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Delação da JBS em risco
AGÊNCIA BRASIL

O ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF), Edson Fachin, vai decidir sobre a retirada do sigilo da gravação da JBS que motivou a abertura
do processo de revisão do acordo de
colaboração de Joesley Batista, Ricardo Saud e Francisco e Assis e Silva,
delatores ligados à JBS. O áudio já
está no gabinete de Fachin.
No início da noite de ontem, o
procurador-geral da República, Rodrigo Janot, explicou que um áudio
entregue pelos advogados da JBS
narra supostos crimes que teriam
sido cometidos por pessoas ligadas
à PGR e ao Supremo. Segundo a
PGR, a gravação foi entregue, por
descuido dos advogados, como uma
nova etapa do acordo.
“A Procuradoria-Geral da República identificou que o seu conteúdo
sugere a prática de possível conduta criminosa por parte do ex-procurador da República Marcelo Miller,
que teria atuado como em favor dos
colaboradores Joesley Batista e Ricardo Saud, antes de se exonerar
da sua função de membro do Ministério Público Federal. Entretanto,
esse fato não foi trazido por quaisquer dos colaboradores por ocasião
da assinatura do acordo em 03/05/
2017”, argumenta a procuradoria.

MORO NEGA
PEDIDO DE LULA

MINISTRO EDSON FACHIN vai decidir
sobre a retirada do sigilo das gravações

Provas mantidas
Ao comunicar a abertura do
processo de revisão das
delações, Janot disse que
mesmo se os benefícios dos
delatores forem cancelados,
as provas contra as pessoas
citadas devem ser mantidas.
No entanto, a decisão final
cabe ao Supremo.

O juiz federal Sérgio Moro negou
ontem o pedido da defesa do expresidente Luiz Inácio Lula da Silva
para suspender os interrogatórios do
processo sobre a compra de um
terreno para o Instituto Lula e de um
imóvel vizinho ao apartamento onde o
petista mora, em São Bernardo do
Campo (SP).
Os advogados do ex-presidente
haviam argumentado que
necessitavam de mais tempo para
analisar documentos juntados ao
processo. A defesa de Lula também
esperava produzir novas provas antes
das oitivas das testemunhas.
“Não há base legal, porém, para a
pretensão da defesa de Luiz Inácio Lula
da Silva de requerer tais provas
antecipadamente e com isso suspender
o processo para aguardar a produção
dessas mesmas provas”, argumenta
Moro na decisão. Ele ressaltou, ainda,
que os advogados do petista poderão
formular perguntas sobre os
documentos anexados pelo Ministério
Público Federal (MPF) e pela defesa da
Odebrecht diretamente aos
interrogados, “sendo a manutenção das
oitivas também úteis por esse motivo”.
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“O Brasil é formado
por nós e depende de
nós para ser melhor,
então estamos
fazendo a nossa parte,
resgatando a história
do nosso País nas
escolas e preservando
as memórias”.

FERRADOS RESISTEM: BRASIL
E DETROIT JÁ SAEM DA CRISE
Detroit, cidade-símbolo do capitalismo e da indústria automobilística, capotou com os quatro pneus na crise de 2008. A
ruína veio porque o governo local a considerou mera marolinha, não ligou para a dívida pública, os líderes enriqueciam
com a corrupção e não atendiam às demandas dos pobres.
Parece familiar? O brejo em que o Brasil caiu após a tosse
da vaca dilmolulista é fruto da mesma crise, embora a daqui
tenha origem pelo menos em 1980, na ditadura, quando começa o declínio do PIB.
A cidade próspera dos EUA tomada pela miséria e a Nação
potencialmente rica da América do Sul cevando a velha desigualdade de sempre sucumbiram pelas mesmas causas. Seus
governantes caíram nas mesmas armadilhas: menosprezar a
crise, render-se à corrupção e não atender à população.
Detroit acaba de anunciar que o barateamento dos imóveis atraiu os ricos gênios do Vale do Silício. Sua economia já
respira sem aparelhos depois da concordata de 2013, quando
o desconfiômetro apitou. No entanto, os empregos gerados
agora só atraem gente qualificada de outras regiões e do mundo. A pobreza continua enorme.
No Brasil, o governo também anuncia a retomada do crescimento e supõe que a ida de Michel Temer à China trará um
caminhão de dinheiro para obras de infraestrutura.
São, pois, duas retomadas. A de Detroit se escorou na solução da dívida e no castigo à corrupção. A retomada do Brasil é
mais propaganda que realidade: a dívida piorou e a corrupção,
fortíssima nos palácios, obstrui descaradamente a Justiça.

NOTAS
z Fogo Simbólico

A Câmara de Cascavel
aprovou ontem o Projeto de
Lei 70/2017, que denomina
de expedicionário Pedro
Marcon um bem público de
Cascavel. O local ainda será
escolhido pelo Executivo.
Porém, trata-se de uma
homenagem a Pedro, que
compôs o corpo de
expedicionário da Força
Expedicionária Brasileira na
Segunda Guerra Mundial. Ele
chegou ao Paraná em 1951,
constituiu família em
Cascavel e faleceu na cidade,
em 1988.

Na tarde de ontem, o
prefeito Leonaldo Paranhos e
secretária de Educação,
Marcia Baldini, seguiram
com a programação de
solenidades em
comemoração à Semana da
Pátria. Eles estiveram na
Escola e Faculdade Itecne
para mais uma etapa da
comemoração. Os servidores
da Secretaria de Educação
que vão trabalhar na
organização do Desfile de 7
de Setembro receberam
ontem as últimas
orientações sobre o evento.

A alegria dos
estudantes da
Rede Municipal
de Ensino que
demonstram
civismo ao
participar das
comemorações da
Semana da Pátria

O terceiro
aumento da
gasolina em
menos de uma
semana que
elevou o litro do
combustível para
até R$ 4,23 em
Cascavel.
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Ospina; Santiago Arias,
Cristián Zapata, Óscar
Murillo e Fabra; Carlos
Sánchez, Barrios, James
Rodríguez, Cuadrado e Teo
Gutiérrez; Falcão García:
Técnico: José Pekerman

Megasena
Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Fases da lua
CRESCENTE
29/08 - 05h12

CHEIA
06/09 - 04h02

MINGUANTE
13/09 - 03h24

NOVA
20/08 - 02h29

Alisson; Daniel Alves,
Marquinhos, Thiago Silva e
Filipe Luís; Fernandinho,
Paulinho e Renato Augusto,
Willian, Neymar e Roberto
Firmino. Técnico: Tite

Quina

Concurso: 1556

Concurso: 1964

Concurso: 4473

13 27 35 73 80

JOGAM HOJE
17h
17h30
18h
20h
20h30

ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS
Bolívia x Chile
Colômbia x Brasil
Equador x Peru
Paraguai x Uruguai
Argentina x Venezuela

15h45
15h45
15h45
15h45
15h45
15h45
15h45
15h45
15h45
16h
16h30

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS
Áustria x Geórgia
Moldova x País de Gales
Irlanda x Sérvia
Itália x Israel
Liechtenstein x Espanha
Macedônia x Albânia
Islândia x Ucrânia
Turquia x Croácia
Kosovo x Finlândia
Mali x Marrocos
Argélia x Zâmbia

11h30
14h
14h30
14h30
15h
15h

ELIMINATÓRIAS AFRICANAS
Congo x Gana
África do Sul x Cabo Verde
Congo x Tunísia
Costa do Marfim x Gabão
Burkina Fasso x Senegal
Egito x Uganda

6h
9h10
12h
12h
12h
14h30

ELIMINATÓRIAS ASIÁTICAS
Austrália x Tailândia
Iraque x EAU
Qatar x China
Uzbequistão x Coreia do Sul
Irã x Síria
Arábia Saudita x Japão

18h35
23h05
23h05

ELIMINATÓRIAS CONCACAF
Honduras x Estados Unidos
Panamá x T. e Tobago
Costa Rica x México

A seleção brasileira foi recepcionada com muita festa pelo povo local. A empolgação se dá,
sobretudo, pela sequência de nove vitórias consecutivas na era Tite. Para chegar à décima, a
equipe terá quatro mudanças. Duas são obrigatórias, pela lesão de Miranda e a suspensão de
Marcelo. Outras duas são por opção do técnico. Tite confirmou Fernandinho na vaga de
Casemiro e Roberto Firmino na de Gabriel Jesus. Cabe destacar que, em 12 jogos à frente
do time, Tite tem 11 vitórias, duas delas contra os colombianos e com placares modestos - os
mais apertados. Em setembro do ano passado, vitória por 2 a 1, na Arena da Amazônia pelas
Eliminatórias, e em janeiro deste ano um time formado só por atletas que atuam no país bateu
o adversário por 1 a 0, em amistoso no Engenhão, no Jogo da Amizade.

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

02 27 32 36 48 50

31

Tite muda o Brasil

Lotofácil

Fonte: Simepar

Diretor
Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

Colômbia x Brasil - 5/9, às 17h30 (de Brasília)

Curitiba

Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

ra o teste como sendo de suma importância para seguir com relativa folga na zona de classificação à Copa
2018. Tanto que o técnico José Pékerman deve escalar James Rodríguez e
Teo Gutiérrez entre os titulares. A dupla ficou apenas no banco na partida
passada, uma vez que ambos ainda
se recuperam de lesões musculares.
CBF

z Homenagem

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

Teste na Colômbia

O Estádio Metropolitano, em Barranquilla, será palco do confronto dos
líderes das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018. Nesta terça-feira, às 17h30 (de Brasília),
Colômbia e Brasil duelam pela 16ª rodada. Enquanto a seleção brasileira lidera com folga e já tem vaga confirmada no Mundial, a colombiana enca-

Márcia Baldini,
secretária de Educação
durante comemoração
da Semana da Pátria

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

Federal

Concurso: 5211

19 21 34 36 43 50

1º prêmio

04 08 10 30 36 40

2º prêmio

Timemania

Concurso: 1078

12 35 44 50 51 62 74
TIME DO

AVAÍ/SC

3º prêmio
4º prêmio
5º prêmio

700.000
36.000
30.000
24.700
20.146

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

POLÍTICA

CASCAVEL, 05 DE SETEMBRO DE 2017

03

Assistência Giro Político
Social adequada

politica@jhoje.com.br

Começou manco

Em mais uma ses- mais verbas, principalsão com discussão fra- mente do Governo Fedeca e a pauta do dia mur- ral. “Não fazíamos parte
cha, o projeto mais im- de vários projetos de aspor tante votado pelos sistência do Governo Fevereadores ontem foi o deral, e por isso não renº 70/2017, de autoria cebíamos dinheiro. Com
do Executivo Municipal. isso, poderemos avançar
O projeto de Lei torna no que diz respeito às poo sistema de Assistência líticas de Assistência SoSocial de Cascavel unifor- cial”, explica Alécio. A prome aos sistemas estadu- posta foi aprovada em prial e federal. De acordo meira votação e será discom o líder de governo no cutida novamente nesta
Legislativo, Alécio Espíno- terça-feira.
la, essa uniformidade
faz com que a Prefei-  Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Fábio Donegá
tura consiga receber

Na discussão do projeto dos fraldários, o vereador
Bocassanta disse acreditar que a exigência
prejudicará pequenos restaurantes, que na obrigação
de investir em um banheiro a mais, por exemplo,
deixará de contratar funcionários. O autor, Pedro
Sampaio, rebateu dizendo que o projeto não afirma
que são necessários banheiros femininos, masculinos
e para deficientes ou fraldários de forma separada,
mas sim, que haja condições para esse público. “O
projeto já começou manco”, provocou Boca.

Emenda

Fiscalização

O projeto, futuramente,
deverá ter uma emenda.
Isso porque outros
vereadores conversaram
com Pedro Sampaio a
respeito de excluir
pequenos empresários
dessa obrigatoriedade,
que deverá valer apenas
para restaurantes que
atendam mais de 200
pessoas.

Resta saber quem vai
fiscalizar o cumprimento
dessa lei, se ela for
aprovada em segunda
votação, e como “obrigar”
os estabelecimentos a se
adaptarem às
exigências da legislação.
O projeto foi aprovado
ontem em primeira
discussão e deve voltar
hoje à pauta.

ORIENTAÇÃO

DISCUSSÃO, mais uma vez, foi fraca na Câmara de Vereadores

FRALDÁRIOS

Um projeto que gerou debate e esquentou o clima no
plenário foi o de nº 64/2017, que dispõe sobre a
implantação de fraldários em restaurantes. A maioria dos
vereadores parabenizou o autor, Pedro Sampaio, pela
iniciativa, que diz respeito à presença dos fraldários tanto
em banheiros masculinos quanto femininos, ou de forma
separada, para dar liberdade também aos pais que
frequentam esses estabelecimentos sozinhos com os filhos e
necessitam trocar fraldas. O único vereador que torceu o
nariz foi Jorge Bocasanta, e foi o único que votou contra a
proposição. “A ideia é boa, mas não deviam ser apenas
restaurantes, mas sim outros estabelecimentos, inclusive
públicos”, destacou.

Há algumas edições, o Hoje News alertou sobre os
vereadores “encherem linguiça” com relação aos
projetos que são votados em duas etapas. É que
eles falam tudo na segunda-feira e repetem o
discurso na sessão de terça, deixando o público
com sono. Criamos um alerta, afinal, já tem
vereador sendo orientado pela assessoria a não
comentar o mesmo projeto nos dois dias...
 O prefeito Leonaldo Paranhos elogiou ontem os exprefeitos Lísias de Araújo Tomé e Salazar Barreiros, em
discurso.
 O elogio aconteceu ao comentar o Programa Ninar, que
foi implantado no governo de Salazar quando Lísias era
secretário de Saúde e retomado no Governo Paranhos.
 O Programa Ninar foi responsável em reduzir
drasticamente o índice de mortalidade infantil
em Cascavel.
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De olho no transporte rural
O transporte escolar rural de
Cascavel está na mira da Comissão
de Educação da Câmara de Vereadores, formada pelos vereadores
Paulo Porto (PCdoB), Olavo Santos
(PHS) e Carlinhos Oliveira (PSC).
Hoje, um requerimento a pedido da
Comissão será votado na Câmara.
O pedido que segue para o Executivo cobrar as conclusões de um relatório de medição feito pela Prefeitura, com detalhes sobre planilhas de quilometragem rodada do
transporte e também fiscalização
do funcionamento das linhas.
Segundo informações recebidas
pela Comissão de Educação, o documento foi concluído pela administração municipal recentemente.
Em julho deste ano, os vereadores
pediram as mesmas informações.
Mas a administração disse que não
tinha conhecimento de como era
feita a fiscalização e também que
não havia documentos do setor. A
informação é de que, apesar de a
antiga gestão ter fiscais para o trabalho, nenhuma documentação oficial foi deixada a respeito.
A grande dúvida que paira sobre
os vereadores é se os quilômetros
pagos pelo contrato realmente fo-

As mulheres do CRC mostram fina sintonia
nas provas em parceria no Campeonato
Brasileiro. Competindo juntas, Ana Paula
Vergutz, Beatriz Renata Vergutz, Josiane
Morgana Delay e Bruna Chicato Gama
conquistaram a medalha de prata no K4200m e no K4-500m, terminando atrás de
embarcações mistas nessas provas. Também
atrás de formações mistas, Ana e Beatriz
foram medalha de prata no K2-500m. Já K2200m Josiane e Ana terminaram em terceiro
lugar. Vale ressaltar que Josiane voltou há
treinar há 40 dias, depois de 13 anos longe
do esporte.

