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TUDO igual

Reforçado

Empate em uma competição de pontos corridos geralmente não
é bom para nenhum dos lados. Mas não foi tão ruim para o Cruzeiro, foi pior para o Santos. O 1 a 1, no Mineirão, com gols de Bruno
Henrique e Rafinha, manteve o clube mineiro na G6. O Santos
também segue na zona de classificação à Libertadores de 2018,
mas perdeu a chance de encostar no Corinthians, que tropeçou
mais uma vez. Foi o quarto empate seguido do Peixe, que não
aproveitou a nova oportunidade de encostar no líder do campeonato. A próxima será justamente contra o Corinthians, na Vila Belmiro.

F antasma
O Operário Ferroviário recebe o Atlético-AC na noite desta segundafeira pela partida de volta da semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Estádio Germano Krüger, às 21h15. Na primeira
partida, as equipes empataram sem gols. Assim, quem vencer avançará
de fase para enfrentar o Globo na decisão do título. O time da cidade de
Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, confirmou ontem sua vaga na final
ao vencer em casa o Juazeirense, que na ida havia vencido por 3 a 1.

Para o Coritiba, o
compromisso pela 22ª rodada
do Brasileirão será nesta
segunda-feira, quando
receberá o Vitória às 20h no
Couto Pereira. O jogo é
encarado como de muita
atenção pelo Coxa, que está a
três pontos da zona de
rebaixamento e que terá pela
frente um adversário
embalado por ter vencido o
Corinthians em sua última
partida. Como alento, o
Coritiba tem o retorno de
Kleber. Já a novidade pode
ser o recém-contratado
Rafael Longuine, no lugar do
suspenso Galdezani no
meio-campo.

Latrocínio no Lago Azul
Um homem morreu no início da
noite de ontem em uma mercearia
na esquina das ruas Camarim, no
bairro Lago Azul. Segundo informações de populares, Reinaldo Pereira, de 48 anos, foi atingido por um
disparo de arma de fogo no peito.
Socorristas do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma
e Emergência) foram acionados e
quando chegaram ao local o homem
já estava em parada cardíaca. Ele
morreu enquanto o médico de plantão estava em deslocamento.
Diversas viaturas da Polícia Militar e da Delegacia de Homicídios foram acionados e investigam o crime.
De acordo com informações do local,
Reinaldo era cliente da mercearia e
estava sentado no momento em que
um casal chegou a pé no estabelecimento comercial. Um homem, encapuzado, ao anunciar o assalto e tirar
a arma da cintura, acabou atirando

contra Reinaldo. Após atirar contra Reinaldo, eles concretizaram o
roubo e fugiram. Apesar de não ser
a vitima direta do assalto, Reinaldo foi a quarta vítima de latrocínio
este ano em Cascavel.

Segurança redobrada
As atividades na nova sede da Justiça Federal começam nesta semana e uma das audiências
terá um esquema forte de segurança. Na sexta-feira (1º), ao menos oito testemunhas de acusação serão ouvidas no processo que investiga a execução do agente penitenciário federal
Alex Belarmino, morto a mando da facção criminosa PCC.
z Págs. 14 e 15
FÁBIO DONEGÁ

A nova cara
da Brasil
A Prefeitura de Cascavel instalou
ontem os últimos 48 postes de
iluminação pública da região central
da Avenida Brasil. A partir de hoje,
começam a ser retirados os velhos
postes de concreto. A fiação aérea
já não existe mais e a distribuição
de energia se tornou subterrânea.
O resultado é um novo aspecto
visual, com menos poluição em
frente às fachadas das lojas.
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Homem FOI BALEADO com um tiro no
peito em frente a uma mercearia
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá
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Após bela goleada,
Cascavel encara
o Guarapuava
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“Já vi casos de
pacientes que
ficaram seis, sete
dias na UPA para
só depois serem
transferidos”.

Semana Nacional da Pessoa
com Deficiência Intelectual
Ele só queria amor, carinho, compreensão. Foi assim que percebi ao ver o menino adolescente com problemas de comprometimento físico e, talvez intelectual. Era uma tarde, esperava meu companheiro em uma galeria, afastei-me um pouco do lugar para ver o
que estava acontecendo. Avistei um táxi estacionando e gritos saindo
de dentro dele. Foi aí que avistei uma senhora puxando um menino já
adolescente com certa brutalidade, ele não queria sair do carro.
Supostamente era a mãe e estava preocupada com o horário,
pois chamava o menino com frequência, mas ele não queria seguila. A mãe deixou-o para trás, entrou na galeria, mas o menino a
evitava e fazia menção de que era para ficar longe dele. Gritava e
falava balbuciando “sai daqui, fica longe de mim”. Chorava copiosamente e a mãe sem piedade gritava também: “Você não está em sua
casa, me respeita”. Falei a ela: “A senhora tem que ter paciência com
ele. Algum motivo tem para ele agir dessa maneira”.
Não a conhecia, não sei o que houve, em que circunstância este
menino nasceu, mas de uma coisa tinha certeza. Ele estava profundamente magoado. Suas lágrimas eram abundantes. Cortou-me o
coração. Pensei: Não era ele que tinha que respeitá-la. Naquelas
circunstâncias ele foi gerado. Portanto, quem deveria ter respeito era
ela para com ele. Também lhe devia perdão por não ter dado condições de uma vida saudável. Enfim, a mãe resolveu ir chamar a
profissional da saúde que iria atendê-lo e pediu-me que ficasse com
ele até ela voltar. Pensei imediatamente em acalmá-lo dando-lhe meu
celular para brincar. Deu certo. Logo a profissional chegou, sentou
perto dele e começou a conversar. Questão de um minuto o menino
concordou e a acompanhou até o consultório. Depois disso não o
avistei mais, só sei que me afastei dali e chorei copiosamente como
que o choro dele se fundisse com o meu.

Antônio Vieira,
presidente do
Conselho Municipal
de Saúde

NOTAS
z Segurança

z Uber das farmácias

O delegado-geral da Polícia
Civil no Paraná, Julio Reis,
é o convidado especial da
diretoria da Acic para a
próxima reunião
empresarial da entidade,
na noite de quinta-feira
(31). Reis vai falar sobre
programas e ações
desenvolvidas pela polícia
e Secretaria de Segurança
Pública, principalmente
aquelas que alcançam
Cascavel e cidades da
região Oeste.

A ideia do Uber foi
inspiração em Cascavel
para uma história idêntica,
mas voltada ao consumidor
de farmácia. Um sistema
prestador de serviço foi
desenvolvido por dois
jovens da cidade. O usuário
faz o pedido via WhatsApp
ou ligação telefônica (em
breve app), solicita os
produtos, seleciona entre o
melhor preço ou menor
tempo de entrega, escolhe a
forma de pagamento e
recebe os produtos em casa.

O McDia Feliz que
mais uma vez
auxiliou a
Uopeccan,
hospital
especializado em
tratamento do
câncer em
Cascavel.

Salete Ribeiro Chaves
Artista plástica
(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Cascavel
Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

Segunda
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A rebelião de
alguns servidores
pelo fato de o
prefeito Leonaldo
Paranhos não
decretar ponto
facultativo no
dia 8 de
setembro.
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Verdão

Céu Claro

Céu Claro

Fases da lua
NOVA
21/08 - 15h30

CRESCENTE
29/08 - 05h12

CHEIA
06/09 - 04h02

MINGUANTE
13/09 - 03h24

SÉRIE A
PG
50
40
38
36
35
31
31
30
30
29
29
28
27
26
26
25
25
23
22
18

J
22
21
22
22
22
22
22
22
22
21
22
22
22
22
21
22
22
22
21
22

V
15
12
10
11
9
8
8
8
7
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
5

E
5
4
8
3
8
7
7
6
9
5
5
4
6
5
5
4
7
5
4
3

D
2
5
4
8
5
7
7
8
6
8
9
10
9
10
9
11
9
11
11
14

GP
33
35
23
33
31
26
25
25
31
30
24
23
23
29
21
26
13
28
22
18

GC
11
19
14
25
21
20
23
25
29
28
26
34
27
30
26
35
26
33
31
36

31
SG
22
16
9
8
10
6
2
0
2
2
-2
-11
-4
-1
-5
-9
-13
-5
-9
-18

22ª RODADA
Fluminense
Corinthians
Flamengo
Palmeiras
Bahia
Ponte Preta
Cruzeiro
Avaí

0x1 Vasco
0x1 Atlético-GO
2x0 Atlético-PR
4x2 São Paulo
1x2 Botafogo
1x2 Atlético-MG
1x1 Santos
1x0 Chapecoense
HOJE
Coritiba x Vitória
SÁBADO (2/9)
Grêmio x Sport

DIVULGAÇÃO

16h

23ª RODADA
16h
19h
11h
16h
16h
16h
16h
19h
19h
20h

O Palmeiras sofreu, viu o São Paulo desperdiçar chances na cara de Fernando Prass,
mas conseguiu a vitória por 4 a 2 no clássico de ontem. Com golaços de Willian,
que fez dois, Keno e Hyoran, a equipe de Cuca afunda o rival na zona de rebaixamento,
respira e se garante no G-4 por mais uma rodada. Os visitantes chegaram a sair à
frente com gol de Marcos Guilherme e conseguiram empatar com Hernanes. Já no
fim do jogo, a torcida palmeirense entoou gritos de “segunda divisão” ao rival.

Quina

Concurso: 1555

01 02 06 08 09 10 12 13
14 16 18 20 22 23 25
Concurso: 1962

05 06 15 25 39 53

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Time
Corinthians
Grêmio
Santos
Palmeiras
Flamengo
Cruzeiro
Botafogo
Atlético-PR
Fluminense
Sport
Atlético-MG
Vasco
Ponte Preta
Bahia
Coritiba
Chapecoense
Avaí
São Paulo
Vitória
Atlético-GO

20h

Megasena
Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

semanas até a próxima rodada. Tudo
por conta das datas da Fifa para as Eliminatórias para a Copa do Mundo Rússia 2018. Nesse período, o Brasil enfrentará o Equador, nesta quinta-feira, às 21h45, em Porto Alegre, e a
Colômbia, na próxima terça-feira (5),
às 17h30 (de Brasília) em Barranquilla. O Brasileirão só terá a próxima rodada a partir do dia 9 de setembro.

Lotofácil

Fonte: Simepar

Diretor
Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

Depois de ter sido colocado em segundo plano pelos postulantes ao título por conta da ampla vantagem do
Corinthians - que coincidentemente ou
não perdeu os dois últimos jogos para
os dois últimos colocados da tabela -, o
que chegou a causar preocupação dos
canais que transmitem o campeonato
e até da CBF, pela volta do mata-mata,
o Brasileirão terá uma pausa de duas

Terça
K 27 L 10

Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

Para colocar a
casa em ordem

Curitiba

Segunda
K 25 L 11
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Concurso: 4466

17 29 39 54 56

Lotomania

Concurso: 1791

00 07 09 17 21 27 29 36
40 41 42 53 62 63 68
75 77 78 83 95

JOGAM HOJE
20h
21h15

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

SÁBADO (9/9)
Atlético-MG x Palmeiras
São Paulo x Ponte Preta
DOMINGO (10/9)
Atlético-PR x Coritiba
Vasco x Grêmio
Santos x Corinthians
Sport x Avaí
Vitória x Fluminense
Botafogo x Flamengo
Chapecoense x Cruzeiro
SEGUNDA-FEIRA (11/9)
Atlético-GO x Bahia

SÉRIE D
Operário x Atlético-AC

Concurso: 1686

Federal

08 11 13 15 22 40

1º prêmio

03 06 10 16 27 50

2º prêmio

Timemania

3º prêmio
4º prêmio

Concurso: 1075

01 11 19 29 41 73 79
TIME DO

BRASILEIRÃO
Coritiba x Vitória

BOTAFOGO/RJ

5º prêmio

Concurso: 5209

700.000
36.000
30.000
24.700
20.146

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

30

ESPORTE

HOJE NEWS, 28 DE AGOSTO DE 2017

Money, money, money

EFE

Na luta do dinheiro, venceu o “Money”. Contra um adversário que estava convencido de que o derrotaria,
Floyd Mayweather cumpriu o que prometeu. Com uma performance dominante a partir do quarto round, o americano venceu por nocaute técnico a
1m05s do décimo assalto um surpreendente Conor McGregor e manteve
a invencibilidade no boxe profissional.
Voltando após dois anos de aposentadoria, o americano não se importou com as vaias na T-Mobile Arena, estudou o adversário nos quatro
primeiros rounds, quando foi atacado, e daí em diante ditou o ritmo contando com o cansaço do irlandês.
Ainda em cima do ringue, Floyd,
agora aplaudido, anunciou que está
definitivamente aposentado após
voltar a nocautear, o que não acontecia desde 2011, contra Victor Ortiz.
Agora são 50 triunfos e nenhuma derrota para Mayweather. Apesar de ter citado várias vezes que
não contaria essa luta para seu
recorde, ele ultrapassa a lenda
Rocky Marciano, que teve 49 vitórias e nenhuma derrota na carreira.

Hamilton vence na F1
Lewis Hamilton venceu o GP da Bélgica
e coroou um fim de semana com direito a
recorde de poles no sábado. No
domingo, o inglês chegou a ser atacado
por Sebastian Vettel a 10 voltas para o
fim, após um período de Safety Car
colocar em risco uma prova que parecia
sob controle, mas suportou o ataque do
alemão e conquistou sua quinta vitória na
temporada. Vettel terminou em segundo.
Ricciardo completou o pódio. Felipe
Massa, que largou em 16º, foi quem
mais ganhou posições durante a prova e
terminou em oitavo lugar. “Se alguém me
dissesse que cruzaria nessa posição antes
do início da corrida, assinaria embaixo.
Foi um resultado conquistado com um
bom ritmo e muita luta. Estou muito
contente”, disse o brasileiro.
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Relatório tem Giro Político
leitura adiada

politica@jhoje.com.br

Sem ponto faculativo

Decreto publicado na semana passada elimina o
tradicional ponto facultativo do dia 8 de setembro,
próxima sexta-feira. Tradicional porque já é praxe no
Brasil o serviço público emendar feriados com dias úteis.
Com isso, servidores públicos folgam enquanto os demais
mortais comparecem ao trabalho. É assim desde sempre.

Fundamento
Relatório foi PROTOCOLADO na última TERÇA-FEIRA pelos
vereadores que compunham a comissão

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

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
Daniel Lourenço Mendonça
Rosângela Ferreira Klein

Julio Marcos Scotti Barbosa
Isabela Helena Jaguczeski

Johnny Luís de Lima
Emanuela Palma de Lima

Tiago Antonio Farias
Deborah Bianchi Zancanaro

Rafael Bispo de Oliveira
Ana Cristina da Silva

Juliano Miguel Monteiro
Marisa da Silva

Josué dos Reis
Marisa Costa dos Santos

Leandro Area
Sheila Cristina Vidal Rodrigues

Ezequiel Rodrigues
Francielle Ribeiro dos Santos

Odair Jose Pelison
Salete Nunes

Valdemir Novaes Oviedo
Raquel Melnich

Sidnei Ribeiro Gonçalves
Juliana da Silva Hoffman

Claudio Salgado
Marinalva Munaretto

Adão dos Santos de Oliveira
Franciele Aparecida Cordeiro dos Santos

Altair José Barrete
Diully Joyce Souza de Oliveira

Paulo Giocondo Tagliari
Bruna Regina dos Santos

Leandro Cucks
Ilenicia Esteves de Lima

João Pinto Ribeiro
Rosilane de Oliveira Melo

Rafael Anderson Scopel
Jessica Macagnan

Robson Farias de Oliveira
Aline da Silva de Lima

Valdecir Farias Rodrigues
Samanta Sales Mello

Wedley Oliveira Godinho
Gisele Taderka

Vinicius Carlos Vieira
Mayara Cassol de Oliveira

Douglas Pires de Oliveira
Marina Fernandes

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 28 de agosto de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Apesar da expectativa dos vereadores que
fizeram parte da CPI (Comissão Parlamentar de
Inquérito) das Fossas
para leitura e votação o
mais rápido possível do
relatório, o assunto
deve ficar apenas para
semana que vem.
A informação foi repassada pelo presidente da
Câmara de Cascavel, vereador Gugu Bueno. “A
previsão é que a leitura do
relatório seja feita na terça-feira e a votação fique
para a próxima semana”.
E que leitura. O relatório conclusivo tem 160
páginas e segundo Gugu,
só não será lido hoje por
conta do processo natural

que passa do protocolo
na Câmara, até a ida para
a presidência.
A CPI foi a primeira, depois de muito tempo, que
não terminou em pizza. A
comissão responsabilizou
o ex-secretário de Educação, Valdecir Nath, e o fiscal do contrato, Bianor
Canon, pela falta de fiscalização quanto ao cumprimento do contrato firmado
com a empresa. Toda a investigação, contabilizando
documentos, visitas in
loco e oitivas, durou cinco
meses e rendeu uma documentação com mais de
4 mil páginas.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Fábio Donegá

Pauta FRACA
Mais uma vez com a pauta enfraquecida, o projeto
mais importante a ser votado pela Câmara de Vereadores de Cascavel é o que permite a doação de um
terreno para a Delegacia de Polícia Federal de Cascavel. O terreno é do Município e fica perto do Terminal
Rodoviário de Cascavel. O repasse já foi garantido pelo
prefeito Leonaldo Paranhos, mas a proposta ainda
precisa ser aprovada na Câmara.

