorrerá no dia
19 deste mês, às 14h31.
O valor máximo previsto
é de R$ 43.101,00.

Motofrete
BRAGA CÔRTES diz que
inciso vetado retirava a
intenção de todo o o projeto

Lei
A Lei do Refic terá um anteprojeto para alteração,
que deverá ser analisado pelo Legislativo nesta semana. É que o projeto foi alterado pelos vereadores,
retirando praticamente todos os descontos sob multa. “Vetamos esse inciso, que acaba retirando a intenção de todo o projeto, e voltamos para o texto anterior, que dá desconto de 90% com relação a multas.
Conversamos com os vereadores, explicamos o porquê do veto e das alterações e acreditamos que eles
vão entender”, espera o secretário de Assuntos Jurídicos, Luciano Braga Côrtes.
Resta saber se vão mesmo, já que da primeira vez
o texto era o mesmo e foi alterado.

Vereadores e Cettrans se
reuniram, na sexta-feira,
para discutir o serviço de

transporte de pequenas
cargas. O encontro contou
também com a participação
de empresários do ramo. As
leis e decretos municipais
relacionadas aos
motofretes e mototaxis
seguem a legislação
federal, porém preveem
itens adicionais, tais como
a cor das motos e
diferentes prazos para
vistorias. Os empresários
vão elaborar uma minuta
com as principais
reivindicações da categoria
e os vereadores vão
analisar o que pode ser
melhorado na lei.

EXPECTATIVA
A expectativa é para o desfile de quinta-feira, em
comemoração ao Sete de Setembro. A chegada do
fogo simbólico está marcada para 8h30. Às 9h,
ocorre o desfile Cívico-Escolar-Militar, que será
realizado entre a Praça do Migrante e a Rua
Marechal Cândido Rondon. Ao meio-dia, a semana
da Pátria será encerrada.
z O repórter Marcelo Canellas esteve na manhã de
sexta-feira entrevistando o prefeito Paranhos sobre
a polêmica licitação do lixo na gestão passada.
z O material deve ir ao ar em outubro na revista
eletrônica Fantástico e mostrará problemas também
em outras cidades.
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O gigante chamado PDI
Falta de fiscalização

N

a entrevista de
hoje, nossa
reportagem ouviu
o secretário de
Planejamento de Cascavel,
Fernando Dillemburg. Na
pasta desde o início do ano,
o secretário explana a
respeito dos prejuízos e das
“bombas” deixadas pela
antiga gestão, graças ao
gigante chamado PDI. O
contrato firmado com o BID é
de 56 milhões de dólares.
Metade que o município já
está pagando, metade que
vai ser pago futuramente. A
corrida é contra o tempo
para terminar as obras
previstas até o fim de 2018,
quando termina o contrato.

“A Avenida Brasil é um cartão postal da
cidade. Tivemos dificuldade com a maneira em que se estava cuidando da obra.
Os fiscais são os mesmos que estão na
Avenida Barão do Rio Branco hoje, mas
não havia uma cobrança e uma orientação de como eles deveriam agir. Os aditivos de prazo e de valor precisam ser analisados para depois dizer se pode ou se
não pode fazer. Hoje, quem faz isso é o
secretário e o prefeito. Na obra da Brasil,
a decisão era tomada pelo próprio fiscal.
Não permitimos isso. Não permitimos que
uma obra seja feita antes de ser analisada, porque se autoriza, depois tem de pagar. Fazemos reuniões semanais com as
empresas, que são comunicadas do que
nós pretendemos. Seria leviano dizer se
está certo ou errado esse gasto de R$ 20
milhões a mais que o previsto na Brasil,
porque não fazíamos parte do governo.
Porém, se tivesse sido discutido antes,
talvez tivesse gastado menos, encontrado uma maneira de negociar. Na Avenida
Barão vamos ter um aditivo de no máximo 8% do valor. Na Brasil, foram investidos 50% a mais do que se deveria. A obra
de R$ 41 milhões foi para R$ 65 milhões”.

O motivo do aditivo
“Na Avenida Barão do Rio Branco, quando
a empresa foi fazer o friso do asfalto, que é
tirar aquela camada de cima, constatou
uma umidade que se não resolvida diminuiria a vida útil da pavimentação. E foi
necessário retirar toda essa camada, fazer
uma drenagem que não estava prevista”.

Faltou planejamento
“Eu sempre digo isso, que faltou planejamento no que foi executado. Maior prova:
os terminais. A Avenida Brasil está pronta,
mas não podemos colocar os ônibus para
circularem ali porque o Terminal Oeste não
está pronto. Não podemos colocar o transporte na Barão porque terminamos o Terminal Leste, mas o Noroeste está em construção. O projeto apresentado ao BID pre-

via a construção de um terminal por ano
desde 2014, e o último em 2017. Todos eles
começaram a ser construídos em 2017. Se
isso não é falta de planejamento, eu não
sei o que é. Uma obra prevista para cinco
anos, 20% dela devem ser executados por
ano. Devíamos ter assumido a gestão com
60% da obra pronta. Assumimos com 40%
apenas, sendo o restante para se fazer em
dois anos. Um presente deixado de bandeja para nós”.

Cobrança
“A empresa que está executando o Parque
Linear do Bairro Morumbi está com 10 dias
de atraso no cronograma. E estamos notificando para que ela recupere o tempo perdido. Não choveu para que o serviço parasse. O fiscal avisa que está atrasada a obra,
e depois de quatro avisos notificamos para
que a empresa ou coloque mais gente para
fazer ou apresente alguma solução, para
que isso seja resolvido porque não vamos
dar aditivo futuramente. Não é uma briga
com a empresa, é nossa função para que se
tome ciência do atraso”.

Ônibus na Brasil
“Isso é a minha opinião, como cidadão e
não como secretário. Eu não teria deixado os ônibus na Brasil. Fui um dos engenheiros responsáveis pela construção do
Calçadão e acreditava, realmente, que já
estava na hora de reformar. Mas eu teria
pesquisado as alternativas. O projeto do
PDI é um bom projeto. Mas eu contrataria uma empresa de consultoria especializada em transporte. Os profissionais
daqui da Prefeitura são extremamente
competentes. Mas nenhum tem uma formação específica para isso. Acredito que
talvez não precisava ter gastado tanto
dinheiro. Mas, falando como secretário,
assumimos a gestão com um contrato
para ser cumprido até fim de 2018.”

Ganhos na Brasil
“A população ganhou muito com a Avenida Brasil. A ciclovia, por exemplo, que

muitos utilizam. E o looping de quadra,
que a maioria critica, mas o que está certo
nós precisamos assumir que está. O objetivo do PDI é melhorar o transporte público e para isso foi feita a pista exclusiva na
esquerda. Se você segue de carro na segunda faixa, como fazer o retorno? E mesmo que houvesse essa possibilidade, se
acumulariam os carros que vão da segunda pista para fazer o retorno e provavelmente parariam na frente do ônibus, o que
torna a pista exclusiva inútil, e ainda acumularia os carros que precisam atravessar a Avenida. Além de tudo, existe agora
uma pista para pedestres e uma para ciclistas. A chance de ocorrer um atropelamento sem essa medida seria muito grande. Então, é uma questão de segurança”

Sistema de R$ 1 milhão
“Haverá um sensor que se a fila ficar muito
comprida, o semáforo lê e fica mais tempo aberto. É onde vamos gastar mais de
R$ 1 milhão. Isso porque a antiga gestão
comprou semáforos de última geração,
mas o sistema operacional para isso é
de oito anos atrás. Cortou para gastar
menos, mas tem coisa que não tem como
deixar de fora. Se deixarmos isso, o sistema não vai funcionar, inclusive é isso que
faz funcionar a onda verde, por exemplo.
Mas ainda não acertamos isso porque
estamos negociando preço”.

O que falta
“A licitação da Tancredo Neves está para
sair. Modificamos o projeto inicial e vai
ter retorno. Isso porque a Tancredo não
tem ruas que cruzam como a Brasil. Essa
é a maior obra, deve levar 11 meses. Estamos com o Terminal Leste pronto, o Noroeste em andamento, o Oeste que as
obras vão começar e o Sudoeste, que já

foi publicado aviso de licitação. Além disso, o Parque do Morumbi, que já começou a ser construído e as obras de pavimentação: a extensão em 600 metros da
Rua Presidente Kennedy para que ela chegue às faculdades; outra ligação da Rua
Ipanema até a Rocha Pombo, para facilitar o acesso ao Bairro Floresta. Tudo isso
precisamos terminar até fim de 2018”.

Aeroporto
“A Câmara de Vereadores já
aprovou o empréstimo de
R$ 18 milhões com a Secretaria de Estado de Desen-
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Fábio Donegá

volvimento Urbano. Vamos fazer uma licitação para duplicar a via de acesso ao
aeroporto e construir um estacionamento para 400 veículos e outra concorrência para fazer o pátio de aviões em frente
à obra do Terminal de Passageiros, pátio
com capacidade para três aviões de grande porte. Além disso, vamos fazer mais
duas licitações. Uma para usar o dinheiro que sobrou da antiga empresa que estava na obra do terminal, e queremos fazer uma concorrência esse ano ainda
para continuidade da construção e no
ano que vem o prefeito Paranhos vai
assinar um novo convênio, de aproximadamente R$ 16 milhões, e aí a empresa que ganhar vai terminar toda a
obra. Queremos inaugurar esse terminal
até o fim de 2018”.

