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Suspenso acordo da J&F

O juiz federal Vallisney de Souza,
da 10ª Vara Federal em Brasília, de-
cidiu ontem rever sua decisão que
homologou o acordo de leniência da
J&F para fins criminais. A decisão do
magistrado foi tomada a partir da pos-
sibilidade de anulação do acordo de
delação premiada do empresário Jo-
esley Batista, um dos donos do gru-
po, que pode ser revisto pela Procu-
radoria-Geral da República (PGR).

O acordo de leniência firmado com

ACORDO
O acordo prevê o pagamento ao longo de 25 anos, corrigido pelo Índice de
Preço ao Consumidor Amplo (IPCA). Com isso, a previsão do Ministério Público
é de que a multa, ao final, supere os R$ 20 bilhões.
A confirmação do acordo foi feito no mês passado pela Câmara de Combate à
Corrupção do Ministério Público Federal, que decidiu por unanimidade pela
homologação. O argumento é de que os dados apresentados pela J&F são
"esclarecedores" porque e explicam como funcionava o esquema de corrupção.

Leilão do pré-sal
A segunda e a terceira
rodadas de licitações do pré-
sal receberam 25
manifestações de interesse
em participar dos leilões
marcados para o dia 27 de
outubro, no Rio de Janeiro.
Segundo a Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), os
pedidos de inscrição – 10
para a segunda rodada e 15
para a terceira – foram
apresentados pelas maiores
empresas do setor de
petróleo e gás. Todos os
pedidos serão analisados nas
reuniões da Comissão
Especial de Licitação
previstas para os dias 13 e 25
deste mês e 2 de outubro.
De acordo com a ANP, cada
leilão terá quatro áreas. Na
segunda rodada, serão
oferecidas áreas com jazidas
unitizáveis, que são as
adjacentes a campos ou
prospectos cujos
reservatórios se estendem
para além da área concedida.

o Grupo J&F, controlador da JBS, prevê
que empresa pague R$ 10,3 bilhões
de multa e ressarcimento mínimo pelo
esquema de corrupção envolvendo o
pagamento de propinas a agentes pú-
blicos. O acordo foi assinado no início
de junho pela Procuradoria da Repúbli-
ca no Distrito Federal e prevê a desti-
nação de R$ 8 bilhões a órgãos públi-
cos prejudicados pelos atos crimino-
sos e o restante (R$ 2,3 bilhões) para
o financiamento de projetos sociais.

J&F é a controladora da JBS,
empresa de Joesley Batista
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Meu ginásio, minha vida
O Ginásio de Esportes do Bairro São Cristóvão ainda possui mais de

20 famílias que há quase cinco meses moram no local. Elas eram
remanescentes da área invadida no Jardim Gramado, que foi

desocupada, e aguardam a conclusão das casas provisórias
construídas pela Prefeitura de Cascavel.  Pág. 09

Cascavel Futsal
faz hoje seu grande
teste do ano

PÁGINA

27
PÁGINA

19
Confira a
programação do
Festival de Danças

PÁGINA

12
Produtos de
Cascavel e região
ganham o mundo

Pedágio com cartão
A Ecocataratas informou ontem que está estudando a possibilidade de implantar,
nas praças de pedágio da BR-277, um sistema para pagamento da tarifa com car-
tões de crédito e débito. Ainda não há data para o início da cobrança diferenciada,
mas técnicos da concessionária já trabalham para alterar o sistema de cobrança.
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20 famílias que há quase cinco meses moram no local. Elas eram
remanescentes da área invadida no Jardim Gramado, que foi

desocupada, e aguardam a conclusão das casas provisórias
construídas pela Prefeitura de Cascavel.



LOCAL06 HOJE NEWS, 12 DE SETEMBRO DE 2017

Posse e novas
regras na Coopla

A Coplaa (Comissão Permanen-
te de Licença de Atividades Ambu-
lantes) - criada pela Lei Complemen-
tar Municipal nº 78, de 27 de agos-
to de 2014 empossou ontem a nova
mesa diretiva eleita para o manda-
to 2017-2018. O gestor ambiental
José Luiz Ferreira, que representa a
Secretaria de Meio Ambiente na
Comissão, foi eleito presidente.

Como vice-presidente foi eleito
Leonir da Cruz (Chiquinho), repre-
sentante da AVLC (Associação dos
Vendedores de Lanches de Casca-
vel); Cledimara Nunes (representan-
te da Secretaria de Finanças) é a
primeira secretária e Rissieri dos
Reis Scardoelli (Representante da
Secretaria de Planejamento), segun-
do secretário.

Na ocasião foi estabelecido um
cronograma de trabalhos da Comis-
são, que também aprovou uma mu-
dança no regimento interno, que ago-
ra irá permitir, a convite dos membros

 Caldo de Cana: 32 (4 pedem para a Av. Brasil);

 Trailer de lanches: 91 (27 pedem para a Av. Brasil);

 Carrinho de lanches: 4

 Itinerantes: 43 (vendedor de pano de prato, algodão doce,
cintos, carteiras, tapetes, brinquedos, artesanatos, sorve-
tes, balões, alimentos, etc.)

 Outros: 121 (carro de frutas e verduras, churros, pipoca,
açaí, tapioca, espetinhos, doces, pães e massas);

 4 encerraram as atividades.

 5 indeferidos.

 9 deferidos quanto ao local
mas com pendência de docu-
mentação;

 16 deferidos quanto ao lo-
cal, aguardando vistoria e pa-
recer da Vigilância Sanitária.

EM NÚMEROS

291processos de ambulantes
em análise: 64 processos de

recadastramento:

 3 aguardando parecer da
Seplan ( em conjunto com
Sema e Cettrans);

 27 aguardando para aná-
lise e parecer.

 Processos arquivados:
32 (desistentes, ou inde-
feridos)

da Comissão, a participação com di-
reito a voz, porém sem voto, de enti-
dades externas e afins nas reuniões
que discutem a situação dos ambu-
lantes em Cascavel, como a Comis-
são Especial criada pelo prefeito Leo-
naldo Paranhos para solucionar a si-
tuação no Município.

“Também discutimos os ansei-
os da categoria e a presença, a
partir de agora nas reuniões, de ti-
tulares e suplentes de cada enti-
dade que integra a Coplaa”, deta-
lhou Ferreira, que apresentou na
reunião um balanço de processos
em andamento.

 DIVULGAÇÃO

Posse da
DIRETORIA da

Coopla aconteceu
ontem

RONI PIMENTEL
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Líder da Série Ouro do Campeona-
to Paranaense, invicto há 11 jogos e
dono do melhor ataque da competi-
ção, além de ter os artilheiros do Esta-
dual, o Cascavel Futsal terá seu princi-
pal teste do ano nesta terça-feira, quan-
do desafia o Marreco em Francisco Bel-
trão, às 20h30, no Ginásio Arrudão.

O duelo, pela 20ª e antepenúltima
rodada do Estadual é contra o vice-
líder da competição, que está a três
pontos do time cascavelense.

A sequência de jogos sem derro-
tas da Serpente Tricolor coincide com
um bom momento vivido pelo time
dentro de quadra. No período, foram
exibições de gala contra Marechal, Foz
Cataratas e Umuarama, além do pró-
prio Marreco, goleado por 6 a 2 no
Ginásio da Neva.

A última partida, entretanto, deixou
a desejar para o técnico Nei Victor, ape-
sar da vitória (3 a 1) sobre o Guarapu-
ava. O treinador chegou a dizer de-
pois do jogo que se o time se com-
portasse diante do Marreco da manei-
ra que atuou contra os guarapuava-
nos a derrota seria certa em Beltrão.

Para o embate desta noite, o treina-
dor cascavelense tem o retorno de Fer-
nandinho e a ausência do pivô Jorginho,
que irá cumprir suspensão automática.

Maior teste do ano

Vice-artilheiro do Estadual com 16 gols, a dois do companheiro de
equipe Ernandes, e autor de dois gols na goleada por 6 a 2 no primeiro
encontro entre Cascavel e Marreco, o camisa 10 Batata sabe da impor-
tância do compromisso desta noite: “é um jogo muito importante na
luta pela liderança, contra um adversário muito forte e ainda mais jo-
gando no Arrudão, mas estamos trabalhando bem. Queremos apro-
veitar a boa fase que vivemos para conseguir um resultado positivo e
manter assim a liderança da Ouro, que é o nosso objetivo”.

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Cascavel 36 17 11 3 3 72 45 27
2º Marreco 33 17 10 3 4 70 38 32
3º Marechal 32 17 9 5 3 43 32 11
4º Pato Branco 32 17 9 5 3 49 28 21
5º Foz Cataratas 28 17 7 7 3 38 31 7
6º Guarapuava 26 17 7 5 5 48 46 2
7º C. Mourão 24 18 6 6 6 44 43 1
8º Umuarama 20 18 5 5 8 48 44 4
9º São Lucas 18 17 5 3 9 33 54 -21
10º Toledo 11 19 3 2 14 29 72 -43
11º Caramuru 5 18 1 2 15 31 72 -41

SÉRIE  OURO

HOJE
20h30 São Lucas x Foz Cataratas

Foz Cataratas 3x1 Marechal
São Lucas 3x1 Caramuru
Umuarama 4x1 Toledo

HOJE
20h30 Marreco x Cascavel
20h15 Guarapuava x Pato Branco
Folga: Campo Mourão

19ª RODADA (ATRASADA)

20ª RODADA

Comandada pelo técnico Baiano, a equipe beltronense chega embalada
para este jogo após buscar um empate por 2 a 2 com o Joinville (SC) depois
de estar perdendo por 2 a 0 em casa, na sexta-feira, pela última rodada da
fase classificatória da Liga Nacional. O resultado derrubou os catarinenses da
liderança e classificou o Marreco para enfrentar o Jaraguá (SC) nas oitavas de
final, etapa decisiva que terá início sexta-feira, no Arrudão. Ou seja, o time de
Francisco Beltrão encara uma semana decisiva. Para apimentar ainda mais o
jogo desta noite, pesa o fato de o Cascavel ter vencido o confronto de ida
desta primeira fase da Ouro por 6 a 2, no Oeste, enquanto o Marreco ainda
era comandado por Fabinho Gomes. A rivalidade e o conhecimento do traba-
lho do outro entre Nei Victor e Baiano deve acirrar ainda mais o confronto.

Ontem, o elenco tricolor treinou
em dois períodos no Ginásio da Neva
e volta ao local às 9h30 desta terça-
feira para o último trabalho antes do
embarque para Francisco Beltrão,
marcado para o período da tarde.

Duelo difícil

Jogão de futsal
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O Executivo deve analisar se vai
abrir ou não uma sindicância para
investigar os servidores Bianor Ca-
non e Valdecir Nath, que também é
ex-secretário de Educação. Os dois
são responsabilizados no relatório
conclusivo da CPI das Fossas pela
falta de fiscalização dos contratos
firmados para limpeza de fossas de
escolas públicas a partir de 2013.

A reportagem do Hoje News
entrou em contato com a Prefeitu-
ra que disse que aguarda o recebi-
mento oficial do relatório da Comis-
são Parlamentar de Inquérito para
que o Jurídico analise a documen-
tação e avalie a possibilidade da
abertura de uma sindicância para
averiguação dos fatos e das medi-
das cabíveis. Caso as provas apre-
sentadas no relatório sejam conclu-
sivas, há possibilidade, inclusive,
de um processo administrativo.

Nath na mira do Executivo?

O vereador Celso Dal Molin, o primeiro a trazer
a desconfiança a respeito do contrato de limpeza
de fossas de escolas públicas, elogiou o trabalho
da CPI, mas afirmou que colocaria mais alguns
pontos no relatório final. “É estranho serem três
empresas concorrentes e haver parentesco dos
proprietários. Também é estranho o fato de
constar serviço feito em escolas onde não havia
fossa. Por exemplo, na Escola Municipal Aníbal
Lopes, o colégio tinha apenas duas fossas, e
constava limpeza de 12”, explica.
Além disso, ele cita o desperdício de dinheiro
público. Das 119 unidades escolares, 53 tinham
rede de esgoto em frente. “Era só pedir a ligação
de esgoto. Mas a gestão passada não tinha
interesse nisso. Um desperdício de dinheiro
público, já que dessa parte do contrato investigada
foram investidos mais de R$ 554 mil”, ressalta.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

COMBO DA
CORRUPÇÃO
O encaminhamento de um pedido de
investigação dos servidores ao
executivo foi sugerido por vereadores.
“Tudo indica que tinha um combo da
corrupção na Secretaria de Educação.
A apuração da CPI é apenas uma
peça de um quebra-cabeça de
irregularidades cometidas pela Semed
na gestão passada”, afirma o vereador
Paulo Porto, referindo-se também às
compras de vidros e cortinas, também
feitas pelo ex-secretário de Educação e
que, inclusive, no caso de aquisição de
cortinas, houve falsificação de
assinaturas de diretoras quanto
à prestação de serviços.

EX-SECRETÁRIO
também foi ouvido pela
Comissão, durante os

cinco meses de
investigação

Desperdício de dinheiro
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Depois de ser tirado da pista
logo no início da corrida de sába-
do, o piloto cascavelense Gustavo
Myasava fez uma grande corrida no
domingo pela manhã e chegou ao
pódio depois de ter largado da 16ª
posição na segunda prova da 6ª
etapa do Campeonato Brasileiro de
Turismo, disputada no Autódromo
Ayrton Senna, em Londrina.

O piloto da equipe MRF Motors-
port/Drugovich Peças/Hotel e Ca-
sino Acaray/Noma conquistou o
terceiro lugar depois de ter larga-
do em 16º. A vitória foi do paulista
Giulio Borlenghi, que largou da 17ª
e última posição do grid.

Para Gustavo Myasava, largar em
penúltimo e conquistar o terceiro
lugar foi um grande resultado, que
tem que ser comemorado com en-
tusiasmo. “Foi frustrante abandonar
a corrida do sábado em função de
um toque logo após a largada. O
pódio era a nossa meta e consegui-
mos o objetivo. Foi uma corrida de
superação e só tenho que agrade-
cer a equipe pelo carro competitivo

que nos colocou a disposição”, dis-
se o piloto de 21 anos.

Apesar do resultado satisfatório na
última corrida em Londrina, ter ficado
de fora da primeira causou prejuízos
ao cascavelense na classificação. Ele
caiu uma posição no campeonato e
agora é o 9º colocado, com 76 pontos.

A 7ª e penúltima etapa da tempo-
rada 2017 do Brasileiro de Turismo
será realizada em Goiânia, nos dias
18 e 19 de novembro. Já a última pro-
va da temporada está marcada para
o dia 10 de dezembro em Interlagos.

CLASSIFICAÇÃO (TOP 10):

Pos. Piloto Pontos
1º Gabriel Robe 131
2º Gaetano di Mauro 112
3º Luca Milani 102
4º Marco Cozzi 88
5º Gustavo Frigotto 88
6º Raphael Reis 86
7º Pietro Rimbano 83
8º Giulio Borlenghi 81
9º Gustavo Myasava 76
10º Vitor Baptista 68
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Aprovado por unanimidade dos
votos dos vereadores de Cascavel
ontem, agora o relatório da CPI das
Fossas será encaminhado ao MP
(Ministério Público).  Segundo os
membros da Comissão, a data ain-
da será marcada para entrega de
toda a documentação à 9º Promoto-
ria Pública, por se tratar de um as-
sunto voltado ao meio ambiente.

O encaminhamento sugere que
a Promotoria apure as responsabi-
lidades do ex-secretário de Educa-
ção, Valdecir Nath, e do fiscal do
contrato junto a Auto Fossa Casca-
vel, Bianor Canon. Em relatório, a
CPI aponta falta de fiscalização de
contrato, autorização e pagamento
de serviços que não estavam previs-
tos, dentre outras irregularidades.

Relatório para o MP,
Prefeitura e Sanepar

“A CPI é limitada. O Ministério
Público pode ir muito além. Pode
pedir quebra de sigilo telefônico das
pessoas evidenciadas durante a in-
vestigação, sigilo bancário, dentre
outras coisas”, justifica o presiden-
te da CPI, vereador Misael Júnior.

Encaminhamentos
A partir de agora, a documentação
também será encaminhada ao
Executivo e à Sanepar. “Vamos pedir
ao Executivo para que veja as
mudanças necessárias nos editais. Por
exemplo, o serviço tem de ser
especificado por metro cúbico, para
saber quanto foi retirado e quanto foi
encaminhado, e não por carga de
fossa, que assim fica difícil o controle.
Já à Sanepar, vamos pedir que se
atualize. O sistema não é
informatizado, e tivemos muitas
dificuldades com relação a isso”,
explica Misael.