A medida do prefeito é
puramente administrativa.
É uma tentativa de reduzir
o fabuloso banco de horas
dos servidores, que chega a
inacreditáveis 506 mil
horas. Em matemática
simples, se dividirmos as
506 mil horas do banco
dos servidores pelo total
de horas que tem um ano
(8.760), vamos chegar ao
número de 57 anos.

“Banco” de horas
O banco de horas dos
servidores de Cascavel
cresceu exponencialmente
nos últimos anos,
notadamente nos últimos
dois meses de 2016.

Apertado pelo elevado
comprometimento do
orçamento com a folha, que
em dezembro bateu em
perigosos 49,25%, bem acima
do limite de alerta do Tribunal
de Contas. O ex-prefeito
Edgar Bueno deixou de pagar
horas extras para transformálas em banco de horas.

Piorou em 2013
Nem sempre o tal banco de
horas foi astronômico. Era,
digamos, razoável até 2013,
ano em que a gestão
anterior estourou de forma
irresponsável o limite
prudencial e precisou cortar
a zero o pagamento das
horas extras. Com isso, as
extras viraram apenas horas
e engordaram o banco.

SEM EMENDAS
Apesar de já aberto o prazo para que os vereadores
proponham emendas no PPA (Plano Plurianual), nenhuma
alteração ainda foi protocolada. A informação é da
presidência da Câmara. Os legisladores têm até o dia 15
de setembro para colocar suas ideias no papel.
z Não dá para entender a intenção do projeto de Lei nº
26/2017 que será votado hoje na Câmara. Isso porque a
proposta é a gravação em áudio e vídeo dos processos
licitatórios e sua transmissão ao vivo.
zO que é estranho é que a atual administração já faz essas
transmissões, uma das primeiras determinações do
prefeito Leonaldo Paranhos, assim que assumiu o cargo. O
projeto é assinado por 12 vereadores.
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Mudanças no CMDCA
O prefeito de Cascavel Leonaldo
Paranhos sancionou a Lei 6.745 de
23 de agosto de 2017, que dispõe
sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente e
da criação do CMDCA (Conselho
Municipal da Criança e do Adolescente). A lei foi publicada em diário
oficial e explanada em nove páginas.
De acordo com a Secretaria de
Assistência Social, a principal mudança se dá com relação aos procedimentos de investigação de conselheiros tutelares. Segundo o CMDCA,
20 investigações contra membros do
órgão estão travadas porque o Conselho, em si, não tem a competência para julgar e punir a respeito.
Com a aprovação da lei, essas
apurações, enfim, serão realizadas.
“A Lei afirma que a apuração deve
ser feita por uma comissão da própria prefeitura. Neste caso, acredito
que a comissão de RH já existente
ficará responsável por isso, por essa
análise”, explica o secretário de Assistência Social Hudson Moreschi.
Aos conselheiros, se forem considerados culpados, as punições
podem ser desde uma simples notificação até a expulsão do Conselho.
Segundo o presidente do Conselho, Valdair Debus, graças a publicação da Lei que a nova eleição poderá ser planejada. “Estávamos preocupados, porque a Lei precisava
sair pelo menos 60 dias antes do
fim do mandato, que é dezembro.
Na verdade meu mandato deveria
ter sido encerrado em agosto e já
foi adiado”, afirma.
Em caso de uma eleição ser realizada na Lei antiga, quando publicada a nova lei, seria necessária
uma nova eleição, ou seja, dois processos seriam realizados sem necessidade. O edital deve ser publicado no início de setembro.

Lei dispõe sobre política
municipal dos direitos da
criança e do
ADOLESCENTE
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Expectativa superada
Criado para atender aos pilotos que
estão iniciando na arrancada e também aqueles que não podem participar
das competições estaduais e nacionais, o Metropolitano de Cascavel já
superou todas as expectativas. A
competição chegará à última etapa da
temporada marcada pelo equilíbrio
entre os competidores. Tanto que
apenas uma das nove categorias em
disputa deve chegar com o campeão
definido antecipadamente.

FOTOS: FÁBIO DONEGÁ

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Lorena Manarin

Conselheiros a menos
De acordo com o presidente do CMDCA (Conselho Municipal
da Criança e do Adolescente) Valdair Debus, com a nova lei o
número de conselheiros também diminui. Antes, eram 68.
Agora, apenas 54. “Tínhamos um conselho muito amplo, várias
secretarias e dificuldade de colocar pessoas para participar do
Conselho porque eram necessários membros de secretarias
que não estão diretamente ligadas à política da criança e do
adolescente. Agora, estamos apenas com as secretarias que
efetivamente interessam a isso”, explica.

Rodada dupla e
Motovelocidade
O próximo fim de semana será de fortes
emoções no Autódromo Zilmar Beux, com a
realização da rodada dupla do Campeonato
Metropolitano de Marcas. No sábado será
disputada a sexta etapa e no domingo a sétima e
penúltima etapa da temporada. Também no
próximo fim de semana será disputada no
Autódromo Zilmar Beux a 7ª e penúltima etapa
da Copa Paraná/Sul de Motovelocidade.
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Esteve em Cascavel para o encontro do PSL, o pré-candidato ao
Governo do Estado Osmar Dias. Ele visitou, na sexta-feira, a
redação dos jornais Hoje News/O Paraná. Osmar listou desafios
para o próximo governador, a elaboração do plano de governo em
andamento para sua pré-candidatura e o “tremer na base” com
relação à permanência no PDT. Osmar, que tem convite de outros
partidos, considera que apenas continua no partido se tiver carta
branca para apoiar o irmão, Álvaro Dias, à Presidência da
República. “Não posso admitir não apoiá-lo”, ressalta.

Kaefer: “País precisa de
reformas importantes”
O Autódromo Zilmar Beux recebeu alguns dos carros mais rápidos de
Cascavel e alguns dos mais velozes do Estado no fim de semana, para as
disputas da quinta e penúltima etapa do Campeonato Metropolitano de
Arrancada de Cascavel.
Cerca de 100 carros participaram das disputas nos desafios Força Livre, 6,5 Segundos, 7 Segundos, 7,5 Segundos, 8 Segundos, 8,5 Segundos, 9 Segundos, 9,5 Segundos e 10 Segundos.
Apenas pelo Desafio 6,5 Segundos a expectativa era de que Paulson
Arrosi e seu WV Gol levassem o título para casa de forma antecipada, o que
deverá ser confirmado com a oficialização dos resultados da etapa. Nas
demais categorias, a definição dos campeões ficará para a última etapa,
marcada para os dias 25 e 26 de novembro.

Eleito por três vezes deputado
federal e com grande experiência na
política, o deputado federal Alfredo
Kaefer avalia que o País precisa de
uma grande reforma para conseguir
avançar. “Fizemos uma reforma trabalhista, que é um avanço. Estamos
em andamento com a reforma da
Previdência que é de extrema importância que seja aprovada, já que a
previdência gera, no País, um déficit
de R$ 180 bilhões, enfim, o país
precisa de reformas importantes
para avançar”, considera.
O deputado defende, também, a
redução da quantidade de impostos. “Precisamos fazer uma reforma
tributária e também uma adminis-

trativa na política. Não dá para tolerar mais os gastos com os ministérios. Medidas como o fundão partidário, por exemplo, acreditamos que
não passa, assim como o distritão,
que é ótimo para quem já está no
mandato, mas é um atentado aos
partidos”, opina.
Sobre a permanência ou não dele
no PSL, ele afirma que o partido tem
problemas, mas os têm assim como
qualquer outro partido. “Me elegi três
vezes por um partido gigante e saí
por algumas divergências. Os chamados livres têm algumas ideias contrárias ao que eu defendo, mas acredito que todos os partidos têm problemas”, finaliza.

DEPUTADO participou de encontro do PSL
na sexta-feira
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos
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Que venha o Guarapuava
REPRESENTANTES de diversos grupos sociais participaram da Parada

Parada da Diversidade
Mais de mil pessoas participaram ontem, na Praça Wilson Joffre,
em Cascavel, da 5ª Parada pela Diversidade Social. De acordo com
um dos organizadores do evento,
Jeff Kaibers, o objetivo deste encontro anual é reunir todas as minorias. “Desde as minorias sexuais,
como por exemplo as comunidades
LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis, Transexuais e Transgêneros), artistas de ruas, e os próprios movimentos sociais.
Ao longo de toda tarde uma ex-

tensa programação animou os participantes. Foram apresentações
artísticas diversificadas, DJs, show
de rock, apresentação de um grupo
de Maracatu de Foz do Iguaçu, que
veio especialmente para o evento,
desfiles de Drag Queens e posicionamento dos representantes dos
movimentos sociais presentes.
Participaram ainda da Parada
representantes do Cedip (Centro
Especializado de Doenças Infecto Parasitárias), do Conselho Regional de Psicologia e alunos de

psicologia da Unipar.
Mais tarde, em uma casa de shows, houve a escolha da 1ª Miss Trans
de Cascavel. A escolha foi feita por
voto popular e ainda mais quatro jurados, cada um com peso um.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá

Melhor ataque
Adversário sempre bastante esperado pelo torcedor cascavelense, o Guarapuava será o próximo
desafio do Cascavel Futsal. O duelo será no próximo sábado, às 19h,
no Ginásio da Neva.
A Serpente Tricolor começa a se
preparar para o jogo nesta terça-fei-

Jogo difícil
“Fizemos um grande jogo,
dominamos o tempo todo e
fizemos um placar elástico,
estamos todos de parabéns.
Agradeço o apoio de todos os
torcedores, que é sempre muito
importante. Agora temos no
sábado mais uma final, um jogo
muito difícil, trabalhar ainda
mais para seguirmos focados no
nosso objetivo”, disse o ala Allan.

SHOW E DESFILE de Drag Queens movimentaram a tarde

ra, dois dias depois de ter recebido e
goleado o São Lucas por 7 a 1. As
atividades de hoje para o elenco serão pela manhã e à tarde, às 10h e às
16h30, na quadra da Neva.
O descanso para os jogadores
compensa o ritmo intenso que foi o
jogo da noite do último sábado. O São
Lucas havia sido o último time a derrotar o Cascavel, que agora chegou
a dez jogos de invencibilidade.
Na goleada, Ernandes marcou
duas vezes e se isolou na artilharia do
campeonato, com 18 gols. Issamu,
Guilherme, Adeírton, Murilo e Allan também foram às redes. O gol de honra
do time de Paranavaí foi marcado por
Alex Maranhão, quando sua equipe
perdia por dois a zero.

Com mais sete gols no Estadual,
o Cascavel Futsal chegou aos 69
marcados no campeonato,
tendo o ataque mais eficiente
da competição. A crescente do
time tem sido acompanhada
pelos torcedores, que voltaram
a fazer da Neva o
caldeirão tricolor.

SÉRIE OURO
Pos. Time

PG J

V

E

D GP GC SG

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º

33
29
29
27
25
23
21
17
15
11
5

10
8
8
8
6
6
5
4
4
3
1

3
5
5
3
7
5
6
5
3
2
2

3
2
2
4
3
4
6
7
8
11
13

Cascavel
Marechal
Pato Branco
Marreco
Foz Cataratas
Guarapuava
Campo Mourão
Umuarama
São Lucas
Toledo
Caramuru

16
15
15
15
16
15
17
16
15
16
16

69
40
43
62
36
41
40
42
27
26
28

18ª RODADA
Campo Mourão 1x1 Foz Cataratas
Marechal 2x2 Cascavel
TERÇA-FEIRA
20h30
Marreco x Umuarama
20h30
São Lucas x Pato Branco
20h15 Guarapuava x Toledo
Folga: Caramuru

44
29
23
36
30
41
41
40
48
57
65

25
11
20
26
6
0
-1
2
-21
-31
-37
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ARQUIVO

Giro da
Dez incêndios Violência
por semana

Abertura do NATAL ENCANTADO está
prevista para o dia 25 de novembro

Operação Aifu

A cena, que há algumas semanas estava esquecida por conta da
chuva que caiu sobre Cascavel,
está de volta. Vento, fogo e muita,
mas muita fumaça causadas por
incêndios ambientais.
Ontem à tarde, um deles foi registrado pelo Corpo de Bombeiros
em uma extensa área de vegetação
entre os bairros Parque Verde e
FAG. As chamas eram vistas de longe e por se tratar de uma área em
meio a vegetação, os militares não
usaram o tradicional caminhão ABT
(Auto Bomba Tanque), mas sim as
bombas d’água, equipamentos de
vento e abafadores.
Segundo um levantamento feito
pelo Hoje News junto aos dados da
corporação, somente até ontem na
cidade já haviam sido registrados
298 incêndios ambientais em Cascavel. O número é alto e, se levado
em consideração que agosto ainda
não terminou, pode-se dizer que, a
cada semana, os brigadistas combatem pelo menos dez incêndios.
Sem previsão de chuvas até
quinta-feira, de acordo com dados
do Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), a orientação do Cor-

Forças de segurança de Cascavel,
dentre eles a Polícia Militar e o Corpo
de Bombeiros, em parceria com a
Secretaria de Meio Ambiente e
Finanças realizaram, na madrugada de
ontem, mais uma Operação Aifu (Ação
Integrada de Fiscalização Urbana). Ao
longo da ação, diversos
estabelecimentos comerciais foram
fiscalizados e uma tabacaria, na
esquina das ruas Presidente Bernardes
com Rio de Janeiro, foi lacrada por
irregularidades na documentação.

Veículo depenado

Até ontem, Corpo de Bombeiros HAVIA
ATENDIDO 298 chamados
po de Bombeiros é que os moradores evitem atear fogo em pequenas
áreas, como por exemplo o chamado ‘queimar lixo’, que acabam ganhando proporções maiores por
conta do clima abafado, quente e
dos fortes ventos.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

FÁBIO DONEGÁ

A tentativa de separar uma briga deixou
um jovem de 26 anos ferido ontem, em
Cascavel. Ele estava em uma casa de
shows na Rua Visconde de
Guarapuava, no centro da cidade,
quando foi agredido. Num primeiro
momento, a Polícia Militar foi acionada
para atender uma pessoa baleada, mas
quando chegaram ao local, viram que se
tratava de uma agressão. O rapaz teve
suspeita de fratura no nariz e um dente
quebrado e foi levado a UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) Veneza.

Guardas Patrimoniais de Cascavel
localizaram ontem, em uma obra no
Bairro Lago Azul, um Gol
completamente depenado. Segundo os
guardas, o veículo foi roubado ainda
na madrugada, na Avenida Piquiri, no
bairro São Cristóvão. Algumas peças do
veículo, como bancos, aparelho de
som, volante e estepe já haviam sido
retiradas pelos bandidos. Próximo do
carro, o chassi de uma motocicleta
também foi localizado.

Caminho diferente
Um homem de 32 anos foi preso ontem
pela Polícia Militar. Ao ser abordado
com uma motocicleta, Anderson Gabriel
dos Santos disse que encontrou o
veículo com a chave na ignição e que,
como não sabia a quem pertencia,
estava levando até a delegacia. Porém o
caminho que ele seguia era oposto ao
endereço da 15ª SDP (Subdivisão
Policial). Quando os policiais fizeram
uma vistoria na moto, descobriram que
ela havia sido furtada momentos antes,
na Praça Wilson Joffre.

Sem socorro
Um motociclista ficou ferido ontem ao
ser atingido por um veículo que fugiu
sem prestar socorro. Ademir Pereira de
Souza seguia pela Avenida Tancredo
Neves quando, próximo ao viaduto que
dá acesso à BR-277, foi atingido pelo
carro. Ao ver a cena, populares
acionaram o Siate. Por sorte, Ademir
apresentava somente um corte no
cotovelo esquerdo e luxação em ombro
e clavícula. Ele foi levado a UPA Veneza.