Aeroporto regional
“Uma obra não exclui a outra. O aeroporto regional é um planejamento para ficar
pronto daqui uns 15 anos. Enquanto isso,
precisamos do nosso aeroporto, temos
que dar condições para as pessoas, e também para que as empresas e as indústrias invistam aqui. Não podemos ficar isolados, porque até que o Aeroporto Regional fique pronto, é esse que já existe que
nós vamos usar. Muito se fala na pista, se
o dinheiro usado não daria para construir um novo. Não daria. E graças a esses
investimentos temos empresas de olho no
aeroporto de Cascavel, temos a possibilidade de trazer mais voos”.
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obras vão começar e o Sudoeste, que já

foi publicado aviso de licitação. Além disso, o Parque do Morumbi, que já começou a ser construído e as obras de pavimentação: a extensão em 600 metros da
Rua Presidente Kennedy para que ela chegue às faculdades; outra ligação da Rua
Ipanema até a Rocha Pombo, para facilitar o acesso ao Bairro Floresta. Tudo isso
precisamos terminar até fim de 2018”.

Aeroporto
“A Câmara de Vereadores já
aprovou o empréstimo de
R$ 18 milhões com a Secretaria de Estado de Desen-
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Fábio Donegá

volvimento Urbano. Vamos fazer uma licitação para duplicar a via de acesso ao
aeroporto e construir um estacionamento para 400 veículos e outra concorrência para fazer o pátio de aviões em frente
à obra do Terminal de Passageiros, pátio
com capacidade para três aviões de grande porte. Além disso, vamos fazer mais
duas licitações. Uma para usar o dinheiro que sobrou da antiga empresa que estava na obra do terminal, e queremos fazer uma concorrência esse ano ainda
para continuidade da construção e no
ano que vem o prefeito Paranhos vai
assinar um novo convênio, de aproximadamente R$ 16 milhões, e aí a empresa que ganhar vai terminar toda a
obra. Queremos inaugurar esse terminal
até o fim de 2018”.

Aeroporto regional
“Uma obra não exclui a outra. O aeroporto regional é um planejamento para ficar
pronto daqui uns 15 anos. Enquanto isso,
precisamos do nosso aeroporto, temos
que dar condições para as pessoas, e também para que as empresas e as indústrias invistam aqui. Não podemos ficar isolados, porque até que o Aeroporto Regional fique pronto, é esse que já existe que
nós vamos usar. Muito se fala na pista, se
o dinheiro usado não daria para construir um novo. Não daria. E graças a esses
investimentos temos empresas de olho no
aeroporto de Cascavel, temos a possibilidade de trazer mais voos”.
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A UNIOESTE obteve três
notas máximas, segundo o
Guia do Estudante

Cursos com nota máxima
A Unioeste (Universidade Estadual do Oeste), que tem sua reitoria em Cascavel, alcançou três notas máximas em cursos, na avaliação do Guia do Estudante (GE), uma
publicação da Editora Abril. Recebem a nota máxima os cursos de
Pedagogia (campus Cascavel), História/Licenciatura (campus Marechal Cândido Rondon) e Secretariado Executivo (campus de Toledo).
Dezesseis cursos de universidades estaduais receberam a nota
máxima (5 estrelas) . Além da Unioeste, obtiveram a nota cursos da
UEL (Londrina), UEM (Maringá) e
UEPG (Ponta Grossa).
Em 2016, foram dez cursos com
nota máxima e 94 considerados
muito bons nas sete instituições
estaduis. A publicação é considerada referência para vestibulandos, que utilizam o ranking como
uma das fontes para escolha de
curso e universidade.

“Essas avaliações comprovam
o avanço na qualidade dos cursos ofertados nas universidades
estaduais. Um mérito de toda a
comunidade acadêmica, dos nossos professores e também dos
investimentos constantes em in-

fraestrutura feitos pelo Governo
do Estado para garantir o melhor
desempenho das atividades desenvolvidas diariamente”, ressaltou o secretário da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior,
João Carlos Gomes.

N ovidade
A novidade nesta edição é a inclusão dos cursos de Licenciatura, que
anteriormente não eram avaliados. Com isso, quatro cursos de graduação
entram pela primeira vez no Guia do Estudantes. O curso de Pedagogia era
a única licenciatura avaliada pelo GE.
Além da avaliação de instituições de ensino superior públicas e privadas do país, a edição traz dicas e informações sobre profissões. O Guia
não trabalha com os padrões de avaliação oficiais utilizados pelo Ministério da Educação (MEC) mas é uma das publicações mais conceituadas do país, editada há mais de 20 anos pela Editora
Abril, com dados obtidos junto às coordenações de
mais de 30 mil cursos de instituições
públicas e particulares.
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Ônibus poderão
ser adaptados
As mudanças impostas ao sistema viário de Cascavel devido as
obras do PDI (Plano de Desenvolvimento Integrado) ainda estão longe de um final e muita coisa ainda
será modificada. Uma delas será a
pista exclusiva para circulação de
ônibus, na parte central das avenidas Brasil, Barão do Rio Branco e
Tancredo Neves, que obrigarão os
veículos a terem portas do lado
esquerdo. Alguns terão portas de
ambos os lados.
Mas, como isso irá acontecer? A
maior parte dos ônibus do ônibus
que terão portas do lado esquerdo
deve ser comprada no momento da
substituição de parte da frota, mas
há também a possibilidade de adaptação dos veículos seminovos.
De acordo com Alsir Pelissaro,
presidente da Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e Trânsito), Alsir Pelissaro, os coletivos
seminovos e que estiverem de acor-

ARQUIVO

Alguns ônibus do transporte
COLETIVO terão portas
de ambos os lados

do com as normas da companhia
poderão, se as empresas que operam o sistema quiserem, ser adaptados para que possam circular nos
corredores exclusivos.
Boa parte dos veículos, no entanto, deixará a frota já que a legislação determina que ônibus com
mais de dez anos de fabricação não
podem fazer o transporte coletivo.
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Articulados

Os ônibus articulados, que no
passado chegaram a circular em
Cascavel, definitivamente não
voltam a operar na cidade e por
uma razão econômica. “Gastam
muito combustível, os cuidados
com eles são maiores e os custos
operacionais muito acima dos
pandrons e convencionais”,
explica Pelissaro.

Segundo Pelissaro, a Viação
Capital, uma das duas empresas
que operam o sistema, deve comprar ou adaptar 17 ônibus com portas em ambos os alados. Isso porque além de circular pelos corredores exclusivos das avenidas,
eles também circularão em outras
vias. Já a empresa Pioneira deverá comprar 26 novos ônibus.
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ATIVIDADES da Semana da Pátria
ocorrem em Cascavel desde sexta-feira

Semana da Pátria
movimenta colégios
A Semana da Pátria, iniciada na
sexta-feira (1), movimentou escolas
e comunidades durante o fim de
semana. Na tarde de ontem, um
desfile aconteceu no distrito de Rio
do Salto. O prefeito Leonaldo Paranhos acompanhou o ato cívico.
Para o prefeito, é preciso resgatar o civismo, amar a Pátria sem
olhar para as mazelas, as coisas
erradas que têm acontecido no País
ultimamente. “Temos que olhar para
a nossa história máxima, temos que
olhar para aquilo que significa o Brasil, porque só se defende algo quando a gente ama, quando a gente confia e quando a gente tem fé”, diz.
As ações da Semana da Pátria
tiveram início ainda pela manhã
com a recepção do fogo simbólico,
acendimento da pira e execução do
Hino Nacional no Território Cidadão
do bairro Interlagos. A programação
terá sequência nesta segunda-feira com hasteamento da Bandeira
Nacional na Escola Municipal Luiz
Vianey Pereira, no Jardim Maria de
Lourdes, e Colégio e Faculdade Itecne, no Bairro Coqueiral.
Amanhã as atividades cívicas
acontecem na Escola Municipal

Edison Pietrobelli - CAIC II – do Bairro Santa Cruz. Já na quarta-feira
será a vez dos alunos da Escola
Municipal Adolival Pian, do Bairro
São Cristóvão, pararem para comemorar a Semana da Pátria.

DESFILE

O encerramento oficial da Semana da
Pátria será com um Desfile-EscolarMilitar programado para as 9h da
próxima quinta-feira (7).
Aproximadamente oito mil pessoas
participarão do ato cívico que
acontece na Avenida Brasil. Neste
ano, o Brasil comemora 195 anos de
independência.

“Só se defende algo quando a gente ama, quando
a gente confia e quando a gente tem fé”.
Prefeito Leonaldo Paranhos
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Beto “importou”
dor de cabeça
A imagem do governador Beto
Richa ficou extremamente arranhada na semana que passou,
após os escândalos dos desvios
da educação se tornar manchete
em todo o Brasil. O delator Eduardo Lopes de Souza, dono da construtora Valor, acusou Richa, o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano e o chefe da
Casa Civil, Valdir Rossoni, de participarem do esquema que pode
ter desviado R$ 20 milhões do
caixa da Secretaria de Estado da
Educação (Seed).
O problema com a imagem de
Beto Richa vai ganhar um capítulo
a mais nas próximas semanas,
outra vez em rede nacional. O governador pode ter “importado” de
Cascavel uma nova dor de cabeça.
É que na semana passada o repórter Marcelo Canellas, da revista eletrônica Fantástico, da TV Globo, desembarcou em Cascavel com uma
missão específica: levantar informações sobre a suspeita de direcionamento da milionária licitação do
lixo, um dos últimos atos da gestão do ex-prefeito Edgar Bueno.