Protocolo
O relatório da conclusão, com 160
páginas, foi protocolado na Câmara
no dia 22 de agosto e só ontem foi
analisado e votado. Isso porque,
como projeto de resolução, precisava
passar por todas as comissões, assim
como um projeto de lei. A diferença
é que foi discutido e votado em uma
única sessão. “A gente fica feliz que
os vereadores votaram a favor,
entenderam a necessidade dessa
denúncia ao Ministério Público e a
evidente falta de fiscalização
por parte do ex-secretário”,
afirma Misael.

DAS EMPRESAS
Uma das dúvidas levantadas na CPI era o parentesco dos proprietários das três
empresas que participaram da licitação em 2013. Os proprietários e
representantes que participaram das oitivas da CPI se reservaram ao silêncio. O
advogado das empresas, Luciano Katarinhuk, esteve na sessão, acompanhando a
votação de ontem. “Não era objetivo dos empresários compactuar com o uso
político da situação. As empresas colaboraram com documentos, mas não tiveram
nenhum envolvimento com situação irregular”, afirma.

 Reportagem:  Tatiane Bertolino
   Foto: Assessoria CM

 PRESIDENTE DA
COMISSÃO ressaltou que
apenas o Ministério
Público poderá fazer uma
investigação mais
profunda do caso
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Dentro do programado
Após iniciar a Série A do Paranaen-

se Adulto de Voleibol de maneira arra-
sadora, com seis vitórias nas seis pri-
meiras partidas, o time feminino de
Cascavel caiu de rendimento e no fim
de semana amargou sua quarta der-
rota consecutiva, com dois revezes
para a equipe de Colombo, fora de
casa. Foram duas vitórias por 3 sets
a 0 para as colombenses, que dispu-
tam a elite do Estadual pela primeira
vez em 14 anos de existência.

Mesmo não levando a vitória, as
cascavelenses mostraram um ótimo
desempenho em quadra e reagiam a
cada lance. Marieta Cristina Ferreira
Brito é natural de Curitiba, mas foi
agregada ao time que já é tradicional
no Estado, sendo o atual vice-cam-
peão. Para a jogadora, tudo serve
como experiência e incentivo para as
próximas rodadas.

“Os jogos desse fim de semana
serviram como experiência porque
não foram bons para a gente. Mas em
geral acho que é um campeonato
importante tanto para quem está
começando agora como para quem
já está no time e pensa em campeo-
natos maiores. Eu jogo desde os 12
anos e vim para o time porque uma
amiga minha é de Cascavel, aí joguei
com elas e gostaram”.

Antes das derrotas na rodada dupla em Colombo, a equipe cascave-
lense havia perdido duas vezes em Maringá. Os resultados, entretanto,
não atrapalharam os planos do time, que jogou desfalcado de quatro
jogadoras nesses jogos. Além disso, o início arrasador no campeonato
permite ao Cascavel “queimar uma gordura” no Paranaense. Tanto que
segue na vice-liderança com 17 pontos, a um do líder Maringá e com
nove de vantagem para o terceiro colocado Colombo. Pelo regulamento
da competição, as duas melhores equipes da primeira fase disputarão o
título da temporada. As cascavelenses ainda enfrentarão Unibrasil (fora),
São José dos Pinhais e Maringá neste segundo turno do Estadual.

FOTOS: FPV

Com CALMA CLASSIFICAÇÃO
Pos. Piloto Pontos
1º Maringá 18
2º Cascavel 17
3º Colombo 8
4º Unibrasil 7
5º S. J. dos Pinhais 7
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Furacão no Brasil
Meio embaraçado com as palavras, o vereador Josué de
Souza usou a tribuna ontem para comparar os furacões

registrados no México e nos EUA à corrupção no Brasil. Ele
afirmou que por aqui os furacões passam com outras

características. Não causando desastres naturais, mas sim
desastres na política que afetam todo o brasileiro.

Refic de novo
Aprovado em primeira
votação, o Projeto de Lei
Complementar nº 04/2017
que dispõe sobre
alterações do Refic,
devolvendo o desconto em
multas, será votado
novamente hoje. Ontem, o
projeto de autoria do
Executivo foi aprovado
pela maioria dos
vereadores. Em segunda
votação, o projeto volta
ao plenário com emenda.

Novembro Azul
Também está na pauta de
hoje, em segunda
discussão e votação, o
Projeto de Lei nº 67/2017,
que institui no calendário
oficial do Município o
Novembro Azul. A proposta
é de um mês com atenção
básica de saúde voltada
aos homens,

principalmente à prevenção
do câncer de próstata.

Convite
O vereador Paulo Porto
convidou a médica da 10ª
Regional de Saúde, Lilimar
Mori, para fazer uma
apresentação na Câmara na
sessão do dia 18 deste mês,
às 9h30. Ela vai explicar a
respeito dos altos índices de
contaminações crônicas em
decorrência da aplicação de
agrotóxicos.

Dados
Dados da Adapar apontam
que a região de Cascavel é a
que mais consome
agrotóxicos no Paraná.
Levantamento feito entre os
anos de 2014 e 2015
apontou que o município
consumiu 5.107,46
toneladas neste período.

FONTES NA TRANSPARÊNCIA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Na divulgação dos relatórios deverá constar de forma
clara se a água de cada uma das fontes ativas é potável ou
se está imprópria para o consumo.

Será discutido e votado novamente hoje o projeto de Lei
90/2017, que obriga o Município publicar, no portal da
Transparência, os relatórios das análises realizadas nas
fontes de água da cidade. Atualmente, a água é
considerada imprópria para consumo.

R$ 7,5 milhões
à Saúde em
oito meses

Mais de R$ 7,5 mi-
lhões em emendas para
a Saúde. Esta foi a quan-
tia liberada em apenas
oito meses de 2017 em
emendas do deputado
federal Alfredo Kaefer,
para investimento na
área de saúde dos muni-
cípios paranaenses.

 “Vou continuar cobran-
do, junto ao ministro Ricar-
do Barros, a liberação de
mais dinheiro para a saú-
de da população. Essa
sempre foi minha priorida-
de”, afirma Kaefer.

Os R$ 7 milhões pagos
de janeiro a agosto de 2017
foram investidos na aquisi-
ção de equipamentos hos-
pitalares, na reforma de pos-
tos de saúde e  de hospi-

tais municipais, na com-
pra de medicamentos e
de custeio.

Ao decorrer do manda-
to, o parlamentar destaca
a preocupação com o
tema. “No curto prazo, es-
tamos empenhados em
buscar recursos para os
municípios, mas a médio
e longo prazo, temos que
nos preocupar de uma for-
ma institucional com a área
da saúde”, ressalta.

“Com a renda da popu-
lação sendo cada vez me-
nor e o dinheiro disponibi-
lizado à saúde também, é
importante a criação de
um novo modelo de finan-
ciamento da saúde. Algo
deve ser feito nesse sen-
tido”, complementa.

 “ESTAMOS EMPENHADOS em buscar recursos para os
municípios”, ressalta o parlamentar, falando sobre saúde

AGÊNCIA CÂMARA
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Alessandro dos Santos
Edinalva Cardoso de Lima

Cyro Araújo de Hollanda Junior
Francielly Forbeck Bianco

Sidnei Ribeiro Gonçalves
Juliana da Silva Hoffman

Cleiton Cirilo da Silva
Juliana Maria Ramos Alvarez

Edemir Marchioro
Nilva Maria Hübner

Jorge Willian Rocha dos Santos
Geovana Nazario Scolaro

Marcos Antonio Dias Demarco
Jussara Aparecida dos Santos

Vilson Sutil da Silva
Alvina Aguiar Ferreira

Paulo Rogério Caetano
Dayane Susana Perin

Osmarino Messias
Claudimara Pedroso

Eloi Bonazza
Marcia Regina Ortega

Paulo Alexandro Gozaga
Roseli Aparecida de Carvalho

José Alejandro Barrete Grisão
Suzana Maria Machado

Rafael Carnoski Dias
Thainara de Oliveira Farias

Maycon Juliano Veiga
Thais Thiele de Jesus Ramalho

Depois do vendaval no mercado de
transferências, o Barcelona recebe a
Juventus nesta terça-feira em busca
de uma vitória que lhe traga tranquili-
dade, em partida que abre o Grupo D
da Liga dos Campeões 2017/2018.
O duelo está marcado para as 15h45
(de Brasília), no Camp Nou.

A equipe de Messi e companhia
inicia a caminhada na competição
disposta a demonstrar que a sur-
preendente saída de Neymar não
diminuiu a competitividade do Bar-
ça na Europa.

Barcelona x Juventus
A vitória não serviria apenas como

uma pequena revanche ao time itali-
ano, que eliminou os catalães nas
quartas de final da última edição da
Champions. Seria o golpe que traria
tranquilidade para o time, ainda di-
gerindo a saída do craque brasileiro
para o Paris Saint-Germain.

“Vai ser um jogo intenso e im-
portante”, avaliou o técnico Ernes-
to Valverde em coletiva de impren-
sa nessa segunda-feira.

Um triunfo daria respiro ao as-
sediado presidente Josep Maria
Bartomeu, alvo dos torcedores e
diante de um processo iniciado
pela oposição que poderia terminar
com uma moção de censura.

Os gritos que pedem a renúncia
de Bartomeu voltaram a ser ouvidos
na goleada por 5 a 0 no clássico ca-
talão contra o Espanyol. Nem mes-
mo a liderança da Liga espanhola
parece ter acalmado os torcedores.

SÉRIE B
19h15 Boa Esporte x Guarani
21h30 Criciúma x Juventude

SUL-AMERICANA
20h45 Cerro Porteño x Jr Barranquilla
21h45 Independiente x Atl. Tucumán

LIGA DOS CAMPEÕES
15h45 Benfica x CSKA Moscou
15h45 Man. United x Basel
15h45 B. de Munique x Anderlecht
15h45 Celtic x PSG
15h45 Chelsea x Qarabag
15h45 Roma x Atlético de Madri
15h45 Barcelona x Juventus
15h45 Olympiacos x Sporting

JOGAM HOJE

A frustrada contratação do brasileiro Philippe
Coutinho, além da renovação de Messi não ter
sido assinada pelo craque argentino, estão
deixando os torcedores nervosos. A memória de
Neymar deixando Barcelona ainda não se apagou,
mas tudo isso parece não ter influenciado o
rendimento do time em campo. O maior teste,
entretanto, será hoje. O técnico Ernesto Valverde
vai contar com time completo, além das novas
contratações Ousmane Dembelé e o brasileiro
Paulinho. Do outro lado, o time italiano também
começou a temporada voando, com três vitórias
nas primeiras três partidas do nacional. Destaque
para o fenômeno argentino Paulo Dybala, que já
soma cinco gols no campeonato italiano, sendo
artilheiro da competição. Hoje, o técnico
Massimiliano Allegri só tem a dúvida sobre o
croata Mario Mandzukic, que precisou sair do
último jogo por conta de lesão.

As equipes
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29 de setembro de 1845. Pouco antes da apresentação
da peça O Patriotismo e o Entremez dos Ladrões, que inau-
gurava o Teatro de Morretes, o batalhão militar deu “três
descargas de alegria”. Atualmente, é provável que um dra-
ma com título atualizado – O Entreguismo e a Comédia dos
Corruptos – fosse recebido com uma nada alegre ação de
GLO (Garantia da Lei e Ordem).

Ao abrir o espetáculo, o historiador Antônio Vieira dos San-
tos disse que os jovens brasileiros, com sua bandeira de belas
cores e um Império estável enquanto outros povos optavam
pela República, não deveriam ter inveja da Europa, sequer das
“triunfantes legiões francesas” que fizeram a revolução.

Ao fechar o discurso de louvor à Pátria em 1845, Vieira dos
Santos bradou: “Desculpai, desculpai, pois, ó ilustre auditório,
nossos erros e defeitos, mas conhecereis qual foi e ainda é e
será o nosso patriotismo”. Aí a peça começou.

O patriotismo sumiu de cena, sufocado no coffee break
corporativo, no ambiente científico do Brazilian Institute of Neu-
roscience and Neurotechnology (Brainn) e jornadas da Liberty
and Innovation Marathon Brazil.

Sumiu e levou junto a autocrítica. O PT não sabe o que é isso
– pedir desculpas, nem pensar. O PSDB ensaiou uma na TV, mas
logo se desdisse, mantendo ministros no governo temerário.

Isso não é coisa nova, porém. Em 1881, Joaquim Nabuco
escrevia ao coitadinho governador do Paraná: “O caráter, o
escrúpulo, a independência, o patriotismo, tudo isso não vale
nada, não tem curso entre os eleitores”.

A CARTA DE NABUCO AO
GOVERNADOR COITADINHO

 Leilão de joias
A Caixa Econômica
Federal realiza, no dia 15
de setembro, em
Cascavel, leilão virtual
de joias referente a
contratos de penhor
vencidos há mais de 30
dias e ainda não
resgatados, emitidos por
agências de penhor do
estado do Paraná. São
671 lotes, que serão
negociados a partir do
valor mínimo constante
no Catálogo de Licitação.
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“No Brasil não são
as duas torres que
estão caindo, são
todas as torres da
corte e pelo jeito

vem mais
terremoto por aí”.

Alceu A. Sperança
Escritor

alceusperanca@ig.com.br

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

A Secretaria de
Agricultura do
Município de
Cascavel que
neste ano já

recuperou mais
de 830 km de

estradas rurais.

Os atrasos das
obras do Parque

Linear do
Morumbi e da

revitalização da
Avenida Barão do

Rio Branco,
ambas do PDI.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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MINGUANTE
13/09 - 03h24

CRESCENTE
27/09 - 23h53

NOVA
20/09 - 02h29

CHEIA
06/09 - 04h02

20

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

chuvas isoladas

Vereador
Olavo Santos,

na sessão
ordinária de

ontem.

Aditivo
A execução das obras de
ampliação do sistema de
abastecimento de água
em Cascavel ficará mais
caro. É que a Sanepar
autorizou um reajuste
de 11,59% no contrato
25471/2017 em execução
pela NR Engenharia. O
edital autorizando o
aditivo foi publicado
ontem no Diário Oficial.
Trata-se do primeiro
termo aditivo do
contrato.
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Megasena
Concurso: 1966

10 13 19 32 40 60

Dupla sena
Concurso: 1691

05 16 26 27 29 501º sorteio

14 16 27 34 44 462º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1558

01 02 04 05 06 09 11 14
15 16 17 18 21 22 25

Quina
Concurso: 4478

08 13 23 67 80

Timemania
Concurso: 1080

03 27 38 43 51 61 68
TIME DO CRUZEIRO/MG

Lotomania
Concurso: 1795

00 09 11 15 22 24 31 36
38 42 46 47 54 58 72

81 83 89 92 97
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5213

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

450.000
23.000
20.000
19.000
15.190

Parece que as Eliminatórias Sul-
Americanas trouxeram problemas
para o elenco do Paris Saint-
Germain que inicia sua caminhada
atrás do título da Liga dos
Campeões, nesta terça-feira, diante
do Celtic. Sem Di María e Pastore,
que voltaram sem condições de
jogo da seleção da Argentina, o
PSG vai enfrentar a equipe
escocesa sem um de seus pilares do
ataque na equipe principal. A
dúvida é se o PSG irá a campo
com força máxima na competição é
sua obseção. Na sexta-feira o time
atuou completo na goleada por 5
a 1 sobre o Metz pelo
Campeonato Francês, inclusive com
Cavani, que havia recém-retornado
da seleção uruguaia. Foi a estreia
do trio Neymar, Mbapé e Cavani
e todos deixaram sua marca.

 1ª rodada
Além dos oito jogos desta terça-
feira, a primeira rodada da
Champions terá mais oito confrontos
amanhã, quando o atual bicampeão
Real Madrid irá a campo. O time de
Cristiano Ronaldo e companhia
estreará em casa, no Santiago
Bernabéu, contra o Apoel, do Chipre.
Mas o principal jogo do Grupo H é
Tottenham x Borussia Dortmund, em
Wembley. Pela chave F, os jogos
serão Manchester City x Feeynoord,
na Holanda, e Shakhtar Donetsk x
Napoli, na Ucrânia. Pelo Grupo E a
primeira rodada terá Liverpool x
Sevilla e Maribor x Spartak Moscou.
Já pelo Grupo G os embates serão
Leipzig x Mônaco e Porto x Besiktas.

E
F

E

A OBSEÇÃO DO PSG
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Os executivos do grupo J&F, Jo-
esley Batista e Ricardo Saud, que
tiveram a prisão temporária decre-
tada anteontem, desembarcaram
por volta das na tarde de ontem em
Brasília. Eles saíram de São Paulo
em um avião da Polícia Federal e
foram direto para a Superintendên-
cia da Polícia Federal (SPF).