Papai Noel sem teto
O Natal Encantado 2017 terá
um formato diferenciado e será
mais singelo, com o intuito de ser
mais interativo com o público.
Neste ano as decorações serão
entre as Ruas Antonio Alves Massaneiro e Sete de Setembro, trecho que receberá a Vila do Papai
Noel. O objetivo é que ao acessar
por ambas as entradas, o público
sinta-se chegando à Vila, e ao longo do trecho serão distribuídos os
cenários e a iluminação.

Neste ano, o Papai Noel ficou
“sem teto” e irá atender as crianças em um coreto aberto, para
que ele fique mais próximo e
acessível a todos. A tradicional
casa do bom velhinho não será
montada. O Natal Encantado
2017 contará também com a
montagem de um teatro arena
para apresentações culturais.
A decoração irá se estender à
Travessa Padre Champagnat, até a
Biblioteca Pública com cenários

voltados para a criançada. Outros
pontos que receberão a decoração
são o Paço Municipal, Praça Wilson
Joffre e o Lago Municipal.
A aber tura está prevista para
o domingo, 25 de novembro, com
a chegada do Papai Noel. Todos
os custos ficarão a cargo da Prefeitura e o valor deve ficar na
casa dos R$ 350 mil a R$ 400
mil. A prefeitura já está com todas as licitações encaminhadas
para o setor de compras.
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MUNICPAL:
O
Procuradoria vai
mudar de endereço
 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Fábio Donegá

secretário de
Assuntos
Jurídicos da
Prefeitura de
Cascavel, Luciano Braga
Côrtes, que assumiu o
cargo em janeiro deste
ano, divulgou o novo
endereço da pasta assim
que for transformada em
Procuradoria Jurídica. A
nova sede será na Rua
Juscelino Kubistchek, no
imóvel onde funcionava o
Fórum Eleitoral.

3NOMENCLATURA

“A mudança de nomenclatura da secretaria para Procuradoria Jurídica deixa
as funções praticamente as mesmas. Mas, o nome ‘secretaria’ não é adequado aos advogados públicos, que são procuradores e estão ligados a uma procuradoria, que tem autonomia. Essa autonomia nos deixa mais tranquilos e é
o nome mais correto para a função que se exerce”.

3PRAZOS

Ainda não há data para ocorrer a mudança da nomenclatura. Sobre isso,
Côrtes diz que ‘o processo feito desde o início do ano, que vai alterar a
lei, também modifica o plano de cargos e salários da prefeitura. Para que
isso ocorra efetivamente, aguardamos a reforma administrativa que o
prefeito Leonaldo Paranhos vai fazer.
Nessa reforma a mudança está prevista. Então feito isso, finalizaremos
o anteprojeto de lei que estamos
fazendo, para daí sim, mandar
à Câmara de Vereadores
para aprovação”.

“Não acredito em
nenhum
envolvimento de
servidores em
nenhuma fraude”,
diz CORTES sobre
contrato do lixo em
Cascavel

3NOVA SEDE

“O prédio do antigo Fórum Eleitoral [na
Rua Juscelino Kubistchek] será a nova
sede da Procuradoria Jurídica do município. Esse simples gesto do prefeito,
em destinar um imóvel daquela envergadura, demonstra o valor que dá à Procuradoria. A nossa missão é responder
a essa atitude à altura, mostrando que
realmente a confiança é válida”.

3PROCESSOS ZERADOS

“Não há mais nenhum processo represado. Conseguimos zerar essa demanda que dizia respeito também a
um fim de mandato de uma gestão,
de contratos que estavam encerrando ou haviam encerrado”.
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Mortes no trânsito caem 24%
Trinta e oito mortes. Este é o
saldo de óbitos nas ruas e rodovias que cortam Cascavel até ontem. O número é alto, principalmente quando dividimos pelos oito
meses de 2017: são quase cinco
a cada mês. Mas, segundo o balanço diário feito pelo Hoje News,
que contabiliza as mortes no perímetro urbano e estradas da cidade, houve queda no comparativo
com o mesmo período do ano passado: 24%. De 1º de janeiro até o
dia 31 de agosto de 2016 foram
registradas 50 mortes.
Dentre os óbitos contabilizados
em Cascavel este ano, a grande
maioria é de atropelamentos, que
correspondem a mais de 42% do
total. As duas últimas vítimas deste tipo de acidente foram Avelino
Cruz de Oliveira, de 70 anos, e José
Augusto Moraes, de 36, ambas
ocorridas na sexta-feira (25).
Avelino descia de um ônibus na
BR-277, próximo a Ferroeste e, ao
atravessar a rodovia para comprar
ração, foi atingido por um caminhão, que fugiu sem prestar socorro. Já José estava na marginal da

METADE DOS ÓBITOS aconteceram nas rodovias que cortam Cascavel
mesma rodovia, próximo ao Lago
Municipal, quando foi atingido por
uma motocicleta. José morreu na
hora e o motociclista, de 25 anos,
teve ferimentos moderados e precisou ser levado a UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) Veneza.

TIPOS

Além das mortes por atropelamento,
16 das 38 contabilizadas até ontem,
os óbitos por acidente do tipo auto X
moto estão na segunda colocação com
o maior número de registros. De 1º de
janeiro até agora foram 10 casos. A
última delas foi do entregador dos
 Reportagem: Tissiane Merlak
Correios, Aroldo Alves Pereira. Ele
Foto: Aílton Santos
seguia em uma motocicleta quando,
na BR-277, cerca de cinco
quilômetros do Trevo Cataratas, no
TRECHO
sentido a Curitiba, foi atingido por
Ainda conforme dados do Hoje News, o local onde as mortes ocorreram se dividem
um veículo do IAP (Instituto
exatamente entre o perímetro urbano e rodovias. Foram 19 mortes em BRs ou PRs
Ambiental do Paraná). Aroldo
(incluindo marginais), e outras 19 nas ruas da cidade, seis somente na área central.
chegou a ser socorrido pelo Siate,
mas morreu a caminho do hospital

3NOMEAÇÕES

EM NÚMEROS

“A nomeação de duas diretoras, uma
geral e outra do departamento de licitação, colaborou [para zerar os processos], aliás foi fundamental para
que o trabalho pudesse fluir”.

3EM CINCO DIAS

“Hoje, o tempo de parecer de processo de licitação é de cinco dias, às vezes três. Nossas licitações estão todas em dia”.

25

Mortes por atropelamento representam mais de 42% do total

Acidente
Atropelamento
Auto X Moto
Capotamento
Moto X Caminhão
Auto X Ônibus
Auto X Auto
Auto X Caminhão
Bicicleta X Ônibus

Óbitos
16
10
4
3
2
1
1
1

24

POLÍCIA

HOJE NEWS, 28 DE AGOSTO DE 2017

“Mui amigos”

“Não há mais nenhum
processo represado”

3INFORMATIZAÇÃO

MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS fizeram buscas por mais de 40 minutos até encontrar o corpo
Nilson Oliveira Fonseca, de 42
anos, foi deixado para trás por supostos amigos no início da tarde de
sábado. Nilson estava acampando
em um lago no Reassentamento
São Francisco quando ‘resolveu’
atravessá-lo a nado.
Porém, sem preparo físico e
conhecimento para tal feito, ele
acabou submergindo na par te
mais funda do local. Uma criança, que estava no local com os
pais viu o momento que o homem
desapareceu.
Por se tratar de uma criança,
populares demoraram alguns minutos para acreditar que Nilson
havia se afogado. E os ‘amigos’
que estavam com ele não se manifestaram. Enquanto outras pes-

soas ligavam para o Corpo de
Bombeiros, eles arrumavam as
coisas para partir.
Como o lago é distante do centro, as equipes de socorro, composta por mergulhadores, médico de
plantão e oficial de área, demoraram cerca de 20 minutos para chegar. As buscas aquáticas demoraram mais de 40 minutos para localizar o corpo de Nilson.
Neste momento os homens
que estavam com ele saíram, deixando-o para trás, sem identificálo ou prestar qualquer outro tipo
de auxílio.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá

CRIANÇA INCONSCIENTE

Uma menina de apenas três anos ficou inconsciente por alguns minutos ao
sofrer uma queda na tarde de ontem em Cascavel. Ela brincava no parquinho
do Parque Vitória quando, ao subir no escorregador, acabou se
desequilibrando e caiu de cabeça no chão. Como a menina ficou
desacordada, além dos socorristas do Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma e Emergência) o médico de plantão foi acionado
até o local. Quando os militares chegaram ao parque, a menina já havia
recuperado a consciência mas estava bastante chorosa. Por precaução, como
ela bateu fortemente a cabeça e ficou desacordada alguns minutos, o médico Nilson Oliveira Fonseca tentou atravessar um
lago e acabou submergindo
encaminhou a menina até o Hospital Universitário de Cascavel.
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“Infelizmente, nem todos os processos administrativos da prefeitura são
informatizados. As licitações são feitas fisicamente. Precisamos adaptar
o sistema público para que comporte isso [a informatização], e a partir
do momento que a prefeitura conseguir aderir totalmente aos processos
eletrônicos, o protocolo de envio,
sem dúvida, vai trazer mais celeridade às decisões e respostas”.

3ESTÁDIO

Sobre o relatório do Estádio Olímpico,
em Cascavel, Côrtes pouco comentou.
Segundo ele, “as informações pedidas
à prefeitura foram respondidas”. Todas
elas eram referentes a questões e problemas técnicos e “respondemos de
forma técnica”. O relatório não foi detalhado pelo advogado.

Até agora vieram
da Câmara de
Vereadores
aproximadamente
700 requerimentos

3CONTRATO DO LIXO

“É preciso tratar [o contrato do lixo]
com muita responsabilidade. A administração pública tem uma preocupação grande com isso, principalmente por sua repercussão negativa. Porém, o prefeito entendeu que para o bem da administração, não podemos tomar nenhuma
atitude radical, sob pena de punir
o próprio município, pois todas as
ações que tentaram impedir esse
processo de licitação, algumas com
liminares cassadas pelo Tribunal
de Justiça, seria um risco muito
grande tentar uma revisão desse
contrato, isso seria uma atitude
precipitada e com prejuízos muito
grandes”.

3DECISÃO DO MP

“A temperança foi a virtude a ser
exercida pela administração quanto
ao contrato do lixo, que está sendo
fiscalizado, sem nenhum exagero
cometido. Vamos aguardar a decisão
do Ministério Público, que pretende, no final, a rescisão do contrato.
Se isso ocorrer, o município cumprirá a decisão”.
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3SERVIDORES DENUNCIADOS

“Em relação aos servidores que estão envolvidos, segundo o MP,
também é algo a ser analisado com
muito cuidado. No meu ponto de
vista, não acredito em envolvimento de servidores em nenhuma fraude, em nenhum direcionamento
neste tipo de contrato”.

3REQUERIMENTOS

“O Legislativo tem sido bastante ativo neste início de mandato, encaminhando muitos requerimentos. A
prefeitura tem atendido todos na
medida do possível. Até agora vieram da Câmara de Vereadores aproximadamente 700 requerimentos.
Alguns poderiam ser evitados, pois
se os vereadores nos procurassem
aqui com essas informações, com
certeza teriam acesso a elas”.

3ESTRUTURA

“O principal desafio no momento
é estruturar a secretaria e torná-la
Procuradoria Jurídica. Se possível
ainda equipá-la melhor, adquirir
novos computadores que vão dar
melhor condição de trabalho aos
servidores e uma distribuição mais
justa de trabalho”.

3SATISFEITO

“Estou satisfeito com o resultado
que os advogados do Município
têm dado a essa gestão. A intenção aqui é procurar melhorar o trabalho de todos”.
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Um homem de 38 anos, identificado como Ivan Soares, precisou
ser atendido pelo Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência). Segundo populares, ele cortava lenha com um
machado e uma marreta em casa,
na Rua Apinajés, no Bairro Santa
Cruz, quando um pedaço de madeira atingiu seu braço. Com ferimentos leves, Ivan não precisou ser
encaminhado a unidade hospitalar.

Adelino quer o retorno da
POLÍCIA MILITAR aos
distritos de Cascavel

Segurança nos distritos
Os sete distritos de Cascavel
possuem duas residências – 14
no total – destinadas a policiais
militares, mas que estão sem uso.
Até 2010, havia policiais que moravam no interior, mas o programa foi deixado de lado e hoje a
segurança nos distritos é feita pela
Patrulha Rural. O deputado Adelino Ribeiro (PSL) promete usar sua
força política para fazer a polícia
retornar aos distritos.
Para Adelino, a retórica de falta de efetivo não é desculpa. Ele
destaca que não há necessidade de que as duas casas dos distritos sejam ocupadas por policiais militares, sugere que uma
sir va de moradia, mas defende

a presença de viatura diariamente nos distritos.
“A Patrulha Rural faz um bom trabalho, tem armamento pesado,
mas ela vai lá quando o fato já aconteceu”, observa. Para ele, a sociedade precisa recuperar a sensação
de segurança e isso só é possível
com policiais nas ruas. “Já tivemos
uma conversa muito firme com o
comandante Lee (Washington Lee
Abe, do 5º CRPM), uma conversa
franca com o Sexto Batalhão e também com o comandante-geral, o
Tortato (Maurício Tortato)”.

UPS
Apesar de o Governo do Paraná já ter
desistido da ampliação do projeto, o
parlamentar quer a instalação da terceira
Unidade Paraná Seguro (UPS), na região
do Bairro Santa Cruz. Adelino afirma que
os resultados obtidos com a instalação da
segunda unidade, na região sul da
cidade, mostrou que esse tipo de
policiamento traz resultados. “É a polícia
mais próxima dando a segurança que o
cidadão precisa”, declara.
Nos meses de setembro e outubro ele
pretende visitar 500 estabelecimentos
comerciais em bairros da região do Santa
Cruz para discutir com a comunidade a
instalação da nova unidade. “A UPS só
funciona quando a comunidade participa.
Ela tem que dar ideias”, afirma.
Adelino disse que pretende trazer o povo
para dentro do projeto e fazer com que a
terceira unidade se transforme em realidade.
Para ele, o fato de ter um comando
dentro da unidade e policiais fixos na
região, faz com que a comunidade
confie e auxilie a polícia.

Jovens filmam
esfaqueamento
Duas mulheres foram presas
ontem acusadas de agredir e esfaquear Vanessa Pires Pereira, de 26
anos, na Rua Tapajós, no bairro
Santa Cruz. De acordo com informações da Policia, Vanessa estava em
casa dormindo quando as agressoras, acompanhadas de um homem,
invadiram a casa dela, na Rua Carimãs. Enquanto as duas mulheres
detidas praticavam as agressões e
esfaqueavam Vanessa, um homem
usava um aparelho celular para filmar todo o crime.
Com contusões na cabeça, nas
costelas, fratura no punho e cortes
nos braços, Vanessa conseguiu
correr e pedir socorro de populares.

MENINA de 16 anos foi
agredida com chutes, socos
e golpes de facão

O Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência) prestou os primeiros socorros e encaminharam ela para a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Veneza.
Presas, as autoras dos golpes
disseram à polícia que a agressão
aconteceu porque Vanessa há
quase um ano, saiu com o marido de uma delas, em Florianópolis (SC). As duas mulheres têm
passagens por tráfico de drogas
e foram encaminhadas à 15ª SDP
(Subdivisão Policial).
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

60
47
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

863
2.668
294
3.237

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.805
1.661
144
38

No Brazmadeira

Já na tarde de sábado, uma
adolescente de 16 anos foi agredida
com um facão na Rua Adolfo Garcia,
no Bairro Brazmadeira. Segundo
informações da polícia, a menor e outra
mulher estavam na rua e, em
determinado momento, acabaram se
desentendendo. Houve troca de socos
e ponta pés e a maior pegou um
facão e desferiu alguns golpes
contra a menina.
Ferida, ela conseguiu pedir ajuda em
uma residência. Socorristas do Siate
(Serviço Integrado de Atendimento ao
Trauma e Emergência) foram acionados
e encaminharam a menina até a UPA
Brasília. Ela estava com ferimentos no
ombro e na mão, além de lesões
superficiais pelo corpo.