Vereadores OLAVO e PAULO PORTO integram a Comissão de Educação

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Assessoria

Licitação continua
A licitação para a reforma de uma
nova sede para o IPMC continuará
amanhã. É a data em que as empresas habilitadas com a documentação poderão apresentar as propostas de preço para realizar o serviço. A primeira fase da licitação foi
realizada ontem, no Paço Municipal.
Nove empresas par ticiparam
da etapa de entrega de documen Reportagem: Tatiane Bertolino

tos e apenas duas não foram habilitadas para a próxima fase. O
valor máximo para reforma do imóvel é de R$ 802 mil. A nova sede
ficará na Rua São Paulo, nº 1577,
no Centro. O prédio é onde funcionava o setor de Merenda Escolar. A partir da escolha da empresa vencedora, haverá um prazo de

O documento foi
concluído pela
administração
municipal
recentemente
aproximadamente cinco meses
para conclusão da reforma.
Atualmente, o IPMC funciona em
um prédio locado e inapropriado
para os servidores aposentados.
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FOTOS: CFC

S intonizadas

ram feitos pelas empresas contratadas. Os contratos com as empresas Transtusa e RF de Oliveira se
encerram no fim deste ano.

ESPORTE

Um só caminho
Durante toda a competição foram definidos 122
campeões brasileiros em mais de 300 provas
disputadas. O evento também foi um sucesso de
participação contando com 443 atletas com
idades entre 9 e 62 anos, representando 41
associações de todo o Brasil. “Foi mais um ano de
grandes conquistas. Estamos no começo de um
novo ciclo olímpico e estes resultados nos
mostram que o caminho é esse: seriedade,
comprometimento, disciplina e muito treino”,
avaliou o chefe do CRC, Paulo Vergutz.
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Relatório ainda
está na “gaveta”
Com grande expectativa para ser
lido e votado no Legislativo, o relatório da CPI das Fossas da Câmara
de Vereadores continua na “gaveta”.
É que a conclusão feita pelos
vereadores deve passar ainda pelas comissões da Câmara. E, segundo o presidente da CPI, Misael Júnior, o relatório ainda não foi analisado pelas comissões. Só depois
desse parecer é que a conclusão
pode ser encaminhada à pauta,
para ser lida e aprovada.
A CPI concluiu pelo encaminha-

mento da conclusão ao MP (Ministério Público), para que se apurem
as responsabilidades do ex-secretário de Educação, Valdecir Nath, e
também do fiscal responsável pelo
contrato. Os vereadores concluíram
que a fiscalização do cumprimento
do contrato foi falha, assim como
serviços foram realizados e pagos
sem previsão.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Fábio Donegá

RELATÓRIO foi protocolado na Câmara no dia 22 de agosto

RÔMULO NO
EXECUTIVO???

05

ARQUIVO

VEREADOR pode deixar cadeira no Legislativo
A cadeira do vice-presidente da Câmara
de Cascavel, Rômulo Quintino, esteve
vazia na sessão de ontem. A princípio, a
falta foi sem justificativa. A informação
de bastidores é de que o vereador está
se preparando para assumir um cargo no
Executivo Municipal. Os rumores giram
em torno de uma possível supersecretaria,
que uniria a secretaria de Educação com
outras pastas, não reveladas, e que o
vereador está cotado para esse cargo.
Porém, Rômulo não confirmou a
informação. Apenas disse que ainda não
há nada definido.
Já o Executivo disse, por meio de nota
encaminhada pela Secom (Secretaria de
Comunicação), que a informação é
infundada. Porém, se o vereador afirmou
que ainda não há nada definido é
porque a informação pode não ser tão
infundada assim. Nos bastidores, o
aguardo é pela definição com relação a
cadeira de Rômulo no Legislativo.
O prefeito Leonaldo Paranhos também
desconversou a informação. Ele disse que
estuda uma reforma administrativa, mas
nem chegou a conversar com o vereador
a respeito.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
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LUTO
ARQUIVO

APURAÇÃO dos
votos aconteceu
anteontem em Londrina

Cascavel presente no Consec
A Secretaria de Estado da Cultura concluiu anteontem a última
etapa da Conferência Estadual de
Cultura 2017, convocada com o
objetivo de eleger os novos representantes da sociedade civil no
Conselho Estadual da Cultura (Consec). Da região oeste do Paraná, a
cascavelenses Antonia Marlene Vilaça Telles será conselheira tutelar
e Sandra Schiavini primeira suplente. Elas já haviam sido eleitas na
etapa anterior da eleição, mas as
urnas foram lacradas e o resultado
conhecido no final de semana.
A última etapa de votação
aconteceu em Londrina. “Eu gosto sempre de reforçar a importância da participação da sociedade
civil na definição das políticas
públicas que vão construir uma
cultura mais forte para o Estado.
O conselho logo vai ser empossado e teremos muito trabalho pela
frente para consolidar as ações

que estamos desenvolvendo”, disse o secretário João Luiz Fiani.
Serão 18 representantes da
sociedade civil, outros 18 do poder
público e gestores de cultura do
Sistema S, da Fiep e das Universidades estaduais e federais localizadas no Paraná, conforme estabelecido na Lei 17063/12, totalizan-

do 36 conselheiros. O processo de
seleção dos membros do poder
público já está em andamento e
deve ser concluído até a segunda
quinzena de setembro.
Disputaram às vagas ao Consec 54 delegados-candidatos, 32
deles das macrorregiões e 22
das áreas culturais.

C onsec
Entre as atribuições dos conselheiros estão fiscalizar a execução
dos projetos culturais e a aplicação de recursos, emitir pareceres sobre
questões técnico-culturais, participar da formulação de políticas públicas do Governo do Estado na área da cultura, incentivar a proteção do
patrimônio cultural, valorizar as manifestações culturais locais e regionais, incentivar pesquisas sobre a cultura paranaense, entre outras importantes ações.
A eleição para as áreas artístico-culturais ocorreu nas oito etapas da
Conferência. Em todas as macrorregiões, as urnas contendo os votos
para os candidatos das áreas foram lacradas, respeitando o Artigo 19
do regulamento, anexo à Resolução nº 028/2017. Estas urnas foram
abertas na etapa final, em Londrina, e os votos apurados.

Divaldo fez da família
BELLETTI um
sinônimo de esporte

Divaldo Belletti
é velado na Acesc

Veterano do esporte profissional cascavelense, mas que iniciou como atleta
amador aos 10 anos de idade em Matão (SP), sua cidade natal, o ex-goleiro
Divaldo Belletti faleceu ontem aos 75
anos, vítima de infarto fulminante em
sua residência, em Cascavel.
Pai de Sandro, Juliano, Patrick e
Luana, ele está sendo velado desde a noite de ontem na sala Master
da capela central.
Divaldo teve sua trajetória no esporte cascavelense sempre acompanhada pelo jornal Hoje, tendo ganhado na edição do dia 9 de setembro
de 2010 uma reportagem especial.
O genitor da família Belletti em Cas-

cavel chegou à cidade em 1970 e no
ano seguinte já passou a integrar o
time de futebol de campo local. A carreira como goleiro na Capital do Oeste, entretanto, foi curta, pois ele atuou
até 1973. Sua prole deu sequência ao
legado do nome. Juliano, o mais famoso, é pentacampeão mundial com
a seleção brasileira de 2002. Sandro é
fundador do Futebol Clube Cascavel
e Patrick um dos mais requisitados
preparadores físicos do Estado.

Judô
A cidade de Foz do Iguaçu
recebeu no fim de semana as
disputas do Campeonato
Paranaense Sênior e Veteranos
de Judô. Quatro cascavelenses se
destacaram na competição.
Joaquim Junior Borges Ribeiro
(M-4, pesado, acima de 100 kg)
e Washington Toshihiro Donomai
(M-5, meio-médio, até 81 kg)
voltaram para casa como
campeões estaduais. Já Eduardo
Samuel Russo (M-2, leve, até 73
kg) foi vice-campeão, enquanto
Antônio Ricardo Torres
Rodrigues (M-4, meio-pesado,
até 100 kg) foi medalha de
bronze. A próxima judoca da
equipe cascavelense a competir
será a jovem Emilly Kaiuani da
Rosa dos Santos, de 12 anos. Ela
participará dos Jogos Escolares
da Juventude representando o
Paraná na competição que será
realizada de 12 a 21 deste mês
em Curitiba.
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Giro da
Golpe do bilhete Violência

Cerca de R$ 60 mil. Esse foi o
total de dinheiro ‘levantado’ por
uma quadrilha que saiu de Passo
Fundo, no Rio Grande do Sul, e veio
até Cascavel para aplicar o tradicional golpe do bilhete premiado.
Na semana passada, os integrantes Ariel Souza da Silva, Caleb Cerutti da Rocha, Eduardo Moreira Domingues, Gerce d’Avila
Santos e Valfredo Santos de Souza, foram condenados pela 3ª
Vara Criminal de Cascavel pelo
crime de estelionato.
Conforme o processo do Ministério Público Estadual, a quadrilha começou a aplicar os golpes no dia 7 de março deste ano
e, já da primeira vítima, conseguiram extorquir R$ 38 mil.
Assim como em todos os golpes, os integrantes da quadrilha
escolhem a vítima, abordam-na geralmente já próximo a uma agência bancária e dizem ter um bilhete premiado de loteria com um prêmio bastante ‘tentador’. No caso
da primeira vítima, eles disseram

se tratar de uma aposta vencedora de uma bolada de R$ 3 milhões.
A mulher, uma aposentada,
além de sacar os R$ 10 mil
que tinha guardado na poupança, fez um empréstimo no
valor de R$ 28 mil.
Já de outra vitima, um mês depois, eles conseguiram faturar
mais R$ 6.900 oferecendo um bilhete de R$ 1,8 milhão. No terceiro golpe, no dia 3 de maio, eles
levaram R$ 4 mil da vítima e um
aparelho celular avaliado em R$
749. Treze dias depois da quarta
vítima, a quadrilha embolsou R$
8.900 e no dia 17 de maio, só
não conseguiram dinheiro de outra aposentada porque ela foi até
em casa buscar o cartão do banco e, ao chegar lá, a filha e o genro impediram que ela caísse no
golpe. O último crime praticado
foi no dia seguinte, 18 de maio,
onde a vítima perdeu R$ 800.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Lorena Manarin

Erramos
Na edição de ontem, o Hoje News
publicou erroneamente uma foto de
apreensão de drogas na matéria que
noticiou o cumprimento de mandados
de buscas e apreensões em Catanduvas.
A imagem não está relacionada ao
texto. Pedimos desculpas aos leitores.

Estupro em roubo
Policiais civis do GDE prenderam ontem,
na Rua Golfinho, no Colmeia, um jovem
de 22 anos acusado de estuprar uma
mulher de 48 anos durante um roubo no
Bairro Pacaembu, na sexta-feira. O rapaz
esperou o filho da mulher sair de casa,
entrou, amarrou, amordaçou e abusou
sexualmente da vítima. Na sequência ele
fugiu com alguns objetos, que foram
recuperados com o preso. Ele possui
passagens pelos crimes de roubo, furto
e tráfico de drogas.

Falso sequestro
Um haitiano chamou a polícia na tarde de
ontem ao ser vítima do tradicional golpe do
falso sequestro na cidade. Quando a equipe
do Pelotão de Choque chegou até uma
oficina, na Rua Erechim, o homem disse que
recebeu uma ligação informando que a
esposa havia sido sequestrada. Como não
conseguiu contato com a mulher, ele ficou
desesperado e acionou a PM. Somente
quando conseguiu falar com a companheira
ele percebeu que era um golpe.

Queda de moto

SOMENTE de uma das vítimas quadrilha ‘embolsou’ R$ 38 mil

Um motociclista de 33 anos ficou ferido
ontem ao sofrer uma queda no
cruzamento das ruas Maracaí com
Nhundiaquara, no bairro Santa Cruz.
Odilei Aparecido Ferreira teria sido
fechado pelo motorista de um Gol,
perdeu o controle da direção e caiu.
Odilei chegou a ficar inconsciente por
alguns minutos. Ele foi socorrido pelo
Siate (Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma e Emergência) com
escoriações, contusão no joelho e levado
a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento)
Brasília com ferimentos moderados.
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Seguro rural em debate
ARQUIVO

O POD (Programa Oeste em Desenvolvimento), juntamente com a
Seab (Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Paraná) e o Sindicato Rural de Cascavel, promove
hoje, a partir das 8h, no auditório
do sindicato, o evento intitulado
“Conhecendo o seguro rural: dificuldades e desafios”. Na ocasião, diversas autoridades do setor explanarão como funciona esse sistema
no Brasil, tirarão dúvidas e ouvirão
sugestões para melhorar.
A programação, que durará toda a
manhã, começa com a palestra do
consultor Luis Digiovani sofre as carências do setor. Em seguida, o chefe
do Deral (Departamento de Economia
Rural do Paraná) da Seab, Francisco
Simioni, explicará como funciona o
PSR/PR (Programa Estadual de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural).
As seguradoras também terão
espaço para mostrar como funciona seu trabalho, novamente com
Digiovani. Depois, Diego Almeida,
coordenador do seguro rural do
Mapa (Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento), fará
uma apresentação sobre o tema.

Internacional

SISTEMA de seguro para as propriedades
rurais será debatido hoje

Por fim, o professor doutor Clyde Fraisse, da Universidade da Florida
(Estados Unidos) dará uma palestra sobre o monitoramento do clima
para redução dos riscos na agricultura, mostrando exemplos de sucesso no Paraguai e nos EUA.
“É interessante que os produtores rurais e profissionais do setor
venham para entender mais sobre o assunto e poder opinar, contar dificuldades e dar sugestões”, afirmou Paulo Vallini, diretor do sindicato e
membro do grupo de trabalho Cadeia de Grãos do Oeste, do POD, que é
o organizador do evento.
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O fotógrafo Nery Cardoso divulgou ontem em uma rede social duas fotos de Cascavel feitas do mesmo ângulo, porém,
com 10 anos de diferença entre uma e outra imagem. Em uma década, a região central de Cascavel perdeu dezenas de
árvores, mas ganhou muitos prédios. A arborização deu espaço ao crescimento vertical da cidade.

Acic e Faciap
lançam campanha
Pelo quarto ano consecutivo, a
Acic promove uma campanha especial de prêmios para incentivar vendas no período do ano aguardado
com mais expectativa pelas empresas. A maior promoção de Natal da
história de Cascavel chega com diversas novidades. Além de premiação local, os clientes das lojas participantes ainda terão a chance de
concorrer a R$ 1 milhão em prêmios da Campanha Natal Sonho Dourado da Faciap, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná.
Em vez do cupom, que era reco-

PREMIAÇÃO LOCAL

lhido no fim da campanha para a
realização do sorteio, agora serão
disponibilizadas rasgadinhas. A
cada R$ 50 em compras, o consumidor ganha uma rasgadinha que
é cadastrada eletronicamente no
site www. natalsonhodourado.
com.br . O cadastro pode ser feito
por computador ou dispositivos
móveis, como tablets e celulares. A associação comercial,
para facilitar o acesso dos lojistas à promoção, informa que
contará com pontos de cadastramento das rasgadinhas na Acic
e outro na região central.