Ao chegar ao local, as duas vi-
aturas que levavam os executivos

LULA É DENUNCIADO NA ZELOTES

Prazo
Joesley e Saud têm prisão
decretada até a próxima sexta-
feira (15) e ficarão na
Superintendência da PF em celas
separadas, de 9 metros quadrados
cada. Eles podem ser transferidos
para o Complexo Penitenciário da
Papuda caso a detenção seja
convertida em prisão preventiva
nos próximos dias.
Os dois se entregaram à PF depois
que o ministro do Supremo Tribunal
Federal, Edson Fachin, aceitou o
pedido de prisão temporária do
procurador-geral da República,
Rodrigo Janot, após a divulgação de
um áudio de quatro horas de
diálogo entre ambos que, de acordo
com a PGR, aponta que eles
omitiram informações durante o
acordo de delação premiada.

Protesto e fogos
para Joesley

foram recebidas com um protes-
to de um pequeno grupo de mani-
festantes que soltaram fogos de
artifício. Motoristas que passa-
vam pelo local buzinaram ao per-
ceber os carros da PF.  Os mani-
festantes portavam bandeiras do
Brasil e cartazes com dizeres “So-
mos todos Sérgio Moro” e “Bem-
vindo, Joesley, Papuda te espera
de braços abertos.”

O Ministério Público Federal
(MPF) denunciou ontem o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva
e o ex-ministro Gilberto Carvalho
por corrupção passiva em um dos
processos da Operação Zelotes.
Os procuradores do caso tam-
bém acusam mais cinco investi-
gados de beneficiar montadoras
de veículos por meio da edição

de medidas provisórias.
De acordo com a denúncia, as

empresas automobilísticas teri-
am prometido R$ 6 milhões a
Lula e Carvalho em troca de be-
nefícios para o setor.

“Diante de tal promessa, os
agentes públicos, infringindo de-
ver funcional, favoreceram às mon-
tadoras de veículos MMC [Mitsu-

bishi] e Caoa ao editarem, em ce-
leridade e procedimento atípicos,
a Medida Provisória n° 471, em
23/11/2009, exatamente nos
termos encomendados, franque-
ando aos corruptores, inclusive,
conhecimento do texto dela antes
de ser publicada e sequer nume-
rada, depois de feitos os ajustes
encomendados”, afirma o MPF.

JOESLEY e SAUD foram
transferidos ontem para Brasília

VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

 Bem-vindo,
Joesley,

Papuda te
espera de

braços abertos
Cartaz usado por manifestantes
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Posse e novas
regras na Coopla

A Coplaa (Comissão Permanen-
te de Licença de Atividades Ambu-
lantes) - criada pela Lei Complemen-
tar Municipal nº 78, de 27 de agos-
to de 2014 empossou ontem a nova
mesa diretiva eleita para o manda-
to 2017-2018. O gestor ambiental
José Luiz Ferreira, que representa a
Secretaria de Meio Ambiente na
Comissão, foi eleito presidente.

Como vice-presidente foi eleito
Leonir da Cruz (Chiquinho), repre-
sentante da AVLC (Associação dos
Vendedores de Lanches de Casca-
vel); Cledimara Nunes (representan-
te da Secretaria de Finanças) é a
primeira secretária e Rissieri dos
Reis Scardoelli (Representante da
Secretaria de Planejamento), segun-
do secretário.

Na ocasião foi estabelecido um
cronograma de trabalhos da Comis-
são, que também aprovou uma mu-
dança no regimento interno, que ago-
ra irá permitir, a convite dos membros

 Caldo de Cana: 32 (4 pedem para a Av. Brasil);

 Trailer de lanches: 91 (27 pedem para a Av. Brasil);

 Carrinho de lanches: 4

 Itinerantes: 43 (vendedor de pano de prato, algodão doce,
cintos, carteiras, tapetes, brinquedos, artesanatos, sorve-
tes, balões, alimentos, etc.)

 Outros: 121 (carro de frutas e verduras, churros, pipoca,
açaí, tapioca, espetinhos, doces, pães e massas);

 4 encerraram as atividades.

 5 indeferidos.

 9 deferidos quanto ao local
mas com pendência de docu-
mentação;

 16 deferidos quanto ao lo-
cal, aguardando vistoria e pa-
recer da Vigilância Sanitária.

EM NÚMEROS

291processos de ambulantes
em análise: 64 processos de

recadastramento:

 3 aguardando parecer da
Seplan ( em conjunto com
Sema e Cettrans);

 27 aguardando para aná-
lise e parecer.

 Processos arquivados:
32 (desistentes, ou inde-
feridos)

da Comissão, a participação com di-
reito a voz, porém sem voto, de enti-
dades externas e afins nas reuniões
que discutem a situação dos ambu-
lantes em Cascavel, como a Comis-
são Especial criada pelo prefeito Leo-
naldo Paranhos para solucionar a si-
tuação no Município.

“Também discutimos os ansei-
os da categoria e a presença, a
partir de agora nas reuniões, de ti-
tulares e suplentes de cada enti-
dade que integra a Coplaa”, deta-
lhou Ferreira, que apresentou na
reunião um balanço de processos
em andamento.

 DIVULGAÇÃO

Posse da
DIRETORIA da

Coopla aconteceu
ontem

RONI PIMENTEL
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Líder da Série Ouro do Campeona-
to Paranaense, invicto há 11 jogos e
dono do melhor ataque da competi-
ção, além de ter os artilheiros do Esta-
dual, o Cascavel Futsal terá seu princi-
pal teste do ano nesta terça-feira, quan-
do desafia o Marreco em Francisco Bel-
trão, às 20h30, no Ginásio Arrudão.

O duelo, pela 20ª e antepenúltima
rodada do Estadual é contra o vice-
líder da competição, que está a três
pontos do time cascavelense.

A sequência de jogos sem derro-
tas da Serpente Tricolor coincide com
um bom momento vivido pelo time
dentro de quadra. No período, foram
exibições de gala contra Marechal, Foz
Cataratas e Umuarama, além do pró-
prio Marreco, goleado por 6 a 2 no
Ginásio da Neva.

A última partida, entretanto, deixou
a desejar para o técnico Nei Victor, ape-
sar da vitória (3 a 1) sobre o Guarapu-
ava. O treinador chegou a dizer de-
pois do jogo que se o time se com-
portasse diante do Marreco da manei-
ra que atuou contra os guarapuava-
nos a derrota seria certa em Beltrão.

Para o embate desta noite, o treina-
dor cascavelense tem o retorno de Fer-
nandinho e a ausência do pivô Jorginho,
que irá cumprir suspensão automática.

Maior teste do ano

Vice-artilheiro do Estadual com 16 gols, a dois do companheiro de
equipe Ernandes, e autor de dois gols na goleada por 6 a 2 no primeiro
encontro entre Cascavel e Marreco, o camisa 10 Batata sabe da impor-
tância do compromisso desta noite: “é um jogo muito importante na
luta pela liderança, contra um adversário muito forte e ainda mais jo-
gando no Arrudão, mas estamos trabalhando bem. Queremos apro-
veitar a boa fase que vivemos para conseguir um resultado positivo e
manter assim a liderança da Ouro, que é o nosso objetivo”.

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Cascavel 36 17 11 3 3 72 45 27
2º Marreco 33 17 10 3 4 70 38 32
3º Marechal 32 17 9 5 3 43 32 11
4º Pato Branco 32 17 9 5 3 49 28 21
5º Foz Cataratas 28 17 7 7 3 38 31 7
6º Guarapuava 26 17 7 5 5 48 46 2
7º C. Mourão 24 18 6 6 6 44 43 1
8º Umuarama 20 18 5 5 8 48 44 4
9º São Lucas 18 17 5 3 9 33 54 -21
10º Toledo 11 19 3 2 14 29 72 -43
11º Caramuru 5 18 1 2 15 31 72 -41

SÉRIE  OURO

HOJE
20h30 São Lucas x Foz Cataratas

Foz Cataratas 3x1 Marechal
São Lucas 3x1 Caramuru
Umuarama 4x1 Toledo

HOJE
20h30 Marreco x Cascavel
20h15 Guarapuava x Pato Branco
Folga: Campo Mourão

19ª RODADA (ATRASADA)

20ª RODADA

Comandada pelo técnico Baiano, a equipe beltronense chega embalada
para este jogo após buscar um empate por 2 a 2 com o Joinville (SC) depois
de estar perdendo por 2 a 0 em casa, na sexta-feira, pela última rodada da
fase classificatória da Liga Nacional. O resultado derrubou os catarinenses da
liderança e classificou o Marreco para enfrentar o Jaraguá (SC) nas oitavas de
final, etapa decisiva que terá início sexta-feira, no Arrudão. Ou seja, o time de
Francisco Beltrão encara uma semana decisiva. Para apimentar ainda mais o
jogo desta noite, pesa o fato de o Cascavel ter vencido o confronto de ida
desta primeira fase da Ouro por 6 a 2, no Oeste, enquanto o Marreco ainda
era comandado por Fabinho Gomes. A rivalidade e o conhecimento do traba-
lho do outro entre Nei Victor e Baiano deve acirrar ainda mais o confronto.

Ontem, o elenco tricolor treinou
em dois períodos no Ginásio da Neva
e volta ao local às 9h30 desta terça-
feira para o último trabalho antes do
embarque para Francisco Beltrão,
marcado para o período da tarde.

Duelo difícil

Jogão de futsal
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Giro da
Violência

Um caminhão carregado com
110 caixas de cigarros contraban-
deados do Paraguai foi apreendido
ontem em uma operação da Recei-
ta Federal de Cascavel. A aborda-
gem aconteceu na PR-180, próximo
ao distrito de São Salvador.

De acordo com a Receita Federal,
o motorista, um jovem de 21 anos,
disse que pegou o veículo já carrega-

110 Incêndio no Quebec
Um incêndio ambiental foi combatido
ontem, pelo Corpo de Bombeiros, em
uma área de vegetação na Rua
Aparecida dos Portos, no Quebec, em
Cascavel. Um caminhão ABT (Auto
Bomba Tanque) foi usado pelos
militares que, ao chegar ao local, viram
que as chamas se espalharam
rapidamente e atingiram várias
árvores. A fumaça era vista de longe.

Próprio carro
Um roubo um tanto quanto inusitado,
ocorrido em Santa Catarina, chegou
até Cascavel na tarde de ontem.
Segundo a polícia, um jovem teve seu
carro, um Escort, apreendido por
conta de irregularidades no sábado. O
carro foi guinchado pela polícia
catarinense e levado até um pátio
terceirizado. Inconformado, o
proprietário foi, com um comparsa
armado até o pátio, rendeu o vigia e
retirou o Escort do local. Morador de
Cascavel, ele voltou para casa e
decidiu que levaria o veículo para um
desmanche, ação frustrada pela PM que
deteve o homem.

Presos pela Guarda
Um adolescente de 15 anos foi
apreendido e um jovem de 19 anos
preso na tarde de ontem pela Guarda
Municipal. Eles estavam na Rua
Siqueira Campos, na Região do Lago
Municipal. Com eles os guardas
encontraram porções de maconha. Os
dois foram levados para a 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

do em Foz do Iguaçu e que levaria
para Balneário Camboriú (SC).

Preso em flagrante, o homem foi
levado para a Delegacia da Polícia Fe-
deral e não disse quanto receberia
para o transporte do produto. A mer-
cadoria foi levada para o depósito da
Receita Federal em Cascavel. Agora,
a polícia busca descobrir quem se-
ria o proprietário do veículo.

MERCADORIA
apreendida tinha
como destino a
cidade de Balneário
Camboriú (SC)

A Polícia Civil de Cascavel investiga um caso de abuso sexual envolvendo
uma criança de oito anos, ocorrido na tarde de ontem no Bairro Parque dos
Ipês. Conforme a polícia, a menina foi molestada pelo namorado da avó.

O crime foi descoberto pela babá da menina que, ao chegar para
trabalhar na residência, a menina começou a chorar e contou para a
mulher o que havia acontecido. O idoso, de 76 anos, aproveitou que a
namorada saiu para trabalhar e deixou a menina em casa, até que a
babá chegasse, e cometeu o abuso.

O acusado fugiu e, conforme a polícia seria um homem já condenado
a 14 anos de prisão por estupro de vulnerável. Além da condenação, ele
possui um mandado de prisão em aberto por crime sexual.

caixas de
cigarros

Criança abusada
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Inservíveis vão a leilão
Leilão de inservíveis será reali-

zado no auditório da prefeitura de
Cascavel na quinta-feira (14) às 9h.
Ao todo, são 80 lotes de mobiliári-
os, equipamentos, máquinas, lumi-
nárias, veículos e sucatas da frota.
O valor inicial previsto com a arre-
cadação é de R$ 167.660.

“Interessados poderão agendar
visitas para verificar os lotes nesta
terça e na quarta-feira no horário
das 9h às 11h30 e das 14h às
16h”, afirma o presidente da comis-
são de leilão, João Soares Silva ao
acrescentar que o leilão é aberto a
pessoas físicas e jurídicas.

Os itens leiloados estão dividi-
dos em diferentes regiões da cida-
de. Em relação aos veículos e su-
catas, o endereço para visitas é
Rua do Trevo – Pedreira Municipal
e no pátio de máquinas, na Aveni-
da Tancredo Neves, em frente ao
Fórum de Cascavel.

Lances também poderão ser
enviados pela internet por meio do
site oleiloes.com.br. “É necessário,
no entanto, cadastramento prévio
com no mínimo 24 horas de ante-
cedência”, ressalta Silva.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Divulgação

 SUCATAS e veículos podem ser verificados na
Avenida Tancredo Neves em frente ao Fórum

Em Diário Oficial, a Prefeitura de Cascavel publicou hoje o
resultado do processo administrativo nº 24981/2017, refe-
rente à concorrência nº 16/2015. A empresa investigada é a

NA Pole Position Kart Indoor LTDA ME.
A prefeitura prevê advertência por que, segundo o Municí-

pio, a empresa desocupou o kartódromo sem aguardar o
posicionamento oficial do Município de Cascavel quanto ao

pedido de rescisão amigável, deixando de ofertar à comunida-
de as atividades de lazer durante cinco anos.

Empresa advertida
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O feriado prolongado da Inde-
pendência terminou com uma
morte no trânsito em Cascavel.
A vitima, Jéssica Cordeiro da
Cruz, de 26 anos, estava em
uma motocicleta pela marginal
da BR-467, próximo ao viaduto
da Rua Jorge Lacerda e, ao aces-
sar a rodovia foi atingida pelo
rodado de um caminhão, que se-
guia sentido Toledo a Cascavel.
Jessica caiu da moto, com pla-
cas de Jaraguá do Sul (SC), e foi
atropelada pelo caminhão.

De acordo com o balanço da
Operação Independência, desen-
volvida de quinta-feira (6) até a noi-

Apenas
uma morte

te de domingo, foram contabiliza-
dos na Delegacia da PRF (Polícia Ro-
doviária Federal) em Cascavel 11
acidentes com 15 feridos e um óbi-
to. O número de acidentes foi 31%
menor do que no mesmo feriado
prolongado do ano passado, quan-
do houve 16 acidentes com 17 feri-
dos e também uma morte.

Nas rodovias estaduais, segun-
do a PRE (Polícia Rodoviária Esta-
dual), não foram registrados aciden-
tes de grandes proporções nas es-
tradas que circundam Cascavel.

Com o uso dos radares móveis, a PRF flagrou 799 veículos trafegando acima da velocidade permitida
nas rodovias. Para este tipo de infração a multa varia de R$ 130,16 até R$ 880,41, dependendo do
excesso de velocidade constatado. Nos casos mais graves, além da multa, o motorista terá o direito de
dirigir suspenso pelo período de dois a oito meses. Outros 167 condutores foram autuados por realizar
ultrapassagens em local proibido, 79 por não usar o cinto de segurança, sendo que destes sete
envolviam o não uso do dispositivo de segurança para crianças e bebês.

Velocidade e ultrapassagens

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

  Infrações
Ainda segundo o balanço da PRF,
durante os quatro dias de
operação, dos 603 motoristas
submetidos ao teste de etilômetro,
foram emitidos 21 autos de
infração por dirigir sob a influência
de álcool e, destes, seis pessoas
acabaram presas em flagrante por
apresentar teor alcoólico acima de
0,3 miligramas por litro de ar
expelido dos pulmões.
Todos os motoristas autuados
receberão multa no valor de R$
2.934,70, além de ter o direito
de dirigir suspenso por um ano.
Além disso, os presos
responderão a processo criminal
com pena que varia de seis meses a
três anos de reclusão.

JÉSSICA estava em uma
moto, que foi atingida pelo

rodado de um caminhão

Apenas
uma morte
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Liberada área
para o aeroporto

Sonho para ser realizado,
quem sabe até 2030, o Aeropor-
to Regional do Oeste do Paraná
dá os seus primeiros passos em
Cascavel. A prefeitura publicou
hoje, em Diário Oficial do Municí-
pio, a declaração de utilidade pú-
blica de uma área entre Cascavel
e Toledo. O espaço é um dos que
serão destinados para a constru-
ção do Aeroporto Regional.

De acordo com o publicado em
diário, a área tem um perímetro de

13.404,82 metros, uma área de
813,17 hectares. O mapa, com as
coordenadas geográficas, também
consta no diário.