22

HOJE NEWS

HOJE NEWS, 28 DE AGOSTO DE 2017

LOCAL

CASCAVEL, 28 DE AGOSTO DE 2017

11

FÁBIO DONEGÁ

O fim dos postes
na Avenida Brasil

PREFEITURA INSTALA postes de iluminação pública na Avenida Brasil, em substiuição aos anteriores
Os postes de energia elétrica
começam a desaparecer da Avenida Brasil, no trecho entre as ruas
Sete de Setembro e Antonio Alves
Massaneiro, incluindo a Travessa
Padre Champagnat. Ontem, em pleno domingo, equipes da Secretaria
de Obras Públicas (Sesop) instalaram os últimos postes para a iluminação pública. Os velhos postes de
concreto, que levavam toda a fiação
elétrica e cabos telefônicos serão
retirados nesta semana. A partir de
agora, toda a distribuição de energia passa a ser subterrânea na região central da Avenida Brasil.
O prefeito Leonaldo Paranhos
acompanhou parte da instalação
dos trabalhos na tarde de ontem,
quando, foram colocados 48 postes de iluminação. Ele disse que
o serviço estava previsto no contrato da empresa que venceu a licitação para a execução da obra,
mas a prefeitura decidiu rever a
questão contratual e assumiu a

instalação dos postes que agora
terão apenas a função de iluminar
a nova avenida.
De acordo com a Copel (Companhia Paranaense de Energia), o investimento por parte da empresa é
R$ 2,2 na implantação da rede elétrica subterrânea. Em um trecho de
900 metros, a obra já eliminou os
velhos postes que passam a ser retirados a partir de hoje.

O projeto faz parte das obras do
PDI (Plano de Desenvolvimento Integrado), o maior investimento em
mobilidade urbana que Cascavel já
teve. As obras são financiadas pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O município optou por
executar as obras mediante licitação e contratação de empresa especializada para, ao final, incorporá-las ao sistema da Copel.

Energia para uma década
Os dutos e caixas de passagem dos cabos da rede de alta
tensão (13,8 mil volts) foram enterrados no leito ao longo da
Avenida Brasil, a uma profundidade média de 80 cm. A segunda
foi o enterramento da rede de baixa tensão (127 e 220 volts) ao
longo das calçadas nos dois sentidos da via. Agora, foi a vez de a
fiação aérea ser retirada, o que trouxe um novo aspecto visual
para a região central. As 820 residências e estabelecimentos
comerciais da área abrangida pela nova rede serão abastecidos por oito transformadores confinados em cabines protegidas e instaladas no solo – quatro de 300 kVA (quilovoltsampere) e quatro de 500 kVA, potência suficiente para atender
à demanda projetada para os próximos dez anos.

12

LOCAL

HOJE NEWS, 28 DE AGOSTO DE 2017

SOCIAL

CASCAVEL, 28 DE AGOSTO DE 2017

21

FOTOS: FABIO DONEGÁ

Cinco anos
Dia 22 de setembro, às 20h, no Tuiuti Esporte Clube, tem
o jantar de aniversário para comemorar mais um ano da
Associação Cascavel Rosa. A animação será por conta da
banda Sandokan, Buffet Paris. Informações pelo e-mail:
cascavelrosa@hotmail.com.

gente@jhoje.com.br

Resistindo
ao tempo:
Filme forte
A série de reportagens do Hoje
News continua trazendo relatos de
profissões e empresas que se
mantém firmes e fortes, praticamente iguais desde a fundação,
sem muita preocupação com os
avanços tecnológicos. Entre elas,
estão as videolocadoras. As TVs a
cabo foram os primeiros vilões da
concorrência do segmento e hoje
a Netlix e a própria internet.
Uma das poucas locadoras que
conseguiram sobreviver ao tempo
em Cascavel é a “Casablanca”, que
iniciou os trabalhos no início da
década de 1990.A locadora foi uma
das primeiras do Paraná a conse-

guir certificação de trabalho exclusivo com filmes originais.
Assis Ricardo, proprietário do
estabelecimento, conta que na época esse tipo de comércio era promissor, por mais que em meados
de 1994 o país passou por uma
grande crise. “Quem passou por
aquela crise, posteriormente conseguiu se manter no mercado” diz.
Ele ainda lembra que nesse período mantinha sociedade que se estendeu até por volta do período
2005/2007 e a sua loja era ao lado
da Praça Wilson Joffre, no Centro.
Hoje a locadora é situada na Avenida Brasil, no Bairro São Cristóvão.

Marizete Rodrigues, Anderson Gehlen, Lavinia Gehlen, Tathy Gehlen e Eduardo Augusto, by Vitor Pinheiro

Agende-se

Clientes
antigos
Ainda hoje recebe clientes que
estão registrados no sistema
desde 1990 e são fiéis às locações.
“Hoje nos meios como a Netflix,
são produtos previamente
selecionados em uma
programação estabelecida pela
empresa, já nós, na locadora, os
clientes vem com o filme em mente
e levam o que realmente querem”
diz ele. Em média, a locadora
recebe os filmes de quatro a oito
semanas após o lançamento nas
telas dos cinemas.

No Brasil há muita
carência de legislação
e fiscalização,
principalmente
com a internet

O professor Mario Sérgio
Cortella estará em Cascavel
dia 25 de setembro para
proferir palestra com o
tema: “Qual é a tua obra”?
O evento será no Tuiuti
Esporte Clube, às 19h30. Os
ingressos custam R$ 20 e
podem ser adquiridos no
Sicredi. A renda será
revertida para entidades
assistenciais.

SECOM

Prevenir é
o melhor remédio
Dia 30 de agosto é o Dia
Nacional da Prevenção de
Acidentes com Crianças e
Adolescentes.
Segundo dados do Ministério
da Saúde, os acidentes
domésticos são a principal
causa de internamentos e
mortes de crianças com mais
de 1 ano no Brasil.
FÁBIO DONEGÁ

Prefeito Leonaldo Paranhos, durante a 3ª edição do Corra e
APAExone-se, evento em comemoração à Semana Nacional
da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

Cidades Resilientes
Nos dias 30 e 31 de agosto de 2017, o Teatro Municipal de
Cascavel será palco do II Seminário Técnico Científico de
Prevenção e Proteção a Desastres, com a presença de
renomados palestrantes.
O evento é aberto a todos os interessados.

Equipe de voluntários durante o grande evento do McDia Feliz 2017
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MERCADO EM EXTINÇÃO?
Em Cascavel não é difícil ver várias locadoras se desfazendo do
estoque de DVD’s e realizando o chamado “loque e não devolva”, para
conseguir algum lucro com as peças que antes percorriam vários lares.
Poucas resistem às mudanças, mas quem é referência no assunto
ainda atraí muita gente. Assis diz que, em média, por bimestre ainda
cadastra de 80 a 90 clientes. A distribuidora “Wmix” é uma das únicas
no mercado nacional de filmes para locadoras e responsável por aproximadamente 99% das empresas produtoras de filmes, seja nacional
como interacional, exemplos são a Sony e Universal. O representante
da “Wmix”, Antonio Tofalini, conta que “os lançamentos saem em sua
maior parte nas locadoras, dificilmente se encontra na Netflix filmes
novos, a não ser que ela faça algum acordo para adquirir o produto,
mas hoje ela tem de 5% a 10% do conteúdo de uma locadora” diz.

Mercado ingrato

Resistindo
ao tempo:
Filme forte
A série de reportagens do Hoje
News continua trazendo relatos de
profissões e empresas que se
mantém firmes e fortes, praticamente iguais desde a fundação,
sem muita preocupação com os
avanços tecnológicos. Entre elas,
estão as videolocadoras. As TVs a
cabo foram os primeiros vilões da
concorrência do segmento e hoje
a Netlix e a própria internet.
Uma das poucas locadoras que
conseguiram sobreviver ao tempo
em Cascavel é a “Casablanca”, que
iniciou os trabalhos no início da
década de 1990.A locadora foi uma
das primeiras do Paraná a conse-

guir certificação de trabalho exclusivo com filmes originais.
Assis Ricardo, proprietário do
estabelecimento, conta que na época esse tipo de comércio era promissor, por mais que em meados
de 1994 o país passou por uma
grande crise. “Quem passou por
aquela crise, posteriormente conseguiu se manter no mercado” diz.
Ele ainda lembra que nesse período mantinha sociedade que se estendeu até por volta do período
2005/2007 e a sua loja era ao lado
da Praça Wilson Joffre, no Centro.
Hoje a locadora é situada na Avenida Brasil, no Bairro São Cristóvão.

Clientes
antigos
Ainda hoje recebe clientes que
estão registrados no sistema
desde 1990 e são fiéis às locações.
“Hoje nos meios como a Netflix,
são produtos previamente
selecionados em uma
programação estabelecida pela
empresa, já nós, na locadora, os
clientes vem com o filme em mente
e levam o que realmente querem”
diz ele. Em média, a locadora
recebe os filmes de quatro a oito
semanas após o lançamento nas
telas dos cinemas.

No Brasil há muita
carência de legislação
e fiscalização,
principalmente
com a internet

A pirataria, tanto física como
digital, acaba incomodando os
trabalhos no ramo. Na internet,
inúmeras pessoas criam canais no
Youtube e postam, sem autorização
e infringindo a legislação, filmes
completos. “No Brasil há muita
carência de legislação e fiscalização,
principalmente com a internet. Na
Alemanha, por exemplo, um jovem
foi preso por baixar sem autorização
capítulos de uma serie famosa”
exemplifica Assis.

Vários cascavelenses procuram a
locadora em BUSCA DE
FILMES que ainda não
chegaram à TV a cabo ou Netflix

“Um dos nossos
principais concorrentes
é a pirataria digital e
física, os outros casos
é mercado.”
Antonio Tofaline,
representante “Wmix”

Pornô em baixa
A área pornográfica também hoje é vitima da internet e está acabando aos
poucos o interesse na locação desse segmento nas locadoras devido à
facilidade de acesso da população na web. “Antes as pessoas por mais
que disfarçadas, devido ao preconceito existente na época, locavam esses
filmes pornôs, mais hoje é pouca a saída desse segmento” diz Assis.

A tualização
Hoje a Casablanca trabalha com Blu-Ray, DVD’s,
videogames em praticamente
todos os segmentos e ainda
oferece brindes a clientes que
gastem a partir de um valor
predeterminado para continuar cativando os responsáveis
de tanto sucesso da loja hoje.
A modernidade, no entanto,
faz parte do segmento. Os
clientes podem locar pelas
redes sociais para depois
buscar na loja.
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Forte esquema
de segurança
A primeira semana de
atividades na nova sede da
Justiça Federal de Cascavel,
na Avenida Tancredo Neves,
será marcada por uma audiência que exigirá um esquema especial e reforçado
de segurança em um momento em que agentes da
segurança pública estão em
alerta máximo com a determinação do PCC (Primeiro
Comando da Capital) de que
alguns deles serão assassinados.
A determinação para as
mortes, o “salve” na gíria
popular, determina o assassinato de um delegado federal, de um juiz federal, de
um procurador da República e de quatro agentes penitenciários. As mortes seriam para marcar os 24
anos do PCC, “celebrados”
no dia 31 de agosto.
Ocorre que na sexta-feira, dia 1º de setembro, ao
menos oito testemunhas
de acusação devem ser ouvidas no processo que investiga o homicídio do
agente penitenciária federal Alex Belarmino que ministrava um curso no Presídio de Segurança Máxima
de Catanduvas e foi morto numa emboscada em
Cascavel no dia 2 de setembro do ano passado, ou
seja, há um ano.

ALEX BELARMINO foi morto a tiros no
dia 2 de setembro do ano passado numa
emboscada

A morte
Alex Belarmino era de Brasília e
ministrava um curso de tiro para os
agentes federais de Catanduvas.
Nos dias em que esteve na região,
foi monitorado e os assassinos
sabiam dos horários e locais por
onde ele passava. Foi numa
emboscada, na Região do Lago em
Cascavel, que ele foi morto a tiros.
Os assassinos foram presos meses
depois e as investigações
comprovaram que ele morreu por
ser agente da segurança pública
federal e que a morte foi
determinada pelo PCC.

CASCAVEL, 28 DE AGOSTO DE 2017

Calendario

2017

AGOSTO

31

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

Dia da Nutricionista

Os nutricionistas têm a função de orientar seus pacientes a comer
bem! Cereais, frutas, vegetais e alimentos ricos em fibra são alguns
itens do cardápio para ter uma alimentação saudável. Nada de
alimentos gordurosos, frituras e muitos doces. Tudo deve ser
controlado e nunca consumido em exagero, para, assim, não
termos nossa saúde prejudicada. Ninguém gosta de ficar doente,
não é mesmo? Um viva a todos os nutricionistas do mundo!

28

Dia dos Bancários
Dia da Avicultura

29

Dia Nacional de Combate
ao Fumo

fonte:www.smartkids.com.br/datas-comemorativas/

SHOPPING JL
 Annabelle 2 - A Criação do Mal
Sala 1: Qui a Qua 14h30 - 17h (Dublado)
Sala 1: Qui a Qua 19h10 - 21h20 (Legendado)
 Planeta dos Macacos: A Guerra
Sala 2: Qui a Qua 14h20 - 21h30 (Dublado-3D)
 Em Ritmo de Fuga
Sala 2: Qui a Qua 17h10 (Dublado)
Sala 2: Qui a Qua 19h20 (Legendado)
 A Torre Negra
Sala 3: Qui a Qua 14h, 15h50, 17h40
(Dublado)
Sala 3: Qui a Qua 19h30 - 21h20 (Legendado)
VANDRÉ DUBIELA

E ncomendado
O crime, segundo as investigações, teria sido encomendado pelo PCC
e não foi um ato isolado. Após o assassinato de Belarmino, a psicóloga
Melissa Almeida, que também atuava em Catanduvas, foi morta no dia
25 de maio passado, também em Cascavel no condomínio onde morava.
A audiência desta sexta-feira promete ser em alerta constante e se
cogita, inclusive, fazer o patrulhamento no entorno do fórum com o uso
de helicóptero além de dezenas de homens em terra. A oitiva das testemunhas promete se estender por todo o dia.

 Bingo: O Rei das Manhãs
Sala 4: Qui a Qua 14h20, 16h40, 19h, 21h20
SHOPPING WEST SIDE
Bingo - O Rei das Manhãs
Sala 1: Qui a Qua 17h40
Sala 3: Qui a Qua 14h15 - 19h20 - 21h45
 A Torre Negra
Sala 2: Qui a Qua 14h10 - 16h10 - 18h10 - 22h10
Sala 2: Qui a Qua 20h10 (Legendado)
 Planeta dos Macacos - A Guerra
Sala 3: Qui a Qua 16h30

SOLUÇÃO ANTERIOR

19

18

VARIEDADES

HOJE NEWS, 28 DE AGOSTO DE 2017

N o velas

LOCAL

15

AÍLTON SANTOS

DIVULGAÇÃO

Nabucodonosor
é apresentado
aos netos

RECORD zO
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RICO E LÁZARO

Amitis, Evil e Daniel se surpreendem ao verem o rei sair da
floresta como uma pessoa normal, sem aparência de animal. Joana, sete anos mais velha, conversa com Dana sobre o relacionamento de Zac e Malca. Em Meroé, o príncipe Aksumai está prestes
a morrer e deixa toda a herança para Asher. Nebuzaradã e Sammu-Ramat brincam com o filho Labash-Marduk. Malca lamenta a
perda de mais uma gravidez. Hambi, filho de Shamir e Samira, e
Hampa, filho de Talita e Tamir, fazem bagunça pela casa. Zac lamenta mais uma gravidez perdida de Malca. Ravina diz que Fassur está livre da condição de servo. Elga cobra o casamento. Casado com Darice, Zabaia reclama da nova esposa. Matias continua
jogando. Nabucodonosor é apresentado aos netos. Daniel diz que
o rei fará um pronunciamento.
• REDE GLOBO
MALHACAO
Keyla diz a Tato que Deco quer registrar Tonico em seu nome. Benê pede
Guto em namoro, e o menino afirma que
é apenas seu professor de piano. Guto
não gosta quando Samantha, MB e
Felipe zombam de Benê. Anderson não
aceita se encontrar com Tina. Das Dores incentiva Ellen a namorar Fio. Keyla
e Roney lamentam a partida de Josefina, Benê e Julinho para casa.
PEGA PEGA
Arlete conta a Júlio que participou
de um crime para salvar sua vida e a de
suas tias, e afirma ao filho que ambos
erraram por amor. Agnaldo conta a Sandra Helena que colocou o dinheiro roubado no teto do elevador do hotel. Sabine diz a Malagueta que oferecerá dinheiro para Cristóvão desistir de Dom.
Cristóvão se recusa a aceitar o dinheiro
de Sabine. Júlio começa a trabalhar no
quiosque do Rômulo.
A FORÇA DO QUERER
Joyce acredita que Eugênio ainda está envolvido com Irene. Simone

conta a Ivana que Joyce a convocou
para a reunião familiar pedida pela
prima. Na clínica de reabilitação, Silvana não se reconhece como viciada
em jogo. A polícia interroga Bibi sobre o paradeiro de Rubinho. Biga compartilha com Nonato suas suspeitas
de que Silvana tenha furtado o talão
de cheques de Dantas.
OS DIAS ERAM ASSIM
Ernesto e Josias chamam a polícia,
e Cátia manda fotografar todo o terreno
de Maricá. Nanda encoraja Kiki a enfrentar Vitor para saber de Alice. Renato percorre clínicas psiquiátricas à procura de Alice. A polícia obriga os agentes de Amaral a iniciarem a escavação,
e Cátia, Gustavo e Ernesto ficam apreensivos. Vitor é grosseiro com Kiki, e
Hugo promete ajudá-la. Amaral conta
para Cora que Vitor está mantendo Alice presa em seu sítio. Vera questiona
Rimena sobre seus sentimentos por
Gustavo. Renato se desespera por não
encontrar Alice. Toni reclama com Maria de sua amizade com Monique. Cora
implora que Vitor liberte Alice. A escavadeira desenterra algo e todos ficam
emocionados. Renato chega ao sítio

de Amaral, junto com Vitor.
• SBT
CARINHA DE ANJO
Padre Fábio de Melo canta a música “Nas Asas do Senhor” em dueto com
a noviça Fabiana durante a gravação de
um videoclipe no colégio das freiras de
Doce Horizonte. Madre Superiora se
emociona e chora ao assistir a tudo do
lado das demais irmãs. Dulce Maria conta para Estefânia que vai pedir para um
padre conversar com Gustavo e para o
outro padre conversar com Cecília para
que os dois se casem. Franciely aparece transformada e com uma postura
impecável para o jantar na casa dos Lários com o Padre Fábio de Melo.
• BAND
MIL E UMA NOITES
Sherazade fica em choque quando
descobre que Onur tem uma filha e fica
brava com Kerem e Bennu por esconderem o segredo. Buket sequestra
Umut. Ali Kemal e Gani tentam encontrar o bebê. Sherazade quer se divorciar
de Onur e encontra Nilufer na casa dele.