DIVULGAÇÃO
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Problemas
As denúncias contra o governador foram
reveladas pela RPC e fazem parte de uma
delação premiada que o dono da construtora
fez ao Ministério Público Federal (MPF). A
construtora recebeu pelo serviço - mas não
concluiu - de obras em seis escolas estaduais
que atenderiam mais de 6 mil alunos em
várias cidades do Paraná. O dinheiro teria
abastecido o caixa 2 da campanha de
reeleição de Beto Richa. O governador,
em nota, negou as acusações.

Edgar é cumprimentado pelo governador BETO RICHA sob o olhar de Valdir Rossoni
Isso pode respingar diretamente no governador porque
hoje Edgar faz par te do time de
primeiro escalão do Governo do
Paraná. Ele é o secretário de Assuntos Estratégicos. Apesar de
a licitação do lixo não estar ligada diretamente ao governo

paranaense, o fato de Edgar
compor a equipe de Beto, faltamente vinculará sua imagem
ao governador.
No mês passado, o Ministério
Público denunciou todos os integrantes da Comissão de Licitação
por improbidade administrativa.
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Os perigos
dentro de casa
É na infância que a curiosidade
é ainda mais latente e provoca inquietação nas crianças. A fase das
descober tas dos pequenos, no
entanto, esconde vários perigos. É
neste momento que os pais precisam acionar o alerta e evitar graves acidentes.
Um projeto de extensão do
HUOP (Hospital Universitário do
Oeste do Paraná) sobre acidentes
domésticos na infância traz uma
estatística preocupante. Segundo
a coordenadora do projeto, Claudete Gomes de Faria, 22% dos internamentos no hospital durante todo
o ano de 2016 foram ocasionados
por acidentes que ocorreram dentro de casa. Segundo ela, esta foi
a principal causa de internações no
ano passado. “São muitos casos
e na maioria deles de traumas.
Quando as crianças são encaminhadas para o HUOP o caso já é
grave e geralmente precisa de cirurgia”, relata.
De janeiro a dezembro de 2016
foram registrados 1.742 internamentos envolvendo bebês e crianças, e destes 384 ocorreram por
acidentes domésticos. A faixa etária mais atingida é dos cinco aos
dez anos. “É nessa fase que eles
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TRAGÉDIAS QUE ALERTAM
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Fábio Donegá

Um dos casos mais recentes
e ressaltado no projeto foi o da
menina de quatro anos que sofreu um acidente no parquinho
de uma creche em Cafelândia.
Ela estava em um balanço e ficou com o pescoço preso no suporte do brinquedo. Você deve
estar se perguntando: mas o
acidente foi na escolinha e não
em casa, por
que entrar

na estatística? Segundo Claudete,
quando a criança passa o dia todo
na creche ou CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) e sofre
qualquer acidente, este é considerado doméstico, já que passa a
maior parte do dia neste local.
O acidente deixou uma sequela
irreversível à criança. Ela permanece em estado vegetativo e será encaminhada a um hospital em
Brasília (DF) para que os familiares e a vítima aprendam a

conviver com as limitações.
“Isso é muito grave e os pais
ou responsáveis precisam
sempre estar atentos”, diz a
coordenadora.
Outra situação foi de um
menino que engoliu uma pilha
e o material derreteu em seu
organismo, gerando uma lesão
no esôfago que lhe fez enfrentar o centro cirúrgico. Até que
recebesse alta, foram 13 dias
de tratamento no HUOP.

E nsinamentos

estão mais peraltas, brincam mais,
e é também quando os acidentes
mais acontecem”, conta uma das
colaboradoras Osmarina Matias.
As quedas e traumas são as
causas de internamentos mais comuns. Somente em 2016 foram
333 internações por conta desse
problema. Na lista estão ainda asfixia, engasgamento e sufocação,
intoxicação e envenenamento, queimaduras, choque elétrico, mordida
de animais e afogamento.

Como EVITAR?
No projeto, um panfleto foi elaborado e entregue à comunidade para evitar que
as estatísticas engrossem. Para que não ocorram traumas e quedas, por exemplo,
é indicado sempre ter grade protetora e observar a altura da cama ou berço da
criança. Não deixar que crianças e bebês subam em bancadas e mesas, nem que
fiquem sozinhas em cima de camas e móveis. As colaboradoras pedem ainda que
produtos tóxicos e medicamentos não fiquem ao alcance de crianças, evitando
assim intoxicação e envenenamento. Nas tomas, sempre é bom usar protetores.

COLABORADORAS MOSTRAM
imagens de crianças que sofreram algum
tipo de acidente doméstico

MAIOR AINDA
O tema até então não
apresentava índices. O
número divulgado, que já é
expressivo, pode ser ainda
maior. Isso porque os dados
foram captados apenas
entre os internamentos no
HUOP, que são de alta
complexidade, sem contar
as crianças que passam pela
UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) Pediatria, em
Cascavel. “Até tentamos
fazer essa contabilidade,
mas é praticamente
impossível, até porque não
há este controle na
unidade”, diz Claudete.

Uma ideia adotada por uma rede de
escolas do Rio de Janeiro, mas que saiu
de Cascavel. A escritora do livro infantil A
nova missão de Alertina, Shirley Fonseca,
criou dois personagens para contar uma
importante história. Com uma panela e
um litro de álcool, denominados Alertina
e Altino, a autora mostra os perigos
escondidos dentro de casa e onde cada
objeto deve ser armazenado, sempre
longe das crianças. O livro foi lançado em
2012 e neste ano ganhará uma releitura.
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e ressaltado no projeto foi o da
menina de quatro anos que sofreu um acidente no parquinho
de uma creche em Cafelândia.
Ela estava em um balanço e ficou com o pescoço preso no suporte do brinquedo. Você deve
estar se perguntando: mas o
acidente foi na escolinha e não
em casa, por
que entrar

na estatística? Segundo Claudete,
quando a criança passa o dia todo
na creche ou CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) e sofre
qualquer acidente, este é considerado doméstico, já que passa a
maior parte do dia neste local.
O acidente deixou uma sequela
irreversível à criança. Ela permanece em estado vegetativo e será encaminhada a um hospital em
Brasília (DF) para que os familiares e a vítima aprendam a

conviver com as limitações.
“Isso é muito grave e os pais
ou responsáveis precisam
sempre estar atentos”, diz a
coordenadora.
Outra situação foi de um
menino que engoliu uma pilha
e o material derreteu em seu
organismo, gerando uma lesão
no esôfago que lhe fez enfrentar o centro cirúrgico. Até que
recebesse alta, foram 13 dias
de tratamento no HUOP.
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estão mais peraltas, brincam mais,
e é também quando os acidentes
mais acontecem”, conta uma das
colaboradoras Osmarina Matias.
As quedas e traumas são as
causas de internamentos mais comuns. Somente em 2016 foram
333 internações por conta desse
problema. Na lista estão ainda asfixia, engasgamento e sufocação,
intoxicação e envenenamento, queimaduras, choque elétrico, mordida
de animais e afogamento.

Como EVITAR?
No projeto, um panfleto foi elaborado e entregue à comunidade para evitar que
as estatísticas engrossem. Para que não ocorram traumas e quedas, por exemplo,
é indicado sempre ter grade protetora e observar a altura da cama ou berço da
criança. Não deixar que crianças e bebês subam em bancadas e mesas, nem que
fiquem sozinhas em cima de camas e móveis. As colaboradoras pedem ainda que
produtos tóxicos e medicamentos não fiquem ao alcance de crianças, evitando
assim intoxicação e envenenamento. Nas tomas, sempre é bom usar protetores.

COLABORADORAS MOSTRAM
imagens de crianças que sofreram algum
tipo de acidente doméstico

MAIOR AINDA
O tema até então não
apresentava índices. O
número divulgado, que já é
expressivo, pode ser ainda
maior. Isso porque os dados
foram captados apenas
entre os internamentos no
HUOP, que são de alta
complexidade, sem contar
as crianças que passam pela
UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) Pediatria, em
Cascavel. “Até tentamos
fazer essa contabilidade,
mas é praticamente
impossível, até porque não
há este controle na
unidade”, diz Claudete.

Uma ideia adotada por uma rede de
escolas do Rio de Janeiro, mas que saiu
de Cascavel. A escritora do livro infantil A
nova missão de Alertina, Shirley Fonseca,
criou dois personagens para contar uma
importante história. Com uma panela e
um litro de álcool, denominados Alertina
e Altino, a autora mostra os perigos
escondidos dentro de casa e onde cada
objeto deve ser armazenado, sempre
longe das crianças. O livro foi lançado em
2012 e neste ano ganhará uma releitura.

AÍLTON SANTOS
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A Família das tesouras

LAÇOS FAMILIARES se
mantém firmes e fortes na profissão
passada de pai para filho
Hoje, em mais uma capítulo da minado de “João Cabeleireiros”,
nossa série de reportagens so- no Bairro Alto Alegre, a realidade
bre os profissionais que diaria- era outra. Máquinas fotográficas
mente lutam contra tempo para em celular era algo impensável.
preservar o trabalho quaAlias, os telefones móse que da mesma forveis começavam a
ma de décadas atrás,
dar seus primeiros
“É tudo na
vamos mostrar o trapassos no Brasil.
minha vida, não
balho de uma família
João Passarime vejo fazendo
que desde 1996 “faz
nho de Oliveira inioutra coisa. Nasci
a cabeça” de muitos
ciou o salão sozicabeleireiro.”
cascavelenses.
nho, mas acabou
João Oliveira,
Na hora de postar
envolvendo toda a
proprietário do salão
uma selfie nas redes
família. “Conforme
sociais, muitos se preomeus filhos foram crescupam com a aparência,
cendo comecei a ensinamas quando a família iniciou os tra- los a trabalhar com a tesoura”, diz
balhos no estabelecimento deno- o patriarca da Família Oliveira.