Na publicação, está claro que a
destinação do terreno é para a cons-
trução e o decreto tem a finalidade
de controlar a ocupação na área,
para não prejudicar o projeto de im-
plantação do aeroporto, que deve vir
ao encontro de uma necessidade
para a região Oeste do Estado, onde
a demanda tem aumentado e há

Durante a Escola de Gover-
no de hoje será colocado em ex-
posição em frente à Prefeitura,
o caminhão de abastecimento
adquirido pelo Município para
uso exclusivo de abastecimen-
to da frota da Secretaria de Agri-
cultura durante a realização de
trabalhos no interior.

eminente necessidade aeroportuá-
ria, principalmente para investimen-
to de grandes indústrias por aqui.

Atualmente, o aeroporto de Cas-
cavel não atende às demandas,
mas novos investimentos estão
confirmados, na base de R$ 18
milhões, para melhorar a estrutura
até que o Aeroporto Regional deixe
de ser apenas um projeto.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

Local onde será construído o AEROPORTO Regional do Oeste

NOVO caminhão
O veículo foi adquirido com re-

cursos próprios da secretaria, no
valor de R$ 302 mil, e entra em
operação esta semana em substi-
tuição ao caminhão Frota 639 - Ano
1989, com 28 anos de uso, o qual
não oferece mais condições de uti-
lização para transporte de cargas
perigosas (combustíveis).

O novo caminhão foi equipado
com tanque de 5 mil litros Biparti-
do para dois tipos de Óleo Diesel
(S10 e S500); reservatórios de óle-
os lubrificantes, graxa, água, óleo
usado e acessórios de segurança,
atendendo às legislações de car-
gas perigosas do Denatran, do Con-
tran, do InMetro, entre outros.

Um perímetro
de 13.404,82
metros, uma

área de 813,17
hectares
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Estado grave
Permanece internado no Hospital
Universitário de Cascavel Eduardo
Kochimanski, de 27 anos. Ele foi
alvejado por sete tiros na tarde

de domingo, na esquina das ruas
Angélica com México, no Bairro

Periolo.
Cinco dos disparos atingiram o
peito do homem, um atingiu o

antebraço e outro a mão.
Segundo testemunhas, Eduardo

estava na rua quando dois
homens em uma motocicleta o

perseguiram e atiraram com uma
pistola diversas vezes. O homem
morava em Curitiba e no sábado

(8) teria vindo a Cascavel.
Policiais civis da Delegacia de
Homicídios foram até o local,

coletaram informações e
investigam o crime.

Trinta e cinco homens estarão,
por 35 dias, em Cascavel para rea-
lizar o Curso de Controle de Distúr-
bios Civis, especialmente idealiza-
do para cabos e soldados. Durante
mais de um mês, os policiais mili-
tares de grupos especiais, como
Choque e Bope (Batalhão de Opera-
ções Policiais Especiais) de todo
Estado estarão reunidos na cidade
para aprender um pouco mais so-
bre o trabalho nas ruas.

O objetivo do curso, que contará
com atividades teóricas e práticas,
atuando nas ruas da cidade e conse-
quentemente trazendo a Cascavel um
reforço no policiamento, é preparar os
policiais para situações de tumulto e
violência generalizada. Esta é a primei-
ra vez que um curso como este é rea-
lizado no interior do Estado.

Curso no interior

A Delegacia de Homicídios de
Cascavel já elucidou o assassinato de
Edson Farias da Luz, de 17 anos,
ocorrida no sábado, na Rua
Pessegueiro, Bairro Melissa. Segundo
nota encaminhada pela delegada
Mariana Vieira, os autores do crime
foram identificados e são considerados
foragidos. Além da morte de Edson,
eles são acusados de uma tentativa de
homicídio contra Vitor dos Santos de
Jesus, de 18 anos. Edson foi alvejado
com vários tiros em um Chevette,
morrendo na hora. Vitor foi baleado
na perna e encontrado há alguns
metros do veículo.

FÁBIO DONEGÁ

POLICIAIS militares de toda região ficarão em Cascavel por 35 dias

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá
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À espera do novo lar

A família de Luiz Fernando Bar-
bosa é uma das que ainda perma-
necem no ginásio do Bairro São Cris-
tóvão. Ele já gostaria de ter feito a
mudança para o Bairro Santa Felici-
dade, no terreno doado pela prefei-
tura, mas não teve condições de
pagar pelas taxas de iluminação.

“Temos que pagar aproximada-
mente R$ 1.200 para o poste com
padrão de energia e só consegui
com ajuda de outros parentes. Ago-
ra estamos preparando para nos
mudar”, comemora Barbosa.

Márcia Aparecida Lorenzenti des-
creve com precisão o tempo que
precisou morar no ginásio e está
ansiosa pela casa em que deve en-
trar em poucos dias.

“Foram quatro meses e 17 dias
morando aqui no ginásio. Tudo é
improvisado e não temos referên-
cia de endereço. Graças a Deus mi-
nha nova casa ficou pronta. Coloca-
mos cerâmica e fizemos a pintura”,
diz ela que também passará a viver
no Bairro Santa Felicidade.

“Foram quatro
meses e 17 dias
morando aqui

no ginásio. Tudo
é improvisado e

não temos
referência de

endereço”.

Até quinta-feira cinco famílias DEIXARÃO
o ginásio no Bairro São Cristóvão

Até quinta-feira, quatro famílias deverão deixar o ginásio. Infor-
mações repassadas por elas é de que outras 19 famílias ainda
ficarão à espera da moradia no Bairro Turisparque.

O secretário de Assuntos Comunitários, José Carlos da Costa, des-
conhece esse número e garante que somente 11 deverão ir ao Turispar-
que. “Já começamos a estrutura de madeira de seis casas e trabalha-
mos para que o mais rápido possível todas sejam concluídas”, afirma.
Para o Bairro Santa felicidade serão transferidas 19 famílias.

Das 2.089 famílias sorteadas
para o Residencial Riviera em Cas-
cavel, 17 desistiram de seguir com
o contrato pelo Programa Minha Casa
Minha vida e outras sete foram ex-
cluídas por não estarem de acordo
com as normas do programa. A par-
tir de agora, a prefeitura deve cha-
mar famílias que estão no cadastro
de reserva.  A expectativa é de que
a entrega de chaves aos beneficiári-
os ocorra no fim deste mês.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

A guardando

R iviera
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Pedágio no cartão

 A Ecocataras, concessionária
que administra a BR-277 entre Foz
do Iguaçu e Candói, está estudan-
do a possibilidade de implantar um
sistema que permita aos usuários
o pagamento da taxa de pedágio
com cartões de crédito e débito.

Segundo a concessionária, o
estudo avaliará a possibilidade
técnica e operacional da ado-
ção de car tões como forma de
pagamento. A modalidade de
cobrança diferenciada irá facili-
tar a vida do usuário.

A concessionária explica que
a aceitação de modalidades al-
ternativas para o pagamento da
tarifa, como os car tões, ou qual-
quer outra tecnologia, não faz
par te das obrigações contratu-
ais, “sendo, por tanto, liberalida-
de da empresa sua adoção como

Litoral
No Paraná, a Ecovia foi a
primeira concessionária a
adotar a cobrança por cartão
de débito. Desde segunda-
feira da semana passada o
motorista que viajar pela BR-
277, entre Curitiba e o litoral
paranaense, pode pagar a
tarifa com o cartão de débito.
Foram sete meses de testes e
ajustes tecnológicos antes de
iniciar a cobrança.  São aceitas
todas as bandeiras nas 30
máquinas fixas e móveis
instaladas na praça de pedágio
rumo ao litoral. Quando o fluxo
de veículos aumenta, como no
feriado da Independência, as
máquinas móveis são usadas
para atendimento nas filas.

meio de pagamento”.
Em nota, a Ecocataratas infor-

mou que precisará atualizar sof-
tware e hardware e, com isso, se
integrar a operação no Sistema
TOLL (Sistema de arrecadação cor-
porativo) para dar início à cobran-
ça diferenciada. Essa é uma das
principais dificuldades para a im-
plantação do sistema, mas que já
está sendo resolvida.

O Grupo Ecorodovias, respon-
sável pela concessionária Ecoca-
taratas, irá negociar com as ope-
radoras de cartão de crédito os
valores de taxas envolvidas nas
transações. Ainda não há uma
data definida para o início dos
testes com cartões.

AÍLTON SANTOS

 Cobrança com cartões
poderá facilitar a vida
dos MOTORISTAS
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Unipar participa do Encontro das Chefias
dos Núcleos de Educação do Paraná

Evento foi realizado com a Secretaria de Estado da Educação  e
marca os 70 anos de História da Educação Paranaense

Encontro aconteceu neste semestre.
Cascavel sediou nas dependências da
Amop (Associação dos Municípios do
Oeste do Paraná) evento envolvendo
a secretária de Estado da Educação,
Ana Seres Trento Comin, e equipe,
além das chefias regionais dos
Núcleos Regionais. A Universidade
Paranaense - Unipar foi convidada
para apresentar as parcerias
desenvolvidas com a rede pública de
ensino do Paraná na região de
abrangência da Unidade de Cascavel.
Na oportunidade, o diretor da
Unidade, professor Gelson Uecker,

expôs as principais parcerias
estabelecidas com a rede pública e
diferenciais da Universidade, como
ações sociais e institucionais, palestras
nas escolas, projetos de ensino e
extensão oferecidos à comunidade,
contemplando, todos os anos, milhares
de pessoas com atendimentos e
orientações nas áreas de saúde,
jurídica, empresarial, entre outras.
A ideia, segundo a chefe do Núcleo
Regional de Educação de Cascavel,
Inez Dalavechia, é manter o bom
relacionamento e parcerias inovadoras.
Também participou da reunião o

DIVULGAÇÃO

coordenador do curso de História,
professor Fausto Irschlinger, que
organiza projetos de ensino aos
estudantes e de formação aos
professores da rede pública.
Na ocasião da sessão solene
comemorativa aos 70 anos da
Secretaria de Estado da Educação,
foram premiadas as escolas destaques
do Paraná, na presença de diversas
autoridades. A Unipar recebeu
menção e agradecimentos pelo apoio
à educação, agregando ao
desenvolvimento do ensino público
paranaense.

DIRETOR GELSON
UECKER apresenta
projetos da Unipar
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gente@jhoje.com.br

LivrosLivrosLivrosLivrosLivros
A 36ª Semana Literária &

Feira do Livro Sesc Paraná,
começa dia 18 e segue até dia

22 de setembro.
A programação está incrível

e é gratuita.

oOo
Quem quiser participar da

programação noturna deve
retirar os convites
antecipadamente.

Para participação de grupos
escolares, universitários e

outros, deverá ser realizado o
agendamento prévio pelo
telefone (45) 3219-5465 -

com Lysiane ou
lysiane.baldo@sescpr.com.br

Pura poesiaPura poesiaPura poesiaPura poesiaPura poesia
Hoje tem Sarau e lançamento do livro de Ensaios Na ternura

das horas, da escritora e artista plástica Tere Tavares. O evento
faz parte da Primavera das Letras e Parcerias Poéticas e será
realizado na Biblioteca Pública Sandálio dos Santos, a partir

das 19h.

ÉÉÉÉÉ          hoje!hoje!hoje!hoje!hoje!
O empresário Carlos Wizard,
conhecido como o rei das
franquias, fará palestra

Liderança e sucesso. O evento
é uma promoção da Acic e

será no  Anfiteatro Emir Sfair,
no Centro de Convenções e

Eventos de Cascavel, às 19h.

DançaDançaDançaDançaDança
Hoje tem competição

infantil na 28ª edição do
Festival de Dança de Cascavel.

O evento é às 19h, com
entrada  gratuita.

Pedalada SustentávelPedalada SustentávelPedalada SustentávelPedalada SustentávelPedalada Sustentável
Dia primeiro de outubro tem

mais uma edição da Pedalada
Sustentável.

 O ponto de partida e
chegada será em frente à
Prefeitura de Cascavel. A

inscrição pode ser feita na
hora e o ingresso é um quilo

de alimento. Informações
pelo telefone (45)

3220-5467, com Pâmela.

Sarau MarginalSarau MarginalSarau MarginalSarau MarginalSarau Marginal
Dia 17 ocorre mais  uma

edição do Sarau Marginal -
histórias que a rua conta. Será

a partir das 16h,
na Praça na Bíblia.

ShowroomShowroomShowroomShowroomShowroom
Segue até dia 15 de

setembro, das 8h às 21h, a
Exposição de Móveis e

Eletrodomésticos reunindo
várias empresas do País para
todos os lojistas da região no

Salão Menor da AMC
(Associação Médica

de Cascavel). Aprendi com as primaveras
a deixar-me cortar e a voltar

sempre inteira.
Cecília MeirelesJantarJantarJantarJantarJantar

Há cinco anos o Cascavel
Rosa realiza palestras que

orientam as pessoas sobre a
importância do diagnóstico

precoce do câncer,
aumentando as chances de

cura. Venha comemorar mais
essa vitória. Adquira já o seu
o seu convite para o Jantar

Dançante.
O evento será no Tuiuti, dia
22 de setembro, às 20h.

Informações pelos telefones
(45) 3039:3501 ou (45)

99971:1192, falar com Sélvia.

ROSENILDA BORCATO DE LIMA e ANTONIO FERREIRA
DA SILVA trocam alianças dia 23 de setembro. A recepção

será no  Buffet Elegância Eventos.
O registro é de Jonathan Fernandes Fotografia

Em dia de passeio, o  casal Raquel e Adrian

DIVULGAÇÃO

LOCAL12 HOJE NEWS, 12 DE SETEMBRO DE 2017

Uma parte do Brasil
Do Oiapoque ao Chuí já não é

uma distância suficiente para 185
empresas ativas no Peiex (Progra-
ma de Qualificação para Exporta-
ção) no núcleo de Cascavel, que
envolve cidades das regiões Oeste
e Sudoeste do Paraná. Isso porque
o programa, que serve como instru-
mento de caráter estruturante aos
setores e de reforço da base expor-
tadora do Brasil, garantiu, ao lon-
go de quatro anos, a abertura de
novos caminhos a quem tem gran-
des ideias de negócios.

A exploração das Américas, em
especial a do Sul, tem criado opor-
tunidades importantes a 41 empre-
endedores. As outras 144 se en-
contram ainda em processo de qua-
lificação. Levantamento da Apex-
Brasil (Agência Brasileira de Promo-
ção de Exportações e Investimen-
tos), responsável pelo programa,
mostra que 22% das empresas ati-
vas, que estão no núcleo de Cas-
cavel, já se tornaram exportadoras.
Todas levam seus produtos a diver-
sos países, com maior predominân-

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Aílton Santos

cia na América Latina como Para-
guai, Peru, Colômbia e Bolívia.

Elas não param por aí e encon-
tram mercados bem variados. As
mercadorias aqui produzidas se-
guem também à América do Norte,
com destaque aos Estados Unidos.
O continente asiático também é fre-
guês dos produtos regionais, prin-
cipalmente o Japão.

Conforme a coordenadora do

De acordo com a Apex-Brasil, o produto
mais exportado no Paraná, por meio do Pei-
ex, é o café não torrado, não descafeinado e
em grão. As cervejas em malte ocupam a
segunda colocação no ranking, seguidas por
colchões de borracha alveolar ou de plásti-
cos, adubos, assentos estofados com arma-
ção de madeira, acumuladores elétricos de
chumbo, fornos de resistência industriais,
madeira serrada ou fendida, madeiras conífe-
ras perfiladas e colchões de outras matérias.

Em Cascavel, futuros exportadores
participaram de uma rodada de negócios com

as tradings, em julho, na UNIOESTE

Peiex em Cascavel, Lizete Deimling,
as principais demandas das tradin-
gs ou comerciais exportadoras, que
levam os produtos até o destino fi-
nal, são por máquinas e equipa-
mentos, casa e construção, vestu-
ário e bebidas e alimentos. “É im-
portante estar preparado para ex-
portar, ter maturidade. Na região,
algumas já exportam e querem au-
mentar o mercado”, explica.

Primeira experiência
Já a indústria de pulverizadores instalada há 20 anos em Santa Tereza do
Oeste, cidade vizinha a Cascavel, quer entrar no mercado externo e já se

adéqua a algumas situações para garantir a venda do produto.
“A ideia de exportar surgiu por causa da atual conjuntura econômica do País.
Mesmo sendo do setor do agronegócio, também fomos atingidos pela crise.

Inicialmente, pensamos em fazer na América do Sul, nos países vizinhos.
Vimos que lá fora tem mercado, principalmente a Bolívia, que não produz
nada”, comenta a empresária Juliane Bottega. Na empresa, atuam hoje 20

funcionários que fazem todo o trabalho de corte, dobra, torno e pintura do aço.
Conforme a analista de negócios internacionais da Apex-Brasil, Esther Pires
Costa, em pelo menos seis meses as potenciais exportadoras precisam dar
sinais de que estão no caminho certo e que pretendem investir no comércio

externo. “O programa vai prepará-las para isso, seja com oficinas para formar
preço de mercado, adaptação às normas de cada país, entre tantas outras

exigências. O tempo que cada uma vai levar para que seu produto chegue até
outro país é relativo e vai de encontro com essa preparação”, diz.