As empresas de Cascavel que aderirem à campanha da Acic, além dos oito
carros, sete motos e centenas de vales-compra, ainda concorrerão a um Kwid
Renault zero quilômetro e a dezenas de vales de R$ 300 cada, diz o vicepresidente para Assuntos de Serviços da entidade, Assis Marcos Gurgacz.
São três opções de kits, com número diferente de rasgadinhas e de materiais
de divulgação e de apoio. “Tudo para que empresas dos mais diversos
portes e ramos possam participar e oferecer esse diferencial aos seus
clientes”, diz o presidente da associação comercial, o empresário e
engenheiro civil Edson José de Vasconcelos.
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Mais 12 testemunhas
Outras 12 pessoas foram ouvidas durante toda a tarde de ontem
no Fórum da Justiça Federal em Cascavel sobre a execução do agente
penitenciário do Depen (Departamento Penitenciário Federal), Alex
Belarmino Almeida Silva, no dia 2
de setembro do ano passado.
De acordo com informações da
Polícia Federal, das 18 testemunhas de acusação que seriam ouvidas na sexta-feira, uma ficou para
ontem. As outras 11 pessoas eram
testemunhas de defesa.
O processo segue em segredo de
justiça na 4ª Vara Criminal da Justiça Federal. O autor da acusação é o
Ministério Público Federal e as testemunhas foram ouvidas pelo juiz
federal Fábio Nunes de Martino.
Ao todo, são 15 pessoas acusadas da execução: André Demiciano
Messias, Douglas Fernando Cielo,
Hugo Aparecido da Silva, Jair Santana, Kaio Cesar Bonotto Cavalgante,
Luis Marcelo Schneider, Maicon de
Araújo Rufino, Manuel do Nascimento, Rafael Willian Kokowitsch, Valdir
Santos Pereira, Alessandro Pereira
de Sousa, Claudemir Guabiraba,
Juan Manoel Gomez, Rodrigo Aparecido Lourenço e Roberto Soriano, que
seria um dos líderes da quadrilha.

09

Alunos da Escola Municipal Luiz
Vianey Pereira, do Bairro Universitário,
viveram momentos de civismo na manhã
de ontem. Em comemoração a Semana
da Pátria, algumas crianças carregaram,
junto com o prefeito Leonaldo Paranhos
e a secretária Marcia Baldini, o Fogo
Simbólico da Pátria. Além dos atos
cívicos tradicionais, os alunos também
demonstraram talentos encenando
canções que retrataram a diversidade
cultural Brasil afora.

Maior e com mais espaço
TESTEMUNHAS de defesa foram ouvidas na tarde de ontem no Fórum da Justiça Federal

O crime

 Reportagem: Tissiane Merlak
Fotos: Aílton Santos

Segundo as investigações que ficaram a cargo da Polícia Federal de
Cascavel, o grupo teria ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital) e planejado a execução pelo menos três meses antes do crime. A
ordem de matar o agente teria partido de dentro do Presídio de Segurança Máxima de Catanduvas.
Alex Belarmino, de 36 anos, foi vitima de uma emboscada na manhã
do dia 2 de setembro do ano passado, quando ele seguia para o trabalho, no Presídio Federal de Catanduvas, onde ministrava um curso de
tiro. O carro em que ele estava, um Golf do Depen, foi alvejado por diversos disparos de pistola 9 milímetros.

A sede do 5º CRPM (Comando Regional de
Polícia Militar) em Cascavel está mudando de
lugar. Desde a sua implantação os policiais
ficavam na Rua Antonina, esquina com a Afonso
Pena. Mas, durante todo o dia de ontem, os
militares estavam fazendo mudança. Ainda esta
semana, o Comando Regional, que engloba os
municípios das regiões oeste e sudoeste do Estado,
terá toda estrutura transferida para o prédio
localizado na Avenida Tancredo Neves, no Bairro
Alto Alegre, ao lado do recém-inaugurado, Fórum
da Justiça Federal de Cascavel.

Dois programas de importância
para a população cascavelense ganharam sede própria. Trata-se do Programa de Imunização e do Programa Ninar. O novo espaço, mais amplo para
atendimento aos cascavelenses, fica
na Rua Presidente Kennedy, nº 2546.
Os dois programas seguem diretrizes do Ministério da Saúde. “O
programa de imunização tem a finalidade de gerenciar todos os insumos relacionados à imunização,
e aqui vai funcionar como um grande almoxarifado de vacinas, gerenciando mais de 40 pontos de vacinação”, explica o secretário de Saúde, Rubens Griep.
O espaço também conta com
uma sala montada para formação
permanente dos profissionais que
fazem a vacinação. Já o Programa
Ninar já faz o trabalho de atendimento a todas as gestantes de
Cascavel. “São técnicas de enfermagem que fazem as duas primeiras vacinas da criança, recolhem
o registro de nascimento, e todas
as informações com relação a
isso, além de um acompanhamento das mães”, afirma.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Fábio Donegá

TRABALHO já é realizado no novo espaço

Locado
O novo prédio é locado, mas a verba vem do governo do Estado, do
programa Vigia SUS e não gera despesa ao município. “O prédio da
Secretaria de Saúde não comporta o espaço, porque já divide o local com
duas outras secretarias. Além disso, temos os recursos específicos do
programa para garantir mais comodidade”, comenta Griep.
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Colheita na escola
Alunos participam da colheita de alface na escola
O prefeito Leonaldo Paranhos
voltou ontem à escola com projetos que são referência em sustentabilidade no Bairro Cancelli, a
Aloys João Mann, que tem uma horta hidropônica cultivada pelos professores e pelos alunos, um jardim
de tirar o chapéu, uma caixa cisterna que aproveita água da chuva e
uma brinquedoteca inovadora, todos projetos realizados em parceria com o Rotary Club Cascavel.
Acompanhado da secretária de Educação, Márcia Baldini, conferiu a
estrutura da instituição, que recebeu neste ano o término da quadra
esportiva, que estava parada no
ano passado.
Ontem foi dia de colheita de
alface e a criançada pode aproveitar para fazer a aula prática,
além de saborear a verdura no
recreio. O excedente da produção,

segundo o diretor, Alvaro Dai, é
comercializado entre os pais. “A
estrutura começou tímida, mas
ganhou adesão dos pais e da comunidade, depois de parceiros,
então os professores e os alunos
mostraram interesse em cuidar
no contraturno e no reforço escolar e hoje muitos vêm e passam
o dia todo aqui na escola para
participar de vários projetos”.

Laboratório
Depois de visitar a parte externa da
escola, o prefeito foi conferir as
atividades no Laboratório de
Robótica. Por meio do projeto os
alunos aprendem a construir robôs
com kits de Robótica Educativa. Eles
trabalham em duplas, dão nome
aos projetos e têm a missão de
resolver os problemas que surgem
ao longo da atividade, também
como objetivo da disciplina, visando
ao desenvolvimento do potencial de
liderança e iniciativa das crianças
para o trabalho em equipe.

D ecoração
As paredes da escola são decoradas com flores cultivadas em latas
doadas pela comunidade e garrafas PET, todas adaptadas em projetos
com os alunos, deixando o ambiente leve e mais alegre.
“Esta nossa escola tem servido de modelo para vários municípios da
região, principalmente pelo envolvimento da comunidade e pelo projeto
de robótica, amplamente premiado. Mas aqui, na horta, as crianças também criam afetividade com as verduras e pegam gosto por aprender a
consumir”, avaliou o prefeito Paranhos.

JHONATA chegou a ser levado ao Hospital Universitário, mas morreu logo em seguida

Primeiro de setembro
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

Passional. Essa foi a motivação
do primeiro homicídio de setembro,
registrado na noite de domingo, no
cruzamento das ruas Moacir Bordignon com a Serra da Borborema, no
bairro Periolo.
De acordo com a Delegacia de
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

60
47
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

880
2.687
310
3.257

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.846
1.697
149
39

Homicídios de Cascavel, Jhonata
Machado, de 23 anos, foi esfaqueado pelo ex-marido de sua companheira. Conforme as investigações,
o autor das facadas é um homem
que saiu da PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel) no mês de julho. Ele foi até uma residência para
visitar o filho que ele tem com a
atual esposa, porém ao chegar ao
local, a vítima e o agressor acabaram discutindo, entraram em luta
corporal, e Jhonata foi atingido por
dois golpes de faca. O autor das
facadas não aceitava o fim do relacionamento. Ele já foi identificado
e as equipes da Polícia Civil fazem
buscas para localizá-lo.
Socorristas e o médico do Siate
(Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência) foram
até o local, prestaram os primeiros
atendimentos, mas o jovem morreu
pouco tempo após dar entrada no
Hospital Universitário.

60 MORTES
Segundo dados do Hoje
News, somente este ano em
Cascavel já foram
contabilizadas 60 mortes
violentas. O número é 5,2%
maior do que no mesmo
período do ano passado,
quando foram registrados
57 óbitos.
Dentre as mortes deste ano
na cidade são 47
homicídios, quatro
latrocínios e nove
confrontos policiais. Até o
dia 4 de setembro de 2016
eram sete confrontos, dois
latrocínios e 48 homicídios,
um a mais do que os
registrados até ontem.

22

GERAL

HOJE NEWS, 05 DE SETEMBRO DE 2017

LOCAL

CASCAVEL, 05 DE SETEMBRO DE 2017

11

Juiz custa R$ 47,7 mil mensal
Uma pesquisa divulgada pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
revela que o custo mensal de um
juiz no país foi de R$ 47,7 mil, em
2016. Os números foram divulgados ontem pela presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do
conselho, ministra Cármen Lúcia.
O gasto do orçamento do Judiciário com pessoal ficou em R$ 75,9
bilhões, valor equivalente a 89,5%
das despesas totais.
De acordo com a pesquisa Justiça em Números, com dados referentes ao ano passado, a taxa de

SUPERSALÁRIOS
Após a apresentação dos dados,
o ministro do STF Luiz Fux
defendeu a investigação de
algumas "disparidades" e
"supersalários", mas disse que
o Poder Judiciário não pode ser
enfraquecido por conta dessa
discussão.
"É preciso verificar a origem. Às
vezes há, digamos, um
esquecimento proposital de
que o juiz é um servidor
público. Então ele tem que
receber aquilo que todos
servidores públicos. Então, na
hora de analisar o juiz não pode
analisar o Poder Judiciário. Tem
que analisar um servidor
público. O que as leis concedem
ao servidor público e se os
juízes estão enquadrados nisso.
Onde houver excessos, é
preciso atos de altivez e de
nobreza. Mas também é preciso
atenção para essa estratégia
múltipla de enfraquecimento
do Judiciário, que só não vê
quem não quer", disse.

congestionamento, índice que
mede o percentual de processos
baixados, permaneceu em 73%,
número considerado alto pelo conselho. Em contrapartida, o número
de sentenças aumentou e registrou
11,4%, a mais alta variação da série histórica da pesquisa.

O levantamento também registrou tribunais que conseguiram
100% de eficiência, obtendo mais
produtividade com menos recursos.
Em 2016, foram vencedores nesse
campo os tribunais de Justiça do
Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e do Amapá.

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Mostra de Profissões Unipar
acontece neste mês
No próximo dia 20, profissionais das áreas de humanas, exatas,
tecnológicas e da saúde tiram dúvidas dos alunos do ensino médio
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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.
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, 05 de setembro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Alunos visitam laboratório de Materiais e Estruturas dos cursos de Arquitetura e Engenharia Civil
Conheça com propriedade a carreira que pretende seguir. Não perca
esta oportunidade. Agora em setembro (20), a Universidade Paranaense – Unipar realiza em Cascavel a sua
tradicional Mostra de profissões –
Unipar Aberta. Como nos anos anteriores, a Instituição se prepara para
receber, nos períodos da manhã e à
noite, a visita de mais de dois mil
alunos do ensino médio, das redes
pública e particular.
Esse é considerado um momento
decisivo e importante para o futuro dos
jovens e, pensando em auxiliar nesta
fase, os docentes da Unipar estão empenhados para levar informações per-

tinentes à sociedade - explicar o que é a
profissão, qual o perfil do profissional,
os campos de atuação, remuneração
salarial e outras dúvidas. A visita guiada
passa pelos diversos laboratórios e ambientes especiais da Universidade.
Anote no seu calendário e venha
conferir a Mostra de Profissões 2017.
Você pode participar individualmente ou
com o seu Colégio, só não perca a data,
pois o primeiro passo para o sucesso
no mercado de trabalho é a escolha do
curso superior, aquele que te desperta
identificação e prazer em atuar.
O objetivo do evento é promover um
contato mais próximo com a realidade
das profissões, disciplinas cursadas e

muitos outros conhecimentos. Nesta
edição, a Unipar oferece visita aos cursos de Administração, Arquitetura e
Urbanismo, Biomedicina, Ciências
Contábeis, Design de Moda, Direito,
Enfermagem, Engenharia Civil, Estética e Cosmética, História, Odontologia, Psicologia e Sistemas de Informação. Cursos convidados também
estarão em exposição.
Na Unipar você também pode se
inscrever para o projeto ‘Profissional
por um dia’ e vivenciar a vida acadêmica, participando de aulas teóricas e
práticas junto com os acadêmicos da
Unipar. Mais informações, ligue (45)
3321-1300, setor do Prove.
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Gasolina aa R$
R$ 4,36
4,36
Gasolina
em Cascavel
Cascavel
em

gente@jhoje.com.br

Meditação
Quer saber sobre os benefícios da meditação, controle da
mente, paz interior e autoconhecimento? Então não perca Curso
de Meditação - O Silêncio Interior. É gratuito e será realizado
no Teatro Municipal de Cascavel, dia 10 de setembro, às 15.
Garanta sua vaga. Inscreva-se:

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSeW2tHYGLOzBoOvaIhN592OCRXvX5t0oshYHGYvN0dSUU8tQ/viewform

Sabor e saber
Quem ama poema e culinária, não pode perder o
lançamento do livro Sabores e Amores, da escritora Silvana
Marcia Schilive. O evento será dia 29 de setembro, às 19h30,
na Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos Santos, em
Cascavel.

A bela
THAÍS
ALMEIDA,
durante o
evento
Univel Play,
realizado no
fim de
semana. O
registro é de
Kassia
Beltrane

Relembrando
Pode até parecer piada, mas
a Petrobras anunciou ontem o
terceiro aumento na gasolina
em menos de uma semana. A
nova elevação nos preços do
combustível em suas refinarias
acumula alta de mais de 10%
em poucos dias de setembro.
Somente neste último anúncio,
o reajuste será de 3,3%.
Isso quer dizer que em Cascavel o litro da gasolina comum
poderá ser encontrado, a partir
de hoje, por R$ 4,36, o maior
valor do ano aplicado ao consu-

midor. Até a tarde de ontem, o preço do produto variava entre R$ 4,15
e R$ 4,23. A conta fica ainda mais
pesada quando se faz uma multiplicação simples. Considerando um
tanque de combustível de 60 litros,
o motorista vai gastar agora mais
de R$ 260 para enchê-lo.
Os constantes aumentos têm
irritado os consumidores. “Não dá
mais para pagar um valor desses.
A gente vai ter que andar a pé ou
de bicicleta, porque assim fica bem
difícil. É só aumento”, diz o aposentado Arlindo Alves.

Quem tira um tempinho para
pesquisar, consegue, com muito
esforço, economizar ao menos
alguns centavos. O preço mais
baixo do litro da gasolina
encontrado em Cascavel até a
semana passada era de R$ 3,74,
uma diferença de R$ 0,25 em
relação ao maior valor.
Comparados os menores e
maiores valores praticados há
um ano, o produto teve um
acréscimo de 11,4%, ou R$
0,41. Isso porque em agosto de
2016 o consumidor conseguia
encontrar o produto por R$
3,58 o litro. Naquela época, o
preço médio divulgado pela ANP
era de R$ 3,73.