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

Início dos trabalhos
A nova sede da Justiça Federal de Cascavel ficou pronta há alguns dias
e na semana passada foi realizada a mudança. Hoje começam os atendimentos na nova sede, localizada na Avenida Tancredo Neves, mas a inauguração será com um ato solene no dia 19 de setembro, às 15h. Segundo a
Justiça Federal do Paraná, ainda não há detalhes sobre a cerimônia nem
quem deverá participar dela. Os convites serão emitidos nesta semana.

Na SEMANA PASSADA
foi feita a mudança e nova
sede da Justiça Federal
começa a funcionar hoje

 Reportagem: Juliet Manfrin

BIENAL 2017
O artista já está de malas prontas e viaja em breve
para Curitiba. Vai participar da montagem da Bienal
2017. A edição deste ano da Bienal de Curitiba
vai homenagear a China, que irá expor obras de
artistas do país em diversos locais da capital.
Cesar terá a oportunidade de montar algumas obras
de artistas famosos daquele país. As peças ficarão
em exposição até fevereiro de 2018.
A mostra, que começa no dia 30 de setembro e
termina em 25 de fevereiro de 2018, ocupará
diversos espaços da cidade. Será a maior exposição
de arte contemporânea chinesa já apresentada na
América Latina.

Parabéns!
Bernadete Antunes P Bernart, Marizete
Pegoraro Beuchlt, Sidney Mendonça Leite
e Vitalino Maffioletti

Provérbio do Dia
Provérbios 8:1- 5

Não clama porventura a sabedoria, e a
inteligência não faz ouvir a sua voz?
No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas
se posta. 3 Do lado das portas da cidade, à entrada da cidade, e à entrada
das portas está gritando: A vós, ó homens, clamo; e a minha voz se dirige
aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência;
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ANJO HEKAMIAH
A pessoa nascida em 28 de agosto, sob
essa influência, tem uma aura natural
de paz. Sua sinceridade é refletida através da nobreza e autoridade da sua
personalidade e prestígio. Fiel a seu juramento, tem caráter franco(a), leal e
bravo(a), suscetível às questões de
honra. É extremamente preocupado(a)
com sua família e seus filhos terão sempre prioridade, mesmo que o casamento tenha acabado. Querido(a) por todos
será sempre respeitado(a) pela
sensibilidade que possui. Viverá
cada minuto de sua vida com
muita ternura, amor, esperança e
desejará para todos uma existência tão digna quanto a sua.

Os astros realçam seu magnetismo,
bom humor e disposição. Você saberá
argumentar e terá facilidade para lidar
com o público. Mas atenção com gente
invejosa à tarde. Cor: verde.
Conte com o apoio da Lua, que circula
em sua Casa do Dinheiro, para cuidar
das finanças. Poderá obter bons lucros, ainda mais com produtos de beleza, confecções e artigos de decoração. Cor: marrom.

Libra
Escorpião
Sagitário

Seu jeito confiante e gentil vai estimular
o convívio com parentes. Bom dia para
cuidar dos interesses financeiros e reforçar o orçamento familiar. Cor: cinza.

Pegue firme em suas tarefas com a confiança característica do seu signo. Objetivos importantes podem ser alcançados neste dia. Seu astral receptivo
vai facilitar o entrosamento com as pessoas. Cor: roxo.

Capricórnio

O trabalho vai fluir bem, ainda mais se
apostar em seu otimismo e criatividade. Você vai contagiar os colegas com
seu pique e poder de convencimento.
Cor: azul.

Júpiter vai mandar ótimas vibrações
para a sua vida profissional e incentivará você a ousar em suas atividades.
Mesmo que sinta vontade de trabalhar
isoladamente, vai mostrar do que é
capaz. Cor: roxo.

Boas estratégias podem favorecer a
carreira e até seus interesses financeiros. Impor vontades ou forçar a barra
para que aceitem suas opiniões pode
atrapalhar suas relações e seu progresso. Cor: pink.

Aquário

Áries

Aproveite para mostrar seus dons, focar no serviço e terminar tudo o que
estiver em andamento. Seu bom gosto
estará em evidência – momento indicado para cuidar do visual e deixar
sua casa mais bonita. Cor: vinho.

Explore seus pontos fortes no trabalho
e verá como tudo deslancha bem. Além
de contar com sua diplomacia, terá
muita habilidade para lidar com as pessoas. Projetos novos vão receber bons
estímulos. Cor: branco.

Terá mais vontade de investir em novas experiências. Você contará com o
apoio de parceiros de trabalho e pessoas do seu convívio para realizar ideais. Cor: laranja.

Peixes

é montador oficial das
Bienais de Curitiba. Este
ano, vai montar as obras de
artistas famosos da China,
país homenageado

Touro
CÉSAR FERREIRA

Você vai atingir seus objetivos com facilidade se apostar em parcerias com
colegas. Agir em equipe será a melhor
opção no trabalho. Lua e Júpiter vão
revelar seu bom humor, carisma e cordialidade. Cor: branco.

Gêmeos

horóscopo

Câncer

B

ike, bicicleta, magrela..... Não importa.
Para o artista plástico César Ferreira, ela
só tem um nome. Arte!
As bicicletas têm um significado muito importante na vida do artista que vem desde a
época em que ele era velocista. Quando parou de
correr, trocou as pistas pela arte. Há mais de 20
anos ele transforma sucatas em belas obras e seu
tema preferido são as bicicletas.
“Minhas obras remetem ao fato de ir e vir. Pedalar é meu universo desde a infância, diz, César.”
Natural de Pitanga, ele mora em Cascavel há
mais de 25 anos. Coleciona vários
prêmios de impor tantes salões
brasileiros e teve suas obras
expostas internacionalmente
no Centro Cultural Mansana
de La Rivera, em Assunção,
no Paraguai e ainda em Paris, na França.
César é montador oficial das Bienais de Curitiba
e cita uma passagem muito especial de sua carreira.
Durante a Bienal de 2013 ele
par ticipou da montagem da
obra do famoso artista plástico Ai
Weiwei, da China, que também tem o
tema bicicleta em suas obras.
César ficou quase trinta dias dentro do Museu
Oscar Niemeyer, devido à complexidade da obra
do artista chinês, composta por 48 bicicletas e
sete metros de altura. As 48 bicicletas foram presas uma a outra, ligadas por alguns cabos de aço.
Paralelo à Bienal 2017, o artista vai expor suas
obras no Museu Alfredo Anderson, em Curitiba. As
obras poderão ser visitadas pelo público até fevereiro do ano que vem.
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Mudanças podem marcar presença no
trabalho, mas Lua e Júpiter garantem
que serão positivas. Encare desafios e
explore seu pique para mergulhar nas
atividades que instigam você a se aperfeiçoar. Cor: vinho.
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Nabucodonosor
é apresentado
aos netos
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RICO E LÁZARO

Amitis, Evil e Daniel se surpreendem ao verem o rei sair da
floresta como uma pessoa normal, sem aparência de animal. Joana, sete anos mais velha, conversa com Dana sobre o relacionamento de Zac e Malca. Em Meroé, o príncipe Aksumai está prestes
a morrer e deixa toda a herança para Asher. Nebuzaradã e Sammu-Ramat brincam com o filho Labash-Marduk. Malca lamenta a
perda de mais uma gravidez. Hambi, filho de Shamir e Samira, e
Hampa, filho de Talita e Tamir, fazem bagunça pela casa. Zac lamenta mais uma gravidez perdida de Malca. Ravina diz que Fassur está livre da condição de servo. Elga cobra o casamento. Casado com Darice, Zabaia reclama da nova esposa. Matias continua
jogando. Nabucodonosor é apresentado aos netos. Daniel diz que
o rei fará um pronunciamento.
• REDE GLOBO
MALHACAO
Keyla diz a Tato que Deco quer registrar Tonico em seu nome. Benê pede
Guto em namoro, e o menino afirma que
é apenas seu professor de piano. Guto
não gosta quando Samantha, MB e
Felipe zombam de Benê. Anderson não
aceita se encontrar com Tina. Das Dores incentiva Ellen a namorar Fio. Keyla
e Roney lamentam a partida de Josefina, Benê e Julinho para casa.
PEGA PEGA
Arlete conta a Júlio que participou
de um crime para salvar sua vida e a de
suas tias, e afirma ao filho que ambos
erraram por amor. Agnaldo conta a Sandra Helena que colocou o dinheiro roubado no teto do elevador do hotel. Sabine diz a Malagueta que oferecerá dinheiro para Cristóvão desistir de Dom.
Cristóvão se recusa a aceitar o dinheiro
de Sabine. Júlio começa a trabalhar no
quiosque do Rômulo.
A FORÇA DO QUERER
Joyce acredita que Eugênio ainda está envolvido com Irene. Simone

conta a Ivana que Joyce a convocou
para a reunião familiar pedida pela
prima. Na clínica de reabilitação, Silvana não se reconhece como viciada
em jogo. A polícia interroga Bibi sobre o paradeiro de Rubinho. Biga compartilha com Nonato suas suspeitas
de que Silvana tenha furtado o talão
de cheques de Dantas.
OS DIAS ERAM ASSIM
Ernesto e Josias chamam a polícia,
e Cátia manda fotografar todo o terreno
de Maricá. Nanda encoraja Kiki a enfrentar Vitor para saber de Alice. Renato percorre clínicas psiquiátricas à procura de Alice. A polícia obriga os agentes de Amaral a iniciarem a escavação,
e Cátia, Gustavo e Ernesto ficam apreensivos. Vitor é grosseiro com Kiki, e
Hugo promete ajudá-la. Amaral conta
para Cora que Vitor está mantendo Alice presa em seu sítio. Vera questiona
Rimena sobre seus sentimentos por
Gustavo. Renato se desespera por não
encontrar Alice. Toni reclama com Maria de sua amizade com Monique. Cora
implora que Vitor liberte Alice. A escavadeira desenterra algo e todos ficam
emocionados. Renato chega ao sítio

de Amaral, junto com Vitor.
• SBT
CARINHA DE ANJO
Padre Fábio de Melo canta a música “Nas Asas do Senhor” em dueto com
a noviça Fabiana durante a gravação de
um videoclipe no colégio das freiras de
Doce Horizonte. Madre Superiora se
emociona e chora ao assistir a tudo do
lado das demais irmãs. Dulce Maria conta para Estefânia que vai pedir para um
padre conversar com Gustavo e para o
outro padre conversar com Cecília para
que os dois se casem. Franciely aparece transformada e com uma postura
impecável para o jantar na casa dos Lários com o Padre Fábio de Melo.
• BAND
MIL E UMA NOITES
Sherazade fica em choque quando
descobre que Onur tem uma filha e fica
brava com Kerem e Bennu por esconderem o segredo. Buket sequestra
Umut. Ali Kemal e Gani tentam encontrar o bebê. Sherazade quer se divorciar
de Onur e encontra Nilufer na casa dele.

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

Início dos trabalhos
A nova sede da Justiça Federal de Cascavel ficou pronta há alguns dias
e na semana passada foi realizada a mudança. Hoje começam os atendimentos na nova sede, localizada na Avenida Tancredo Neves, mas a inauguração será com um ato solene no dia 19 de setembro, às 15h. Segundo a
Justiça Federal do Paraná, ainda não há detalhes sobre a cerimônia nem
quem deverá participar dela. Os convites serão emitidos nesta semana.

Na SEMANA PASSADA
foi feita a mudança e nova
sede da Justiça Federal
começa a funcionar hoje

 Reportagem: Juliet Manfrin
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Forte esquema
de segurança
A primeira semana de
atividades na nova sede da
Justiça Federal de Cascavel,
na Avenida Tancredo Neves,
será marcada por uma audiência que exigirá um esquema especial e reforçado
de segurança em um momento em que agentes da
segurança pública estão em
alerta máximo com a determinação do PCC (Primeiro
Comando da Capital) de que
alguns deles serão assassinados.
A determinação para as
mortes, o “salve” na gíria
popular, determina o assassinato de um delegado federal, de um juiz federal, de
um procurador da República e de quatro agentes penitenciários. As mortes seriam para marcar os 24
anos do PCC, “celebrados”
no dia 31 de agosto.
Ocorre que na sexta-feira, dia 1º de setembro, ao
menos oito testemunhas
de acusação devem ser ouvidas no processo que investiga o homicídio do
agente penitenciária federal Alex Belarmino que ministrava um curso no Presídio de Segurança Máxima
de Catanduvas e foi morto numa emboscada em
Cascavel no dia 2 de setembro do ano passado, ou
seja, há um ano.

ALEX BELARMINO foi morto a tiros no
dia 2 de setembro do ano passado numa
emboscada

A morte
Alex Belarmino era de Brasília e
ministrava um curso de tiro para os
agentes federais de Catanduvas.
Nos dias em que esteve na região,
foi monitorado e os assassinos
sabiam dos horários e locais por
onde ele passava. Foi numa
emboscada, na Região do Lago em
Cascavel, que ele foi morto a tiros.
Os assassinos foram presos meses
depois e as investigações
comprovaram que ele morreu por
ser agente da segurança pública
federal e que a morte foi
determinada pelo PCC.
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AGOSTO

31
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PALAVRAS CRUZADAS

Dia da Nutricionista

Os nutricionistas têm a função de orientar seus pacientes a comer
bem! Cereais, frutas, vegetais e alimentos ricos em fibra são alguns
itens do cardápio para ter uma alimentação saudável. Nada de
alimentos gordurosos, frituras e muitos doces. Tudo deve ser
controlado e nunca consumido em exagero, para, assim, não
termos nossa saúde prejudicada. Ninguém gosta de ficar doente,
não é mesmo? Um viva a todos os nutricionistas do mundo!

28

Dia dos Bancários
Dia da Avicultura

29

Dia Nacional de Combate
ao Fumo

fonte:www.smartkids.com.br/datas-comemorativas/

SHOPPING JL
 Annabelle 2 - A Criação do Mal
Sala 1: Qui a Qua 14h30 - 17h (Dublado)
Sala 1: Qui a Qua 19h10 - 21h20 (Legendado)
 Planeta dos Macacos: A Guerra
Sala 2: Qui a Qua 14h20 - 21h30 (Dublado-3D)
 Em Ritmo de Fuga
Sala 2: Qui a Qua 17h10 (Dublado)
Sala 2: Qui a Qua 19h20 (Legendado)
 A Torre Negra
Sala 3: Qui a Qua 14h, 15h50, 17h40
(Dublado)
Sala 3: Qui a Qua 19h30 - 21h20 (Legendado)
VANDRÉ DUBIELA

E ncomendado
O crime, segundo as investigações, teria sido encomendado pelo PCC
e não foi um ato isolado. Após o assassinato de Belarmino, a psicóloga
Melissa Almeida, que também atuava em Catanduvas, foi morta no dia
25 de maio passado, também em Cascavel no condomínio onde morava.
A audiência desta sexta-feira promete ser em alerta constante e se
cogita, inclusive, fazer o patrulhamento no entorno do fórum com o uso
de helicóptero além de dezenas de homens em terra. A oitiva das testemunhas promete se estender por todo o dia.