T op 10
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nas Américas
 A CERVEJA em
malte é o segundo
produto mais exportado
através do Peiex, no
Paraná: destaque para
uma empresa em Toledo

Seis países e de olho em muito mais
Um dos casos que tem dado

certo na região é de uma cervejaria
que atua em Toledo há mais de 20
anos, com filial instalada em San-
ta Maria (RS). Há duas décadas,
apenas 30 funcionários trabalha-
vam na empresa. Hoje, exportando
para seis países e de olho na ex-
pansão do mercado, o quadro pas-
sou para 250 colaboradores. Se-
gundo a analista de comércio Ana
Gabriela Schmidt, um dos clientes
mais antigos são os paraguaios.
“Há 12 anos estamos no Paraguai,
com cinco marcas de cervejas dife-
rentes dentro do País”, relata.

Ao longo desse período, além do
aumento no número de funcionários,
o que também mudou foi a produção.
No início, eram produzidos 200 mil
litros de cerveja por ano. Atualmente,
a demanda nacional e internacional
(neste último caso ocupando 20% do
volume total produzido), é fabricado
1,4 milhão de hectolitros de cerveja
todos os anos ou 140 milhões de li-
tros. Isso representa um acréscimo
de 600% na produção.

Ana Gabriela destaca ainda que
são fabricadas 12 mil latas por
dia, hoje com duas linhas do pro-
duto, já pensando em uma tercei-

Controle de qualidade
Além das vantagens no aumento da
receita, um dos pontos destacados por
Ana Gabriela é em relação ao controle
de qualidade. “Aprimoramos muito
isso. O controle de qualidade é muito
mais intenso [na exportação] e é uma
exigência do mercado externo sobre o
produto. Isso força a empresa a
trabalhar com isso, mesmo já tendo
essa preocupação. O controle não é só
externo, mas também interno, já que
o produto é o mesmo aqui no Brasil e
lá fora. O produto interno ganha muito
com isso”, garante.

ra opção. Diferentemente do pas-
sado, há também uma linha de
garrafa. “Apesar de já exportamos
para seis países, o Peiex abriu ain-
da mais espaço na América Lati-
na como o Peru, Argentina e Uru-
guai”, afirma. “É um salto gigan-
tesco”, acrescenta a analista.
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Melhorias em Cmei
 Reivindicação antiga de toda a

comunidade do Bairro Cascavel Ve-
lho, as obras no Cmei (Centro Mu-
nicipal de Educação Infantil) Profes-
sora Mirian Ana Davlonta Boschet-
to, que atende 150 crianças, deve-
rão ser iniciadas em poucos dias.

De acordo com a prefeitura, a
assinatura da ordem de serviço
que marcará o início dos traba-
lhos está marcada para amanhã,
às 8h. Entretanto, até que todas
as melhorias sejam concluídas
haverá o prazo de cinco meses.
O investimento na obra é no va-
lor de R$ 458.154,15.

A reforma é necessária para re-
solver problemas de umidade e
bolor nas salas de aula, gerados
pela alta absorção de água da alve-
naria de tijolos ecológicos.

Primeiro será realizada a limpe-
za e remoção das partes soltas e
impermeabilização com resinas sin-
téticas especiais. Posteriormente,
execução de revestimento em arga-
massa para proteção e aplicação
de impermeabilização com resinas
acrílicas elásticas e pintura textu-
rizada acrílica pigmentada.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

Cobertura TROCA de cobertura está entre as melhorias

A cobertura com rufos será substituída e ainda serão executa-
dos serviços para atendimento das normas vigentes da Vigilância
Sanitária e Corpo de Bombeiros. Parte das turmas será remaneja-
da para a Escola Municipal Atílio Destro e para o Cmei Maria Vaz
Meister, que fica ao lado, durante o período de reforma.

R$ 458.154,15
serão investidos na

reforma da obra

R$ 458.154,15
serão investidos na

reforma da obra
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 GLOBO • OS DIAS ERAM ASSIM

Laura apoia a decisão da filha. Kiki enfrenta Cora.
Vitor mostra para Amaral a notificação que recebeu so-
bre o processo de investigação de paternidade de Lu-
cas. Gustavo e Rimena se amam.  Gustavo avisa a
Ernesto que vai ao sítio de Amaral com Cátia e Sergi-
nho. Vitor exige que Amaral destrua as provas que tem
contra a construtora, em troca de dinheiro. Gustavo
pede que Renato aceite seu romance com Rimena.
Amaral descobre que Serginho foi até o sítio e vai atrás
do filho. Eunice ateia fogo às fitas de Amaral. Josias se
preocupa com Cátia e Natália. Amaral encontra uma
fita intacta em seu gravador. Cora agride Lucas. Lucas
e Gabriela ficam tensos no aeroporto.

MALHAÇÃO
 Dóris aconselha Ellen a pensar

mais antes de tomar a decisão sobre
a bolsa de estudos oferecida por Bó-
ris. Lica revela a paixão por Bóris, e o
diretor afirma que a menina está con-
fusa. Keyla confessa às amigas que
não compreende o que sente por Tato.
Fio incentiva Ellen a aceitar a oferta
da bolsa de estudos.

NOVO MUNDO
Anna teme pela vida de todos que

a acompanham na busca por seu pai,
e Piatã e Olinto a confortam. Wolfgang
delira e Diara se preocupa. Elvira anun-
cia a Leopoldina que fará uma peça
de teatro em sua homenagem. Dom
Pedro e Bonifácio discutem com Pe-
ter e Libério. Cecília descobre que está
grávida. Idalina afirma a Diara que
Greta precisa deixar sua casa.

PEGA PEGA
Madalena combina de ir com Arle-

te em seu trabalho buscar o chapéu.
Sandra Helena se aconselha com Ne-

lito. Athaíde descobre que Arlete quer
reaver o chapéu, e fica pensativo.
Nelito volta a trabalhar para Pedri-
nho. Eric conversa com Cíntia. Júlio
fala com seu advogado. Sandra He-
lena faz uma promessa envolvendo
os dólares e visita Agnaldo.

A FORÇA DO QUERER
Aurora repreende Bibi e questiona

a filha sobre suas escolhas. Elis/No-
nato explica sua história para Simone,
que afirma que guardará segredo. Abel
teme a aproximação de Ritinha e Zeca.
Edinalva invade o encontro de Caio
com Cândida e Jeiza se irrita. Jacy
proíbe Carine de conversar com Ru-
binho, mas os dois se beijam.

NO LIMITE DA PAIXAO
Rosália diz a Otávio e Ana Cristina

que existe uma verdade sobre as cri-
anças que talvez faça Otávio compre-
ender que Frida o ama. Frida finge que
não sabe de nada quando Otávio per-
gunta sobre ela ter renunciado ao pró-
prio filho para não perdê-lo. Ele volta a

dizer que não a ama e que quer o di-
vórcio por bem ou por mal. João Ma-
nuel e Fernandinho estão preparando
leite quente com chocolate.

CARINHA DE ANJO
Rosana vai com Miguel até o apar-

tamento de Gustavo e conversa com
ele e Dulce Maria sobre o projeto da
venda dos bolos de Diana. Haydee fica
desesperada com os cachorros, que
são hiperativos e já comeram vários
objetos do apartamento. A mulher diz
não aguentar mais o caos e grita por
socorro.

O RICO E LAZARO
Matias diz que quer ver Gadise lon-

ge. Zadoque pede para falar com o
neto. Em conversa com Rebeca, Joa-
na não consegue explicar a razão de
estar casando com Zac. Arioque diz
que Shag-Shag precisa se dar valor.
Tamir e Shamir falam da briga com
Larsa. Matias é surpreendido com a
chegada de Ebede-Meleque. Rebeca
cobra uma resposta de Joana. Ebede
tenta se explicar para Matias.

 • RECORD

Cora agride
Lucas

DIVULGAÇÃO
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836 km recuperados

Cascavel
possui

3.226 km
de malha

viária rural

Segundo o secretário, além do investimento nas estradas, a secretaria,
nesses quase nove meses de governo, investiu ainda mais R$
172.382,00 na construção de pontes, bueiros e outras melhorias no
interior, e mais R$ 558 mil na aquisição de novos equipamentos.Foi
comprado um rolo compactador e um caminhão de abastecimento exclusivo
para a frota da Agricultura durante os trabalhos no interior, no valor de R$
302 mil. O novo caminhão foi equipado com tanque de 5 mil litros
Bipartido para dois tipos de Óleo Diesel (S10 e S500); reservatórios de
óleos lubrificantes, graxa, água, óleo usado e acessórios de segurança,
atendendo às legislações de cargas perigosas do Denatran, do Contran, do
InMetro, entre outros.

Além das estradas

Uma das prioridades administra-
tivas do prefeito Leonaldo Paranhos,
o programa de recuperação de es-
tradas rurais já chegou aos sete dis-
tritos do Município, beneficiando
moradores das mais diferentes loca-
lidades.

Desde janeiro, a Secretaria de
Agricultura contabiliza 836,81 quilô-
metros de estradas recuperadas no
interior de Cascavel, com 658,7 qui-
lômetros de patrolamento, 167,1 de
cascalhamento e 10,8 quilômetros
de readequação (levantamento do
leito da estrada). São aproximada-
mente R$ 5 milhões em investimen-
tos.

“É bastante, mas ainda é pouco
diante da extensão de estradas em
Cascavel. Temos limitações no Par-
que de Máquinas, então trabalhamos
com o que podemos, mas enquanto
isso estamos viabilizando meios de
ampliar o maquinário para poder ace-
lerar nosso ritmo de trabalho e atingir
as metas traçadas para o interior”,
avalia o secretário de Agricultura,
Agassiz Linhares Neto.

Números
Hoje o Município possui 4.561
propriedades rurais. Dessas, 70% são
de médios, pequenos e
miniprodutores e uma malha viária com
3.226 quilômetros de vias na zona
rural, sendo 2.307 de estradas
municipais e 919 de acessos a
propriedades rurais. Com o
maquinário próprio e recursos livres a
Secretaria beneficiou os agricultores
tanto com melhorias nos acessos às
propriedades, por meio do Programa
da Porteira pra Dentro (108,94
quilômetros ao todo), como nas
estradas municipais nas mais diferentes
localidades (727,87 quilômetros).

 SECOM

 EQUIPES
TRABALHAM na

recuperação de
estradas rurais em

Cascavel

 EQUIPES
TRABALHAM na

recuperação de
estradas rurais em

Cascavel
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 60
Homicídios 47
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 893
Furtos 2.703
Veículos (furtos/roubos) 328
Outros 3.268

Acidentes 1.912
Colisões 1.757
Atropelamentos 155
Mortes 40

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Quinze acidentes
a cada dois dias
Com uma frota de mais de 200

mil veículos, entre automóveis, mo-
tocicletas e caminhões, Cascavel
já contabilizou até ontem, 1.912
acidentes de trânsito com vítimas.

Os números são do Corpo de
Bombeiros, que aciona automatica-
mente o Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em Emer-
gência). Se dividirmos o número
pelo total de dias, o quantitativo
equivale a 15 acidentes a cada dois
dias, em média.

Ontem, conforme o relatório dos
bombeiros foram contabilizados
sete acidentes, destes três atrope-
lamentos envolvendo uma criança
e dois adolescentes.

O primeiro atropelamento envol-
veu um adolescente de 14 anos,
na Rua Boa Ventura Toso, no bair-
ro Presidente. O menor atravessa-
va a rua e foi atropelado por um
motociclista. O condutor, de acor-
do com a polícia, estava sem CNH
(Carteira Nacional de Habilitação)
e o veículo, que estava com débi-
tos, foi recolhido ao pátio do 6ª
Batalhão. O adolescente foi socor-
rido pelo Samu (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência) e le-
vado para a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Veneza.

Periolo
Pouco tempo depois, um menino de sete
anos foi atropelado por um veículo na Rua
Panamá, no Bairro Periolo. Com ferimentos
no joelho e tornozelo, ele foi atendido pelo
Siate e encaminhado a UPA Pediatria. O
terceiro atropelamento do dia foi registrado
na Avenida Brasil, no bairro Coqueiral.
Outro adolescente de 14 anos estava em
uma bicicleta quando foi atingido por um
veículo, que fugiu do local. Com ferimentos
leves, ele foi levado para UPA Brasília.

Além dos atropelamentos, um idoso de 72 anos, que estava em
uma bicicleta, ficou ferido em um acidente envolvendo a bike e uma
moto na Avenida Tancredo Neves. Leonardo Tonial teve escoriações
na região pélvica, luxação no dedo da mão direita, corte na cabeça,
fraturas na clavícula e no pé esquerdo. Ele foi levado com ferimentos
moderados ao Hospital Universitário. A motociclista, Karine Naka-
mura, de 22 anos, recusou encaminhamento hospitalar.

B icicleta

Até ontem, Corpo de Bombeiros já havia
registrados 1.912 ACIDENTES em 2017

Além dos atropelamentos, um idoso de 72 anos, que estava em
uma bicicleta, ficou ferido em um acidente envolvendo a bike e uma
moto na Avenida Tancredo Neves. Leonardo Tonial teve escoriações
na região pélvica, luxação no dedo da mão direita, corte na cabeça,
fraturas na clavícula e no pé esquerdo. Ele foi levado com ferimentos
moderados ao Hospital Universitário. A motociclista, Karine Naka-
mura, de 22 anos, recusou encaminhamento hospitalar.
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Estado grave
Permanece internado no Hospital
Universitário de Cascavel Eduardo
Kochimanski, de 27 anos. Ele foi
alvejado por sete tiros na tarde

de domingo, na esquina das ruas
Angélica com México, no Bairro

Periolo.
Cinco dos disparos atingiram o
peito do homem, um atingiu o

antebraço e outro a mão.
Segundo testemunhas, Eduardo

estava na rua quando dois
homens em uma motocicleta o

perseguiram e atiraram com uma
pistola diversas vezes. O homem
morava em Curitiba e no sábado

(8) teria vindo a Cascavel.
Policiais civis da Delegacia de
Homicídios foram até o local,

coletaram informações e
investigam o crime.

Trinta e cinco homens estarão,
por 35 dias, em Cascavel para rea-
lizar o Curso de Controle de Distúr-
bios Civis, especialmente idealiza-
do para cabos e soldados. Durante
mais de um mês, os policiais mili-
tares de grupos especiais, como
Choque e Bope (Batalhão de Opera-
ções Policiais Especiais) de todo
Estado estarão reunidos na cidade
para aprender um pouco mais so-
bre o trabalho nas ruas.

O objetivo do curso, que contará
com atividades teóricas e práticas,
atuando nas ruas da cidade e conse-
quentemente trazendo a Cascavel um
reforço no policiamento, é preparar os
policiais para situações de tumulto e
violência generalizada. Esta é a primei-
ra vez que um curso como este é rea-
lizado no interior do Estado.

Curso no interior

A Delegacia de Homicídios de
Cascavel já elucidou o assassinato de
Edson Farias da Luz, de 17 anos,
ocorrida no sábado, na Rua
Pessegueiro, Bairro Melissa. Segundo
nota encaminhada pela delegada
Mariana Vieira, os autores do crime
foram identificados e são considerados
foragidos. Além da morte de Edson,
eles são acusados de uma tentativa de
homicídio contra Vitor dos Santos de
Jesus, de 18 anos. Edson foi alvejado
com vários tiros em um Chevette,
morrendo na hora. Vitor foi baleado
na perna e encontrado há alguns
metros do veículo.

FÁBIO DONEGÁ

POLICIAIS militares de toda região ficarão em Cascavel por 35 dias

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá
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À espera do novo lar

A família de Luiz Fernando Bar-
bosa é uma das que ainda perma-
necem no ginásio do Bairro São Cris-
tóvão. Ele já gostaria de ter feito a
mudança para o Bairro Santa Felici-
dade, no terreno doado pela prefei-
tura, mas não teve condições de
pagar pelas taxas de iluminação.

“Temos que pagar aproximada-
mente R$ 1.200 para o poste com
padrão de energia e só consegui
com ajuda de outros parentes. Ago-
ra estamos preparando para nos
mudar”, comemora Barbosa.

Márcia Aparecida Lorenzenti des-
creve com precisão o tempo que
precisou morar no ginásio e está
ansiosa pela casa em que deve en-
trar em poucos dias.

“Foram quatro meses e 17 dias
morando aqui no ginásio. Tudo é
improvisado e não temos referên-
cia de endereço. Graças a Deus mi-
nha nova casa ficou pronta. Coloca-
mos cerâmica e fizemos a pintura”,
diz ela que também passará a viver
no Bairro Santa Felicidade.