Cleidi Vons Nogueira Tamaributi e Jane Dalagnol, durante o
2o Seminário Técnico Científico de Prevenção e Proteção a
Desastres

Fermop
o

O 12 Festival Regional dos Municípios do
Oeste do Paraná recebe inscrições até
dia 12 de setembro, nas categorias
Gospel, Popular, Sertaneja e Kids. Mais
informações acesse: http://
www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/
cultura/subpagina.php?id=1620

Mestre
Quem deseja ter o título de Mestre e
Doutor já pode concorrer a uma vaga pelo
Programa de Pós-Graduação em Filosofia da
Unioeste. As inscrições vão até o dia 20 de
outubro.
OoO
Os editais estão disponíveis no link http:/
/portalpos.unioeste.br/editais-filosofia.
Mais informações pelo telefone
(45) 3220-3122

A parte que ignoramos é muito maior
que tudo quanto sabemos.
Platão

20

HOJE NEWS

HOJE NEWS, 05 DE SETEMBRO DE 2017

LOCAL

CASCAVEL, 05 DE SETEMBRO DE 2017

J ustificativa

13

Gasolina sobe mais

Segundo o diretor do Sindicombustíveis (Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, derivados de Petróleo, Gás Natural, Biocombustíveis e Lojas de Conveniência do Estado) em Cascavel, Roberto Pellizzetti, o aumento na gasolina ocorre após o furacão Harvey fechar refinarias
dos Estados Unidos e levar a uma disparada nos preços de referência.
Além disso, a estatal afirma que o reajuste de hoje foi decidido pelo
Gemp (Grupo Executivo de Mercado e Preços), que é convocado quando
há a necessidade de subir os combustíveis em mais de 7% para cima ou
para baixo em um único mês.

Preço do GLP
vai subir 6,9%
em todo o País

E não para por aí
Quem achou que o único reajuste seria o da gasolina se enganou. O
que também vai subir é o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), o gás de
cozinha de 13 quilos, que a partir de hoje está 6,9% mais caro. Conforme a ANP, o aumento é programado todos os meses.
Em Cascavel, o produto, que até o fim de agosto tinha um preço médio de
R$ 70,72, passa a custar R$ 75,50. Analisando o maior valor encontrado
pela Agência no município, de R$ 78, o GLP salta para R$ 83,30.

3,3%

e novos valores
começam a valer hoje
 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Aílton Santos

Sequência
desastrosa
ao bolso
Por meio de nota, o
Sindicombustíveis-PR se diz
contrário a esta sequência de
aumentos promovidos pela
Petrobras, que penaliza
consumidores, donos de postos
e sociedade em geral. O novo
aumento é ainda mais grave pela
sequência de altas seguidas e por
ocorrer quase que em conjunto à
recente alta no PIS, Cofins e
ICMS. “Relembramos ainda um
ponto importante: os postos
compram os combustíveis
das empresas distribuidoras, e não
diretamente das refinarias. Deste
modo, é importante reforçar que
altas e baixas nas bombas
dependem inicialmente do repasse
das companhias de distribuição”,
afirma. Com a variação mais
frequente de preços, tem se
agravado uma situação sobre a
qual o Sindicombustíveis-PR já fez
alerta. Em geral, as tendências de
baixa são repassadas pelas
distribuidoras aos postos de forma
lenta, em menor escala ou
simplesmente não são repassadas.
“Por outro lado, quando o viés é
de alta, os acréscimos são
rapidamente aplicados pelas
empresas de distribuição e
repassados aos postos.
Vale salientar ainda que, diante
do cenário recessivo, a maioria
dos postos tem trabalhado com
estoques baixos e abastecimento
diário”, explica o sindicato.
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VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS
SHOPPING JL
Â Annabelle 2 - A Criação do Mal
Sala 1: Qui a Qua 14h30 - 17h (Dublado)
Sala 1: Qui a Qua 19h10 - 21h20 (Legendado)
Â Emoji: O Filme
Sala 2: Qui a Qua 14h, 15h50, 17h40,19h30 (3D)
Â Planeta dos Macacos: A Guerra
Sala 2: Qui a Qua 21h20 (Dublado-3D)

7.500

Em visita à Câmara de Vereadores ontem, o gestor do contrato da
Tecnopark com a Prefeitura de Cascavel, José Ferreira dos Santos,
apresentou dados sobre o aplicativo que chamam a atenção.
Em 25 dias de funcionamento,
são 7.500 cascavelenses que aderiram ao aplicativo. “Em poucos
dias, acredito que vamos superar
a quantidade de cascavelenses que
têm acesso aos botons. Atualmente, são 16 mil”, afirmou.
Segundo ele, o resultado é positivo
perante a população. “Quem tem acesso ao celular não quer mais colocar a
moeda no parquímetro. Você baixa o
aplicativo, faz o cadastro do email para
gerar uma conta corrente e o motorista vai receber por email os créditos que
ainda tem. Com saldo no aplicativo,
você só deixa o carro na vaga e o resto
é por nossa conta”, explica.
O controle é feito por meio dos
funcionários da Tecnopark, que controlam as vagas ocupadas por meio
de um painel e encaminham às informações para a Cettrans.

adeptos do
Estacione
Cascavel

Â Dupla Explosiva
Sala 3: Qui a Qua 14h20, 16h40, 19h (Dublado)
Sala 3: Qui a Qua 21h20 (Legendado)
Â Bingo: O Rei das Manhãs
Sala 4: Qui a Qua 13h40
Â A Torre Negra
Sala 4: Qui a Qua 15h50, 17h40, 19h30, 21h20
SHOPPING WEST SIDE
ÂBingo - O Rei das Manhãs
Sala 2: Qui a Qua 21h50
Â A Torre Negra
Sala 2: Qui a Qua 15h45 - 19h50
Â Emoji - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 16h - 21h10 (3D)
Sala 2: Qui a Qua 13h50 - 17h45

SOLUÇÃO ANTERIOR

APLICATIVO irá substituir os parquímetros do Estacionamento Regulamentado

A plicativo

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

O aplicativo, que está há pouco em Cascavel, é realidade também em
outras regiões. “Funciona no Rio de Janeiro, em Búzios, em Barra Mansa,
em Macaé e em Rezenda, onde está já há bastante tempo”, conta o gestor.
O aplicativo vem como uma alternativa ao cartão EstaR e aos parquímetros, estes que muitas vezes não funcionam e ainda geram dor
de cabeça aos cascavelenses.
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N o velas
SBT • CARINHA DE ANJO

Zeca e Juju fazem as pazes

DIVULGAÇÃO

Na piscina, Dulce Maria diz que o Gustavo formaria casal com a Cecília enquanto Verônica com
formaria com Cristóvão. Verônica explica que é apenas colega de trabalho do advogado. Fabiana descobre que Zé Felipe não conseguiu gravar a confissão da irmã Luzia. Juju fica impressionada que
pessoas de diferentes religiões comentam positivamente a entrevista que fez com o Padre Fábio
de Melo. A foto do bolo que Diana fez para o religioso também faz muito sucesso. Rosana tem uma
ideia e vai com Juju até o internato para conversar
com Diana. No hotel, Noemia tenta seduzir Cristóvão, que está tímido e sem camisa por exigência
da empresária para fechar o contrato com a Rey
Café. Irmã Ana e a noviça Fabiana contam para
Diana o que Miguel e Zé Felipe fizeram. Dulce chama mais uma vez Noemia de vovó, pergunta se
ela tem netos e deixa Gustavo sem graça.
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Não haverá exibição (futebol)
PEGA PEGA
Douglas desconfia do envolvimento de
Malagueta no roubo. Malagueta impede
Mônica de fugir do hotel. Eric avisa a Luíza que ela precisa se preparar para dizer a Pedrinho que ele não receberá de
volta o dinheiro que estava com Agnaldo. Siqueira aceita a volta de Domênico
à delegacia. Lígia inventa que deseja ser
a melhor amiga de Sabine. Timóteo avisa a Athaíde que a forma de achar o documento que está com Arlete é entrar na
casa dela e simular um assalto.
A FORÇA DO QUERER
Zeca vê quando Jeiza desce do carro
de Caio. Jeiza confessa a Cândida que
gostou de ter beijado Caio. Caio questiona Irene sobre Solange. Silvana tenta convencer Eurico de que a assinatura nos cheques não é do empresário. Jeiza marca um jantar com Caio, e
Alan aconselha a pupila a ter calma.
Rubinho pede que Bibi negocie um

armamento com bandidos e Alessia
alerta a amiga. Joyce rejeita Ivana
e Zu a conforta. Cândida comenta com
Edinalva e Ritinha que Jeiza recebeu
flores de Caio. Eurico cede em fazer
um cartão de crédito para Elvira. Elvira
pensa em pedir ajuda a Sabiá para encontrar Solange/Irene.
OS DIAS ERAM ASSIM
Monique avisa a Toni que recebeu uma
proposta para trabalhar e morar fora
do Brasil. Gustavo pede para Rimena
ir à semifinal do festival e Laura tenta
convencer a filha.

bre o noivado com Zac. Asher compra
roupas novas para Lior.
SBT

• SBT

O QUE A VIDA ME ROUBOU
Montserrat reitera seu amor pela
mãe e espera um milagre. Demétrio diz
a Montserrat que pensou que a morte
do Escorpião lhe traria paz, mas não.
Montserrat diz a Alessandro que está
muito apreensiva porque não recebe notícias de Pedro Medina e tem muito
medo do que ele possa fazer contra eles.
BAND
• BAND

•RECORD
RECORD
O RICO E LÁZARO
Asher diz ter esquecido as lembranças ruins. Nebuzaradã fica desconfiado. Zac, Absalom e Nicolau negam
qualquer envolvimento na morte de
Chaim. Lior pede para Asher manter
a calma. Beroso encontra Sammu e
avisa que o Lobo de Judá retornou
em grande estilo. Matias promete largar o jogo. Zelfa questiona Joana so-

MIL E UMA NOITES
Eda continua a mexer com a vida de
outras pessoas. A relação de Onur e Sherazade enfrenta um grande perigo. Ozcan acredita que Sherazade está interessada nele. Eda fica feliz quando descobre que Onur contratou um espião para
ficar na cola de Sherazade. Enquanto
Kerem está preocupado com seus problemas pessoais, a gravidez de Bennu
segue infeliz e solitária.

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Você conhece o Particity?
Mais de três mil registros de
denúncias ou reclamações, a
maior parte das demandas relacionadas a questões da iluminação pública. Estamos falando do
Par ticity, um aplicativo para
smartphones que pode ser baixado no Play Store. O aplicativo
foi implantado pela prefeitura
para facilitar as reclamações
feitas por moradores da cidade.
A Prefeitura de Cascavel lembra
que até setembro estará disponível para o sistema IOS baixar o App.
Ao fazer um cadastro rápido com
email e telefone, o usuário já estará automaticamente “georeferenciado”, isto é, o próprio aplica-

tivo identifica a localização do usuário. Dentro do aplicativo existem
170 categorias de reclamação que
o usuário pode optar.
Desde que foi implantado, em
maio, pouco mais de três mil reclamações foram registradas, incluindo o 156 (o serviço 156 foi

incorporado pelo aplicativo) e,
destas, aproximadamente 93%
foram resolvidas. Se o serviço localizador do celular estiver ativado, ao fazer uma foto de um buraco, por exemplo, e carregar no
aplicativo, a Prefeitura já saberá
onde o buraco está localizado.

C adastro
Ao baixar o Particity o cidadão preenche um cadastro e terá seu login e
senha. A partir daí terá a possibilidade de comunicar à Prefeitura, de uma
forma simples e intuitiva, por meio de aplicativos para tablet, smartphones e computador, os problemas encontrados na cidade, inserindo fotografias e comentários. O cidadão também é atualizado sobre o andamento das solicitações postadas por meio de notificações automáticas.

Interlagos tem mudança de horário
A Linha 110 (Interlagos /Terminal Leste) teve mudanças na escala
de horários para os sábados, domingos e feriados. O pedido é
oriundo do frigorífico Globoaves e, segundo a Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e Trânsito), é necessária a mudança
para o transporte dos funcionários em determinados horários nos
fins de semana. A nova escala já está em operação.

Cascavelense no Parlamento Jovem Brasileiro
A estudante cascavelense Vanessa da Silva Almeida, do
Instituto Federal do Paraná, Câmpus Cascavel, é uma dos
cinco estudantes que irão compor o Programa Parlamento
Jovem Brasileiro. No total, são 78 selecionados em todo o
Brasil. Durante uma semana, em setembro, os jovens vão
simular a atividade parlamentar na Câmara dos Deputados. Os projetos desenvolvidos pelos estudantes paranaenses vão muito além da sala de aula. As propostas
envolvem temas como a preservação do meio ambiente,
autossuficiência de água e energia elétrica e legislações
específicas para atendimento a pessoas diagnosticadas
com depressão. O programa é uma iniciativa da Câmara
dos Deputados e tem como objetivo possibilitar aos
alunos de ensino médio de escolas públicas e particulares a experiência de simular a atividade parlamentar e
exercer a cidadania e a participação política. Durante uma
semana os estudantes criam e debatem projetos de lei e
aprendem sobre processo legislativo brasileiro.

ANJO HAHEUIAH
A pessoa nascida no dia 5 de setembro,
sob essa influência, mora com a família
durante um longo período e muitas vezes até mesmo depois do casamento
procura residir em locais próximos,
numa convivência quase que diária com
os seus familiares. Dotado(a) de grande poder espiritual, amadurecimento e
discernimento, é um(a) grande
amigo(a), com quem todos gostam
de conviver. Possui inteligência
analítica e procura respostas dentro dos conceitos religiosos, para
tudo que se passa no

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. Vai ser
mais fácil fazer novos contatos e encontrar
possíveis parcerias. 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. Mas, à noite, a insegurança pode falar mais alto. 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.
Não espere demais das pessoas da família,
ou poderá se decepcionar. Cor: azul.

Escorpião

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. À noite, tenha cuidado para não
esperar demais das pessoas. Cor: preto.

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. À noite, um clima de insegurança pode
tomar conta, tente se controlar. Cor: creme.

Sagitário

Pela manhã, peça conselhos a um familiar se
estiver precisando de ajuda. À tarde, a Lua
entra em seu Paraíso Astral, aumentando sua
sorte e seu charme. Se trabalha com algo
ligado a diversão ou crianças, vai se dar bem
nesta noite. Cor: verde.

Hoje, é melhor ficar na sua e cuidar das suas
tarefas sem pedir a ajuda de ninguém, assim,
você vai render mais. Confie mais na sua
intuição e fique de olhos bem abertos, pois
alguém pode tentar te passar para trás no
trabalho. Cor: pink.

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. À noite, cuidado com altos e baixos no humor. Talvez sinta um pouco de insegurança. Cor: creme.

Capricórnio

Você vai se dedicar mais ao trabalho, principalmente depois do almoço. Estará com mais
concentração nas tarefas e levará suas responsabilidades a sério. Talvez, você esteja
esperando demais das pessoas, e há risco
de se decepcionar. Cor: bege.

Libra

horóscopo

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. Uma
viagem a trabalho também será produtiva.
Cor: marrom.

Aquário

24h

Salmo 141:1- 4

Senhor, a ti clamo, escuta-me; inclina os
teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua
face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde.
Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca.
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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. Controle o seu humor, pois há
risco brigas em casa. Cor: laranja.