Família unida
Hoje são três filhos, uma sobrinha e
João que se dividem nas funções de
barbeiro, cabeleireiro, manicure e
pedicure. Quando iniciou os trabalhos,
no entanto, o serviço era voltado
apenas para o cuidado dos homens,
mas com a inclusão das duas filhas nos
trabalhos, em 2002, o público feminino
passou a ser atendido.
Juciane Oliveira, a filha mais nova de
João, não esconde a admiração pelo
pai. “Já tem oito anos que trabalho
com meu pai, eu gosto da profissão e
ele me deu essa oportunidade, e estou
muito feliz aqui”, diz a manicure. Além
de resistir ao tempo na mesma
profissão, trabalhando juntos só
aumentou os laços de família.
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Decoração de
natal em outubro
A montagem da decoração natalina em Cascavel será iniciada
em outubro. Neste ano, a maior
parte dos enfeites será concentrada no calçadão da cidade, entre as ruas Antonio Alves Massaneiro e Sete de Setembro.
O trecho receberá a Vila do Papai Noel e para ficar ainda mais
próximo das crianças, o bom velhinho irá atendê-las em espaço aberto. A abertura de toda a programa-

ção prevista para o Natal 2017
será no dia 25 de novembro.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico já publicou quatro licitações para a decoração de Natal, incluindo materiais de iluminação e elétricos, balas e lança articulada que será utilizada para montagem e desmontagem da decoração. Além dessas, há outras cinco
licitações em andamento.
O investimento por parte do po-

der público para a decoração natalina está previsto em R$ 400
mil. Além das surpresas no calçadão, na Travessa Padre Champagnat e no entorno da Biblioteca Pública, enfeites natalinos serão estendidos ao paço municipal, Praça Wilson Joffre e Lago
Municipal.
 Reportagem: Romulo Grigoli

NOVA SEDE DO IPMC
A Prefeitura de Cascavel licita, nesta segunda-feira, a reforma de um prédio para sede
própria do IPMC (Instituto de
Previdência do Município de
Cascavel) no Município. O prédio que será readaptado é da
Prefeitura, onde funcionava o
setor de merenda escolar, na
Rua São Paulo.
O certame ocorre às 9h no Paço
e o valor máximo proposto pela administração pública é de aproximadamente R$ 802 mil. “A partir da
licitação e da escolha da empresa
vencedora, acreditamos que em
cerca de cinco meses a reforma
estará pronta”, afirma o presidente do IPMC, Alcineu Gruber.
Atualmente, o IPMC funciona em
um prédio locado e inapropriado, principalmente para os aposentados. “É
um sonho antigo nosso, o acesso
para os aposentados é muito difícil
onde estamos hoje, e no prédio novo
vai ficar melhor”, comenta.

 Reportagem: Tatiane Bertolino

ALCINEU
GUBER diz que
previsão para a
readequação é de
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Ajuda para reconstruir casa

 Reportagem: Romulo Grigoli

A família de Isaias Moretto enfrenta momentos de
dificuldades desde o incêndio que destruiu a casa onde
moravam no Jardim Veneza, na semana passada, no
terreno destinado àqueles que antes viviam em área
invadida no Jardim Gramado. Somente houve tempo
para que ele e a esposa retirassem os três filhos de
dentro da moradia de madeira. Todos os pertences da
família foram consumidos pelo fogo.
Diante do desespero do irmão, Sandra Moretto,
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pequena casa com nove metros quadrados, no terreno
do Jardim Veneza. Diversas pessoas, comovidas com
a tragédia prestaram ajuda, mas a família de Isaías
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GÁS LIBERADO no aterro sanitário é
transformado em energia

Produção de
energia do lixo
vai crescer 167%
A capacidade de produção de
energia no aterro sanitário municipal terá aumento de 167% com a
aquisição de dois novos geradores
movidos a biogás.
A ER BR – Energias Renováveis
foi contratada pelo município e receberá o valor de R$ 414 mil para
instalação dos equipamentos no
período de um ano.
Nas seis trincheiras onde diariamente são despejadas 250 tonela-

das de lixo, há 16 pontos que succionam o gás para geração da energia
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GERADORES

Entretanto, até que o sistema para
captação de gás seja adaptado e
os novos geradores entrem em
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de quatro meses.
Recentemente a prefeitura investiu
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 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Ailton Santos
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Fé, música e adoração a Deus
AÍLTON SANTOS

Um evento organizado pela Igreja Católica de Cascavel reuniu milhares de jovens de várias cidades
no Tuiuti Esporte Clube durante o
fim de semana. O Taborão 2017
reuniu jovens em adoração e oração. Em uma das músicas cantadas, os jovens diziam que sentir a
presença de Deus é como estar
“chapado” pelo Espírito Santo.
No local, os jovens encontravam além de personalidades marcantes da cultura católica, venda de ar tigos religiosos. O Padre
Jorge Ricardo Lindner, que comanda o Seminário São José,
comenta que o evento recebeu
cerca de três mil fiéis nos três
dias de Taborão. “Todas essas
pessoas vêm aqui em busca de
Deus, do Espírito Santo” diz.
A assistente administrativa
Ana Siqueira, diz que vem ao evento desde 2015 e sempre se emociona. “Saio daqui renovada, mudada, sou outra pessoa após o
evento, é muita benção, é milagre”. Vários shows musicais marcaram o evento e dentre eles hits
que animaram a festa de Deus e
levaram os fieis a animação, envolvendo-os com a religião.

SHOWS com músicas religiosas
marcaram o evento

SHOWS

O encontro é organizado pelo
movimento Tabor da igreja católica e
atrai pessoas até de outros estados,
além do Paraguai. O evento contou
com shows da banda Colo de Deus
e Tony Allysson e Diego Fernandes.
O encerramento aconteceu ontem
com uma missa solene.

EVENTO reuniu cerca de 3000 pessoas nos 3 dias
de Taborão

“É um pedaço do céu e da terra,
tudo isso aqui no Taborão”
Ana Carolina Siqueira, 22 anos

Áries
Touro

Dia 18 e 19

Você vai se dedicar mais ao trabalho,
principalmente depois do almoço. Estará com mais concentração nas tarefas e levará suas responsabilidades a
sério. Cor: bege
Pela manhã, peça conselhos a um familiar se estiver precisando de ajuda.
Se trabalha com algo ligado a diversão ou crianças, vai se dar bem nesta
noite. Cor: verde.

Gêmeos

horóscopo

Hoje, a sua atenção vai estar voltada
para a família, mas não deixe que isso
atrapalhe seu desempenho no trabalho. Se precisar de conselhos, procure um parente mais velho ou experiente. Cor: preto.

Câncer

14h15 e 15h30
Girolescas Narrativas com Cia. Girolê
19h
Tear: Pocket Show, com Teko Lacovic
20h
bate-papo
Poesia Contemporânea com
Douglas Diegues
9h às 12h e 14h às 17h
oficina
Escrita Criativa
18h30
Ares de Minas: Aldravas & Aldravias
Livro de poesia de
lançamento
Antonio de Jesus.
20h
Cancioneiro Latinoamericano com Tiago Rossato
Quarteto

Autores que integram o Projeto Livrai-Nos, de Cascavel

Que o Senhor te responda no tempo da
angústia; o nome do Deus de Jacó te
proteja! Do santuário te envie auxílio e
de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus
holocaustos.

Aproveite que terá maior facilidade para
se expressar e troque ideias com os
colegas. Em uma conversa à toa podem surgir boas ideias para ganhar
uma grana extra. Cor: marrom.
As finanças vão tomar grande parte do
seu tempo hoje. Além de rever seus
gastos e planejar os próximos passos
para equilibrar o orçamento, você também terá boas chances de ganhar dinheiro. Cor: laranja.
Você vai se sentir com mais disposição
hoje. Acredite no seu potencial e use
suas qualidades para se destacar no
trabalho, mostrando que é responsável e de olho aos detalhes. Cor: azul.

O ANJO MELAHEL
Quem nasce sob esta influência, é absolutamente correto, gosta de tudo colocado em ordem e nunca adia o que deve ser feito. Tem o
domínio da comunicação, expressa com clareza seus sentimentos, embora possa parecer
tímido e introvertido, num primeiro contato com
pessoas desconhecidas. Tem fortes premonições, sobre fatos que acontecem quando menos se espera. A filosofia espiritualista o atrai, é
um iluminado. Será audacioso, capaz de empreender expedições diferentes e perigosas e
executar trabalhos exóticos. Será um ecologista ativo, expert em plantas curativas. Terá extraordinária intuição para
conhecer os problemas das pessoas
ou seus segredos mais íntimos, ajudando-as através de seus conhecimentos
sobre os segredos das plantas.

Libra

Salmo 20:1- 4

10h
O Menino do Tambor com Palhaça Fuinha
Andreia Paris

D

Hoje, é melhor ficar na sua e cuidar
das suas tarefas sem pedir a ajuda de
ninguém. Confie mais na sua intuição e
fique de olhos bem abertos, pois alguém pode tentar te passar para trás
no trabalho. Cor: pink.
É hora de se concentrar nos seus sonhos e se esforçar mais para chegar
aonde deseja. Se precisar de ajuda,
conte com os amigos: eles estarão ao
seu lado para o que for preciso. Cor:
creme.