“Foram quatro
meses e 17 dias
morando aqui

no ginásio. Tudo
é improvisado e

não temos
referência de

endereço”.

Até quinta-feira cinco famílias DEIXARÃO
o ginásio no Bairro São Cristóvão

Até quinta-feira, quatro famílias deverão deixar o ginásio. Infor-
mações repassadas por elas é de que outras 19 famílias ainda
ficarão à espera da moradia no Bairro Turisparque.

O secretário de Assuntos Comunitários, José Carlos da Costa, des-
conhece esse número e garante que somente 11 deverão ir ao Turispar-
que. “Já começamos a estrutura de madeira de seis casas e trabalha-
mos para que o mais rápido possível todas sejam concluídas”, afirma.
Para o Bairro Santa felicidade serão transferidas 19 famílias.

Das 2.089 famílias sorteadas
para o Residencial Riviera em Cas-
cavel, 17 desistiram de seguir com
o contrato pelo Programa Minha Casa
Minha vida e outras sete foram ex-
cluídas por não estarem de acordo
com as normas do programa. A par-
tir de agora, a prefeitura deve cha-
mar famílias que estão no cadastro
de reserva.  A expectativa é de que
a entrega de chaves aos beneficiári-
os ocorra no fim deste mês.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

A guardando

R iviera
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O feriado prolongado da Inde-
pendência terminou com uma
morte no trânsito em Cascavel.
A vitima, Jéssica Cordeiro da
Cruz, de 26 anos, estava em
uma motocicleta pela marginal
da BR-467, próximo ao viaduto
da Rua Jorge Lacerda e, ao aces-
sar a rodovia foi atingida pelo
rodado de um caminhão, que se-
guia sentido Toledo a Cascavel.
Jessica caiu da moto, com pla-
cas de Jaraguá do Sul (SC), e foi
atropelada pelo caminhão.

De acordo com o balanço da
Operação Independência, desen-
volvida de quinta-feira (6) até a noi-

Apenas
uma morte

te de domingo, foram contabiliza-
dos na Delegacia da PRF (Polícia Ro-
doviária Federal) em Cascavel 11
acidentes com 15 feridos e um óbi-
to. O número de acidentes foi 31%
menor do que no mesmo feriado
prolongado do ano passado, quan-
do houve 16 acidentes com 17 feri-
dos e também uma morte.

Nas rodovias estaduais, segun-
do a PRE (Polícia Rodoviária Esta-
dual), não foram registrados aciden-
tes de grandes proporções nas es-
tradas que circundam Cascavel.

Com o uso dos radares móveis, a PRF flagrou 799 veículos trafegando acima da velocidade permitida
nas rodovias. Para este tipo de infração a multa varia de R$ 130,16 até R$ 880,41, dependendo do
excesso de velocidade constatado. Nos casos mais graves, além da multa, o motorista terá o direito de
dirigir suspenso pelo período de dois a oito meses. Outros 167 condutores foram autuados por realizar
ultrapassagens em local proibido, 79 por não usar o cinto de segurança, sendo que destes sete
envolviam o não uso do dispositivo de segurança para crianças e bebês.

Velocidade e ultrapassagens

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

  Infrações
Ainda segundo o balanço da PRF,
durante os quatro dias de
operação, dos 603 motoristas
submetidos ao teste de etilômetro,
foram emitidos 21 autos de
infração por dirigir sob a influência
de álcool e, destes, seis pessoas
acabaram presas em flagrante por
apresentar teor alcoólico acima de
0,3 miligramas por litro de ar
expelido dos pulmões.
Todos os motoristas autuados
receberão multa no valor de R$
2.934,70, além de ter o direito
de dirigir suspenso por um ano.
Além disso, os presos
responderão a processo criminal
com pena que varia de seis meses a
três anos de reclusão.

JÉSSICA estava em uma
moto, que foi atingida pelo

rodado de um caminhão

Apenas
uma morte
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Liberada área
para o aeroporto

Sonho para ser realizado,
quem sabe até 2030, o Aeropor-
to Regional do Oeste do Paraná
dá os seus primeiros passos em
Cascavel. A prefeitura publicou
hoje, em Diário Oficial do Municí-
pio, a declaração de utilidade pú-
blica de uma área entre Cascavel
e Toledo. O espaço é um dos que
serão destinados para a constru-
ção do Aeroporto Regional.

De acordo com o publicado em
diário, a área tem um perímetro de

13.404,82 metros, uma área de
813,17 hectares. O mapa, com as
coordenadas geográficas, também
consta no diário.

Na publicação, está claro que a
destinação do terreno é para a cons-
trução e o decreto tem a finalidade
de controlar a ocupação na área,
para não prejudicar o projeto de im-
plantação do aeroporto, que deve vir
ao encontro de uma necessidade
para a região Oeste do Estado, onde
a demanda tem aumentado e há

Durante a Escola de Gover-
no de hoje será colocado em ex-
posição em frente à Prefeitura,
o caminhão de abastecimento
adquirido pelo Município para
uso exclusivo de abastecimen-
to da frota da Secretaria de Agri-
cultura durante a realização de
trabalhos no interior.

eminente necessidade aeroportuá-
ria, principalmente para investimen-
to de grandes indústrias por aqui.

Atualmente, o aeroporto de Cas-
cavel não atende às demandas,
mas novos investimentos estão
confirmados, na base de R$ 18
milhões, para melhorar a estrutura
até que o Aeroporto Regional deixe
de ser apenas um projeto.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

Local onde será construído o AEROPORTO Regional do Oeste

NOVO caminhão
O veículo foi adquirido com re-

cursos próprios da secretaria, no
valor de R$ 302 mil, e entra em
operação esta semana em substi-
tuição ao caminhão Frota 639 - Ano
1989, com 28 anos de uso, o qual
não oferece mais condições de uti-
lização para transporte de cargas
perigosas (combustíveis).

O novo caminhão foi equipado
com tanque de 5 mil litros Biparti-
do para dois tipos de Óleo Diesel
(S10 e S500); reservatórios de óle-
os lubrificantes, graxa, água, óleo
usado e acessórios de segurança,
atendendo às legislações de car-
gas perigosas do Denatran, do Con-
tran, do InMetro, entre outros.

Um perímetro
de 13.404,82
metros, uma

área de 813,17
hectares
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Giro da
Violência

Um caminhão carregado com
110 caixas de cigarros contraban-
deados do Paraguai foi apreendido
ontem em uma operação da Recei-
ta Federal de Cascavel. A aborda-
gem aconteceu na PR-180, próximo
ao distrito de São Salvador.

De acordo com a Receita Federal,
o motorista, um jovem de 21 anos,
disse que pegou o veículo já carrega-

110 Incêndio no Quebec
Um incêndio ambiental foi combatido
ontem, pelo Corpo de Bombeiros, em
uma área de vegetação na Rua
Aparecida dos Portos, no Quebec, em
Cascavel. Um caminhão ABT (Auto
Bomba Tanque) foi usado pelos
militares que, ao chegar ao local, viram
que as chamas se espalharam
rapidamente e atingiram várias
árvores. A fumaça era vista de longe.

Próprio carro
Um roubo um tanto quanto inusitado,
ocorrido em Santa Catarina, chegou
até Cascavel na tarde de ontem.
Segundo a polícia, um jovem teve seu
carro, um Escort, apreendido por
conta de irregularidades no sábado. O
carro foi guinchado pela polícia
catarinense e levado até um pátio
terceirizado. Inconformado, o
proprietário foi, com um comparsa
armado até o pátio, rendeu o vigia e
retirou o Escort do local. Morador de
Cascavel, ele voltou para casa e
decidiu que levaria o veículo para um
desmanche, ação frustrada pela PM que
deteve o homem.

Presos pela Guarda
Um adolescente de 15 anos foi
apreendido e um jovem de 19 anos
preso na tarde de ontem pela Guarda
Municipal. Eles estavam na Rua
Siqueira Campos, na Região do Lago
Municipal. Com eles os guardas
encontraram porções de maconha. Os
dois foram levados para a 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

do em Foz do Iguaçu e que levaria
para Balneário Camboriú (SC).

Preso em flagrante, o homem foi
levado para a Delegacia da Polícia Fe-
deral e não disse quanto receberia
para o transporte do produto. A mer-
cadoria foi levada para o depósito da
Receita Federal em Cascavel. Agora,
a polícia busca descobrir quem se-
ria o proprietário do veículo.

MERCADORIA
apreendida tinha
como destino a
cidade de Balneário
Camboriú (SC)

A Polícia Civil de Cascavel investiga um caso de abuso sexual envolvendo
uma criança de oito anos, ocorrido na tarde de ontem no Bairro Parque dos
Ipês. Conforme a polícia, a menina foi molestada pelo namorado da avó.

O crime foi descoberto pela babá da menina que, ao chegar para
trabalhar na residência, a menina começou a chorar e contou para a
mulher o que havia acontecido. O idoso, de 76 anos, aproveitou que a
namorada saiu para trabalhar e deixou a menina em casa, até que a
babá chegasse, e cometeu o abuso.

O acusado fugiu e, conforme a polícia seria um homem já condenado
a 14 anos de prisão por estupro de vulnerável. Além da condenação, ele
possui um mandado de prisão em aberto por crime sexual.

caixas de
cigarros

Criança abusada
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Inservíveis vão a leilão
Leilão de inservíveis será reali-

zado no auditório da prefeitura de
Cascavel na quinta-feira (14) às 9h.
Ao todo, são 80 lotes de mobiliári-
os, equipamentos, máquinas, lumi-
nárias, veículos e sucatas da frota.
O valor inicial previsto com a arre-
cadação é de R$ 167.660.

“Interessados poderão agendar
visitas para verificar os lotes nesta
terça e na quarta-feira no horário
das 9h às 11h30 e das 14h às
16h”, afirma o presidente da comis-
são de leilão, João Soares Silva ao
acrescentar que o leilão é aberto a
pessoas físicas e jurídicas.

Os itens leiloados estão dividi-
dos em diferentes regiões da cida-
de. Em relação aos veículos e su-
catas, o endereço para visitas é
Rua do Trevo – Pedreira Municipal
e no pátio de máquinas, na Aveni-
da Tancredo Neves, em frente ao
Fórum de Cascavel.

Lances também poderão ser
enviados pela internet por meio do
site oleiloes.com.br. “É necessário,
no entanto, cadastramento prévio
com no mínimo 24 horas de ante-
cedência”, ressalta Silva.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Divulgação

 SUCATAS e veículos podem ser verificados na
Avenida Tancredo Neves em frente ao Fórum

Em Diário Oficial, a Prefeitura de Cascavel publicou hoje o
resultado do processo administrativo nº 24981/2017, refe-
rente à concorrência nº 16/2015. A empresa investigada é a

NA Pole Position Kart Indoor LTDA ME.
A prefeitura prevê advertência por que, segundo o Municí-

pio, a empresa desocupou o kartódromo sem aguardar o
posicionamento oficial do Município de Cascavel quanto ao

pedido de rescisão amigável, deixando de ofertar à comunida-
de as atividades de lazer durante cinco anos.

Empresa advertida
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Furacão no Brasil
Meio embaraçado com as palavras, o vereador Josué de
Souza usou a tribuna ontem para comparar os furacões
registrados no México e nos EUA à corrupção no Brasil.
Ele afirmou que por aqui os furacões passam com outras

características. Não causando desastres naturais, mas sim
desastres na política que afetam todo o brasileiro.

Refic de novo
Aprovado em primeira
votação, o Projeto de Lei
Complementar nº 04/2017
que dispõe sobre
alterações do Refic,
devolvendo o desconto em
multas, será votado
novamente hoje. Ontem, o
projeto de autoria do
Executivo foi aprovado
pela maioria dos
vereadores. Em segunda
votação, o projeto volta
ao plenário com emenda.

Novembro Azul
Também está na pauta de
hoje, em segunda
discussão e votação, o
Projeto de Lei nº 67/
2017, que institui no
calendário oficial do
Município o Novembro
Azul. A proposta é de um
mês com atenção básica
de saúde voltada aos

homens, principalmente à
prevenção do câncer de
próstata.

Convite
O vereador Paulo Porto
convidou a médica da 10ª
Regional de Saúde, Lilimar
Mori, para fazer uma
apresentação na Câmara na
sessão do dia 18 deste mês,
às 9h30. Ela vai explicar a
respeito dos altos índices
de contaminações crônicas
em decorrência da aplicação
de agrotóxicos.

Dados
Dados da Adapar apontam
que a região de Cascavel é a
que mais consome
agrotóxicos no Paraná.
Levantamento feito entre os
anos de 2014 e 2015
apontou que o município
consumiu 5.107,46
toneladas neste período.

FONTES NA TRANSPARÊNCIA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Na divulgação dos relatórios deverá constar de forma
clara se a água de cada uma das fontes ativas é potável ou
se está imprópria para o consumo.

Será discutido e votado novamente hoje o projeto de
Lei 90/2017, que obriga o Município publicar, no portal
da Transparência, os relatórios das análises realizadas
nas fontes de água da cidade. Atualmente, a água é
considerada imprópria para consumo.

R$ 7,5 milhões
à Saúde em
oito meses

Mais de R$ 7,5 mi-
lhões em emendas para
a Saúde. Esta foi a quan-
tia liberada em apenas
oito meses de 2017 em
emendas do deputado fe-
deral Alfredo Kaefer, para
investimento na área de
saúde dos municípios
paranaenses.

 “Vou continuar cobran-
do, junto ao ministro Ri-
cardo Barros, a liberação
de mais dinheiro para a
saúde da população. Essa
sempre foi minha priorida-
de”, afirma Kaefer.

Os R$ 7 milhões pagos
de janeiro a agosto de
2017 foram investidos na
aquisição de equipamen-
tos hospitalares, na refor-
ma de postos de saúde e

de hospitais municipais,
na compra de medica-
mentos e de custeio.

Ao decorrer do manda-
to, o parlamentar destaca
a preocupação com o
tema. “No curto prazo,
estamos empenhados em
buscar recursos para os
municípios, mas a médio
e longo prazo, temos que
nos preocupar de uma for-
ma institucional com a
área da saúde”, ressalta.

“Com a renda da popu-
lação sendo cada vez me-
nor e o dinheiro disponi-
bilizado à saúde também,
é importante a criação de
um novo modelo de finan-
ciamento da saúde. Algo
deve ser feito nesse sen-
tido”, complementa.

 “ESTAMOS EMPENHADOS em buscar recursos para os municípios”,
ressalta o parlamentar, falando sobre saúde

AGÊNCIA CÂMARA



POLÍTICA04 HOJE NEWS, 12 DE SETEMBRO DE 2017

Aprovado por unanimidade dos
votos dos vereadores de Cascavel
ontem, agora o relatório da CPI das
Fossas será encaminhado ao MP
(Ministério Público).  Segundo os
membros da Comissão, a data ain-
da será marcada para entrega de
toda a documentação à 9º Promoto-
ria Pública, por se tratar de um as-
sunto voltado ao meio ambiente.

O encaminhamento sugere que
a Promotoria apure as responsabi-
lidades do ex-secretário de Educa-
ção, Valdecir Nath, e do fiscal do
contrato junto a Auto Fossa Casca-
vel, Bianor Canon. Em relatório, a
CPI aponta falta de fiscalização de
contrato, autorização e pagamento
de serviços que não estavam previs-
tos, dentre outras irregularidades.

Relatório para o MP,
Prefeitura e Sanepar

“A CPI é limitada. O Ministério
Público pode ir muito além. Pode
pedir quebra de sigilo telefônico das
pessoas evidenciadas durante a in-
vestigação, sigilo bancário, dentre
outras coisas”, justifica o presiden-
te da CPI, vereador Misael Júnior.

Encaminhamentos
A partir de agora, a documentação
também será encaminhada ao
Executivo e à Sanepar. “Vamos pedir
ao Executivo para que veja as
mudanças necessárias nos editais. Por
exemplo, o serviço tem de ser
especificado por metro cúbico, para
saber quanto foi retirado e quanto foi
encaminhado, e não por carga de
fossa, que assim fica difícil o controle.
Já à Sanepar, vamos pedir que se
atualize. O sistema não é
informatizado, e tivemos muitas
dificuldades com relação a isso”,
explica Misael.

Protocolo
O relatório da conclusão, com 160
páginas, foi protocolado na Câmara
no dia 22 de agosto e só ontem foi
analisado e votado. Isso porque,
como projeto de resolução, precisava
passar por todas as comissões, assim
como um projeto de lei. A diferença
é que foi discutido e votado em uma
única sessão. “A gente fica feliz que
os vereadores votaram a favor,
entenderam a necessidade dessa
denúncia ao Ministério Público e a
evidente falta de fiscalização
por parte do ex-secretário”,
afirma Misael.