Peixes

Colhidas
durante a
noite, as
uvas são
transportadas
para uma
câmara fria,
onde
repousam
durante

Provérbio do Dia

Áries

Produzido nos arredores da bela
cidade de Reguengos de Monsaraz,
é derivado de um curioso método de
preparo, que utiliza uvas tintas em
sua composição - a casta Aragonês,
a mais tradicional da Península Ibérica. O impressionante resultado é
um líquido de tonalidade transparente com nuances rosados, praticamente invisível.
A bebida já foi premiada pela Vivino, uma das mais importantes comunidades de vinhos do mundo. E não é
por menos, já que desde a sua colheita se nota todo o cuidado com a produção. Colhidas durante a noite, as
uvas são transportadas para uma
câmara fria, onde repousam durante
24h. Em sua fabricação ainda são
introduzidas leveduras selecionadas
e a fermentação ocorre em temperatura minuciosamente controlada.
Seu aroma floral com toques de
frutas brancas (melão e pera) deixa a
experiência de prová-lo ainda mais
saborosa. Levemente adocicado, combina perfeitamente com sushi, peixes
defumados e mariscos.

Considerado o destino mais genuíno de Portugal, o Alentejo
é a maior região do país. Privilegiando um lifestyle tranquilo
em que a experiência de viver bem dá o tom, conta com belas
praias intocadas e cidades repletas de atrações ímpares,
como castelos e monumentos históricos. Detentor de três
títulos da UNESCO e diversos outros prêmios e
reconhecimentos internacionais no setor do turismo, o
Alentejo oferece opções para todos os tipos de viajantes,
sejam famílias, casais em lua de mel ou aventureiros. Para mais
informações, visite www.turismodoalentejo.com.br.

Edson Chiapetti, Leando Marcondes da
Silva, Eda Cristina Benkendorf, Rosangela Monteiro, Karol Lunaro, Mirella Mareze, Cleverson Moro, Jenny Lima e Admilson Bruno dos Santos.
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vinho é uma verdadeira
experiência gastronômica. O
sabor, a textura e o aroma
são apenas algumas das
características essenciais para uma
bebida de alta qualidade. E é na
região do Alentejo, em Portugal,
que os apreciadores encontram as
melhores e mais premiadas
opções, como o peculiar Invisível
Aragonez Branco da Ervideira.
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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. Não crie muitas expectativas ou poderá se decepcionar. Cor: amarelo.

ANJO HAHEUIAH
A pessoa nascida no dia 5 de setembro,
sob essa influência, mora com a família
durante um longo período e muitas vezes até mesmo depois do casamento
procura residir em locais próximos,
numa convivência quase que diária com
os seus familiares. Dotado(a) de grande poder espiritual, amadurecimento e
discernimento, é um(a) grande
amigo(a), com quem todos gostam
de conviver. Possui inteligência
analítica e procura respostas dentro dos conceitos religiosos, para
tudo que se passa no

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. Vai ser
mais fácil fazer novos contatos e encontrar
possíveis parcerias. Cor: marrom.
As finanças vão tomar grande parte do seu
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de ganhar dinheiro. Mas, à noite, a insegurança pode falar mais alto. Cor: laranja.
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Não espere demais das pessoas da família,
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Escorpião
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Sagitário
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Capricórnio

Você vai se dedicar mais ao trabalho, principalmente depois do almoço. Estará com mais
concentração nas tarefas e levará suas responsabilidades a sério. Talvez, você esteja
esperando demais das pessoas, e há risco
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Libra

horóscopo

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. Uma
viagem a trabalho também será produtiva.
Cor: marrom.

Aquário

24h

Salmo 141:1- 4

Senhor, a ti clamo, escuta-me; inclina os
teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua
face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde.
Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca.
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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. Controle o seu humor, pois há
risco brigas em casa. Cor: laranja.

Peixes

Colhidas
durante a
noite, as
uvas são
transportadas
para uma
câmara fria,
onde
repousam
durante

Provérbio do Dia

Áries
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cidade de Reguengos de Monsaraz,
é derivado de um curioso método de
preparo, que utiliza uvas tintas em
sua composição - a casta Aragonês,
a mais tradicional da Península Ibérica. O impressionante resultado é
um líquido de tonalidade transparente com nuances rosados, praticamente invisível.
A bebida já foi premiada pela Vivino, uma das mais importantes comunidades de vinhos do mundo. E não é
por menos, já que desde a sua colheita se nota todo o cuidado com a produção. Colhidas durante a noite, as
uvas são transportadas para uma
câmara fria, onde repousam durante
24h. Em sua fabricação ainda são
introduzidas leveduras selecionadas
e a fermentação ocorre em temperatura minuciosamente controlada.
Seu aroma floral com toques de
frutas brancas (melão e pera) deixa a
experiência de prová-lo ainda mais
saborosa. Levemente adocicado, combina perfeitamente com sushi, peixes
defumados e mariscos.

Considerado o destino mais genuíno de Portugal, o Alentejo
é a maior região do país. Privilegiando um lifestyle tranquilo
em que a experiência de viver bem dá o tom, conta com belas
praias intocadas e cidades repletas de atrações ímpares,
como castelos e monumentos históricos. Detentor de três
títulos da UNESCO e diversos outros prêmios e
reconhecimentos internacionais no setor do turismo, o
Alentejo oferece opções para todos os tipos de viajantes,
sejam famílias, casais em lua de mel ou aventureiros. Para mais
informações, visite www.turismodoalentejo.com.br.
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Touro

D

Sobre o Alentejo

Parabéns!

Gêmeos

egustar uma boa taça de
vinho é uma verdadeira
experiência gastronômica. O
sabor, a textura e o aroma
são apenas algumas das
características essenciais para uma
bebida de alta qualidade. E é na
região do Alentejo, em Portugal,
que os apreciadores encontram as
melhores e mais premiadas
opções, como o peculiar Invisível
Aragonez Branco da Ervideira.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Câncer

Vinho branco feito
de uvas tintas

VARIEDADES

CASCAVEL, 05 DE SETEMBRO DE 2017

Leão

HOJE NEWS, 05 DE SETEMBRO DE 2017

Virgem

16 VARIEDADES

No trabalho, procure estabelecer parcerias com
os colegas e verá que será mais fácil dar
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com alguém, há chances de fechar bons negócios. Não crie muitas expectativas ou poderá se decepcionar. Cor: amarelo.

18

VARIEDADES

HOJE NEWS, 05 DE SETEMBRO DE 2017

N o velas
SBT • CARINHA DE ANJO

Zeca e Juju fazem as pazes

DIVULGAÇÃO

Na piscina, Dulce Maria diz que o Gustavo formaria casal com a Cecília enquanto Verônica com
formaria com Cristóvão. Verônica explica que é apenas colega de trabalho do advogado. Fabiana descobre que Zé Felipe não conseguiu gravar a confissão da irmã Luzia. Juju fica impressionada que pessoas de diferentes religiões comentam positivamente a entrevista que fez com o Padre Fábio de Melo. A
foto do bolo que Diana fez para o religioso também
faz muito sucesso. Rosana tem uma ideia e vai com
Juju até o internato para conversar com Diana. No
hotel, Noemia tenta seduzir Cristóvão, que está tímido e sem camisa por exigência da empresária
para fechar o contrato com a Rey Café. Irmã Ana e a
noviça Fabiana contam para Diana o que Miguel e
Zé Felipe fizeram. Dulce chama mais uma vez Noemia de vovó, pergunta se ela tem netos e deixa Gustavo sem graça.
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Não haverá exibição (futebol)
PEGA PEGA
Douglas desconfia do envolvimento de
Malagueta no roubo. Malagueta impede Mônica de fugir do hotel. Eric avisa
a Luíza que ela precisa se preparar para
dizer a Pedrinho que ele não receberá de volta o dinheiro que estava com
Agnaldo. Siqueira aceita a volta de Domênico à delegacia. Lígia inventa que
deseja ser a melhor amiga de Sabine. Timóteo avisa a Athaíde que a forma de achar o documento que está
com Arlete é entrar na casa dela e
simular um assalto.
A FORÇA DO QUERER
Zeca vê quando Jeiza desce do carro
de Caio. Jeiza confessa a Cândida que
gostou de ter beijado Caio. Caio questiona Irene sobre Solange. Silvana tenta
convencer Eurico de que a assinatura
nos cheques não é do empresário. Jeiza marca um jantar com Caio, e Alan
aconselha a pupila a ter calma. Rubi-

nho pede que Bibi negocie um armamento com bandidos e Alessia alerta a amiga. Joyce rejeita Ivana e Zu a
conforta. Cândida comenta com Edinalva e Ritinha que Jeiza recebeu flores de Caio. Eurico cede em fazer
um cartão de crédito para Elvira. Elvira pensa em pedir ajuda a Sabiá
para encontrar Solange/Irene.
OS DIAS ERAM ASSIM
Monique avisa a Toni que recebeu uma
proposta para trabalhar e morar fora do
Brasil. Gustavo pede para Rimena ir à
semifinal do festival e Laura tenta convencer a filha.
•RECORD
RECORD
O RICO E LÁZARO
Asher diz ter esquecido as lembranças
ruins. Nebuzaradã fica desconfiado.
Zac, Absalom e Nicolau negam qualquer envolvimento na morte de Chaim. Lior pede para Asher manter a calma. Beroso encontra Sammu e avisa
que o Lobo de Judá retornou em grande estilo. Matias promete largar o

jogo. Zelfa questiona Joana sobre o noivado com Zac. Asher compra roupas
novas para Lior.
SBT

• SBT

O QUE A VIDA ME ROUBOU
Montserrat reitera seu amor pela
mãe e espera um milagre. Demétrio diz
a Montserrat que pensou que a morte
do Escorpião lhe traria paz, mas não.
Montserrat diz a Alessandro que está
muito apreensiva porque não recebe notícias de Pedro Medina e tem muito
medo do que ele possa fazer contra eles.
• BAND
BAND
MIL E UMA NOITES
Eda continua a mexer com a vida de
outras pessoas. A relação de Onur e Sherazade enfrenta um grande perigo. Ozcan
acredita que Sherazade está interessada
nele. Eda fica feliz quando descobre que
Onur contratou um espião para ficar na cola
de Sherazade. Enquanto Kerem está preocupado com seus problemas pessoais, a
gravidez de Bennu segue infeliz e solitária.

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

CASCAVEL, 5 DE SETEMBRO DE 2017

VARIEDADES

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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DIVULGAÇÃO

gente@jhoje.com.br

Meditação
Quer saber sobre os benefícios da meditação, controle da
mente, paz interior e autoconhecimento? Então não perca
Curso de Meditação - O Silêncio Interior. É gratuito e será
realizado no Teatro Municipal de Cascavel, dia 10 de
setembro, às 15. Garanta sua vaga. Inscreva-se:

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSeW2tHYGLOzBoOvaIhN592OCRXvX5t0oshYHGYvN0dSUU8tQ/viewform

Sabor e saber
Quem ama poema e culinária, não pode perder o
lançamento do livro Sabores e Amores, da escritora
Silvana Marcia Schilive. O evento será dia 29 de
setembro, às 19h30, na Biblioteca Pública Municipal
Sandálio dos Santos, em Cascavel.

A bela
THAÍS
ALMEIDA,
durante o
evento
Univel Play,
realizado no
fim de
semana. O
registro é de
Kassia
Beltrane

Cleidi Vons Nogueira Tamaributi e Jane Dalagnol, durante o
2o Seminário Técnico Científico de Prevenção e Proteção a
Desastres

Fermop
o

O 12 Festival Regional dos Municípios
do Oeste do Paraná recebe inscrições até
dia 12 de setembro, nas categorias
Gospel, Popular, Sertaneja e Kids. Mais
informações acesse: http://
www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/
cultura/subpagina.php?id=1620

Mestre
Quem deseja ter o título de Mestre e
Doutor já pode concorrer a uma vaga
pelo Programa de Pós-Graduação em
Filosofia da Unioeste. As inscrições vão
até o dia 20 de outubro.
OoO
Os editais estão disponíveis no link
http://portalpos.unioeste.br/editaisfilosofia.
Mais informações pelo telefone
(45) 3220-3122
A parte que ignoramos é muito
maior que tudo quanto sabemos.
Platão
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Juiz custa R$ 47,7 mil mensal
Uma pesquisa divulgada pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
revela que o custo mensal de um
juiz no país foi de R$ 47,7 mil, em
2016. Os números foram divulgados ontem pela presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do
conselho, ministra Cármen Lúcia.
O gasto do orçamento do Judiciário com pessoal ficou em R$ 75,9
bilhões, valor equivalente a 89,5%
das despesas totais.
De acordo com a pesquisa Justiça em Números, com dados referentes ao ano passado, a taxa de

SUPERSALÁRIOS
Após a apresentação dos dados,
o ministro do STF Luiz Fux
defendeu a investigação de
algumas "disparidades" e
"supersalários", mas disse que
o Poder Judiciário não pode ser
enfraquecido por conta dessa
discussão.
"É preciso verificar a origem. Às
vezes há, digamos, um
esquecimento proposital de
que o juiz é um servidor
público. Então ele tem que
receber aquilo que todos
servidores públicos. Então, na
hora de analisar o juiz não pode
analisar o Poder Judiciário. Tem
que analisar um servidor
público. O que as leis concedem
ao servidor público e se os
juízes estão enquadrados nisso.
Onde houver excessos, é
preciso atos de altivez e de
nobreza. Mas também é preciso
atenção para essa estratégia
múltipla de enfraquecimento
do Judiciário, que só não vê
quem não quer", disse.

congestionamento, índice que
mede o percentual de processos
baixados, permaneceu em 73%,
número considerado alto pelo conselho. Em contrapartida, o número
de sentenças aumentou e registrou
11,4%, a mais alta variação da série histórica da pesquisa.

O levantamento também registrou tribunais que conseguiram
100% de eficiência, obtendo mais
produtividade com menos recursos.
Em 2016, foram vencedores nesse
campo os tribunais de Justiça do
Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e do Amapá.

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Mostra de Profissões Unipar
acontece neste mês
No próximo dia 20, profissionais das áreas de humanas, exatas,
tecnológicas e da saúde tiram dúvidas dos alunos do ensino médio

DIVULGAÇÃO

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, 05 de setembro de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Alunos visitam laboratório de Materiais e Estruturas dos cursos de Arquitetura e Engenharia Civil
Conheça com propriedade a carreira que pretende seguir. Não perca
esta oportunidade. Agora em setembro (20), a Universidade Paranaense – Unipar realiza em Cascavel a sua
tradicional Mostra de profissões –
Unipar Aberta. Como nos anos anteriores, a Instituição se prepara para
receber, nos períodos da manhã e à
noite, a visita de mais de dois mil
alunos do ensino médio, das redes
pública e particular.
Esse é considerado um momento
decisivo e importante para o futuro dos
jovens e, pensando em auxiliar nesta
fase, os docentes da Unipar estão empenhados para levar informações per-

tinentes à sociedade - explicar o que é a
profissão, qual o perfil do profissional,
os campos de atuação, remuneração
salarial e outras dúvidas. A visita guiada
passa pelos diversos laboratórios e ambientes especiais da Universidade.
Anote no seu calendário e venha
conferir a Mostra de Profissões 2017.
Você pode participar individualmente ou
com o seu Colégio, só não perca a data,
pois o primeiro passo para o sucesso
no mercado de trabalho é a escolha do
curso superior, aquele que te desperta
identificação e prazer em atuar.
O objetivo do evento é promover um
contato mais próximo com a realidade
das profissões, disciplinas cursadas e

muitos outros conhecimentos. Nesta
edição, a Unipar oferece visita aos cursos de Administração, Arquitetura e
Urbanismo, Biomedicina, Ciências
Contábeis, Design de Moda, Direito,
Enfermagem, Engenharia Civil, Estética e Cosmética, História, Odontologia, Psicologia e Sistemas de Informação. Cursos convidados também
estarão em exposição.
Na Unipar você também pode se
inscrever para o projeto ‘Profissional
por um dia’ e vivenciar a vida acadêmica, participando de aulas teóricas e
práticas junto com os acadêmicos da
Unipar. Mais informações, ligue (45)
3321-1300, setor do Prove.
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SECOM

Colheita na escola
Alunos participam da colheita de alface na escola
O prefeito Leonaldo Paranhos
voltou ontem à escola com projetos que são referência em sustentabilidade no Bairro Cancelli, a
Aloys João Mann, que tem uma horta hidropônica cultivada pelos professores e pelos alunos, um jardim
de tirar o chapéu, uma caixa cisterna que aproveita água da chuva e
uma brinquedoteca inovadora, todos projetos realizados em parceria com o Rotary Club Cascavel.
Acompanhado da secretária de Educação, Márcia Baldini, conferiu a
estrutura da instituição, que recebeu neste ano o término da quadra
esportiva, que estava parada no
ano passado.
Ontem foi dia de colheita de
alface e a criançada pode aproveitar para fazer a aula prática,
além de saborear a verdura no
recreio. O excedente da produção,

segundo o diretor, Alvaro Dai, é
comercializado entre os pais. “A
estrutura começou tímida, mas
ganhou adesão dos pais e da comunidade, depois de parceiros,
então os professores e os alunos
mostraram interesse em cuidar
no contraturno e no reforço escolar e hoje muitos vêm e passam
o dia todo aqui na escola para
participar de vários projetos”.