9h às 12h e 14h às 17h
Escrita Criativa
18h30
Delírios com Solivan Brugnara lançamento
20h
Guia de Leitura Rock com Gelson Bini

Dia 18 e 22

apo

oficina bate-p
9h, 14h
Guia de Leitura Rock com Gelson Bini
20h
Literatura, Cidades e Comunidades com Marcelino
Freire e Sérgio Vaz
mesa-redonda

AGENDAMENTO:
Com Lysiane, pelo telefone 3219-5465

Sagitário

Dia 18 e 21

Hoje, seu foco será a carreira. Trabalhe duro e mostre que é responsável,
assim, será mais fácil se destacar e
conquistar o reconhecimento que merece. Cor: creme

Capricórnio

Um dos convidados é o escritor
Marcelino Freire. Nascido em Sertânia,
PE. Viveu no Recife e, desde 1991,
reside em São Paulo. É autor, entre
outros, dos livros “Angu de Sangue”
(Ateliê Editorial) e “Contos
Negreiros” (Editora Record – Prêmio
Jabuti 2006). Criou a Balada
Literária, evento que, desde 2006,
reúne escritores, nacionais e
internacionais, pelo bairro paulistano da
Vila Madalena. No final de 2013,
publicou seu primeiro romance,
intitulado “Nossos Ossos” (Record),
publicado também na Argentina, pela
editora Adriana Hidalgo, e na França,
pela editora Anacaona, e com o qual
ganhou o prêmio Machado de Assis
2014 de Melhor Romance pela
Biblioteca Nacional.

9h45 e 14h
Momento do Pequeno Leitor
20h
Formação de Leitores e Multiletramento - palestra
com Gloria Kirinus
10h, 14h15, 15h30
Porongal com Cia ContaCausos
lançamento
18h30
Na ternura das horas com Tere Tavares

No trabalho, terá mais oportunidades
de se destacar se focar sua atenção
em negócios feitos com pessoas de fora.
Você estará confiante para tentar algo
mais arriscado. Cor: marrom.

Aquário

Dia 18 e 20

No trabalho, tenha cuidado com pessoas
que não conhece bem, pois pode ser passado para trás. Confie em sua intuição. Se
puder, trabalhe em casa, assim não terá
que se preocupar tanto. Cor: laranja.

Peixes
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Escorpião

9h45, 14h
Momento do Pequeno Leitor

ia 18 de setembro começa mais uma edição da Semana Literária
Sesc & Feira do Livro, tradicional evento que completa 36 anos.
A programação ocorre simultaneamente em 23 cidades do
Paraná. Em Cascavel, até o dia 22, o público poderá contar com
uma variada programação. Serão seis dias de muita leitura, lançamentos,
oficinas, mesa-redonda, contação de histórias e palestras, além da
exposição de vários títulos a preços especiais. A programação conta
com renomados nomes de autores nacionais e autores de Cascavel, que
integram o Projeto Livrai-Nos!, que estarão lançado suas obras.
O evento é gratuito e as escolas devem fazer agendamento prévio pelo
telefone, 3219-5465, com Lysiane.

O escritor
Solivan Brugnara
estará presente na 36ª
Semana Literária e Feira do
Livro do Sesc/Cascavel e vai
lançar o livro Delírios.
Durante o evento também
será apresentado o filme
curta-metragem A Dor é
Colorida, dia 21, às 18h30.

APRESENTAÇÕES
ARTÍSTICAS
Dia 18

LEITURA

A autora cascavelense Tere
Tavares fará o lançamento do
livro Na ternura das horas, dia
18, às 18h30.

Otto Pinz, Darlan Pareira, Jurandir Ricardo Parzianello, Michele Vininsk, Milton Miguel, Fer Frasson, Mariza Santana, Nelo Barros, Areovaldo
Sartorelli, Flavio Aquino, Mara Braun, Adelir Misturini, Agatha Mafra, Fernando Rodrigues, Will
Dornelese e Luciane Zornitta Rossi.

Leão

Uma semana
de LIVROS e de

Parabéns!

CONVIDADO

Marcelino Freire

VARIEDADES
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16 VARIEDADES

No trabalho, procure estabelecer parcerias com os colegas e verá que será mais
fácil dar conta das tarefas. Se trabalha
em sociedade com alguém, há chances
de fechar bons negócios. Cor: amarelo.
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N o velas
REDE RECORD • O

RICO E LÁZARO

DIVULGAÇÃO

Zac fica aliviado ao ver Lior indo embora. Belsazar
propõe uma luta contra Davi, filho de Daniel. Nabucodonosor conversa amigavelmente com os netos. Nitócris
trata Nabonido com grosseria. Elga afirma que se casará com Fassur. O sacerdote tenta se divertir com
uma prostituta. Matias pede perdão à Gadise. Asher
descobre que Joana está noiva de Zac. Malca diz aceitar que Joana se torne segunda esposa de Zac. Joana
pede para Matias largar o jogo. Amitis visita o bebê de
Lia. Arioque aconselha os filhos de Daniel a ficarem
longe de Belsazar. Asher leva presentes ao rei e é convidado por Beroso para ficar no palácio. Nebuzaradã
fica surpreso ao ver Asher no palácio.

Nebuzaradã fica surpreso
ao ver Asher no palácio
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Benê e Guto reatam a amizade e
as aulas de piano. Ellen aconselha Anderson sobre o relacionamento com
Tina. Dóris concorda em oferecer uma
bolsa de estudos para Ellen no colégio
Grupo, e Bóris comemora. Marta diz a
Lica que aceitou jantar com ela e Edgar.
Tina confessa a Ellen que está mal por
causa de Anderson. Tato sofre ao ver
Deco com Tonico. Guto exige que Samantha respeite Benê. Samantha sugere
que Clara pressione Guto. K2 ajuda Tato
a vender os salgados de Das Dores.
PEGA PEGA
Pedrinho diz a Rúbia que gostou
quando ela disse a Sabine que é sua
namorada. Rúbia avisa ao amigo que
eles terão que sustentar o falso namoro. Madalena consola Wanderley. Malagueta aconselha Agnaldo a usar os
documentos falsos e fugir de carro.
Domênico diz a Antônia que continua
investigando o caso por conta própria.
Cíntia avisa a Júlio que Agnaldo está
foragido. Timóteo combina com Canivete uma forma de entrar na casa de

Elza e Prazeres. Malagueta comunica
a Agnaldo que Wanderley foi preso. Ao
ver que está sendo seguido pela polícia, Agnaldo atira os dólares pela janela. Agnaldo se entrega ao ser interceptado pelo helicóptero de Eric.
NOVO MUNDO
Anna acredita que Thomas seja o
responsável pelo atentado contra Leopoldina. Greta insinua a Hilda que Diara é responsável pela piora do estado
de saúde de Wolfgang. Após a confusão na taberna, Egídio detém Hugo,
Licurgo, Germana, Elvira e Quinzinho.
Matias, Libério e Cecília libertam as
pessoas escravizadas por Sebastião.
Joaquim resgata Quinzinho e repreende Elvira. Matias e Luana se interessam um pelo outro. Hugo propõe
sociedade a Licurgo, Germana e Elvira na taberna.
A FORÇA DO QUERER
Zeca tenta explicar por que beijou
Ritinha, mas Jeiza o interrompe e afirma a Cândida que não quer mais saber
do rapaz. Abel cobra satisfações de
Edinalva sobre o comportamento de
Ritinha, e Nazaré repreende Zeca. Caio

e Simone tentam convencer Silvana a
retomar o tratamento para sua compulsão. Aurora comenta com Bibi que Elvira quer conhecer Rubinho. Joyce flagra Mira com Irene.
• SBT
CARINHA DE ANJO
Durante o jantar romântico, o delegado Peixoto diz que ele e Rosana
já podem começar a pensar em casamento. Dulce Maria conversa com
a mãe, Tereza, em seus sonhos e
conta que gostaria de crescer rápido
para entender o que se passa na cabeça de Cecília e Gustavo. Acontece a reunião de negócios na piscina
do hotel da rede de Noemia. A empresária insiste para que Gustavo e
Cristóvão tirem as camisas e fiquem
com roupa de banho. Juju mostra
para Emílio a entrevista que Dulce fez
com o Padre Fábio de Melo. A empresária aproveita que Verônica vai
pegar um brinquedo para comentar
com Gustavo e Cristóvão que a secretária é nova, mas possui celulites
e ela, mesmo sendo mais velha, não
tem nenhum buraquinho.

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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PALAVRAS CRUZADAS
SHOPPING JL
 Annabelle 2 - A Criação do Mal
Sala 1: Qui a Qua 14h30 - 17h (Dublado)
Sala 1: Qui a Qua 19h10 - 21h20 (Legendado)
 Emoji: O Filme
Sala 2: Qui a Qua 14h, 15h50, 17h40,19h30 (3D)
 Planeta dos Macacos: A Guerra
Sala 2: Qui a Qua 21h20 (Dublado-3D)
 Dupla Explosiva
Sala 3: Qui a Qua 14h20, 16h40, 19h (Dublado)
Sala 3: Qui a Qua 21h20 (Legendado)
 Bingo: O Rei das Manhãs
Sala 4: Qui a Qua 13h40

DIVULGAÇÃO

 A Torre Negra
Sala 4: Qui a Qua 15h50, 17h40, 19h30, 21h20

SHOPPING WEST SIDE
Bingo - O Rei das Manhãs
Sala 2: Qui a Qua 21h50
 A Torre Negra
Sala 2: Qui a Qua 15h45 - 19h50

DIVULGAÇÃO

 Emoji - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 16h - 21h10 (3D)
Sala 2: Qui a Qua 13h50 - 17h45

SOLUÇÃO ANTERIOR
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CRIANÇA
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MARIA e MILENA, xodó da vovó da Norma

1

É nome de mulher e
nome de homem. Ia
mas acabou não indo?