DAS EMPRESAS
Uma das dúvidas levantadas na CPI era o parentesco dos proprietários das três
empresas que participaram da licitação em 2013. Os proprietários e
representantes que participaram das oitivas da CPI se reservaram ao silêncio. O
advogado das empresas, Luciano Katarinhuk, esteve na sessão, acompanhando a
votação de ontem. “Não era objetivo dos empresários compactuar com o uso
político da situação. As empresas colaboraram com documentos, mas não tiveram
nenhum envolvimento com situação irregular”, afirma.

 Reportagem:  Tatiane Bertolino
   Foto: Assessoria CM

 PRESIDENTE DA
COMISSÃO ressaltou que
apenas o Ministério
Público poderá fazer uma
investigação mais
profunda do caso
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Dentro do programado
Após iniciar a Série A do Paranaen-

se Adulto de Voleibol de maneira arra-
sadora, com seis vitórias nas seis pri-
meiras partidas, o time feminino de
Cascavel caiu de rendimento e no fim
de semana amargou sua quarta der-
rota consecutiva, com dois revezes
para a equipe de Colombo, fora de
casa. Foram duas vitórias por 3 sets
a 0 para as colombenses, que dispu-
tam a elite do Estadual pela primeira
vez em 14 anos de existência.

Mesmo não levando a vitória, as
cascavelenses mostraram um ótimo
desempenho em quadra e reagiam a
cada lance. Marieta Cristina Ferreira
Brito é natural de Curitiba, mas foi
agregada ao time que já é tradicional
no Estado, sendo o atual vice-cam-
peão. Para a jogadora, tudo serve
como experiência e incentivo para as
próximas rodadas.

“Os jogos desse fim de semana
serviram como experiência porque
não foram bons para a gente. Mas em
geral acho que é um campeonato
importante tanto para quem está
começando agora como para quem
já está no time e pensa em campeo-
natos maiores. Eu jogo desde os 12
anos e vim para o time porque uma
amiga minha é de Cascavel, aí joguei
com elas e gostaram”.

Antes das derrotas na rodada dupla em Colombo, a equipe cascave-
lense havia perdido duas vezes em Maringá. Os resultados, entretanto,
não atrapalharam os planos do time, que jogou desfalcado de quatro
jogadoras nesses jogos. Além disso, o início arrasador no campeonato
permite ao Cascavel “queimar uma gordura” no Paranaense. Tanto que
segue na vice-liderança com 17 pontos, a um do líder Maringá e com
nove de vantagem para o terceiro colocado Colombo. Pelo regulamento
da competição, as duas melhores equipes da primeira fase disputarão o
título da temporada. As cascavelenses ainda enfrentarão Unibrasil (fora),
São José dos Pinhais e Maringá neste segundo turno do Estadual.

FOTOS: FPV

Com CALMA CLASSIFICAÇÃO
Pos. Piloto Pontos
1º Maringá 18
2º Cascavel 17
3º Colombo 8
4º Unibrasil 7
5º S. J. dos Pinhais 7
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O Executivo deve analisar se vai
abrir ou não uma sindicância para
investigar os servidores Bianor Ca-
non e Valdecir Nath, que também é
ex-secretário de Educação. Os dois
são responsabilizados no relatório
conclusivo da CPI das Fossas pela
falta de fiscalização dos contratos
firmados para limpeza de fossas de
escolas públicas a partir de 2013.

A reportagem do Hoje News
entrou em contato com a Prefeitu-
ra que disse que aguarda o recebi-
mento oficial do relatório da Comis-
são Parlamentar de Inquérito para
que o Jurídico analise a documen-
tação e avalie a possibilidade da
abertura de uma sindicância para
averiguação dos fatos e das medi-
das cabíveis. Caso as provas apre-
sentadas no relatório sejam conclu-
sivas, há possibilidade, inclusive,
de um processo administrativo.

Nath na mira do Executivo?

O vereador Celso Dal Molin, o primeiro a trazer
a desconfiança a respeito do contrato de limpeza
de fossas de escolas públicas, elogiou o trabalho
da CPI, mas afirmou que colocaria mais alguns
pontos no relatório final. “É estranho serem três
empresas concorrentes e haver parentesco dos
proprietários. Também é estranho o fato de
constar serviço feito em escolas onde não havia
fossa. Por exemplo, na Escola Municipal Aníbal
Lopes, o colégio tinha apenas duas fossas, e
constava limpeza de 12”, explica.
Além disso, ele cita o desperdício de dinheiro
público. Das 119 unidades escolares, 53 tinham
rede de esgoto em frente. “Era só pedir a ligação
de esgoto. Mas a gestão passada não tinha
interesse nisso. Um desperdício de dinheiro
público, já que dessa parte do contrato investigada
foram investidos mais de R$ 554 mil”, ressalta.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

COMBO DA
CORRUPÇÃO
O encaminhamento de um pedido de
investigação dos servidores ao
executivo foi sugerido por vereadores.
“Tudo indica que tinha um combo da
corrupção na Secretaria de Educação.
A apuração da CPI é apenas uma
peça de um quebra-cabeça de
irregularidades cometidas pela Semed
na gestão passada”, afirma o vereador
Paulo Porto, referindo-se também às
compras de vidros e cortinas, também
feitas pelo ex-secretário de Educação e
que, inclusive, no caso de aquisição de
cortinas, houve falsificação de
assinaturas de diretoras quanto
à prestação de serviços.

EX-SECRETÁRIO
também foi ouvido pela
Comissão, durante os

cinco meses de
investigação

Desperdício de dinheiro
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Depois de ser tirado da pista
logo no início da corrida de sába-
do, o piloto cascavelense Gustavo
Myasava fez uma grande corrida no
domingo pela manhã e chegou ao
pódio depois de ter largado da 16ª
posição na segunda prova da 6ª
etapa do Campeonato Brasileiro de
Turismo, disputada no Autódromo
Ayrton Senna, em Londrina.

O piloto da equipe MRF Motors-
port/Drugovich Peças/Hotel e Ca-
sino Acaray/Noma conquistou o
terceiro lugar depois de ter larga-
do em 16º. A vitória foi do paulista
Giulio Borlenghi, que largou da 17ª
e última posição do grid.

Para Gustavo Myasava, largar em
penúltimo e conquistar o terceiro
lugar foi um grande resultado, que
tem que ser comemorado com en-
tusiasmo. “Foi frustrante abandonar
a corrida do sábado em função de
um toque logo após a largada. O
pódio era a nossa meta e consegui-
mos o objetivo. Foi uma corrida de
superação e só tenho que agrade-
cer a equipe pelo carro competitivo

que nos colocou a disposição”, dis-
se o piloto de 21 anos.

Apesar do resultado satisfatório na
última corrida em Londrina, ter ficado
de fora da primeira causou prejuízos
ao cascavelense na classificação. Ele
caiu uma posição no campeonato e
agora é o 9º colocado, com 76 pontos.

A 7ª e penúltima etapa da tempo-
rada 2017 do Brasileiro de Turismo
será realizada em Goiânia, nos dias
18 e 19 de novembro. Já a última pro-
va da temporada está marcada para
o dia 10 de dezembro em Interlagos.

CLASSIFICAÇÃO (TOP 10):

Pos. Piloto Pontos
1º Gabriel Robe 131
2º Gaetano di Mauro 112
3º Luca Milani 102
4º Marco Cozzi 88
5º Gustavo Frigotto 88
6º Raphael Reis 86
7º Pietro Rimbano 83
8º Giulio Borlenghi 81
9º Gustavo Myasava 76
10º Vitor Baptista 68
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29 de setembro de 1845. Pouco antes da apresentação
da peça O Patriotismo e o Entremez dos Ladrões, que inau-
gurava o Teatro de Morretes, o batalhão militar deu “três
descargas de alegria”. Atualmente, é provável que um dra-
ma com título atualizado – O Entreguismo e a Comédia dos
Corruptos – fosse recebido com uma nada alegre ação de
GLO (Garantia da Lei e Ordem).

Ao abrir o espetáculo, o historiador Antônio Vieira dos San-
tos disse que os jovens brasileiros, com sua bandeira de belas
cores e um Império estável enquanto outros povos optavam
pela República, não deveriam ter inveja da Europa, sequer das
“triunfantes legiões francesas” que fizeram a revolução.

Ao fechar o discurso de louvor à Pátria em 1845, Vieira dos
Santos bradou: “Desculpai, desculpai, pois, ó ilustre auditório,
nossos erros e defeitos, mas conhecereis qual foi e ainda é e
será o nosso patriotismo”. Aí a peça começou.

O patriotismo sumiu de cena, sufocado no coffee break
corporativo, no ambiente científico do Brazilian Institute of Neu-
roscience and Neurotechnology (Brainn) e jornadas da Liberty
and Innovation Marathon Brazil.

Sumiu e levou junto a autocrítica. O PT não sabe o que é isso
– pedir desculpas, nem pensar. O PSDB ensaiou uma na TV, mas
logo se desdisse, mantendo ministros no governo temerário.

Isso não é coisa nova, porém. Em 1881, Joaquim Nabuco
escrevia ao coitadinho governador do Paraná: “O caráter, o
escrúpulo, a independência, o patriotismo, tudo isso não vale
nada, não tem curso entre os eleitores”.

A CARTA DE NABUCO AO
GOVERNADOR COITADINHO

 Leilão de joias
A Caixa Econômica
Federal realiza, no dia 15
de setembro, em
Cascavel, leilão virtual
de joias referente a
contratos de penhor
vencidos há mais de 30
dias e ainda não
resgatados, emitidos por
agências de penhor do
estado do Paraná. São
671 lotes, que serão
negociados a partir do
valor mínimo constante
no Catálogo de Licitação.
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“No Brasil não são
as duas torres que
estão caindo, são
todas as torres da
corte e pelo jeito

vem mais
terremoto por aí”.

Alceu A. Sperança
Escritor

alceusperanca@ig.com.br

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

A Secretaria de
Agricultura do
Município de
Cascavel que
neste ano já

recuperou mais
de 830 km de

estradas rurais.

Os atrasos das
obras do Parque

Linear do
Morumbi e da

revitalização da
Avenida Barão do

Rio Branco,
ambas do PDI.

PREVISÃO DO TEMPO
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32
Terça

Curitiba
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MINGUANTE
13/09 - 03h24

CRESCENTE
27/09 - 23h53

NOVA
20/09 - 02h29

CHEIA
06/09 - 04h02

20

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

chuvas isoladas

Vereador
Olavo Santos,

na sessão
ordinária de

ontem.

Aditivo
A execução das obras de
ampliação do sistema de
abastecimento de água
em Cascavel ficará mais
caro. É que a Sanepar
autorizou um reajuste
de 11,59% no contrato
25471/2017 em execução
pela NR Engenharia. O
edital autorizando o
aditivo foi publicado
ontem no Diário Oficial.
Trata-se do primeiro
termo aditivo do
contrato.
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Megasena
Concurso: 1966

10 13 19 32 40 60

Dupla sena
Concurso: 1691

05 16 26 27 29 501º sorteio

14 16 27 34 44 462º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1558

01 02 04 05 06 09 11 14
15 16 17 18 21 22 25

Quina
Concurso: 4478

08 13 23 67 80

Timemania
Concurso: 1080

03 27 38 43 51 61 68
TIME DO CRUZEIRO/MG

Lotomania
Concurso: 1795

00 09 11 15 22 24 31 36
38 42 46 47 54 58 72

81 83 89 92 97
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5213

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

450.000
23.000
20.000
19.000
15.190

Parece que as Eliminatórias Sul-
Americanas trouxeram problemas
para o elenco do Paris Saint-
Germain que inicia sua caminhada
atrás do título da Liga dos
Campeões, nesta terça-feira, diante
do Celtic. Sem Di María e Pastore,
que voltaram sem condições de
jogo da seleção da Argentina, o
PSG vai enfrentar a equipe
escocesa sem um de seus pilares do
ataque na equipe principal. A
dúvida é se o PSG irá a campo
com força máxima na competição é
sua obseção. Na sexta-feira o time
atuou completo na goleada por 5
a 1 sobre o Metz pelo
Campeonato Francês, inclusive com
Cavani, que havia recém-retornado
da seleção uruguaia. Foi a estreia
do trio Neymar, Mbapé e Cavani
e todos deixaram sua marca.

 1ª rodada
Além dos oito jogos desta terça-
feira, a primeira rodada da
Champions terá mais oito confrontos
amanhã, quando o atual bicampeão
Real Madrid irá a campo. O time de
Cristiano Ronaldo e companhia
estreará em casa, no Santiago
Bernabéu, contra o Apoel, do Chipre.
Mas o principal jogo do Grupo H é
Tottenham x Borussia Dortmund, em
Wembley. Pela chave F, os jogos
serão Manchester City x Feeynoord,
na Holanda, e Shakhtar Donetsk x
Napoli, na Ucrânia. Pelo Grupo E a
primeira rodada terá Liverpool x
Sevilla e Maribor x Spartak Moscou.
Já pelo Grupo G os embates serão
Leipzig x Mônaco e Porto x Besiktas.

E
F

E

A OBSEÇÃO DO PSG
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L i v r o sL i v r o sL i v r o sL i v r o sL i v r o s
A 36ª Semana Literária &

Feira do Livro Sesc Paraná,
começa dia 18 e segue até

dia 22 de setembro.
A programação está

incrível e é gratuita.

oOo
Quem quiser participar da

programação noturna deve
retirar os convites
antecipadamente.
Para participação de
grupos escolares,

universitários e outros,
deverá ser realizado o

agendamento prévio pelo
telefone (45) 3219-5465 -

com Lysiane ou
lysiane.baldo@sescpr.com.br

Pura poesiaPura poesiaPura poesiaPura poesiaPura poesia
Hoje tem Sarau e lançamento do livro de Ensaios Na

ternura das horas, da escritora e artista plástica Tere
Tavares. O evento faz parte da Primavera das Letras e

Parcerias Poéticas e será realizado na Biblioteca Pública
Sandálio dos Santos, a partir das 19h.

ÉÉÉÉÉ     hoje!hoje!hoje!hoje!hoje!
O empresário Carlos

Wizard, conhecido como o
rei das franquias, fará
palestra Liderança e

sucesso. O evento é uma
promoção da Acic e será no

Anfiteatro Emir Sfair, no
Centro de Convenções e

Eventos de Cascavel, às 19h.

DançaDançaDançaDançaDança
Hoje tem competição

infantil na 28ª edição do
Festival de Dança de

Cascavel. O evento é às 19h,
com entrada  gratuita.

P e d a l a d aP e d a l a d aP e d a l a d aP e d a l a d aP e d a l a d a
S u s t e n t á v e lS u s t e n t á v e lS u s t e n t á v e lS u s t e n t á v e lS u s t e n t á v e l

Dia primeiro de outubro
tem mais uma edição da
Pedalada Sustentável.
 O ponto de partida e

chegada será em frente à
Prefeitura de Cascavel. A

inscrição pode ser feita na
hora e o ingresso é um quilo

de alimento. Informações
pelo telefone (45)

3220-5467, com Pâmela.

Sarau MarginalSarau MarginalSarau MarginalSarau MarginalSarau Marginal
Dia 17 ocorre mais  uma

edição do Sarau Marginal -
histórias que a rua conta.
Será a partir das 16h, na

Praça na Bíblia.

S h o w r o o mS h o w r o o mS h o w r o o mS h o w r o o mS h o w r o o m
Segue até dia 15 de

setembro, das 8h às 21h, a
Exposição de Móveis e

Eletrodomésticos reunindo
várias empresas do País para
todos os lojistas da região

no Salão Menor da AMC
(Associação Médica

de Cascavel). Aprendi com as
primaveras a deixar-me
cortar e a voltar sempre

inteira.
Cecília Meireles

J a n t a rJ a n t a rJ a n t a rJ a n t a rJ a n t a r
Há cinco anos o Cascavel

Rosa realiza palestras que
orientam as pessoas sobre a
importância do diagnóstico

precoce do câncer,
aumentando as chances de

cura. Venha comemorar mais
essa vitória. Adquira já o
seu o seu convite para o

Jantar Dançante.
O evento será no Tuiuti,

dia 22 de setembro, às 20h.
Informações pelos telefones

(45) 3039:3501 ou (45)
99971:1192, falar com

Sélvia.

ROSENILDA BORCATO DE LIMA e ANTONIO FERREIRA DA
SILVA trocam alianças dia 23 de setembro. A recepção será

no  Buffet Elegância Eventos.
O registro é de Jonathan Fernandes Fotografia

Em dia de passeio, o  casal Raquel e Adrian

DIVULGAÇÃO
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Suspenso acordo da J&F

O juiz federal Vallisney de Souza,
da 10ª Vara Federal em Brasília, de-
cidiu ontem rever sua decisão que
homologou o acordo de leniência da
J&F para fins criminais. A decisão do
magistrado foi tomada a partir da pos-
sibilidade de anulação do acordo de
delação premiada do empresário Jo-
esley Batista, um dos donos do gru-
po, que pode ser revisto pela Procu-
radoria-Geral da República (PGR).