Laboratório
Depois de visitar a parte externa da
escola, o prefeito foi conferir as
atividades no Laboratório de
Robótica. Por meio do projeto os
alunos aprendem a construir robôs
com kits de Robótica Educativa. Eles
trabalham em duplas, dão nome
aos projetos e têm a missão de
resolver os problemas que surgem
ao longo da atividade, também
como objetivo da disciplina, visando
ao desenvolvimento do potencial de
liderança e iniciativa das crianças
para o trabalho em equipe.

D ecoração
As paredes da escola são decoradas com flores cultivadas em latas
doadas pela comunidade e garrafas PET, todas adaptadas em projetos
com os alunos, deixando o ambiente leve e mais alegre.
“Esta nossa escola tem servido de modelo para vários municípios da
região, principalmente pelo envolvimento da comunidade e pelo projeto
de robótica, amplamente premiado. Mas aqui, na horta, as crianças também criam afetividade com as verduras e pegam gosto por aprender a
consumir”, avaliou o prefeito Paranhos.

JHONATA chegou a ser levado ao Hospital Universitário, mas morreu logo em seguida

Primeiro de setembro
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

Passional. Essa foi a motivação
do primeiro homicídio de setembro,
registrado na noite de domingo, no
cruzamento das ruas Moacir Bordignon com a Serra da Borborema, no
bairro Periolo.
De acordo com a Delegacia de
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

60
47
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

880
2.687
310
3.257

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.846
1.697
149
39

Homicídios de Cascavel, Jhonata
Machado, de 23 anos, foi esfaqueado pelo ex-marido de sua companheira. Conforme as investigações,
o autor das facadas é um homem
que saiu da PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel) no mês de julho. Ele foi até uma residência para
visitar o filho que ele tem com a
atual esposa, porém ao chegar ao
local, a vítima e o agressor acabaram discutindo, entraram em luta
corporal, e Jhonata foi atingido por
dois golpes de faca. O autor das
facadas não aceitava o fim do relacionamento. Ele já foi identificado
e as equipes da Polícia Civil fazem
buscas para localizá-lo.
Socorristas e o médico do Siate
(Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência) foram
até o local, prestaram os primeiros
atendimentos, mas o jovem morreu
pouco tempo após dar entrada no
Hospital Universitário.

60 MORTES
Segundo dados do Hoje
News, somente este ano em
Cascavel já foram
contabilizadas 60 mortes
violentas. O número é 5,2%
maior do que no mesmo
período do ano passado,
quando foram registrados
57 óbitos.
Dentre as mortes deste ano
na cidade são 47
homicídios, quatro
latrocínios e nove
confrontos policiais. Até o
dia 4 de setembro de 2016
eram sete confrontos, dois
latrocínios e 48 homicídios,
um a mais do que os
registrados até ontem.
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Mais 12 testemunhas
Outras 12 pessoas foram ouvidas durante toda a tarde de ontem
no Fórum da Justiça Federal em Cascavel sobre a execução do agente
penitenciário do Depen (Departamento Penitenciário Federal), Alex
Belarmino Almeida Silva, no dia 2
de setembro do ano passado.
De acordo com informações da
Polícia Federal, das 18 testemunhas de acusação que seriam ouvidas na sexta-feira, uma ficou para
ontem. As outras 11 pessoas eram
testemunhas de defesa.
O processo segue em segredo de
justiça na 4ª Vara Criminal da Justiça Federal. O autor da acusação é o
Ministério Público Federal e as testemunhas foram ouvidas pelo juiz
federal Fábio Nunes de Martino.
Ao todo, são 15 pessoas acusadas da execução: André Demiciano
Messias, Douglas Fernando Cielo,
Hugo Aparecido da Silva, Jair Santana, Kaio Cesar Bonotto Cavalgante,
Luis Marcelo Schneider, Maicon de
Araújo Rufino, Manuel do Nascimento, Rafael Willian Kokowitsch, Valdir
Santos Pereira, Alessandro Pereira
de Sousa, Claudemir Guabiraba,
Juan Manoel Gomez, Rodrigo Aparecido Lourenço e Roberto Soriano, que
seria um dos líderes da quadrilha.

09

Alunos da Escola Municipal Luiz
Vianey Pereira, do Bairro Universitário,
viveram momentos de civismo na manhã
de ontem. Em comemoração a Semana
da Pátria, algumas crianças carregaram,
junto com o prefeito Leonaldo Paranhos
e a secretária Marcia Baldini, o Fogo
Simbólico da Pátria. Além dos atos
cívicos tradicionais, os alunos também
demonstraram talentos encenando
canções que retrataram a diversidade
cultural Brasil afora.

Maior e com mais espaço
TESTEMUNHAS de defesa foram ouvidas na tarde de ontem no Fórum da Justiça Federal

O crime

 Reportagem: Tissiane Merlak
Fotos: Aílton Santos

Segundo as investigações que ficaram a cargo da Polícia Federal de
Cascavel, o grupo teria ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital) e planejado a execução pelo menos três meses antes do crime. A
ordem de matar o agente teria partido de dentro do Presídio de Segurança Máxima de Catanduvas.
Alex Belarmino, de 36 anos, foi vitima de uma emboscada na manhã
do dia 2 de setembro do ano passado, quando ele seguia para o trabalho, no Presídio Federal de Catanduvas, onde ministrava um curso de
tiro. O carro em que ele estava, um Golf do Depen, foi alvejado por diversos disparos de pistola 9 milímetros.

A sede do 5º CRPM (Comando Regional de
Polícia Militar) em Cascavel está mudando de
lugar. Desde a sua implantação os policiais
ficavam na Rua Antonina, esquina com a Afonso
Pena. Mas, durante todo o dia de ontem, os
militares estavam fazendo mudança. Ainda esta
semana, o Comando Regional, que engloba os
municípios das regiões oeste e sudoeste do Estado,
terá toda estrutura transferida para o prédio
localizado na Avenida Tancredo Neves, no Bairro
Alto Alegre, ao lado do recém-inaugurado, Fórum
da Justiça Federal de Cascavel.

Dois programas de importância
para a população cascavelense ganharam sede própria. Trata-se do Programa de Imunização e do Programa Ninar. O novo espaço, mais amplo para
atendimento aos cascavelenses, fica
na Rua Presidente Kennedy, nº 2546.
Os dois programas seguem diretrizes do Ministério da Saúde. “O
programa de imunização tem a finalidade de gerenciar todos os insumos relacionados à imunização,
e aqui vai funcionar como um grande almoxarifado de vacinas, gerenciando mais de 40 pontos de vacinação”, explica o secretário de Saúde, Rubens Griep.
O espaço também conta com
uma sala montada para formação
permanente dos profissionais que
fazem a vacinação. Já o Programa
Ninar já faz o trabalho de atendimento a todas as gestantes de
Cascavel. “São técnicas de enfermagem que fazem as duas primeiras vacinas da criança, recolhem
o registro de nascimento, e todas
as informações com relação a
isso, além de um acompanhamento das mães”, afirma.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Fábio Donegá

TRABALHO já é realizado no novo espaço

Locado
O novo prédio é locado, mas a verba vem do governo do Estado, do
programa Vigia SUS e não gera despesa ao município. “O prédio da
Secretaria de Saúde não comporta o espaço, porque já divide o local com
duas outras secretarias. Além disso, temos os recursos específicos do
programa para garantir mais comodidade”, comenta Griep.
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Seis incêndios ambientais
 Reportagem: Tissiane Merlak
Fotos: Aílton Santos

O fotógrafo Nery Cardoso divulgou ontem em uma rede social duas fotos de Cascavel feitas do mesmo ângulo, porém,
com 10 anos de diferença entre uma e outra imagem. Em uma década, a região central de Cascavel perdeu dezenas de
árvores, mas ganhou muitos prédios. A arborização deu espaço ao crescimento vertical da cidade.

Acic e Faciap
lançam campanha
Pelo quarto ano consecutivo, a
Acic promove uma campanha especial de prêmios para incentivar vendas no período do ano aguardado
com mais expectativa pelas empresas. A maior promoção de Natal da
história de Cascavel chega com diversas novidades. Além de premiação local, os clientes das lojas participantes ainda terão a chance de
concorrer a R$ 1 milhão em prêmios da Campanha Natal Sonho Dourado da Faciap, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná.
Em vez do cupom, que era reco-

lhido no fim da campanha para a
realização do sorteio, agora serão
disponibilizadas rasgadinhas. A
cada R$ 50 em compras, o consumidor ganha uma rasgadinha que é
cadastrada eletronicamente no site
www. natalsonhodourado. com.br .
O cadastro pode ser feito por computador ou dispositivos móveis,
como tablets e celulares. A associação comercial, para facilitar
o acesso dos lojistas à promoção, informa que contará com
pontos de cadastramento das
rasgadinhas na Acic e outro na
região central.

O clima seco e os fortes ventos, aliados a irresponsabilidade
de muitos moradores, que teimam
em atear fogo em algumas áreas,
tem causado um grande trabalho
ao Corpo de Bombeiros de Cascavel. Somente ontem, seis incêndios ambientais foram atendidos pelos brigadistas.
O primeiro deles foi em uma
plantação de trigo, pronta para ser
colhida, às margens da PR-486, próximo ao Trevo da Ceasa (Central de
Abastecimento).
Os militares tiveram bastante
trabalho para controlar o fogo e precisaram utilizar, além dos caminhões ABT (Auto Bomba Tanque), os
abafadores. A fumaça podia ser vista de longe e chegou atrapalhar o
trânsito na rodovia.
Logo no início da tarde, em
duas áreas de mata nativa em Santa Tereza do Oeste, na BR-277,
outros dois focos de incêndio foram controlados pelos brigadistas.
Uma delas foi na saída para Santa Lúcia e outra na saída para São

FOGO ATINGIU DUAS áreas de vegetação nativa em Santa Tereza do Oeste
Pedro do Iguaçu.
Em uma das áreas havia risco
das chamas atingir as residências.
Dois caminhões ABT (Auto Bomba Tanque) foram usados e os militares solicitaram ainda o apoio do
caminhão pipa do Município para
repor água.

PREMIAÇÃO LOCAL

As empresas de Cascavel que aderirem à campanha da Acic, além dos oito
carros, sete motos e centenas de vales-compra, ainda concorrerão a um
Kwid Renault zero quilômetro e a dezenas de vales de R$ 300 cada, diz o
vice-presidente para Assuntos de Serviços da entidade, Assis Marcos
Gurgacz. São três opções de kits, com número diferente de rasgadinhas e
de materiais de divulgação e de apoio. “Tudo para que empresas dos mais
diversos portes e ramos possam participar e oferecer esse diferencial aos seus
clientes”, diz o presidente da associação comercial, o empresário e
engenheiro civil Edson José de Vasconcelos.

TRIGO QUE ESTAVA PRONTO para ser colhido foi destruído pelas chamas

PERÍMETRO
URBANO
Já no perímetro urbano de
Cascavel foram registrados os
outros três focos de incêndio.
O primeiro deles foi no
cruzamento da Rua Lupicínio
Rodrigues com Vinícius de
Morais, no Bairro Brasília, no
início da manhã. Meia hora
depois, os bombeiros foram
acionados para uma área na
Rua Monza, no bairro
Interlagos. À tarde, o foco de
incêndio foi registrado em uma
área de vegetação no
cruzamento das ruas
Crisântemos com a Cravos, no
Bairro Guarujá. Dois caminhões
dos bombeiros foram até o local
e as labaredas de fogo eram
vistas de longe. A preocupação
maior dos bombeiros era de que
as chamas atingissem o
cemitério do bairro.
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Giro da
Golpe do bilhete Violência

Cerca de R$ 60 mil. Esse foi o
total de dinheiro ‘levantado’ por
uma quadrilha que saiu de Passo
Fundo, no Rio Grande do Sul, e veio
até Cascavel para aplicar o tradicional golpe do bilhete premiado.
Na semana passada, os integrantes Ariel Souza da Silva, Caleb Cerutti da Rocha, Eduardo Moreira Domingues, Gerce d’Avila
Santos e Valfredo Santos de Souza, foram condenados pela 3ª
Vara Criminal de Cascavel pelo
crime de estelionato.
Conforme o processo do Ministério Público Estadual, a quadrilha começou a aplicar os golpes no dia 7 de março deste ano
e, já da primeira vítima, conseguiram extorquir R$ 38 mil.
Assim como em todos os golpes, os integrantes da quadrilha
escolhem a vítima, abordam-na geralmente já próximo a uma agência bancária e dizem ter um bilhete premiado de loteria com um prêmio bastante ‘tentador’. No caso
da primeira vítima, eles disseram

se tratar de uma aposta vencedora de uma bolada de R$ 3 milhões.
A mulher, uma aposentada,
além de sacar os R$ 10 mil
que tinha guardado na poupança, fez um empréstimo no
valor de R$ 28 mil.
Já de outra vitima, um mês depois, eles conseguiram faturar
mais R$ 6.900 oferecendo um bilhete de R$ 1,8 milhão. No terceiro golpe, no dia 3 de maio, eles
levaram R$ 4 mil da vítima e um
aparelho celular avaliado em R$
749. Treze dias depois da quarta
vítima, a quadrilha embolsou R$
8.900 e no dia 17 de maio, só
não conseguiram dinheiro de outra aposentada porque ela foi até
em casa buscar o cartão do banco e, ao chegar lá, a filha e o genro impediram que ela caísse no
golpe. O último crime praticado
foi no dia seguinte, 18 de maio,
onde a vítima perdeu R$ 800.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Lorena Manarin

Erramos
Na edição de ontem, o Hoje News
publicou erroneamente uma foto de
apreensão de drogas na matéria que
noticiou o cumprimento de mandados
de buscas e apreensões em Catanduvas.
A imagem não está relacionada ao
texto. Pedimos desculpas aos leitores.

Estupro em roubo
Policiais civis do GDE prenderam ontem,
na Rua Golfinho, no Colmeia, um jovem
de 22 anos acusado de estuprar uma
mulher de 48 anos durante um roubo no
Bairro Pacaembu, na sexta-feira. O rapaz
esperou o filho da mulher sair de casa,
entrou, amarrou, amordaçou e abusou
sexualmente da vítima. Na sequência ele
fugiu com alguns objetos, que foram
recuperados com o preso. Ele possui
passagens pelos crimes de roubo, furto
e tráfico de drogas.