 Bingo: O Rei das Manhãs
Sala 4: Qui a Qua 14h20, 16h40, 19h, 21h20
SHOPPING WEST SIDE
Bingo - O Rei das Manhãs
Sala 1: Qui a Qua 17h40
Sala 3: Qui a Qua 14h15 - 19h20 - 21h45
 A Torre Negra
Sala 2: Qui a Qua 14h10 - 16h10 - 18h10 - 22h10
Sala 2: Qui a Qua 20h10 (Legendado)
 Planeta dos Macacos - A Guerra
Sala 3: Qui a Qua 16h30

SOLUÇÃO ANTERIOR

19

20

CRIANÇA
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MERCADO EM EXTINÇÃO?
Em Cascavel não é difícil ver várias locadoras se desfazendo do
estoque de DVD’s e realizando o chamado “loque e não devolva”, para
conseguir algum lucro com as peças que antes percorriam vários lares.
Poucas resistem às mudanças, mas quem é referência no assunto
ainda atraí muita gente. Assis diz que, em média, por bimestre ainda
cadastra de 80 a 90 clientes. A distribuidora “Wmix” é uma das únicas
no mercado nacional de filmes para locadoras e responsável por aproximadamente 99% das empresas produtoras de filmes, seja nacional
como interacional, exemplos são a Sony e Universal. O representante
da “Wmix”, Antonio Tofalini, conta que “os lançamentos saem em sua
maior parte nas locadoras, dificilmente se encontra na Netflix filmes
novos, a não ser que ela faça algum acordo para adquirir o produto,
mas hoje ela tem de 5% a 10% do conteúdo de uma locadora” diz.

2 - Qual é a
parte do corpo
que, perdendo
uma letra, fica
leve?
3 - O gafanhoto
traz na frente e
a pulga traz
atrás?

Pudim de banana e chocolate
z
z
z

3 bananas.
4 colheres de creme de leite.
250g de creme de chocolate para
untar.

Preparo:
z Descasque as bananas e, em um
recipiente, triture-as com um garfo.
z Misture o creme de leite com
o creme de chocolate.
z Adicione o purê de banana à
mistura de chocolate.
z Leve à geladeira por uma
hora e depois esta delícia está
prontinha.
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1 - Como dizer
os cinco dias da
semana sem
falar segundafeira, terça-feira,
quarta-feira,
quinta-feira e
sexta-feira?

Os alunos da Escola Plin Plin, em comemoração ao Dia do Soldado
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Os irmãos, Emanuelly e Samuel Henrique Ribeiro de Souza

Dê um colorido especial ao desenho

Faça
você
mesmo!

DIA 31 É O DIA DO NUTRICIONISTA.
Dia 31 é o Dia do Nutricionista. Ele ou ela, é responsável
por cuidar e instruir as pessoas a terem uma alimentação
saudável. Parabéns a todos pelo seu dia.
Encontre os sete erros nas imagens.

RESPOSTA DA CHARADA: 1 - Ontem, antes de ontem, hoje, amanhã e depois de amanhã. 2 - A perna. Se tirar o "r", fica pena. 3 A sílaba ga.

Mercado ingrato
A pirataria, tanto física como
digital, acaba incomodando os
trabalhos no ramo. Na internet,
inúmeras pessoas criam canais no
Youtube e postam, sem autorização
e infringindo a legislação, filmes
completos. “No Brasil há muita
carência de legislação e fiscalização,
principalmente com a internet. Na
Alemanha, por exemplo, um jovem
foi preso por baixar sem autorização
capítulos de uma serie famosa”
exemplifica Assis.

Vários cascavelenses procuram a
locadora em BUSCA DE
FILMES que ainda não
chegaram à TV a cabo ou Netflix

“Um dos nossos
principais concorrentes
é a pirataria digital e
física, os outros casos
é mercado.”
Antonio Tofaline,
representante “Wmix”

Pornô em baixa
A área pornográfica também hoje é vitima da internet e está acabando aos
poucos o interesse na locação desse segmento nas locadoras devido à
facilidade de acesso da população na web. “Antes as pessoas por mais
que disfarçadas, devido ao preconceito existente na época, locavam esses
filmes pornôs, mais hoje é pouca a saída desse segmento” diz Assis.

A tualização
Hoje a Casablanca trabalha com Blu-Ray, DVD’s,
videogames em praticamente
todos os segmentos e ainda
oferece brindes a clientes que
gastem a partir de um valor
predeterminado para continuar cativando os responsáveis
de tanto sucesso da loja hoje.
A modernidade, no entanto,
faz parte do segmento. Os
clientes podem locar pelas
redes sociais para depois
buscar na loja.
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Cinco anos
Dia 22 de setembro, às 20h, no Tuiuti Esporte Clube, tem
o jantar de aniversário para comemorar mais um ano da
Associação Cascavel Rosa. A animação será por conta da
banda Sandokan, Buffet Paris. Informações pelo e-mail:
cascavelrosa@hotmail.com.

gente@jhoje.com.br

Resistindo
ao tempo:
Filme forte
A série de reportagens do Hoje
News continua trazendo relatos de
profissões e empresas que se
mantém firmes e fortes, praticamente iguais desde a fundação,
sem muita preocupação com os
avanços tecnológicos. Entre elas,
estão as videolocadoras. As TVs a
cabo foram os primeiros vilões da
concorrência do segmento e hoje
a Netlix e a própria internet.
Uma das poucas locadoras que
conseguiram sobreviver ao tempo
em Cascavel é a “Casablanca”, que
iniciou os trabalhos no início da
década de 1990.A locadora foi uma
das primeiras do Paraná a conse-

guir certificação de trabalho exclusivo com filmes originais.
Assis Ricardo, proprietário do
estabelecimento, conta que na época esse tipo de comércio era promissor, por mais que em meados
de 1994 o país passou por uma
grande crise. “Quem passou por
aquela crise, posteriormente conseguiu se manter no mercado” diz.
Ele ainda lembra que nesse período mantinha sociedade que se estendeu até por volta do período
2005/2007 e a sua loja era ao lado
da Praça Wilson Joffre, no Centro.
Hoje a locadora é situada na Avenida Brasil, no Bairro São Cristóvão.

Marizete Rodrigues, Anderson Gehlen, Lavinia Gehlen, Tathy Gehlen e Eduardo Augusto, by Vitor Pinheiro

Agende-se

Clientes
antigos
Ainda hoje recebe clientes que
estão registrados no sistema
desde 1990 e são fiéis às locações.
“Hoje nos meios como a Netflix,
são produtos previamente
selecionados em uma
programação estabelecida pela
empresa, já nós, na locadora, os
clientes vem com o filme em mente
e levam o que realmente querem”
diz ele. Em média, a locadora
recebe os filmes de quatro a oito
semanas após o lançamento nas
telas dos cinemas.

No Brasil há muita
carência de legislação
e fiscalização,
principalmente
com a internet

O professor Mario Sérgio
Cortella estará em Cascavel
dia 25 de setembro para
proferir palestra com o
tema: “Qual é a tua obra”?
O evento será no Tuiuti
Esporte Clube, às 19h30. Os
ingressos custam R$ 20 e
podem ser adquiridos no
Sicredi. A renda será
revertida para entidades
assistenciais.

SECOM

Prevenir é
o melhor remédio
Dia 30 de agosto é o Dia
Nacional da Prevenção de
Acidentes com Crianças e
Adolescentes.
Segundo dados do Ministério
da Saúde, os acidentes
domésticos são a principal
causa de internamentos e
mortes de crianças com mais
de 1 ano no Brasil.
FÁBIO DONEGÁ

Prefeito Leonaldo Paranhos, durante a 3ª edição do Corra e
APAExone-se, evento em comemoração à Semana Nacional
da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

Cidades Resilientes
Nos dias 30 e 31 de agosto de 2017, o Teatro Municipal de
Cascavel será palco do II Seminário Técnico Científico de
Prevenção e Proteção a Desastres, com a presença de
renomados palestrantes.
O evento é aberto a todos os interessados.

Equipe de voluntários durante o grande evento do McDia Feliz 2017

22

HOJE NEWS

HOJE NEWS, 28 DE AGOSTO DE 2017

LOCAL

CASCAVEL, 28 DE AGOSTO DE 2017

11

FÁBIO DONEGÁ

O fim dos postes
na Avenida Brasil

PREFEITURA INSTALA postes de iluminação pública na Avenida Brasil, em substiuição aos anteriores
Os postes de energia elétrica
começam a desaparecer da Avenida Brasil, no trecho entre as ruas
Sete de Setembro e Antonio Alves
Massaneiro, incluindo a Travessa
Padre Champagnat. Ontem, em pleno domingo, equipes da Secretaria
de Obras Públicas (Sesop) instalaram os últimos postes para a iluminação pública. Os velhos postes de
concreto, que levavam toda a fiação
elétrica e cabos telefônicos serão
retirados nesta semana. A partir de
agora, toda a distribuição de energia passa a ser subterrânea na região central da Avenida Brasil.
O prefeito Leonaldo Paranhos
acompanhou parte da instalação
dos trabalhos na tarde de ontem,
quando, foram colocados 48 postes de iluminação. Ele disse que
o serviço estava previsto no contrato da empresa que venceu a licitação para a execução da obra,
mas a prefeitura decidiu rever a
questão contratual e assumiu a

instalação dos postes que agora
terão apenas a função de iluminar
a nova avenida.
De acordo com a Copel (Companhia Paranaense de Energia), o investimento por parte da empresa é
R$ 2,2 na implantação da rede elétrica subterrânea. Em um trecho de
900 metros, a obra já eliminou os
velhos postes que passam a ser retirados a partir de hoje.

O projeto faz parte das obras do
PDI (Plano de Desenvolvimento Integrado), o maior investimento em
mobilidade urbana que Cascavel já
teve. As obras são financiadas pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O município optou por
executar as obras mediante licitação e contratação de empresa especializada para, ao final, incorporá-las ao sistema da Copel.

Energia para uma década
Os dutos e caixas de passagem dos cabos da rede de alta
tensão (13,8 mil volts) foram enterrados no leito ao longo da
Avenida Brasil, a uma profundidade média de 80 cm. A segunda
foi o enterramento da rede de baixa tensão (127 e 220 volts) ao
longo das calçadas nos dois sentidos da via. Agora, foi a vez de a
fiação aérea ser retirada, o que trouxe um novo aspecto visual
para a região central. As 820 residências e estabelecimentos
comerciais da área abrangida pela nova rede serão abastecidos por oito transformadores confinados em cabines protegidas e instaladas no solo – quatro de 300 kVA (quilovoltsampere) e quatro de 500 kVA, potência suficiente para atender
à demanda projetada para os próximos dez anos.
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Um homem de 38 anos, identificado como Ivan Soares, precisou
ser atendido pelo Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência). Segundo populares, ele cortava lenha com um
machado e uma marreta em casa,
na Rua Apinajés, no Bairro Santa
Cruz, quando um pedaço de madeira atingiu seu braço. Com ferimentos leves, Ivan não precisou ser
encaminhado a unidade hospitalar.

Adelino quer o retorno da
POLÍCIA MILITAR aos
distritos de Cascavel

Segurança nos distritos
Os sete distritos de Cascavel
possuem duas residências – 14
no total – destinadas a policiais
militares, mas que estão sem uso.
Até 2010, havia policiais que moravam no interior, mas o programa foi deixado de lado e hoje a
segurança nos distritos é feita pela
Patrulha Rural. O deputado Adelino Ribeiro (PSL) promete usar sua
força política para fazer a polícia
retornar aos distritos.
Para Adelino, a retórica de falta de efetivo não é desculpa. Ele
destaca que não há necessidade de que as duas casas dos distritos sejam ocupadas por policiais militares, sugere que uma
sir va de moradia, mas defende

a presença de viatura diariamente nos distritos.
“A Patrulha Rural faz um bom trabalho, tem armamento pesado,
mas ela vai lá quando o fato já aconteceu”, observa. Para ele, a sociedade precisa recuperar a sensação
de segurança e isso só é possível
com policiais nas ruas. “Já tivemos
uma conversa muito firme com o
comandante Lee (Washington Lee
Abe, do 5º CRPM), uma conversa
franca com o Sexto Batalhão e também com o comandante-geral, o
Tortato (Maurício Tortato)”.

UPS
Apesar de o Governo do Paraná já ter
desistido da ampliação do projeto, o
parlamentar quer a instalação da terceira
Unidade Paraná Seguro (UPS), na região
do Bairro Santa Cruz. Adelino afirma que
os resultados obtidos com a instalação da
segunda unidade, na região sul da
cidade, mostrou que esse tipo de
policiamento traz resultados. “É a polícia
mais próxima dando a segurança que o
cidadão precisa”, declara.
Nos meses de setembro e outubro ele
pretende visitar 500 estabelecimentos
comerciais em bairros da região do Santa
Cruz para discutir com a comunidade a
instalação da nova unidade. “A UPS só
funciona quando a comunidade participa.
Ela tem que dar ideias”, afirma.
Adelino disse que pretende trazer o povo
para dentro do projeto e fazer com que a
terceira unidade se transforme em realidade.
Para ele, o fato de ter um comando
dentro da unidade e policiais fixos na
região, faz com que a comunidade
confie e auxilie a polícia.

Jovens filmam
esfaqueamento
Duas mulheres foram presas
ontem acusadas de agredir e esfaquear Vanessa Pires Pereira, de 26
anos, na Rua Tapajós, no bairro
Santa Cruz. De acordo com informações da Policia, Vanessa estava em
casa dormindo quando as agressoras, acompanhadas de um homem,
invadiram a casa dela, na Rua Carimãs. Enquanto as duas mulheres
detidas praticavam as agressões e
esfaqueavam Vanessa, um homem
usava um aparelho celular para filmar todo o crime.
Com contusões na cabeça, nas
costelas, fratura no punho e cortes
nos braços, Vanessa conseguiu
correr e pedir socorro de populares.

MENINA de 16 anos foi
agredida com chutes, socos
e golpes de facão

O Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência) prestou os primeiros socorros e encaminharam ela para a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Veneza.
Presas, as autoras dos golpes
disseram à polícia que a agressão
aconteceu porque Vanessa há
quase um ano, saiu com o marido de uma delas, em Florianópolis (SC). As duas mulheres têm
passagens por tráfico de drogas
e foram encaminhadas à 15ª SDP
(Subdivisão Policial).
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

60
47
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

863
2.668
294
3.237

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.805
1.661
144
38

No Brazmadeira

Já na tarde de sábado, uma
adolescente de 16 anos foi agredida
com um facão na Rua Adolfo Garcia,
no Bairro Brazmadeira. Segundo
informações da polícia, a menor e outra
mulher estavam na rua e, em
determinado momento, acabaram se
desentendendo. Houve troca de socos
e ponta pés e a maior pegou um
facão e desferiu alguns golpes
contra a menina.
Ferida, ela conseguiu pedir ajuda em
uma residência. Socorristas do Siate
(Serviço Integrado de Atendimento ao
Trauma e Emergência) foram acionados
e encaminharam a menina até a UPA
Brasília. Ela estava com ferimentos no
ombro e na mão, além de lesões
superficiais pelo corpo.
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“Mui amigos”

“Não há mais nenhum
processo represado”

3INFORMATIZAÇÃO

MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS fizeram buscas por mais de 40 minutos até encontrar o corpo
Nilson Oliveira Fonseca, de 42
anos, foi deixado para trás por supostos amigos no início da tarde de
sábado. Nilson estava acampando
em um lago no Reassentamento
São Francisco quando ‘resolveu’
atravessá-lo a nado.
Porém, sem preparo físico e
conhecimento para tal feito, ele
acabou submergindo na par te
mais funda do local. Uma criança, que estava no local com os
pais viu o momento que o homem
desapareceu.
Por se tratar de uma criança,
populares demoraram alguns minutos para acreditar que Nilson
havia se afogado. E os ‘amigos’
que estavam com ele não se manifestaram. Enquanto outras pes-

soas ligavam para o Corpo de
Bombeiros, eles arrumavam as
coisas para partir.
Como o lago é distante do centro, as equipes de socorro, composta por mergulhadores, médico de
plantão e oficial de área, demoraram cerca de 20 minutos para chegar. As buscas aquáticas demoraram mais de 40 minutos para localizar o corpo de Nilson.
Neste momento os homens
que estavam com ele saíram, deixando-o para trás, sem identificálo ou prestar qualquer outro tipo
de auxílio.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá

CRIANÇA INCONSCIENTE

Uma menina de apenas três anos ficou inconsciente por alguns minutos ao
sofrer uma queda na tarde de ontem em Cascavel. Ela brincava no parquinho
do Parque Vitória quando, ao subir no escorregador, acabou se
desequilibrando e caiu de cabeça no chão. Como a menina ficou
desacordada, além dos socorristas do Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma e Emergência) o médico de plantão foi acionado
até o local. Quando os militares chegaram ao parque, a menina já havia
recuperado a consciência mas estava bastante chorosa. Por precaução, como
ela bateu fortemente a cabeça e ficou desacordada alguns minutos, o médico Nilson Oliveira Fonseca tentou atravessar um
lago e acabou submergindo
encaminhou a menina até o Hospital Universitário de Cascavel.
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“Infelizmente, nem todos os processos administrativos da prefeitura são
informatizados. As licitações são feitas fisicamente. Precisamos adaptar
o sistema público para que comporte isso [a informatização], e a partir
do momento que a prefeitura conseguir aderir totalmente aos processos
eletrônicos, o protocolo de envio,
sem dúvida, vai trazer mais celeridade às decisões e respostas”.