Charmosa que só, a pequena
VALENTINA
2 Quem inventou a fila?

Deserembaralhe o caminho e descubra
quem chegará primenrio ao bebedouro. Mas
atenção! Não deixe a torneira aberta! cuide da
água. Não desperdiçe.

VERA E GRASI FOTOGRAFIA

HELOISA ALMEIDA,
aproveitando bem a infância
3 Mantém sempre o mesmo
tamanho, não importa o peso?

Lápis na mão e vamos completar a cruzadinha.

RESPOSTA DA CHARADA: 1 - RESPOSTA: ISAIAS: ISA-IAS - 2 - RESPOSTA: AS FORMIGAS - 3 - RESPOSTA: A BALANÇA
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A linda Paula Boeff, na lente de LEILA LANG

gente@jhoje.com.br
AÍLTON SANTOS

A capitã Rafaela Tassi e o capitão Montanher, durante o 6o
Passeio Ciclístico do 15o Batalhão da Polícia Militar

Educação
Dias 20 e 21 de setembro
o setor de educação estará
bem movimentado. Ocorre o
VI Seminário dos Conselhos
Escolares da Rede Pública.
O evento será realizado no
Teatro Municipal de
Cascavel.

Literatura
Começa hoje, na
Biblioteca Pública Sandálio
dos Santos, mais uma
edição do evento Primavera
das Letras. A promoção é
Academia Cascavelense de
Letras, Secretaria da Cultura,
Biblioteca Pública
e Projeto Livrai-nos!
CESAR PILATTI.

Conexão Acic
Amanhã, ocorrerá a
primeira das quatro
palestras do Conexão Acic.
Será no Centro de
Convenções às 19h, com
exposição do maestro
João Carlos Martins.

Os médicos Márcio Couto, Jorge Luiz dos Santos e
Cláudio Kimura com a secretária da AMC, Solange de
Fátima Fretta, nova diretora da Amic

Bazar da Cáritas
O Lar Esperança abre suas
portas todo segundo
sábado de cada mês para
receber lindas peças de
roupas, a partir de R$ 1. O
evento é promovido pela
Cáritas. Chega lá, na Rua
Luiz Venturin, 802,
Claudete.

"Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos,
mesmo sabendo que, com as voltas do mundo, eles
acabam indo embora de nossas vidas."
Ariano Suassuna
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Sem espaço para improviso
Em discurso no Fórum Empresarial do Brics (grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do
Sul), o presidente Michel Temer disse ontem, em Xiamen, que no mundo atual “não há espaço para improvisação”. “Quem deseja prosperar
tem que fazer a lição de casa, tem
que se antecipar ao futuro”, afirmou
a uma plateia de empresários.
Ele voltou a citar a agenda de
reformas para “pôr em ordem as
contas públicas” e melhorar o ambiente de negócios no Brasil como
exemplos de modernização econômica com o objetivo de criar as condições para o crescimento sustentado de longo prazo. “O setor privado tem sido parceiro de primeira
hora nessa injeção de vitalidade
que temos aplicado no Brasil”.
Temer reiterou que o país está
aberto a novos investimentos. “É
um momento de otimismo, de retomada da economia, de multiplicação de oportunidades de negócios”,
disse. “Em um mundo marcado por
tendências protecionistas, o Brasil
reafirma, por palavras e ações, sua
adesão a uma economia global
aberta. Este é o momento certíssimo para investir no Brasil”.

P rojetos
Em seu quarto dia de viagens
à China, Temer voltou a apresentar os projetos de investimento
no Brasil, principalmente o pacote de concessões e privatizações de aeroportos, portos, rodovias e linhas de transmissão
recém-lançado pelo governo.

Temer está na China onde participa do Fórum EMPRESARIAL DO BRICS

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
Edmar Faber Balbinotti
Indianara de Fátima da Silva
João Victor Santos de Andrade
Izabela Agiala Cardoso
Alex Cardoso Del Santo
Andressa Luana Centenaro
Charles Elias de Oliveira
Jessica Celio Paranhos
Cleverson Francisco Vieira
Aline Cristina Bond Reis
Luiz Gustavo Vallin
Pâmela Thais Martins
Gerson Miotto Junior
Daiana Parize
Willian Clovis Bastian
Taise Mazurek
Bruno Aparecido Pereira
Tais Freitas Silva
Samuel Obregão
Daniele Cristina de Camargo Borges
Fabio Fernandes Theodoro
Camilla Fernanda Soares Buf
Luiz Fernando Lourenço Martini
Marina da Silva
Mauricio Roberto de Oliveira
Barbara Garbin Grotto
José Avelar Sampaio
Maria Zeli Maida
Marcos Pereira dos Santos
Fabiana da Silva Oliveira
Ermenson Silverio da Silva
Aline Kelly da Silva Tomacheski
Kideomar Conceição da Silva
Meridiana Patricia dos Santos Queiroz
Alex Sander de Lima Oliveira
Lemaira Aparecida Ribeiro
Thiago Henning
Eliane Batista dos Santos

Anderson Rauta
Danielle Fabiane de Paula

Luiz Antonio Carvalho Bento
Deise Cristina Wronski

Gamaliel Liborio da Silva Pinto
Josiane Aparecida Machado

Jurandir Pedro Jacinto
Salete Ferreira

José Valdemil
Angelica Rodrigues de Oliveira

Ricardo Luis da Silva
Liliane Ramos de Oliveira

Julio Cesar Silva da Costa
Aline Mensh Pompeu da Silva

Carlos Ricardo Junior
Denise Carneiro Camilo

Adenilson Luciano da Silva
Veridiane Cristina Matimiano

Celso Morais
Janete Aparecida dos Santos

Lucas Bartzik
Raquel aparecida Olik

Paulo Alexandro Gonzaga
Roseli Aparecida de Carvalho

Alex Becher Monteiro
Leticia dos Santos Laureano

Julien Felipe Semim
Alexia Marina Stormoski

Antonio Rubilar Vieira Arrosi
Jessica Silva Possera

Adriano Inacio dos Santos
Patricia Claro de Oliveira

Cleber Cisnei Catão
Bruna Maria Strapasson

Rafael Moura
Tatiane Faria de Paula

Diginei Pinto Januário
Sonia Rosa dos Santos

Luis Gabriel Fagundes
Myara Soares de Abreu

Rafael Cardoso Del Santo
Arieli Casturino Heinemann

Eloi Bonazza
Marcia Regina Ortega

Rafael Berlato
Julieine Ternopinki

Edson Henrique Mudrek Alzemon
Jessica Kauana Hoffmann

Jeferson Rodrigo Zierhut
Jéssica Dayane Machado de Souza

Marcos Medina
Leila Terezinha de Moura

Douglas Fernando Machado de Souza
Patricia Aparecida Pfeifer de Oliveira

Ronaldo Aparecido Gomes Marques
Bárbara Ramos

José Raimundo de Jesus Santos
Edinete Lima Felix

Valdecir Domingues
Laiz Guaita dos Santos

Ricardo Vagner Ferreira
Renata Aline dos Santos

Adelcio Padilha Maister
Sonia Jissélia Moreira

Ubaldo Silva
Josiane Ratz Moretto dos Santos

Tadeu Languer
Sonia Regina Ferreira

Cleyton Antonio de Oliveira
Alexya Cruz Costa

Fernando Ronsani
Flavia Rosa do Nascimento.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 04 de setembro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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MACONHA, COCAÍNA E REVÓLVER

A Polícia Rodoviária de Cascavel apreendeu, em Lindoeste, 7 kg de
cocaína, 10 kg de maconha e 1 revólver 357, arma de calibre
restrito. A mercadoria estava dentro de um Siena, com placa de
Erechim, Rio Grande do Sul. Um homem foi preso. Ele afirmou à
polícia não ter conhecimento da droga e da arma que estavam no
veículo. A apreensão ocorreu na noite de sábado, e o preso, de 44
anos, foi encaminhado à 15ª SDP (Subdivisão Policial).

Matou a cobra e mostrou o pau
FOTOS: AÍLTON SANTOS

Uma situação inusitada envolveu
um senhor de 55 anos e uma cobra
jararaca, que ele chamou de “sogra”,
na tarde de ontem, em Cascavel.
O caso ocorreu no Rio Melissa,
onde ele estava pescando. “Fui
pegar a bolsa que estava do meu
lado e percebi a cobra. Foi quando
ela me atacou”’, conta a vítima,
João Carlos Gomes.
“Matei a sogra, agora vou levá-la
junto”, brincou o homem. Ele levou
uma picada no dedo, foi socorrido pelo
Siate e encaminhado ao Hospital
Universitário de Cascavel. E levou a
jararaca junto para o hospital.

E A DANADA da jararaca foi junto com a vítima
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

HOMEM foi encaminhado para atendimento no HU

AÍLTON SANTOS

Dois CASOS
No fim da tarde, mais um caso de picada de
inseto foi registrado no Bairro Pioneiros
Catarinenses, em Cascavel. Um homem foi
picado na perna por uma cobra, que não
aparentava ser venenosa. Ele foi encaminhado
ao HU pelo Siate. O que chamou a atenção
foi a quantidade de lixo em frente à
residência, em um terreno baldio. Muito
entulho em frente à vegetação, o que auxilia
na proliferação de animais peçonhentos.