Falso sequestro
Um haitiano chamou a polícia na tarde de
ontem ao ser vítima do tradicional golpe do
falso sequestro na cidade. Quando a equipe
do Pelotão de Choque chegou até uma
oficina, na Rua Erechim, o homem disse que
recebeu uma ligação informando que a
esposa havia sido sequestrada. Como não
conseguiu contato com a mulher, ele ficou
desesperado e acionou a PM. Somente
quando conseguiu falar com a companheira
ele percebeu que era um golpe.

Queda de moto

SOMENTE de uma das vítimas quadrilha ‘embolsou’ R$ 38 mil

Um motociclista de 33 anos ficou ferido
ontem ao sofrer uma queda no
cruzamento das ruas Maracaí com
Nhundiaquara, no bairro Santa Cruz.
Odilei Aparecido Ferreira teria sido
fechado pelo motorista de um Gol,
perdeu o controle da direção e caiu.
Odilei chegou a ficar inconsciente por
alguns minutos. Ele foi socorrido pelo
Siate (Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma e Emergência) com
escoriações, contusão no joelho e levado
a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento)
Brasília com ferimentos moderados.
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Seguro rural em debate
ARQUIVO

O POD (Programa Oeste em Desenvolvimento), juntamente com a
Seab (Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Paraná) e o Sindicato Rural de Cascavel, promove
hoje, a partir das 8h, no auditório
do sindicato, o evento intitulado
“Conhecendo o seguro rural: dificuldades e desafios”. Na ocasião, diversas autoridades do setor explanarão como funciona esse sistema
no Brasil, tirarão dúvidas e ouvirão
sugestões para melhorar.
A programação, que durará toda a
manhã, começa com a palestra do
consultor Luis Digiovani sofre as carências do setor. Em seguida, o chefe
do Deral (Departamento de Economia
Rural do Paraná) da Seab, Francisco
Simioni, explicará como funciona o
PSR/PR (Programa Estadual de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural).
As seguradoras também terão
espaço para mostrar como funciona seu trabalho, novamente com
Digiovani. Depois, Diego Almeida,
coordenador do seguro rural do
Mapa (Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento), fará
uma apresentação sobre o tema.

Internacional

SISTEMA de seguro para as propriedades
rurais será debatido hoje

Por fim, o professor doutor Clyde Fraisse, da Universidade da Florida
(Estados Unidos) dará uma palestra sobre o monitoramento do clima
para redução dos riscos na agricultura, mostrando exemplos de sucesso no Paraguai e nos EUA.
“É interessante que os produtores rurais e profissionais do setor
venham para entender mais sobre o assunto e poder opinar, contar dificuldades e dar sugestões”, afirmou Paulo Vallini, diretor do sindicato e
membro do grupo de trabalho Cadeia de Grãos do Oeste, do POD, que é
o organizador do evento.
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DIVULGAÇÃO

LUTO
ARQUIVO

APURAÇÃO dos
votos aconteceu
anteontem em Londrina

Cascavel presente no Consec
A Secretaria de Estado da Cultura concluiu anteontem a última
etapa da Conferência Estadual de
Cultura 2017, convocada com o
objetivo de eleger os novos representantes da sociedade civil no
Conselho Estadual da Cultura (Consec). Da região oeste do Paraná, a
cascavelenses Antonia Marlene Vilaça Telles será conselheira tutelar
e Sandra Schiavini primeira suplente. Elas já haviam sido eleitas na
etapa anterior da eleição, mas as
urnas foram lacradas e o resultado
conhecido no final de semana.
A última etapa de votação
aconteceu em Londrina. “Eu gosto sempre de reforçar a importância da participação da sociedade
civil na definição das políticas
públicas que vão construir uma
cultura mais forte para o Estado.
O conselho logo vai ser empossado e teremos muito trabalho pela
frente para consolidar as ações

que estamos desenvolvendo”, disse o secretário João Luiz Fiani.
Serão 18 representantes da
sociedade civil, outros 18 do poder
público e gestores de cultura do
Sistema S, da Fiep e das Universidades estaduais e federais localizadas no Paraná, conforme estabelecido na Lei 17063/12, totalizan-

do 36 conselheiros. O processo de
seleção dos membros do poder
público já está em andamento e
deve ser concluído até a segunda
quinzena de setembro.
Disputaram às vagas ao Consec 54 delegados-candidatos, 32
deles das macrorregiões e 22
das áreas culturais.

C onsec
Entre as atribuições dos conselheiros estão fiscalizar a execução
dos projetos culturais e a aplicação de recursos, emitir pareceres sobre
questões técnico-culturais, participar da formulação de políticas públicas do Governo do Estado na área da cultura, incentivar a proteção do
patrimônio cultural, valorizar as manifestações culturais locais e regionais, incentivar pesquisas sobre a cultura paranaense, entre outras importantes ações.
A eleição para as áreas artístico-culturais ocorreu nas oito etapas da
Conferência. Em todas as macrorregiões, as urnas contendo os votos
para os candidatos das áreas foram lacradas, respeitando o Artigo 19
do regulamento, anexo à Resolução nº 028/2017. Estas urnas foram
abertas na etapa final, em Londrina, e os votos apurados.

Divaldo fez da família
BELLETTI um
sinônimo de esporte

Divaldo Belletti
é velado na Acesc

Veterano do esporte profissional cascavelense, mas que iniciou como atleta
amador aos 10 anos de idade em Matão (SP), sua cidade natal, o ex-goleiro
Divaldo Belletti faleceu ontem aos 75
anos, vítima de infarto fulminante em
sua residência, em Cascavel.
Pai de Sandro, Juliano, Patrick e
Luana, ele está sendo velado desde a noite de ontem na sala Master
da capela central.
Divaldo teve sua trajetória no esporte cascavelense sempre acompanhada pelo jornal Hoje, tendo ganhado na edição do dia 9 de setembro
de 2010 uma reportagem especial.
O genitor da família Belletti em Cas-

cavel chegou à cidade em 1970 e no
ano seguinte já passou a integrar o
time de futebol de campo local. A carreira como goleiro na Capital do Oeste, entretanto, foi curta, pois ele atuou
até 1973. Sua prole deu sequência ao
legado do nome. Juliano, o mais famoso, é pentacampeão mundial com
a seleção brasileira de 2002. Sandro é
fundador do Futebol Clube Cascavel
e Patrick um dos mais requisitados
preparadores físicos do Estado.

Judô
A cidade de Foz do Iguaçu
recebeu no fim de semana as
disputas do Campeonato
Paranaense Sênior e Veteranos
de Judô. Quatro cascavelenses se
destacaram na competição.
Joaquim Junior Borges Ribeiro
(M-4, pesado, acima de 100 kg)
e Washington Toshihiro Donomai
(M-5, meio-médio, até 81 kg)
voltaram para casa como
campeões estaduais. Já Eduardo
Samuel Russo (M-2, leve, até 73
kg) foi vice-campeão, enquanto
Antônio Ricardo Torres
Rodrigues (M-4, meio-pesado,
até 100 kg) foi medalha de
bronze. A próxima judoca da
equipe cascavelense a competir
será a jovem Emilly Kaiuani da
Rosa dos Santos, de 12 anos. Ela
participará dos Jogos Escolares
da Juventude representando o
Paraná na competição que será
realizada de 12 a 21 deste mês
em Curitiba.
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Soberania
nacional na
canoagem
Mais de 470 atletas
movimentaram as águas
do Parque Náutico Iguaçu,
em Curitiba, competindo
no Campeonato Brasileiro
de Canoagem Velocidade
e Paracanoagem 2017. O
evento contou com provas
de 1000m, 500m e 200m
nas categorias Infantil,
Menor, Cadete, Junior, Sênior e Master, além da paracanoagem.
Para os canoístas do
CRC (Clube de Regatas Cascavel), o retorno para casa
foi com a certeza do dever
cumprido. O sentimento foi

maior ainda para a atleta olímpica Ana Paula Vergutz. Ela conquistou o título do K1-500m
Sênior pela sétima vez consecutiva, o nono na principal categoria do esporte.
Outros atletas olímpicos do
clube, Vagner Souta Júnior foi
campeão do K1-1000m seguido pelo companheiro de equipe Roberto Maeheler, medalha de prata na distância. Ambos pela Sênior.
Já o também canoísta do
CRC e da seleção brasileira Vitor Hugo Navarro foi prata no
K1-1000m, bronze K1-200m e
ouro em embarcação mista no

K4-200m da categoria Júnior, confirmando seu potencial no esporte.
Outro que representa o futuro do esporte, Marco Antônio Navarro foi bronze no K1200m, bronze no K2-500m
misto e ouro no K4-500m misto em seu primeiro ano na categoria Cadete.
Renovação da canoagem
cascavelense, o jovem Felipe Folador foi medalha de
prata nos mil metros da categoria Infantil, enquanto veterano Márcio Artero foi prata no K1-1000m e ouro no
K2-500m Master.
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Relatório ainda
está na “gaveta”
Com grande expectativa para ser
lido e votado no Legislativo, o relatório da CPI das Fossas da Câmara de
Vereadores continua na “gaveta”.
É que a conclusão feita pelos
vereadores deve passar ainda pelas comissões da Câmara. E, segundo o presidente da CPI, Misael Júnior, o relatório ainda não foi analisado pelas comissões. Só depois desse parecer é que a conclusão pode
ser encaminhada à pauta, para ser
lida e aprovada.
A CPI concluiu pelo encaminha-

RÔMULO NO
EXECUTIVO???
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ARQUIVO

mento da conclusão ao MP (Ministério Público), para que se apurem
as responsabilidades do ex-secre- VEREADOR pode deixar cadeira no Legislativo
tário de Educação, Valdecir Nath, e
também do fiscal responsável pelo A cadeira do vice-presidente da Câmara
contrato. Os vereadores concluíram de Cascavel, Rômulo Quintino, esteve
que a fiscalização do cumprimento vazia na sessão de ontem. A princípio, a
do contrato foi falha, assim como falta foi sem justificativa. A informação de
bastidores é de que o vereador está se
serviços foram realizados e pagos preparando para assumir um cargo no
sem previsão.
Executivo Municipal. Os rumores giram
em torno de uma possível supersecretaria,
que uniria a secretaria de Educação com
 Reportagem: Tatiane Bertolino
outras pastas, não reveladas, e que o
Fotos: Fábio Donegá
vereador está cotado para esse cargo.
Porém, Rômulo não confirmou a
informação. Apenas disse que ainda não
há nada definido.
Já o Executivo disse, por meio de nota
encaminhada pela Secom (Secretaria de
Comunicação), que a informação é
infundada. Porém, se o vereador afirmou
que ainda não há nada definido é porque
a informação pode não ser tão infundada
assim. Nos bastidores, o aguardo é pela
definição com relação a cadeira de
Rômulo no Legislativo.
O prefeito Leonaldo Paranhos também
desconversou a informação. Ele disse que
estuda uma reforma administrativa, mas
nem chegou a conversar com o vereador a
respeito.

RELATÓRIO foi protocolado na Câmara no dia 22 de agosto

 Reportagem: Tatiane Bertolino
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De olho no transporte rural
O transporte escolar rural de
Cascavel está na mira da Comissão
de Educação da Câmara de Vereadores, formada pelos vereadores
Paulo Porto (PCdoB), Olavo Santos
(PHS) e Carlinhos Oliveira (PSC).
Hoje, um requerimento a pedido da
Comissão será votado na Câmara.
O pedido que segue para o Executivo cobrar as conclusões de um relatório de medição feito pela Prefeitura, com detalhes sobre planilhas de quilometragem rodada do
transporte e também fiscalização
do funcionamento das linhas.
Segundo informações recebidas
pela Comissão de Educação, o documento foi concluído pela administração municipal recentemente.
Em julho deste ano, os vereadores
pediram as mesmas informações.
Mas a administração disse que não
tinha conhecimento de como era
feita a fiscalização e também que
não havia documentos do setor. A
informação é de que, apesar de a
antiga gestão ter fiscais para o trabalho, nenhuma documentação oficial foi deixada a respeito.
A grande dúvida que paira sobre
os vereadores é se os quilômetros
pagos pelo contrato realmente fo-

As mulheres do CRC mostram fina sintonia
nas provas em parceria no Campeonato
Brasileiro. Competindo juntas, Ana Paula
Vergutz, Beatriz Renata Vergutz, Josiane
Morgana Delay e Bruna Chicato Gama
conquistaram a medalha de prata no K4200m e no K4-500m, terminando atrás de
embarcações mistas nessas provas. Também
atrás de formações mistas, Ana e Beatriz
foram medalha de prata no K2-500m. Já K2200m Josiane e Ana terminaram em terceiro
lugar. Vale ressaltar que Josiane voltou há
treinar há 40 dias, depois de 13 anos longe
do esporte.

Vereadores OLAVO e PAULO PORTO integram a Comissão de Educação

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Assessoria

Licitação continua
A licitação para a reforma de uma
nova sede para o IPMC continuará
amanhã. É a data em que as empresas habilitadas com a documentação poderão apresentar as propostas de preço para realizar o serviço. A primeira fase da licitação foi
realizada ontem, no Paço Municipal.
Nove empresas par ticiparam
da etapa de entrega de documen Reportagem: Tatiane Bertolino

tos e apenas duas não foram habilitadas para a próxima fase. O
valor máximo para reforma do imóvel é de R$ 802 mil. A nova sede
ficará na Rua São Paulo, nº 1577,
no Centro. O prédio é onde funcionava o setor de Merenda Escolar. A partir da escolha da empresa vencedora, haverá um prazo de

O documento foi
concluído pela
administração
municipal
recentemente
aproximadamente cinco meses
para conclusão da reforma.
Atualmente, o IPMC funciona em
um prédio locado e inapropriado
para os servidores aposentados.
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FOTOS: CFC

S intonizadas

ram feitos pelas empresas contratadas. Os contratos com as empresas Transtusa e RF de Oliveira se
encerram no fim deste ano.

ESPORTE

Um só caminho
Durante toda a competição foram definidos 122
campeões brasileiros em mais de 300 provas
disputadas. O evento também foi um sucesso de
participação contando com 443 atletas com
idades entre 9 e 62 anos, representando 41
associações de todo o Brasil. “Foi mais um ano de
grandes conquistas. Estamos no começo de um
novo ciclo olímpico e estes resultados nos
mostram que o caminho é esse: seriedade,
comprometimento, disciplina e muito treino”,
avaliou o chefe do CRC, Paulo Vergutz.
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Começou manco

Gratas surpresas no Marcas
A rodada dupla do Campeonato
Metropolitano de Marcas de Cascavel, disputada no fim de semana,
no Autódromo Zilmar Beux, foi marcada por boas surpresas. A sexta
etapa da temporada foi disputada
no sábado e a sétima no domingo,
com promoção e organização do
Automóvel Clube de Cascavel e supervisão da Federação Paranaense

de Automobilismo.
As boas surpresas ficaram por
conta de Odair dos Santos, que optou em subir da categoria Marcas B
para a A e, correndo em dupla com
Edgar Favarin, conquistou a vitória
na prova de domingo, depois do terceiro lugar no sábado. A outra boa
surpresa foi Wyllian Cezarotto, que
venceu pela primeira vez na catego-

Sétima etapa
Na prova de domingo, válida pela sétima etapa, a categoria Marcas A
teve a vitória da dupla Odair dos Santos/Edgar Favarin, com Thiago Klein
na segunda colocação e Paulo Bento/André Bragantini, em terceiro.
Willian Cezarotto comemorou a sua primeira vitoria na categoria Marcas B, tendo a dupla Nicolas Salmini/Gustavo Frigoto na segunda colocação e Felipe Carvalho em terceiro.
Eduardo Weirich repetiu ma vitória na categoria Turismo 1.600 C, o mesmo acontecendo com Marcos Cortina na Turismo 1.600 I.

ria Marcas B.
Na prova de sábado, valendo
pela sexta etapa, Thiago Klein ganhou na categoria Marcas A, conquistando a sua segunda vitória na
temporada. Sem segundo terminou a dupla Paulo Bento/André
Bragantini e em terceiro Odair dos
Santos/Edgar Favarin.
Caíto Carvalho venceu a categoria Marcas B, tendo Rony Ribeiro/
Felipe Braz em segundo e Marcelo
Beux em terceiro. Eduardo Weirich
venceu na categoria Turismo 1.600
C e Marcos Cortina ganhou na categoria Turismo 1.600 I.