3ESTÁDIO

Sobre o relatório do Estádio Olímpico,
em Cascavel, Côrtes pouco comentou.
Segundo ele, “as informações pedidas
à prefeitura foram respondidas”. Todas
elas eram referentes a questões e problemas técnicos e “respondemos de
forma técnica”. O relatório não foi detalhado pelo advogado.

Até agora vieram
da Câmara de
Vereadores
aproximadamente
700 requerimentos

3CONTRATO DO LIXO

“É preciso tratar [o contrato do lixo]
com muita responsabilidade. A administração pública tem uma preocupação grande com isso, principalmente por sua repercussão negativa. Porém, o prefeito entendeu que para o bem da administração, não podemos tomar nenhuma
atitude radical, sob pena de punir
o próprio município, pois todas as
ações que tentaram impedir esse
processo de licitação, algumas com
liminares cassadas pelo Tribunal
de Justiça, seria um risco muito
grande tentar uma revisão desse
contrato, isso seria uma atitude
precipitada e com prejuízos muito
grandes”.

3DECISÃO DO MP

“A temperança foi a virtude a ser
exercida pela administração quanto
ao contrato do lixo, que está sendo
fiscalizado, sem nenhum exagero
cometido. Vamos aguardar a decisão
do Ministério Público, que pretende, no final, a rescisão do contrato.
Se isso ocorrer, o município cumprirá a decisão”.
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3SERVIDORES DENUNCIADOS

“Em relação aos servidores que estão envolvidos, segundo o MP,
também é algo a ser analisado com
muito cuidado. No meu ponto de
vista, não acredito em envolvimento de servidores em nenhuma fraude, em nenhum direcionamento
neste tipo de contrato”.

3REQUERIMENTOS

“O Legislativo tem sido bastante ativo neste início de mandato, encaminhando muitos requerimentos. A
prefeitura tem atendido todos na
medida do possível. Até agora vieram da Câmara de Vereadores aproximadamente 700 requerimentos.
Alguns poderiam ser evitados, pois
se os vereadores nos procurassem
aqui com essas informações, com
certeza teriam acesso a elas”.

3ESTRUTURA

“O principal desafio no momento
é estruturar a secretaria e torná-la
Procuradoria Jurídica. Se possível
ainda equipá-la melhor, adquirir
novos computadores que vão dar
melhor condição de trabalho aos
servidores e uma distribuição mais
justa de trabalho”.

3SATISFEITO

“Estou satisfeito com o resultado
que os advogados do Município
têm dado a essa gestão. A intenção aqui é procurar melhorar o trabalho de todos”.
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MUNICPAL:
O
Procuradoria vai
mudar de endereço
 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Fábio Donegá

secretário de
Assuntos
Jurídicos da
Prefeitura de
Cascavel, Luciano Braga
Côrtes, que assumiu o
cargo em janeiro deste
ano, divulgou o novo
endereço da pasta assim
que for transformada em
Procuradoria Jurídica. A
nova sede será na Rua
Juscelino Kubistchek, no
imóvel onde funcionava o
Fórum Eleitoral.

3NOMENCLATURA

“A mudança de nomenclatura da secretaria para Procuradoria Jurídica deixa
as funções praticamente as mesmas. Mas, o nome ‘secretaria’ não é adequado aos advogados públicos, que são procuradores e estão ligados a uma procuradoria, que tem autonomia. Essa autonomia nos deixa mais tranquilos e é
o nome mais correto para a função que se exerce”.

3PRAZOS

Ainda não há data para ocorrer a mudança da nomenclatura. Sobre isso,
Côrtes diz que ‘o processo feito desde o início do ano, que vai alterar a
lei, também modifica o plano de cargos e salários da prefeitura. Para que
isso ocorra efetivamente, aguardamos a reforma administrativa que o
prefeito Leonaldo Paranhos vai fazer.
Nessa reforma a mudança está prevista. Então feito isso, finalizaremos
o anteprojeto de lei que estamos
fazendo, para daí sim, mandar
à Câmara de Vereadores
para aprovação”.

“Não acredito em
nenhum
envolvimento de
servidores em
nenhuma fraude”,
diz CORTES sobre
contrato do lixo em
Cascavel

3NOVA SEDE

“O prédio do antigo Fórum Eleitoral [na
Rua Juscelino Kubistchek] será a nova
sede da Procuradoria Jurídica do município. Esse simples gesto do prefeito,
em destinar um imóvel daquela envergadura, demonstra o valor que dá à Procuradoria. A nossa missão é responder
a essa atitude à altura, mostrando que
realmente a confiança é válida”.

3PROCESSOS ZERADOS

“Não há mais nenhum processo represado. Conseguimos zerar essa demanda que dizia respeito também a
um fim de mandato de uma gestão,
de contratos que estavam encerrando ou haviam encerrado”.
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Mortes no trânsito caem 24%
Trinta e oito mortes. Este é o
saldo de óbitos nas ruas e rodovias que cortam Cascavel até ontem. O número é alto, principalmente quando dividimos pelos oito
meses de 2017: são quase cinco
a cada mês. Mas, segundo o balanço diário feito pelo Hoje News,
que contabiliza as mortes no perímetro urbano e estradas da cidade, houve queda no comparativo
com o mesmo período do ano passado: 24%. De 1º de janeiro até o
dia 31 de agosto de 2016 foram
registradas 50 mortes.
Dentre os óbitos contabilizados
em Cascavel este ano, a grande
maioria é de atropelamentos, que
correspondem a mais de 42% do
total. As duas últimas vítimas deste tipo de acidente foram Avelino
Cruz de Oliveira, de 70 anos, e José
Augusto Moraes, de 36, ambas
ocorridas na sexta-feira (25).
Avelino descia de um ônibus na
BR-277, próximo a Ferroeste e, ao
atravessar a rodovia para comprar
ração, foi atingido por um caminhão, que fugiu sem prestar socorro. Já José estava na marginal da

METADE DOS ÓBITOS aconteceram nas rodovias que cortam Cascavel
mesma rodovia, próximo ao Lago
Municipal, quando foi atingido por
uma motocicleta. José morreu na
hora e o motociclista, de 25 anos,
teve ferimentos moderados e precisou ser levado a UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) Veneza.

TIPOS

Além das mortes por atropelamento,
16 das 38 contabilizadas até ontem,
os óbitos por acidente do tipo auto X
moto estão na segunda colocação com
o maior número de registros. De 1º de
janeiro até agora foram 10 casos. A
última delas foi do entregador dos
 Reportagem: Tissiane Merlak
Correios, Aroldo Alves Pereira. Ele
Foto: Aílton Santos
seguia em uma motocicleta quando,
na BR-277, cerca de cinco
quilômetros do Trevo Cataratas, no
TRECHO
sentido a Curitiba, foi atingido por
Ainda conforme dados do Hoje News, o local onde as mortes ocorreram se dividem
um veículo do IAP (Instituto
exatamente entre o perímetro urbano e rodovias. Foram 19 mortes em BRs ou PRs
Ambiental do Paraná). Aroldo
(incluindo marginais), e outras 19 nas ruas da cidade, seis somente na área central.
chegou a ser socorrido pelo Siate,
mas morreu a caminho do hospital

3NOMEAÇÕES

EM NÚMEROS

“A nomeação de duas diretoras, uma
geral e outra do departamento de licitação, colaborou [para zerar os processos], aliás foi fundamental para
que o trabalho pudesse fluir”.

3EM CINCO DIAS

“Hoje, o tempo de parecer de processo de licitação é de cinco dias, às vezes três. Nossas licitações estão todas em dia”.
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Mortes por atropelamento representam mais de 42% do total

Acidente
Atropelamento
Auto X Moto
Capotamento
Moto X Caminhão
Auto X Ônibus
Auto X Auto
Auto X Caminhão
Bicicleta X Ônibus

Óbitos
16
10
4
3
2
1
1
1
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ARQUIVO

Giro da
Dez incêndios Violência
por semana

Abertura do NATAL ENCANTADO está
prevista para o dia 25 de novembro

Operação Aifu

A cena, que há algumas semanas estava esquecida por conta da
chuva que caiu sobre Cascavel,
está de volta. Vento, fogo e muita,
mas muita fumaça causadas por
incêndios ambientais.
Ontem à tarde, um deles foi registrado pelo Corpo de Bombeiros
em uma extensa área de vegetação
entre os bairros Parque Verde e
FAG. As chamas eram vistas de longe e por se tratar de uma área em
meio a vegetação, os militares não
usaram o tradicional caminhão ABT
(Auto Bomba Tanque), mas sim as
bombas d’água, equipamentos de
vento e abafadores.
Segundo um levantamento feito
pelo Hoje News junto aos dados da
corporação, somente até ontem na
cidade já haviam sido registrados
298 incêndios ambientais em Cascavel. O número é alto e, se levado
em consideração que agosto ainda
não terminou, pode-se dizer que, a
cada semana, os brigadistas combatem pelo menos dez incêndios.
Sem previsão de chuvas até
quinta-feira, de acordo com dados
do Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), a orientação do Cor-

Forças de segurança de Cascavel,
dentre eles a Polícia Militar e o Corpo
de Bombeiros, em parceria com a
Secretaria de Meio Ambiente e
Finanças realizaram, na madrugada de
ontem, mais uma Operação Aifu (Ação
Integrada de Fiscalização Urbana). Ao
longo da ação, diversos
estabelecimentos comerciais foram
fiscalizados e uma tabacaria, na
esquina das ruas Presidente Bernardes
com Rio de Janeiro, foi lacrada por
irregularidades na documentação.

Veículo depenado

Até ontem, Corpo de Bombeiros HAVIA
ATENDIDO 298 chamados
po de Bombeiros é que os moradores evitem atear fogo em pequenas
áreas, como por exemplo o chamado ‘queimar lixo’, que acabam ganhando proporções maiores por
conta do clima abafado, quente e
dos fortes ventos.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

FÁBIO DONEGÁ

A tentativa de separar uma briga deixou
um jovem de 26 anos ferido ontem, em
Cascavel. Ele estava em uma casa de
shows na Rua Visconde de
Guarapuava, no centro da cidade,
quando foi agredido. Num primeiro
momento, a Polícia Militar foi acionada
para atender uma pessoa baleada, mas
quando chegaram ao local, viram que se
tratava de uma agressão. O rapaz teve
suspeita de fratura no nariz e um dente
quebrado e foi levado a UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) Veneza.

Guardas Patrimoniais de Cascavel
localizaram ontem, em uma obra no
Bairro Lago Azul, um Gol
completamente depenado. Segundo os
guardas, o veículo foi roubado ainda
na madrugada, na Avenida Piquiri, no
bairro São Cristóvão. Algumas peças do
veículo, como bancos, aparelho de
som, volante e estepe já haviam sido
retiradas pelos bandidos. Próximo do
carro, o chassi de uma motocicleta
também foi localizado.

Caminho diferente
Um homem de 32 anos foi preso ontem
pela Polícia Militar. Ao ser abordado
com uma motocicleta, Anderson Gabriel
dos Santos disse que encontrou o
veículo com a chave na ignição e que,
como não sabia a quem pertencia,
estava levando até a delegacia. Porém o
caminho que ele seguia era oposto ao
endereço da 15ª SDP (Subdivisão
Policial). Quando os policiais fizeram
uma vistoria na moto, descobriram que
ela havia sido furtada momentos antes,
na Praça Wilson Joffre.

Sem socorro
Um motociclista ficou ferido ontem ao
ser atingido por um veículo que fugiu
sem prestar socorro. Ademir Pereira de
Souza seguia pela Avenida Tancredo
Neves quando, próximo ao viaduto que
dá acesso à BR-277, foi atingido pelo
carro. Ao ver a cena, populares
acionaram o Siate. Por sorte, Ademir
apresentava somente um corte no
cotovelo esquerdo e luxação em ombro
e clavícula. Ele foi levado a UPA Veneza.

Papai Noel sem teto
O Natal Encantado 2017 terá
um formato diferenciado e será
mais singelo, com o intuito de ser
mais interativo com o público.
Neste ano as decorações serão
entre as Ruas Antonio Alves Massaneiro e Sete de Setembro, trecho que receberá a Vila do Papai
Noel. O objetivo é que ao acessar
por ambas as entradas, o público
sinta-se chegando à Vila, e ao longo do trecho serão distribuídos os
cenários e a iluminação.

Neste ano, o Papai Noel ficou
“sem teto” e irá atender as crianças em um coreto aberto, para
que ele fique mais próximo e
acessível a todos. A tradicional
casa do bom velhinho não será
montada. O Natal Encantado
2017 contará também com a
montagem de um teatro arena
para apresentações culturais.
A decoração irá se estender à
Travessa Padre Champagnat, até a
Biblioteca Pública com cenários

voltados para a criançada. Outros
pontos que receberão a decoração
são o Paço Municipal, Praça Wilson
Joffre e o Lago Municipal.
A aber tura está prevista para
o domingo, 25 de novembro, com
a chegada do Papai Noel. Todos
os custos ficarão a cargo da Prefeitura e o valor deve ficar na
casa dos R$ 350 mil a R$ 400
mil. A prefeitura já está com todas as licitações encaminhadas
para o setor de compras.
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Que venha o Guarapuava
REPRESENTANTES de diversos grupos sociais participaram da Parada

Parada da Diversidade
Mais de mil pessoas participaram ontem, na Praça Wilson Joffre,
em Cascavel, da 5ª Parada pela Diversidade Social. De acordo com
um dos organizadores do evento,
Jeff Kaibers, o objetivo deste encontro anual é reunir todas as minorias. “Desde as minorias sexuais,
como por exemplo as comunidades
LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis, Transexuais e Transgêneros), artistas de ruas, e os próprios movimentos sociais.
Ao longo de toda tarde uma ex-

tensa programação animou os participantes. Foram apresentações
artísticas diversificadas, DJs, show
de rock, apresentação de um grupo
de Maracatu de Foz do Iguaçu, que
veio especialmente para o evento,
desfiles de Drag Queens e posicionamento dos representantes dos
movimentos sociais presentes.
Participaram ainda da Parada
representantes do Cedip (Centro
Especializado de Doenças Infecto Parasitárias), do Conselho Regional de Psicologia e alunos de

psicologia da Unipar.
Mais tarde, em uma casa de shows, houve a escolha da 1ª Miss Trans
de Cascavel. A escolha foi feita por
voto popular e ainda mais quatro jurados, cada um com peso um.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá

Melhor ataque
Adversário sempre bastante esperado pelo torcedor cascavelense, o Guarapuava será o próximo
desafio do Cascavel Futsal. O duelo será no próximo sábado, às 19h,
no Ginásio da Neva.
A Serpente Tricolor começa a se
preparar para o jogo nesta terça-fei-

Jogo difícil
“Fizemos um grande jogo,
dominamos o tempo todo e
fizemos um placar elástico,
estamos todos de parabéns.
Agradeço o apoio de todos os
torcedores, que é sempre muito
importante. Agora temos no
sábado mais uma final, um jogo
muito difícil, trabalhar ainda
mais para seguirmos focados no
nosso objetivo”, disse o ala Allan.

SHOW E DESFILE de Drag Queens movimentaram a tarde

ra, dois dias depois de ter recebido e
goleado o São Lucas por 7 a 1. As
atividades de hoje para o elenco serão pela manhã e à tarde, às 10h e às
16h30, na quadra da Neva.
O descanso para os jogadores
compensa o ritmo intenso que foi o
jogo da noite do último sábado. O São
Lucas havia sido o último time a derrotar o Cascavel, que agora chegou
a dez jogos de invencibilidade.
Na goleada, Ernandes marcou
duas vezes e se isolou na artilharia do
campeonato, com 18 gols. Issamu,
Guilherme, Adeírton, Murilo e Allan também foram às redes. O gol de honra
do time de Paranavaí foi marcado por
Alex Maranhão, quando sua equipe
perdia por dois a zero.