O acordo de leniência firmado com

ACORDO
O acordo prevê o pagamento ao longo de 25 anos, corrigido pelo Índice de
Preço ao Consumidor Amplo (IPCA). Com isso, a previsão do Ministério Público
é de que a multa, ao final, supere os R$ 20 bilhões.
A confirmação do acordo foi feito no mês passado pela Câmara de Combate à
Corrupção do Ministério Público Federal, que decidiu por unanimidade pela
homologação. O argumento é de que os dados apresentados pela J&F são
"esclarecedores" porque e explicam como funcionava o esquema de corrupção.

Leilão do pré-sal
A segunda e a terceira
rodadas de licitações do pré-
sal receberam 25
manifestações de interesse
em participar dos leilões
marcados para o dia 27 de
outubro, no Rio de Janeiro.
Segundo a Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), os
pedidos de inscrição – 10
para a segunda rodada e 15
para a terceira – foram
apresentados pelas maiores
empresas do setor de
petróleo e gás. Todos os
pedidos serão analisados nas
reuniões da Comissão
Especial de Licitação
previstas para os dias 13 e 25
deste mês e 2 de outubro.
De acordo com a ANP, cada
leilão terá quatro áreas. Na
segunda rodada, serão
oferecidas áreas com jazidas
unitizáveis, que são as
adjacentes a campos ou
prospectos cujos
reservatórios se estendem
para além da área concedida.

o Grupo J&F, controlador da JBS, prevê
que empresa pague R$ 10,3 bilhões
de multa e ressarcimento mínimo pelo
esquema de corrupção envolvendo o
pagamento de propinas a agentes pú-
blicos. O acordo foi assinado no início
de junho pela Procuradoria da Repúbli-
ca no Distrito Federal e prevê a desti-
nação de R$ 8 bilhões a órgãos públi-
cos prejudicados pelos atos crimino-
sos e o restante (R$ 2,3 bilhões) para
o financiamento de projetos sociais.

J&F é a controladora da JBS,
empresa de Joesley Batista

DIVULGAÇÃO
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Meu ginásio, minha vida
O Ginásio de Esportes do Bairro São Cristóvão ainda possui mais de

20 famílias que há quase cinco meses moram no local. Elas eram
remanescentes da área invadida no Jardim Gramado, que foi

desocupada, e aguardam a conclusão das casas provisórias
construídas pela Prefeitura de Cascavel.  Pág. 09

Cascavel Futsal
faz hoje seu grande
teste do ano

PÁGINA

27
PÁGINA

19
Confira a
programação do
Festival de Danças

PÁGINA

12
Produtos de
Cascavel e região
ganham o mundo

Pedágio com cartão
A Ecocataratas informou ontem que está estudando a possibilidade de implantar,
nas praças de pedágio da BR-277, um sistema para pagamento da tarifa com car-
tões de crédito e débito. Ainda não há data para o início da cobrança diferenciada,
mas técnicos da concessionária já trabalham para alterar o sistema de cobrança.

 Pág. 10

Meu ginásio, minha vida
O Ginásio de Esportes do Bairro São Cristóvão ainda possui mais de

20 famílias que há quase cinco meses moram no local. Elas eram
remanescentes da área invadida no Jardim Gramado, que foi

desocupada, e aguardam a conclusão das casas provisórias
construídas pela Prefeitura de Cascavel.
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Á
ri

es

Você terá que se esforçar para conter
as emoções hoje. Seu signo estará
mais impaciente, ansioso e impulsivo.
Bom astral para se organizar e fazer
mudanças no emprego. Cor: cinza.

horóscopo

To
ur

o

Bom astral para tarefas que exigem
concentração e pesquisa. Talvez queira
fugir de agitação e se recolher no seu
canto. Respeite o desejo de se isolar.
Silêncio, sossego e privacidade farão
bem. Cor: branco.

Li
br

a

Preocupações com grana ou socieda-
de podem tumultuar sua cabeça hoje.
Talvez precise de um tempo a sós para
pensar e refazer as contas. Com cal-
ma, você vai encontrar uma boa solu-
ção. Cor: bege.

E
sc

or
pi

ão

Sua atenção vai se voltar para o tra-
balho e as obrigações. Você não pou-
pará esforços e determinação para
atingir metas. Mostre atitude e garra:
pode assumir novas responsabilida-
des. Cor: cinza.

G
êm

eo
s Explore a criatividade e vai tirar de le-

tra as tarefas e os imprevistos do dia.
Assuntos do lar serão resolvidos com
facilidade. Aguarde bons momentos com
amigos e procure interagir com turmas
diferentes. Cor: amarelo.

C
ân

ce
r Concentre-se na carreira e no que

deseja para o futuro. Defina metas e
dê os primeiros passos para atingi-las.
Este é o momento de revelar seu lado
ambicioso e correr atrás dos seus so-
nhos. Cor: verde.

Sa
gi

tá
rio

Hoje, você vai se sair melhor em con-
tato com pessoas de fora, que podem
render bons negócios. À tarde, confie
em seus instintos e concentre-se nas
tarefas que tem mais facilidade para
desempenhar. Cor: branco.

C
ap

ric
ór

ni
o O dia começa mais caseiro e vai ser

ótimo se puder ficar no seu lar, junto da
família. Mas não vale se acomodar.
Busque outros estímulos, aprenda coi-
sas novas e faça contato com gente
legal. Cor: verde.

Le
ão

Fique de olho nas oportunidades de
crescer, melhorar no emprego e apren-
der coisas novas. Confie na sua intui-
ção para fazer escolhas e tomar deci-
sões. Cor: amarelo.

V
irg

em

O dia indica alguns imprevistos e mu-
danças que vão surpreender você.
Adapte-se às novidades sem rebeldia.
Pode ter certeza que vai valer a pena.
Se quer cortar hábitos ou relações ru-
ins, a hora é essa. Cor: creme.

A
qu

ár
io Use e abuse do seu carisma e poder

de comunicação. Além de se entender
melhor com as pessoas, você está mais
convincente. Será fácil defender suas
ideias e conquistar clientes. Cor: vinho.

Pe
ix

es

Você pode descobrir boas maneiras
de ganhar dinheiro e reforçar o orça-
mento. Use a criatividade. Claro que o
sucesso de qualquer ideia lucrativa vai
depender do seu empenho em fazer
dar certo. Cor: verde.

ANJO LECABEL

"Quem nasce sob esta influência é dotado
de muita coragem para enfrentar os mais
difíceis obstáculos; mas deverá ter cautela
com o poder, pois o abuso do domínio é tão
prejudicial quanto a força bruta. Terá prote-
ção natural e sua fortuna virá pelo seu ta-
lento. Seu "eu" superior programa em seu
"eu" interior, um dom magnífico para estu-
dar e aplicar seus conhecimentos na natu-
reza, para o bem estar da comunidade.
Apreciará os livros antigos de his-
tória e arqueologia. Terá grande cu-
riosidade em saber o que teria acon-
tecido em outras encarnações, para
responder as dúvidas de sua alma e
entender sua existência.

Parabéns!

Salmo do Dia
Salmo 5:1- 4

Dá ouvidos às minhas palavras, ó Se-
nhor, atende à minha meditação.  Aten-
de à voz do meu clamor, Rei meu e Deus
meu, pois a ti orarei.  Pela manhã ouvi-
rás a minha voz, ó Senhor; pela manhã
apresentarei a ti a minha oração, e vigi-
arei. Porque tu não és um Deus que te-
nha prazer na iniqüidade, nem contigo
habitará o mal.

Davi Passarinho de Oliveira, Renato Arlindo
Muller, Daiana Cristina Dorn, Paulo Borges,
Marlei Bedim, Dayhane Wengrat, Ana Paula Sta-
chin, Marcelo Santos, Jhon Willian, Alaercio
Royer, Kelly Cristina, Leonardo Manfroi.

s dias quentes são mais um
forte motivo para usar
diariamente o protetor solar. O
produto é de uso fundamental
mesmo para dias frios ou

ambientes fechados, já que a luz artificial
também pode ser prejudicial à pele.
Outro produto que merece atenção é o
repelente. Estar protegido das picadas de
insetos é um cuidado diário que merece
atenção redobrada no calor, época em
que o famoso vilão Aedes Aegypti ataca
com mais força.

Nos dias quentes,
PROTETOR ou
FILTRO SOLAR?

 Repelente Hipoalergênico
Com as altas temperaturas do verão há um aumento do índice de chuvas. Desta
maneira, há a proliferação de pernilongos, mosquitos, além de borrachudos e suas
picadas, podem causar desde irritações até reações alérgicas. Para que o
desconforto e os riscos de alergias diminuam, é preciso recorrer a itens que afastem
os insetos, como os repelentes, por exemplo.
No mercado já  há lançamentos de novos produtos , como a linha de  repelente
Hipoalergênico: Vegano, é eficaz na hora da proteção. O produto tem duração de
sete horas, é livre de DEET e Parabenos substâncias usadas nos repelentes comuns
e que deve ser evitada por grávidas e crianças, e repele carrapatos e insetos,
incluindo o mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue por até 7 horas.

QUANDO E COMO
USAR
Na hora do uso, o ideal é primeiro
aplicar o protetor solar, esperar
15 minutos para o produto fixar
na pele e, na sequência, passar o
repelente. E, para quem tem
criança em casa, não é indicado
passar repelente ou protetor solar
na palma da mão de crianças, pois
isso pode fazer com que o
produto seja levado até a boca.

É preciso proteger a pele
todos os dias dos efeitos

do sol, mas sem deixar de
lado os cuidados com as

alergias a picadas
de insetos

O

repelente e protetor
juntos?
Mas será que usar o filtro solar e o
repelente ao mesmo tempo faz mal?
Segundo Julinha Lazaretti, bióloga com
pós graduação em Imunologia e
Especialização em Cosmetologia, todos
podem e devem estar protegidos contra
os raios solares e os insetos, mesmo que
simultaneamente: “Em um país tropical
como o nosso, é impossível ter que
escolher entre correr risco de adquirir
câncer de pele ou dengue, por isso é
importante usar os dois. E, no caso das
alergias a picadas de insetos, o uso do
repelente é a maneira mais eficaz de evitá-
las”, explica Julinha.
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tato com pessoas de fora, que podem
render bons negócios. À tarde, confie
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com o poder, pois o abuso do domínio é tão
prejudicial quanto a força bruta. Terá prote-
ção natural e sua fortuna virá pelo seu ta-
lento. Seu "eu" superior programa em seu
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dar e aplicar seus conhecimentos na natu-
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tória e arqueologia. Terá grande cu-
riosidade em saber o que teria acon-
tecido em outras encarnações, para
responder as dúvidas de sua alma e
entender sua existência.
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Salmo do Dia
Salmo 5:1- 4

Dá ouvidos às minhas palavras, ó Se-
nhor, atende à minha meditação.  Aten-
de à voz do meu clamor, Rei meu e Deus
meu, pois a ti orarei.  Pela manhã ouvi-
rás a minha voz, ó Senhor; pela manhã
apresentarei a ti a minha oração, e vigi-
arei. Porque tu não és um Deus que te-
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insetos é um cuidado diário que merece
atenção redobrada no calor, época em
que o famoso vilão Aedes Aegypti ataca
com mais força.
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 Repelente Hipoalergênico
Com as altas temperaturas do verão há um aumento do índice de chuvas. Desta
maneira, há a proliferação de pernilongos, mosquitos, além de borrachudos e suas
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 GLOBO • OS DIAS ERAM ASSIM

Laura apoia a decisão da filha. Kiki enfrenta Cora.
Vitor mostra para Amaral a notificação que recebeu so-
bre o processo de investigação de paternidade de Lu-
cas. Gustavo e Rimena se amam.  Gustavo avisa a Er-
nesto que vai ao sítio de Amaral com Cátia e Serginho.
Vitor exige que Amaral destrua as provas que tem con-
tra a construtora, em troca de dinheiro. Gustavo pede
que Renato aceite seu romance com Rimena. Amaral
descobre que Serginho foi até o sítio e vai atrás do filho.
Eunice ateia fogo às fitas de Amaral. Josias se preocu-
pa com Cátia e Natália. Amaral encontra uma fita intacta
em seu gravador. Cora agride Lucas. Lucas e Gabriela
ficam tensos no aeroporto.

MALHAÇÃO
 Dóris aconselha Ellen a pensar

mais antes de tomar a decisão sobre a
bolsa de estudos oferecida por Bóris.
Lica revela a paixão por Bóris, e o dire-
tor afirma que a menina está confusa.
Keyla confessa às amigas que não
compreende o que sente por Tato. Fio
incentiva Ellen a aceitar a oferta da bol-
sa de estudos.

NOVO MUNDO
Anna teme pela vida de todos que a

acompanham na busca por seu pai, e
Piatã e Olinto a confortam. Wolfgang
delira e Diara se preocupa. Elvira anun-
cia a Leopoldina que fará uma peça de
teatro em sua homenagem. Dom Pe-
dro e Bonifácio discutem com Peter e
Libério. Cecília descobre que está grá-
vida. Idalina afirma a Diara que Greta
precisa deixar sua casa.

PEGA PEGA
Madalena combina de ir com Arlete

em seu trabalho buscar o chapéu. San-
dra Helena se aconselha com Nelito.

Athaíde descobre que Arlete quer rea-
ver o chapéu, e fica pensativo. Nelito
volta a trabalhar para Pedrinho. Eric
conversa com Cíntia. Júlio fala com
seu advogado. Sandra Helena faz uma
promessa envolvendo os dólares e vi-
sita Agnaldo.

A FORÇA DO QUERER
Aurora repreende Bibi e questiona a

filha sobre suas escolhas. Elis/Nonato
explica sua história para Simone, que
afirma que guardará segredo. Abel teme
a aproximação de Ritinha e Zeca. Edi-
nalva invade o encontro de Caio com
Cândida e Jeiza se irrita. Jacy proíbe
Carine de conversar com Rubinho, mas
os dois se beijam.

NO LIMITE DA PAIXAO
Rosália diz a Otávio e Ana Cristina

que existe uma verdade sobre as crian-
ças que talvez faça Otávio compreen-
der que Frida o ama. Frida finge que
não sabe de nada quando Otávio per-
gunta sobre ela ter renunciado ao pró-
prio filho para não perdê-lo. Ele volta a

dizer que não a ama e que quer o divór-
cio por bem ou por mal. João Manuel e
Fernandinho estão preparando leite
quente com chocolate.

CARINHA DE ANJO
Rosana vai com Miguel até o apar-

tamento de Gustavo e conversa com
ele e Dulce Maria sobre o projeto da
venda dos bolos de Diana. Haydee fica
desesperada com os cachorros, que
são hiperativos e já comeram vários
objetos do apartamento. A mulher diz
não aguentar mais o caos e grita por
socorro.

O RICO E LAZARO
Matias diz que quer ver Gadise lon-

ge. Zadoque pede para falar com o neto.
Em conversa com Rebeca, Joana não
consegue explicar a razão de estar ca-
sando com Zac. Arioque diz que Shag-
Shag precisa se dar valor. Tamir e Sha-
mir falam da briga com Larsa. Matias é
surpreendido com a chegada de Ebe-
de-Meleque. Rebeca cobra uma respos-
ta de Joana. Ebede tenta se explicar
para Matias.

 • RECORD

Cora agride
Lucas

DIVULGAÇÃO



VARIEDADES 19CASCAVEL, 12 DE SETEMBRO DE 2017

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

 IT - a coisa
Sala 1: Qui a Qua  14h - 16h30

 Emoji: O Filme
Sala 2: Qui a Qua 14h, 15h50, 17h40,19h30 (3D)

 A Torre Negra
Sala 2: Qui a Qua  21h20

 Polícia Federal - A Lei é Para Todo
Sala 3: Qui a Qua 14h40 - 17h - 19h10 - 21h20

 Lino
Sala 4: Qui a Qua 13h40 - 15h30 - 17h20

 Annabelle 2 - A Criação do Mal
Sala 4: Qui a Qua 19h10 - 21h20

SHOPPING JL

Atômica
Sala 1: Qui a Qua 22h10

 A Torre Negra
Sala 2: Qui a Qua 20h20

 Emoji - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 15h - 18h35
Sala 1: Qui, Sex, Sáb e Dom - 20h20

SHOPPING WEST SIDE

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA DO
FESTIVAL DE DANÇA DE

CASCAVEL
Local: Teatro Municipal

de Cascavel
12/09 - 19h
Competição infantil - entrada gratuita

13/09 - 19h - competição juvenil
entrada gratuita

14/09 - 19h
Competição juvenil avançado
Entrada gratuita

15/09 - 19h
Competição adulto - entrada gratuita

16/09  - 14h - Batalha Hip Hop
 Lago Municipal de Cascavel

20 horas - resultado geral
Noite de gala - Espetáculo Carmen
Balé Teatro Guaíra - Entrada gratuita
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