Em mais uma sessão do Governo Federal. “Não
com discussão fraca e a fazíamos parte de vários
pauta do dia murcha, o pro- projetos de assistência
jeto mais importante vota- do Governo Federal, e
do pelos vereadores ontem por isso não recebíamos
foi o nº 70/2017, de auto- dinheiro. Com isso, poria do Executivo Municipal. deremos avançar no que
O projeto de Lei torna diz respeito às políticas
o sistema de Assistência de Assistência Social”,
Social de Cascavel unifor- explica Alécio. A proposme aos sistemas estadu- ta foi aprovada em prial e federal. De acordo meira votação e será discom o líder de governo no cutida novamente nesta
Legislativo, Alécio Espíno- terça-feira.
la, essa uniformidade faz
com que a Prefeitura
consiga receber mais  Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Fábio Donegá
verbas, principalmente

Na discussão do projeto dos fraldários, o vereador
Bocassanta disse acreditar que a exigência prejudicará
pequenos restaurantes, que na obrigação de investir
em um banheiro a mais, por exemplo, deixará de
contratar funcionários. O autor, Pedro Sampaio,
rebateu dizendo que o projeto não afirma que são
necessários banheiros femininos, masculinos e para
deficientes ou fraldários de forma separada, mas sim,
que haja condições para esse público. “O projeto já
começou manco”, provocou Boca.

Emenda

Fiscalização

O projeto, futuramente,
deverá ter uma emenda.
Isso porque outros
vereadores conversaram
com Pedro Sampaio a
respeito de excluir
pequenos empresários
dessa obrigatoriedade,
que deverá valer apenas
para restaurantes que
atendam mais de 200
pessoas.

Resta saber quem vai
fiscalizar o cumprimento
dessa lei, se ela for
aprovada em segunda
votação, e como “obrigar”
os estabelecimentos a se
adaptarem às
exigências da legislação.
O projeto foi aprovado
ontem em primeira
discussão e deve voltar
hoje à pauta.

ORIENTAÇÃO

DISCUSSÃO, mais uma vez, foi fraca na Câmara de Vereadores

FRALDÁRIOS

Um projeto que gerou debate e esquentou o clima no
plenário foi o de nº 64/2017, que dispõe sobre a
implantação de fraldários em restaurantes. A maioria dos
vereadores parabenizou o autor, Pedro Sampaio, pela
iniciativa, que diz respeito à presença dos fraldários tanto
em banheiros masculinos quanto femininos, ou de forma
separada, para dar liberdade também aos pais que
frequentam esses estabelecimentos sozinhos com os filhos e
necessitam trocar fraldas. O único vereador que torceu o
nariz foi Jorge Bocasanta, e foi o único que votou contra a
proposição. “A ideia é boa, mas não deviam ser apenas
restaurantes, mas sim outros estabelecimentos, inclusive
públicos”, destacou.

Há algumas edições, o Hoje News alertou sobre os
vereadores “encherem linguiça” com relação aos
projetos que são votados em duas etapas. É que eles
falam tudo na segunda-feira e repetem o discurso na
sessão de terça, deixando o público com sono.
Criamos um alerta, afinal, já tem vereador sendo
orientado pela assessoria a não comentar o mesmo
projeto nos dois dias...
z O prefeito Leonaldo Paranhos elogiou ontem os exprefeitos Lísias de Araújo Tomé e Salazar Barreiros, em
discurso.
z O elogio aconteceu ao comentar o Programa Ninar, que
foi implantado no governo de Salazar quando Lísias era
secretário de Saúde e retomado no Governo Paranhos.
z O Programa Ninar foi responsável em reduzir
drasticamente o índice de mortalidade infantil
em Cascavel.
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“O Brasil é formado
por nós e depende de
nós para ser melhor,
então estamos
fazendo a nossa parte,
resgatando a história
do nosso País nas
escolas e preservando
as memórias”.

FERRADOS RESISTEM: BRASIL
E DETROIT JÁ SAEM DA CRISE
Detroit, cidade-símbolo do capitalismo e da indústria automobilística, capotou com os quatro pneus na crise de 2008. A
ruína veio porque o governo local a considerou mera marolinha, não ligou para a dívida pública, os líderes enriqueciam
com a corrupção e não atendiam às demandas dos pobres.
Parece familiar? O brejo em que o Brasil caiu após a tosse
da vaca dilmolulista é fruto da mesma crise, embora a daqui
tenha origem pelo menos em 1980, na ditadura, quando começa o declínio do PIB.
A cidade próspera dos EUA tomada pela miséria e a Nação
potencialmente rica da América do Sul cevando a velha desigualdade de sempre sucumbiram pelas mesmas causas. Seus
governantes caíram nas mesmas armadilhas: menosprezar a
crise, render-se à corrupção e não atender à população.
Detroit acaba de anunciar que o barateamento dos imóveis atraiu os ricos gênios do Vale do Silício. Sua economia já
respira sem aparelhos depois da concordata de 2013, quando
o desconfiômetro apitou. No entanto, os empregos gerados
agora só atraem gente qualificada de outras regiões e do mundo. A pobreza continua enorme.
No Brasil, o governo também anuncia a retomada do crescimento e supõe que a ida de Michel Temer à China trará um
caminhão de dinheiro para obras de infraestrutura.
São, pois, duas retomadas. A de Detroit se escorou na solução da dívida e no castigo à corrupção. A retomada do Brasil é
mais propaganda que realidade: a dívida piorou e a corrupção,
fortíssima nos palácios, obstrui descaradamente a Justiça.

NOTAS
z Fogo Simbólico

A Câmara de Cascavel
aprovou ontem o Projeto de
Lei 70/2017, que denomina
de expedicionário Pedro
Marcon um bem público de
Cascavel. O local ainda será
escolhido pelo Executivo.
Porém, trata-se de uma
homenagem a Pedro, que
compôs o corpo de
expedicionário da Força
Expedicionária Brasileira na
Segunda Guerra Mundial. Ele
chegou ao Paraná em 1951,
constituiu família em
Cascavel e faleceu na cidade,
em 1988.

Na tarde de ontem, o
prefeito Leonaldo Paranhos e
secretária de Educação,
Marcia Baldini, seguiram
com a programação de
solenidades em
comemoração à Semana da
Pátria. Eles estiveram na
Escola e Faculdade Itecne
para mais uma etapa da
comemoração. Os servidores
da Secretaria de Educação
que vão trabalhar na
organização do Desfile de 7
de Setembro receberam
ontem as últimas
orientações sobre o evento.

A alegria dos
estudantes da
Rede Municipal
de Ensino que
demonstram
civismo ao
participar das
comemorações da
Semana da Pátria

O terceiro
aumento da
gasolina em
menos de uma
semana que
elevou o litro do
combustível para
até R$ 4,23 em
Cascavel.

Cascavel
Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR
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Ospina; Santiago Arias,
Cristián Zapata, Óscar
Murillo e Fabra; Carlos
Sánchez, Barrios, James
Rodríguez, Cuadrado e Teo
Gutiérrez; Falcão García:
Técnico: José Pekerman

Megasena
Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Fases da lua
CRESCENTE
29/08 - 05h12

CHEIA
06/09 - 04h02

MINGUANTE
13/09 - 03h24

NOVA
20/08 - 02h29

Alisson; Daniel Alves,
Marquinhos, Thiago Silva e
Filipe Luís; Fernandinho,
Paulinho e Renato Augusto,
Willian, Neymar e Roberto
Firmino. Técnico: Tite

Quina

Concurso: 1556

Concurso: 1964

Concurso: 4473

13 27 35 73 80

JOGAM HOJE
17h
17h30
18h
20h
20h30

ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS
Bolívia x Chile
Colômbia x Brasil
Equador x Peru
Paraguai x Uruguai
Argentina x Venezuela

15h45
15h45
15h45
15h45
15h45
15h45
15h45
15h45
15h45
16h
16h30

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS
Áustria x Geórgia
Moldova x País de Gales
Irlanda x Sérvia
Itália x Israel
Liechtenstein x Espanha
Macedônia x Albânia
Islândia x Ucrânia
Turquia x Croácia
Kosovo x Finlândia
Mali x Marrocos
Argélia x Zâmbia

11h30
14h
14h30
14h30
15h
15h

ELIMINATÓRIAS AFRICANAS
Congo x Gana
África do Sul x Cabo Verde
Congo x Tunísia
Costa do Marfim x Gabão
Burkina Fasso x Senegal
Egito x Uganda

6h
9h10
12h
12h
12h
14h30

ELIMINATÓRIAS ASIÁTICAS
Austrália x Tailândia
Iraque x EAU
Qatar x China
Uzbequistão x Coreia do Sul
Irã x Síria
Arábia Saudita x Japão

18h35
23h05
23h05

ELIMINATÓRIAS CONCACAF
Honduras x Estados Unidos
Panamá x T. e Tobago
Costa Rica x México

A seleção brasileira foi recepcionada com muita festa pelo povo local. A empolgação se dá,
sobretudo, pela sequência de nove vitórias consecutivas na era Tite. Para chegar à décima, a
equipe terá quatro mudanças. Duas são obrigatórias, pela lesão de Miranda e a suspensão de
Marcelo. Outras duas são por opção do técnico. Tite confirmou Fernandinho na vaga de
Casemiro e Roberto Firmino na de Gabriel Jesus. Cabe destacar que, em 12 jogos à frente
do time, Tite tem 11 vitórias, duas delas contra os colombianos e com placares modestos - os
mais apertados. Em setembro do ano passado, vitória por 2 a 1, na Arena da Amazônia pelas
Eliminatórias, e em janeiro deste ano um time formado só por atletas que atuam no país bateu
o adversário por 1 a 0, em amistoso no Engenhão, no Jogo da Amizade.

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

02 27 32 36 48 50
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Tite muda o Brasil

Lotofácil

Fonte: Simepar

Diretor
Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

Colômbia x Brasil - 5/9, às 17h30 (de Brasília)

Curitiba

Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

ra o teste como sendo de suma importância para seguir com relativa folga na zona de classificação à Copa
2018. Tanto que o técnico José Pékerman deve escalar James Rodríguez e
Teo Gutiérrez entre os titulares. A dupla ficou apenas no banco na partida
passada, uma vez que ambos ainda
se recuperam de lesões musculares.
CBF

z Homenagem

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

Teste na Colômbia

O Estádio Metropolitano, em Barranquilla, será palco do confronto dos
líderes das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018. Nesta terça-feira, às 17h30 (de Brasília),
Colômbia e Brasil duelam pela 16ª rodada. Enquanto a seleção brasileira lidera com folga e já tem vaga confirmada no Mundial, a colombiana enca-

Márcia Baldini,
secretária de Educação
durante comemoração
da Semana da Pátria

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

Federal

Concurso: 5211

19 21 34 36 43 50

1º prêmio

04 08 10 30 36 40

2º prêmio

Timemania

Concurso: 1078

12 35 44 50 51 62 74
TIME DO

AVAÍ/SC

3º prêmio
4º prêmio
5º prêmio

700.000
36.000
30.000
24.700
20.146

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

ÚLTIMA HORA
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Delação da JBS em risco
AGÊNCIA BRASIL

O ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF), Edson Fachin, vai decidir sobre a retirada do sigilo da gravação da JBS que motivou a abertura
do processo de revisão do acordo de
colaboração de Joesley Batista, Ricardo Saud e Francisco e Assis e Silva,
delatores ligados à JBS. O áudio já
está no gabinete de Fachin.
No início da noite de ontem, o
procurador-geral da República, Rodrigo Janot, explicou que um áudio
entregue pelos advogados da JBS
narra supostos crimes que teriam
sido cometidos por pessoas ligadas
à PGR e ao Supremo. Segundo a
PGR, a gravação foi entregue, por
descuido dos advogados, como uma
nova etapa do acordo.
“A Procuradoria-Geral da República identificou que o seu conteúdo
sugere a prática de possível conduta criminosa por parte do ex-procurador da República Marcelo Miller,
que teria atuado como em favor dos
colaboradores Joesley Batista e Ricardo Saud, antes de se exonerar
da sua função de membro do Ministério Público Federal. Entretanto,
esse fato não foi trazido por quaisquer dos colaboradores por ocasião
da assinatura do acordo em 03/05/
2017”, argumenta a procuradoria.

MORO NEGA
PEDIDO DE LULA

MINISTRO EDSON FACHIN vai decidir
sobre a retirada do sigilo das gravações

Provas mantidas
Ao comunicar a abertura do
processo de revisão das
delações, Janot disse que
mesmo se os benefícios dos
delatores forem cancelados,
as provas contra as pessoas
citadas devem ser mantidas.
No entanto, a decisão final
cabe ao Supremo.

O juiz federal Sérgio Moro negou
ontem o pedido da defesa do expresidente Luiz Inácio Lula da Silva
para suspender os interrogatórios do
processo sobre a compra de um
terreno para o Instituto Lula e de um
imóvel vizinho ao apartamento onde o
petista mora, em São Bernardo do
Campo (SP).
Os advogados do ex-presidente
haviam argumentado que
necessitavam de mais tempo para
analisar documentos juntados ao
processo. A defesa de Lula também
esperava produzir novas provas antes
das oitivas das testemunhas.
“Não há base legal, porém, para a
pretensão da defesa de Luiz Inácio Lula
da Silva de requerer tais provas
antecipadamente e com isso suspender
o processo para aguardar a produção
dessas mesmas provas”, argumenta
Moro na decisão. Ele ressaltou, ainda,
que os advogados do petista poderão
formular perguntas sobre os
documentos anexados pelo Ministério
Público Federal (MPF) e pela defesa da
Odebrecht diretamente aos
interrogados, “sendo a manutenção das
oitivas também úteis por esse motivo”.

Pingando aumento
Três
Três reajustes
reajustes em
em uma
uma semana.
semana. A
A série
série de
de aumentos
aumentos da gasolina irrita
consumidores
consumidores ee faz
faz oo preço
preço disparar
disparar nas
nas bombas
bombas de
de Cascavel.
Cascavel. O novo
novo aumento,
aumento,
que passa a vigorar
vigorar aa partir
partir de
de hoje,
hoje, eleva
eleva o valor do litro
litro do
do combustível
combustível para
para até
até
R$ 4,36. Para completar, o aumento veio acompanhado. O preço do gás de
cozinha também
também será
será reajustado
reajustado em
em 6,9%.
6,9%.
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Comissão vai
investigar o
transporte rural
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Aplicativo do
EstaR atrai 7,5
mil motoristas
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Cascavel brilha
no Brasileiro
de Canoagem