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Um rapaz, de apenas 19 anos, foi preso por estar embriagado e
causar um acidente na BR-369 em Cascavel. O acidente ocorreu na
madrugada de ontem. O rapaz saiu da pista e bateu o Strada que
conduzia em uma lombada eletrônica, no Núcleo Industrial do Bairro
Morumbi. A Polícia Rodoviária Federal fez o teste do etilômetro no
rapaz, que apontou 0,69 miligramas de álcool, mais do que o
permitido. Ele relatou à polícia que dormiu ao volante e por isso
causou o acidente. O jovem foi encaminhado à 15º SDP
(Subdivisão Policial) de Cascavel.

Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

60
47
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

875
2.680
307
3.248

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.829
1.681
146
39
PRF

VEÍCULO
ficou
destruído no
acidente

24

POLÍCIA

HOJE NEWS, 04 DE SETEMBRO DE 2017

Uma manhã de
domingo diferente
Gente com bicicleta de cestinha, gente com criança na “carona”, famílias reunidas e até autoridades participando para curtir uma manhã de domingo diferente. Assim foi o 15º Passeio
Ciclístico em comemoração aos
163 anos da Polícia Militar.
Os participantes percorreram
um trajeto de mais de oito quilômetros: pela Avenida Brasil, pela
Rua Sete de Setembro, pela Rua
São Paulo e pela Rua Castro Alves, até chegar ao Batalhão de
Polícia Militar, de onde o pessoal
havia partido para o passeio.
Com uma participação intensa, os ciclistas foram escoltados pela Polícia Militar, que, claro, também marcou presença
com viaturas e motos. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros esteve em todo o trajeto.
E como não há limitação
para andar de bicicleta, os
adeptos à handbike – bicicleta
adaptada para pessoas com
deficiência nos membros inferiores – também participaram
do passeio, e demonstraram
muita alegria, enchendo de
boas energias o percurso.

Participantes foram escoltados pela POLÍCIA MILITAR

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Aílton Santos

Ciclistas com HANDBIKE também
estiveram presentes

POLÍCIA
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Guardas se FORMARAM EM
FEVEREIRO; discussão é sobre
preparo para porte de armas

De olho nos guardas
Os guardas municipais envolvidos em uma confusão com vendedores ambulantes em Cascavel
serão investigados. A garantia é do
diretor da Guarda no Município,
coronel Avelino Novakoski. Trata-se
de uma apuração de indício de infração disciplinar. “Essa primeira
análise dura de 10 a 15 dias. Depois, dependendo do resultado,
poderemos ter um direcionamento
a algo mais concreto, até um processo administrativo”, explica.
Todos os guardas envolvidos
na ação e também os vendedores
ambulantes deverão ser ouvidos
neste primeiro momento. “Vamos

A rmas
Segundo o diretor da Guarda,
coronel Avelino Novakoski, o processo para aquisição de armas para
os guardas está concluso. “Fizemos toda a documentação, os exames psicológicos estão concluídos.
Vamos terminar a elaboração para
o prefeito assinar, e aí toda essa
documentação vai para a Polícia
Federal de Curitiba, que vai analisar e dar o aval”, explica.

ter que ver, inclusive, o que ocorreu antes dessas filmagens, por
isso todos têm de ser ouvidos”,
afirma Novakoski.
A atitude tomada pela chefia da
guarda ocorre após um vídeo divulgado na página social do vendedor
Cezar Eleandro Martins, conhecido
como “Rei da Cocada”. E ganhou
bastante repercussão em redes
sociais, de quem julga que os guardas não estão preparados psicologicamente para atuar, sequer para
ter arma de fogo, e de quem considera a ação correta e um dever do
Estado, já que um dos ambulantes
foi detido acusado de latrocínio.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Arquivo/Vandré Dubiela

“xixi na roupa”
O “Rei da Cocada” acompanhou um
desabafo à postagem do vídeo em
redes sociais. “Deram choque nesse
vendedor, a ponto de ele fazer xixi
na roupa. Que descaso com o
trabalhador. É assim que a nossa
Guarda Municipal trata os
vendedores. Se o rapaz tem
problema com a Justiça ou não,
cabe à Justiça decidir. Mas a
maneira da abordagem é que nos
deixa triste”, lamenta.
Uma das guardas municipais levantou a
voz com os ambulantes, que afirmaram
que o rapaz tinha licença para
trabalhar com alguns produtos. A
servidora proferiu palavras de baixo
calão. “Cadê a nota fiscal dessa
merda”? pediu, várias vezes, em tom
considerado grotesco pelos ambulantes.
“Não podemos generalizar, pois sei que
temos guardas bons e preparados. Mas
também têm outros que precisam se
preparar”, considera Cezar, na postagem.

Prefeito se manifesta
Provocado em rede social, o prefeito Leonaldo Paranhos também se manifestou a
respeito do vídeo. “Será o mesmo vídeo, que os Guardas estão prendendo uma
pessoa com mandado de prisão por homicídio, você acha que está errado? A Guarda
chegou com respeito para fazer uma abordagem normal, porque alguém que está certo
sai correndo? Quebrando tudo e ao ser alcançado reage com agressões,cuspindo nos
guardas e tentando agredi-los”, questiona. “Você sabe que eu sou rigoroso e tenho
critérios, aliás, você sabe que tenho tido com a Guarda esse cuidado, agora não
vamos admitir que bandidos venham ameaçar nossa população e nossa segurança”,
encerra o prefeito, em comentários nas redes sociais.
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Busca e
apreensão em
Catanduvas
Casas de apoio a esposas de
presos da Penitenciária Federal de
Catanduvas foram alvo de uma
ação da Polícia Federal e de agentes penitenciários federais na madrugada de ontem.
A informação foi repassada por
fonte segura ao Hoje News, e não
foi comentada pela Polícia Federal
de Cascavel. No local, celulares
foram apreendidos e trazidos à PF
de Cascavel. Uma equipe foi designada para isso e chegou à cidade
na manhã de ontem. Uma escolta
foi montada em frente à Delegacia.
A informação extraoficial é de
que a investigação da polícia gira
em torno do esquema de funcionamento dessas casas. As despesas são bancadas por facções cri-

minosas como PCC e Comando
Vermelho. Algumas mulheres permanecem alojadas por apenas alguns dias. Outras realmente moram nos locais, que ficam perto da
penitenciária, onde o acesso à visita e também às informações é
mais fácil. Nos dias de visita é que
as esposas são informadas com
quem e como vão pegar o dinheiro
para pagar às despesas. As que
permanecem nos locais temporariamente fazem as visitas, colhem
as informações e depois retornam
para a cidade onde moram.
 Reportagem: Tatiane Bertolino e
Aílton Santos
Fotos: Aílton Santos

AGENTES
CHEGARAM à
PF de Cascavel na
manhã de ontem

Giro da
Violência
DENARC

Apreensão Denarc
Uma equipe da Denarc de Cascavel
apreendeu 191 quilos de maconha
ontem, na praça de pedágio de Céu
Azul. A droga estava em um veículo
Hundai HB20, que foi roubado no dia
31 do mês passado. Dois homens
estavam no carro e afirmaram que foram
contratados para levar a droga de Foz
do Iguaçu para Chapecó, em Santa
Catarina. Eles foram presos por tráfico
de drogas e encaminhados à cadeia
pública de Matelândia.

Pegou fogo
Um carro pegou fogo na BR-272, que
liga Goioerê a Janiópolis. O caso
ocorreu na tarde de sábado, quando
o Corpo de Bombeiros foi acionado
para conter as chamas. O Fiat Uno,
com placas de Campo Mourão, seguia
sentido Goioerê quando pegou fogo.
O veículo ficou completamente
destruído. Ninguém se feriu.

Fuga em Guarapuava

11 TESTEMUNHAS

Hoje seguem as oitivas a respeito da morte de Alex Belarmino, agente
penitenciário federal, que ocorreu há cerca de um ano em Cascavel. De acordo
com informações recebidas pelo Hoje News, 11 testemunhas devem ser
interrogadas. A audiência é realizada no Fórum da Justiça Federal , na Avenida
Tancredo Neves, no período da tarde. Um forte esquema de segurança será
montado, assim como foi realizado na semana passada, com agentes que vieram
de Curitiba para garantir que tudo ocorra na santa paz.

Nove detentos fugiram da Cadeia
Pública de Guarapuava na madrugada
de ontem. Eles fizeram um buraco no
telhado, por onde escaparam. Os
fugitivos são: Alexandre Machado
Soares, Ronaldo dos Santos Neves,
Rodrigo José Bueno, Paulo
Alexandre, Geovane Cardoso, Dirceu
Skaki Lejambre, David Ganela,
Alysson Gean de Lara e Alisson
Cardoso. Qualquer informação pode
ser repassada para os telefones 181
ou 190.
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O FC Cascavel Sub-23 venceu
o Andraus Brasil por 3x2 em uma
partida emocionante no Estádio
Olímpico Regional em Cascavel
na manhã de ontem.
O gol da vitória saiu aos 50 do
segundo tempo. O capitão Oberdan
deu a volta por cima e marcou o gol
da vitória. “Perdi um pênalti no
momento importante que iríamos
empatar, mas Deus abençoou. Não
abaixei a cabeça e consegui fazer
o gol da vitória”, comemora.
O professor Rodrigo Cabral
destaca o comprometimento do
time com uma sequência de vitórias em casa. “Essa é uma equipe que treina, que repete, se dedica, então no sufoco as coisas
acontecem porque o grupo está
com o pensamento de vencer.
Uma vitória dessa fortalece ainda mais a nossa equipe para o
resto da competição”.
Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Time
Cascavel
Foz
Maringá
Toledo
Paranavaí
Rio Branco
Iraty
Operário
P. Londrinense
Andraus

TAÇA FPF
PG
13
13
10
9
9
8
7
6
4
1

J
7
6
5
6
7
6
5
4
7
7

V
3
4
3
2
2
2
2
2
1
0

E
4
1
1
3
3
2
1
0
1
1

D
0
1
1
1
2
2
2
2
5
6

GP
9
9
11
8
9
5
5
3
4
5

GC
4
4
3
6
10
6
6
4
9
16

SG
5
3
8
2
-1
-1
-1
-1
-5
-10

7ª RODADA
Maringá FC
Toledo
Rio Branco
FC Cascavel

1x1
0x0
0x0
3x2

Foz do Iguaçu
Portuguesa Londrinense
Paranavaí
Andraus
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FC Cascavel volta à liderança
Com a conquista de domingo, o
FC Cascavel chega a 13 pontos na
tabela da Taça FPF, com a mesma
Pontuação do Foz.
Nesta quinta, o time cascavelense encara o Operário em partida
atrasada pela terceira rodada da
competição. O jogo será no Estádio
Olímpico Regional, às 15h.
O Andraus permanece com apenas um ponto e enfrenta o Foz pela
oitava rodada no próximo domingo
(10) em casa, no Estádio Atílio Gionedis, em Campo Largo.

FC Cascavel comemora vitória
em partida emocionante

OUTROS resultados
O Foz e o Maringá entraram em campo ontem e a partida
terminou empatada em 1 a 1. Alef Manga foi quem marcou
para o Maringá e Jean Luca fez o gol do Foz. O jogo entre
Toledo e Portuguesa Londrinense também terminou
empatado em 0 a 0. Com o resultado, o Toledo sobe para
nove pontos na tabela. O próximo compromisso do time é no
dia 10 de setembro no Estádio Regional Willie Davids,
em Maringá, contra o time da casa.
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O Foz e o Maringá entraram em campo ontem e a partida
terminou empatada em 1 a 1. Alef Manga foi quem marcou
para o Maringá e Jean Luca fez o gol do Foz. O jogo entre
Toledo e Portuguesa Londrinense também terminou
empatado em 0 a 0. Com o resultado, o Toledo sobe para
nove pontos na tabela. O próximo compromisso do time é no
dia 10 de setembro no Estádio Regional Willie Davids,
em Maringá, contra o time da casa.
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CASCAVEL
marcou três
gols contra o
Guarapuava

Cascavel segue líder
O Cascavel Futsal enfrentou o
Guarapuava em um dos maiores
clássicos do Paraná no ginásio da
Neva, no sábado, e com a vitória,
mantém a liderança na Chave Ouro.
A torcida, que lotou o “caldeirão da
Neva”, foi fundamental para empurrar a equipe cascavelense.
Quem abriu o placar foi Guilherme que aos quatro minutos do primeiro tempo marcou 1 a 0 para o
time cascavelense. Poucos minutos
depois, Batata marca mais um gol.

O elenco volta a
trabalhar amanhã
no ginásio da
Neva, a partir das

9h30

Adeirton foi quem marcou o terceiro gol do Cascavel.
O Guarapuava conseguiu marcar
somente no fim do segundo tempo,
com Gauchinho, e a partida encerrou com 3 a 1 para o Cascavel que
chega a 36 pontos na competição.
“Conseguimos o nosso objetivo
que era a vitória e a manutenção
da liderança, fizemos um bom primeiro tempo, mas não fomos tão
intensos no segundo tempo, mas
o objetivo foi cumprindo, agora é
trabalhar sempre mais, agradecer muito a torcida que nos
apoiou o tempo todo e fez o caldeirão ferver, obrigado a todos”,
disse Batata, que agora é o viceartilheiro com 16 gols.
O próximo adversário da equipe
é o Marreco que joga em casa, em
Francisco Beltrão, pela 20ª rodada,
no dia 12 de setembro às 20h15.

SÉRIE OURO
Pos. Time

PG J

V

E

D GP GC SG

1º

Cascavel

36 17 11

3

3 72

45 27

2º

Pato Branco

32 16 9

5

2 48

26 22

3º

Marreco

30 16 9

3

4 65

38 27

4º

Marechal

29 16 8

5

3 41

31 10

5º

Foz Cataratas

28 17 7

7

3 38

31 10

6º

Guarapuava

26 17 7

5

5 48

46 2

7º

Campo Mourão

24 18 6

6

6 44

43 1

8º

Umuarama

17 17 4

5

8 44

43 1

9º

São Lucas

15 16 4

3

9 30

53 -23

10º

Toledo

11

17 3

2

12 28

63 -35

11º

Caramuru

5

17 1

2

14 30

69 -39

19ª RODADA
Cascavel 3x1 Guarapuava
Campo Mourão 4x2 Caramuru
Terça-feira
20h30Toledo

x

Marreco

20h30Pato Branco

x

Marechal

20ª RODADA
20h30Caramuru

x

São Lucas
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De Manaus para a Colômbia

Treino da SELEÇÃO empolgou torcedores em Manaus

Cerca de 35 mil torcedores lotaram a Arena da Amazônia no sábado
para prestigiar o treino da seleção brasileira em Manaus. A festa na arquibancada foi linda, com direito a interação com o Canarinho, cantos de
torcida e muita empolgação. Uma
energia que contagiou quem estava
dentro do gramado.
Em campo, os jogadores que não
foram titulares contra o Equador, na
vitória por 2 a 0 de quinta-feira, fizeram
um trabalho técnico e tático sob o comando de Tite e comissão técnica.
O restante do grupo, ainda em
processo de recuperação pelo desgaste da partida, fez um trabalho

Operário mais perto do título
O Operário Ferroviário, de Ponta Grossa, praticamente carimbou o título
do Campeonato Brasileiro da Série D no jogo de ida. Ontem, jogando no
estádio Barrettão, em Ceará-Mirim-RN, o Fantasma derrotou o Globo-RN
por incríveis 5 a 0, ficando em ótima vantagem para conquistar
seu primeiro título nacional.
O Globo, que havia vencido todos os seus jogos como mandante no
torneio, sete no total, decepcionou seu torcedor neste domingo e
precisará vencer por, pelo menos, cinco gols de vantagem no próximo
domingo, às 19h, quando times realizarão o jogo de volta no estádio
Germano Kruger, em Ponta Grossa-PR.

Lotofácil
Megasena

Quina

Concurso: 1556

01 02 03 05 06 08 12 15
16 17 19 21 22 23 25
Concurso: 1964

02 27 32 36 48 50
Concurso: 4472

25 27 31 57 79

para Barranquilla, na Colômbia,
onde enfrenta os donos da casa
pelas Eliminatórias da Copa do Mundo nesta terça-feira (5), às 15h30
(17h30 de Brasília).

regenerativo.
Ontem a seleção voltou a treinar
na Arena da Amazônia, mas desta vez
sem a presença da torcida.
Durante a noite a equipe seguiu

Lotomania

Concurso: 1793

03 04 05 06 23 29 32 43
51 53 62 63 65 66 73
77 78 81 83 89

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

Concurso: 1689

19 21 34 36 43 50

1º prêmio

04 08 10 30 36 40

2º prêmio

Timemania

3º prêmio
4º prêmio

Concurso: 1078

12 35 44 50 51 62 74
TIME DO

Federal

AVAÍ/SC

5º prêmio

Concurso: 5211

700.000
36.000
30.000
24.700
20.146

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Incêndio em
barracão
O Corpo de Bombeiros de Cascavel foi acionado no final da tarde
de ontem para conter as
chamas que se alastraram em um barracão no
Reassentamento São
Francisco. O local servia
como abrigo para ordenhar as vacas do rebanho e possuía muito
feno de silagem.
Vizinhos ajudaram a
combater as chamas
até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros que controlou o fogo.

Esforço para votar a reforma

AGÊNCIA BRASIL

Com o prazo cada vez mais apertado para ter novas regras já a partir das eleições de 2018, o presidente em exercício da Câmara dos
Deputados, André Fufuca (PP-MA),
fará nesta semana um esforço
para colocar as propostas de reforma político-eleitoral em votação.
Contra o avanço das propostas há,
pelo menos, dois fatores: o feriado de Sete de Setembro, que deve
esvaziar a Casa, e as divergências
e falta de consenso entre as lideranças partidárias.

“A gente não está com expectativa de paralisação. Ao contrário. Tivemos a sessão do Congresso nos
últimos dias, que inviabilizou a sessão da Câmara. Porém, temos o projeto de semana que vem pautar reforma política. Inclusive, convocando sessão para segunda, para terça e quarta, para podermos colocar
adiante essa questão. É uma questão que a sociedade está ansiosa,
o Congresso tem que mostrar uma
resposta e nós iremos tentar na próxima semana”, afirmou Fufuca.

P ropostas
Para vigorarem já nas próximas eleições, as propostas de emenda
à Constituição com temas da reforma política precisam ser votadas
nas duas Casas e promulgadas pelo presidente do Congresso, Eunício Oliveira, até 7 de outubro, um ano antes das eleições.
Na Câmara, duas propostas aguardam análise do plenário. Uma
delas prevê a adoção do sistema majoritário de votação - o chamado
distritão - para os cargos de deputados em 2018 e 2020, e o voto
distrital misto a partir de 2022, além da criação de um fundo público
de financiamento de campanhas.

FUFUCA diz quer pautar votação da reforma
para esta semana