Com mais sete gols no Estadual,
o Cascavel Futsal chegou aos 69
marcados no campeonato,
tendo o ataque mais eficiente
da competição. A crescente do
time tem sido acompanhada
pelos torcedores, que voltaram
a fazer da Neva o
caldeirão tricolor.

SÉRIE OURO
Pos. Time

PG J

V

E

D GP GC SG

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º

33
29
29
27
25
23
21
17
15
11
5

10
8
8
8
6
6
5
4
4
3
1

3
5
5
3
7
5
6
5
3
2
2

3
2
2
4
3
4
6
7
8
11
13

Cascavel
Marechal
Pato Branco
Marreco
Foz Cataratas
Guarapuava
Campo Mourão
Umuarama
São Lucas
Toledo
Caramuru

16
15
15
15
16
15
17
16
15
16
16

69
40
43
62
36
41
40
42
27
26
28

18ª RODADA
Campo Mourão 1x1 Foz Cataratas
Marechal 2x2 Cascavel
TERÇA-FEIRA
20h30
Marreco x Umuarama
20h30
São Lucas x Pato Branco
20h15 Guarapuava x Toledo
Folga: Caramuru

44
29
23
36
30
41
41
40
48
57
65

25
11
20
26
6
0
-1
2
-21
-31
-37
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Esteve em Cascavel para o encontro do PSL, o pré-candidato ao
Governo do Estado Osmar Dias. Ele visitou, na sexta-feira, a
redação dos jornais Hoje News/O Paraná. Osmar listou desafios
para o próximo governador, a elaboração do plano de governo em
andamento para sua pré-candidatura e o “tremer na base” com
relação à permanência no PDT. Osmar, que tem convite de outros
partidos, considera que apenas continua no partido se tiver carta
branca para apoiar o irmão, Álvaro Dias, à Presidência da
República. “Não posso admitir não apoiá-lo”, ressalta.

Kaefer: “País precisa de
reformas importantes”
O Autódromo Zilmar Beux recebeu alguns dos carros mais rápidos de
Cascavel e alguns dos mais velozes do Estado no fim de semana, para as
disputas da quinta e penúltima etapa do Campeonato Metropolitano de
Arrancada de Cascavel.
Cerca de 100 carros participaram das disputas nos desafios Força Livre, 6,5 Segundos, 7 Segundos, 7,5 Segundos, 8 Segundos, 8,5 Segundos, 9 Segundos, 9,5 Segundos e 10 Segundos.
Apenas pelo Desafio 6,5 Segundos a expectativa era de que Paulson
Arrosi e seu WV Gol levassem o título para casa de forma antecipada, o que
deverá ser confirmado com a oficialização dos resultados da etapa. Nas
demais categorias, a definição dos campeões ficará para a última etapa,
marcada para os dias 25 e 26 de novembro.

Eleito por três vezes deputado
federal e com grande experiência na
política, o deputado federal Alfredo
Kaefer avalia que o País precisa de
uma grande reforma para conseguir
avançar. “Fizemos uma reforma trabalhista, que é um avanço. Estamos
em andamento com a reforma da
Previdência que é de extrema importância que seja aprovada, já que a
previdência gera, no País, um déficit
de R$ 180 bilhões, enfim, o país
precisa de reformas importantes
para avançar”, considera.
O deputado defende, também, a
redução da quantidade de impostos. “Precisamos fazer uma reforma
tributária e também uma adminis-

trativa na política. Não dá para tolerar mais os gastos com os ministérios. Medidas como o fundão partidário, por exemplo, acreditamos que
não passa, assim como o distritão,
que é ótimo para quem já está no
mandato, mas é um atentado aos
partidos”, opina.
Sobre a permanência ou não dele
no PSL, ele afirma que o partido tem
problemas, mas os têm assim como
qualquer outro partido. “Me elegi três
vezes por um partido gigante e saí
por algumas divergências. Os chamados livres têm algumas ideias contrárias ao que eu defendo, mas acredito que todos os partidos têm problemas”, finaliza.

DEPUTADO participou de encontro do PSL
na sexta-feira
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos
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Mudanças no CMDCA
O prefeito de Cascavel Leonaldo
Paranhos sancionou a Lei 6.745 de
23 de agosto de 2017, que dispõe
sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente e
da criação do CMDCA (Conselho
Municipal da Criança e do Adolescente). A lei foi publicada em diário
oficial e explanada em nove páginas.
De acordo com a Secretaria de
Assistência Social, a principal mudança se dá com relação aos procedimentos de investigação de conselheiros tutelares. Segundo o CMDCA,
20 investigações contra membros do
órgão estão travadas porque o Conselho, em si, não tem a competência para julgar e punir a respeito.
Com a aprovação da lei, essas
apurações, enfim, serão realizadas.
“A Lei afirma que a apuração deve
ser feita por uma comissão da própria prefeitura. Neste caso, acredito
que a comissão de RH já existente
ficará responsável por isso, por essa
análise”, explica o secretário de Assistência Social Hudson Moreschi.
Aos conselheiros, se forem considerados culpados, as punições
podem ser desde uma simples notificação até a expulsão do Conselho.
Segundo o presidente do Conselho, Valdair Debus, graças a publicação da Lei que a nova eleição poderá ser planejada. “Estávamos preocupados, porque a Lei precisava
sair pelo menos 60 dias antes do
fim do mandato, que é dezembro.
Na verdade meu mandato deveria
ter sido encerrado em agosto e já
foi adiado”, afirma.
Em caso de uma eleição ser realizada na Lei antiga, quando publicada a nova lei, seria necessária
uma nova eleição, ou seja, dois processos seriam realizados sem necessidade. O edital deve ser publicado no início de setembro.

Lei dispõe sobre política
municipal dos direitos da
criança e do
ADOLESCENTE

CASCAVEL, 28 DE AGOSTO DE 2017

ESPORTE

29

Expectativa superada
Criado para atender aos pilotos que
estão iniciando na arrancada e também aqueles que não podem participar
das competições estaduais e nacionais, o Metropolitano de Cascavel já
superou todas as expectativas. A
competição chegará à última etapa da
temporada marcada pelo equilíbrio
entre os competidores. Tanto que
apenas uma das nove categorias em
disputa deve chegar com o campeão
definido antecipadamente.

FOTOS: FÁBIO DONEGÁ

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Lorena Manarin

Conselheiros a menos
De acordo com o presidente do CMDCA (Conselho Municipal
da Criança e do Adolescente) Valdair Debus, com a nova lei o
número de conselheiros também diminui. Antes, eram 68.
Agora, apenas 54. “Tínhamos um conselho muito amplo, várias
secretarias e dificuldade de colocar pessoas para participar do
Conselho porque eram necessários membros de secretarias
que não estão diretamente ligadas à política da criança e do
adolescente. Agora, estamos apenas com as secretarias que
efetivamente interessam a isso”, explica.

Rodada dupla e
Motovelocidade
O próximo fim de semana será de fortes
emoções no Autódromo Zilmar Beux, com a
realização da rodada dupla do Campeonato
Metropolitano de Marcas. No sábado será
disputada a sexta etapa e no domingo a sétima e
penúltima etapa da temporada. Também no
próximo fim de semana será disputada no
Autódromo Zilmar Beux a 7ª e penúltima etapa
da Copa Paraná/Sul de Motovelocidade.
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Money, money, money

EFE

Na luta do dinheiro, venceu o “Money”. Contra um adversário que estava convencido de que o derrotaria,
Floyd Mayweather cumpriu o que prometeu. Com uma performance dominante a partir do quarto round, o americano venceu por nocaute técnico a
1m05s do décimo assalto um surpreendente Conor McGregor e manteve
a invencibilidade no boxe profissional.
Voltando após dois anos de aposentadoria, o americano não se importou com as vaias na T-Mobile Arena, estudou o adversário nos quatro
primeiros rounds, quando foi atacado, e daí em diante ditou o ritmo contando com o cansaço do irlandês.
Ainda em cima do ringue, Floyd,
agora aplaudido, anunciou que está
definitivamente aposentado após
voltar a nocautear, o que não acontecia desde 2011, contra Victor Ortiz.
Agora são 50 triunfos e nenhuma derrota para Mayweather. Apesar de ter citado várias vezes que
não contaria essa luta para seu
recorde, ele ultrapassa a lenda
Rocky Marciano, que teve 49 vitórias e nenhuma derrota na carreira.

Hamilton vence na F1
Lewis Hamilton venceu o GP da Bélgica
e coroou um fim de semana com direito a
recorde de poles no sábado. No
domingo, o inglês chegou a ser atacado
por Sebastian Vettel a 10 voltas para o
fim, após um período de Safety Car
colocar em risco uma prova que parecia
sob controle, mas suportou o ataque do
alemão e conquistou sua quinta vitória na
temporada. Vettel terminou em segundo.
Ricciardo completou o pódio. Felipe
Massa, que largou em 16º, foi quem
mais ganhou posições durante a prova e
terminou em oitavo lugar. “Se alguém me
dissesse que cruzaria nessa posição antes
do início da corrida, assinaria embaixo.
Foi um resultado conquistado com um
bom ritmo e muita luta. Estou muito
contente”, disse o brasileiro.
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Relatório tem Giro Político
leitura adiada

politica@jhoje.com.br

Sem ponto faculativo

Decreto publicado na semana passada elimina o
tradicional ponto facultativo do dia 8 de setembro,
próxima sexta-feira. Tradicional porque já é praxe no
Brasil o serviço público emendar feriados com dias úteis.
Com isso, servidores públicos folgam enquanto os demais
mortais comparecem ao trabalho. É assim desde sempre.

Fundamento
Relatório foi PROTOCOLADO na última TERÇA-FEIRA pelos
vereadores que compunham a comissão

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

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
Daniel Lourenço Mendonça
Rosângela Ferreira Klein

Julio Marcos Scotti Barbosa
Isabela Helena Jaguczeski

Johnny Luís de Lima
Emanuela Palma de Lima

Tiago Antonio Farias
Deborah Bianchi Zancanaro

Rafael Bispo de Oliveira
Ana Cristina da Silva

Juliano Miguel Monteiro
Marisa da Silva

Josué dos Reis
Marisa Costa dos Santos

Leandro Area
Sheila Cristina Vidal Rodrigues

Ezequiel Rodrigues
Francielle Ribeiro dos Santos

Odair Jose Pelison
Salete Nunes

Valdemir Novaes Oviedo
Raquel Melnich

Sidnei Ribeiro Gonçalves
Juliana da Silva Hoffman

Claudio Salgado
Marinalva Munaretto

Adão dos Santos de Oliveira
Franciele Aparecida Cordeiro dos Santos

Altair José Barrete
Diully Joyce Souza de Oliveira

Paulo Giocondo Tagliari
Bruna Regina dos Santos

Leandro Cucks
Ilenicia Esteves de Lima

João Pinto Ribeiro
Rosilane de Oliveira Melo

Rafael Anderson Scopel
Jessica Macagnan

Robson Farias de Oliveira
Aline da Silva de Lima

Valdecir Farias Rodrigues
Samanta Sales Mello

Wedley Oliveira Godinho
Gisele Taderka

Vinicius Carlos Vieira
Mayara Cassol de Oliveira

Douglas Pires de Oliveira
Marina Fernandes

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 28 de agosto de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Apesar da expectativa dos vereadores que
fizeram parte da CPI (Comissão Parlamentar de
Inquérito) das Fossas
para leitura e votação o
mais rápido possível do
relatório, o assunto
deve ficar apenas para
semana que vem.
A informação foi repassada pelo presidente da
Câmara de Cascavel, vereador Gugu Bueno. “A
previsão é que a leitura do
relatório seja feita na terça-feira e a votação fique
para a próxima semana”.
E que leitura. O relatório conclusivo tem 160
páginas e segundo Gugu,
só não será lido hoje por
conta do processo natural

que passa do protocolo
na Câmara, até a ida para
a presidência.
A CPI foi a primeira, depois de muito tempo, que
não terminou em pizza. A
comissão responsabilizou
o ex-secretário de Educação, Valdecir Nath, e o fiscal do contrato, Bianor
Canon, pela falta de fiscalização quanto ao cumprimento do contrato firmado
com a empresa. Toda a investigação, contabilizando
documentos, visitas in
loco e oitivas, durou cinco
meses e rendeu uma documentação com mais de
4 mil páginas.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Fábio Donegá

Pauta FRACA
Mais uma vez com a pauta enfraquecida, o projeto
mais importante a ser votado pela Câmara de Vereadores de Cascavel é o que permite a doação de um
terreno para a Delegacia de Polícia Federal de Cascavel. O terreno é do Município e fica perto do Terminal
Rodoviário de Cascavel. O repasse já foi garantido pelo
prefeito Leonaldo Paranhos, mas a proposta ainda
precisa ser aprovada na Câmara.

A medida do prefeito é
puramente administrativa.
É uma tentativa de reduzir
o fabuloso banco de horas
dos servidores, que chega a
inacreditáveis 506 mil
horas. Em matemática
simples, se dividirmos as
506 mil horas do banco
dos servidores pelo total
de horas que tem um ano
(8.760), vamos chegar ao
número de 57 anos.

“Banco” de horas
O banco de horas dos
servidores de Cascavel
cresceu exponencialmente
nos últimos anos,
notadamente nos últimos
dois meses de 2016.

Apertado pelo elevado
comprometimento do
orçamento com a folha, que
em dezembro bateu em
perigosos 49,25%, bem acima
do limite de alerta do Tribunal
de Contas. O ex-prefeito
Edgar Bueno deixou de pagar
horas extras para transformálas em banco de horas.

Piorou em 2013
Nem sempre o tal banco de
horas foi astronômico. Era,
digamos, razoável até 2013,
ano em que a gestão
anterior estourou de forma
irresponsável o limite
prudencial e precisou cortar
a zero o pagamento das
horas extras. Com isso, as
extras viraram apenas horas
e engordaram o banco.

SEM EMENDAS
Apesar de já aberto o prazo para que os vereadores
proponham emendas no PPA (Plano Plurianual), nenhuma
alteração ainda foi protocolada. A informação é da
presidência da Câmara. Os legisladores têm até o dia 15
de setembro para colocar suas ideias no papel.
z Não dá para entender a intenção do projeto de Lei nº
26/2017 que será votado hoje na Câmara. Isso porque a
proposta é a gravação em áudio e vídeo dos processos
licitatórios e sua transmissão ao vivo.
zO que é estranho é que a atual administração já faz essas
transmissões, uma das primeiras determinações do
prefeito Leonaldo Paranhos, assim que assumiu o cargo. O
projeto é assinado por 12 vereadores.
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“Já vi casos de
pacientes que
ficaram seis, sete
dias na UPA para
só depois serem
transferidos”.

Semana Nacional da Pessoa
com Deficiência Intelectual
Ele só queria amor, carinho, compreensão. Foi assim que percebi ao ver o menino adolescente com problemas de comprometimento físico e, talvez intelectual. Era uma tarde, esperava meu companheiro em uma galeria, afastei-me um pouco do lugar para ver o
que estava acontecendo. Avistei um táxi estacionando e gritos saindo
de dentro dele. Foi aí que avistei uma senhora puxando um menino já
adolescente com certa brutalidade, ele não queria sair do carro.
Supostamente era a mãe e estava preocupada com o horário,
pois chamava o menino com frequência, mas ele não queria seguila. A mãe deixou-o para trás, entrou na galeria, mas o menino a
evitava e fazia menção de que era para ficar longe dele. Gritava e
falava balbuciando “sai daqui, fica longe de mim”. Chorava copiosamente e a mãe sem piedade gritava também: “Você não está em sua
casa, me respeita”. Falei a ela: “A senhora tem que ter paciência com
ele. Algum motivo tem para ele agir dessa maneira”.
Não a conhecia, não sei o que houve, em que circunstância este
menino nasceu, mas de uma coisa tinha certeza. Ele estava profundamente magoado. Suas lágrimas eram abundantes. Cortou-me o
coração. Pensei: Não era ele que tinha que respeitá-la. Naquelas
circunstâncias ele foi gerado. Portanto, quem deveria ter respeito era
ela para com ele. Também lhe devia perdão por não ter dado condições de uma vida saudável. Enfim, a mãe resolveu ir chamar a
profissional da saúde que iria atendê-lo e pediu-me que ficasse com
ele até ela voltar. Pensei imediatamente em acalmá-lo dando-lhe meu
celular para brincar. Deu certo. Logo a profissional chegou, sentou
perto dele e começou a conversar. Questão de um minuto o menino
concordou e a acompanhou até o consultório. Depois disso não o
avistei mais, só sei que me afastei dali e chorei copiosamente como
que o choro dele se fundisse com o meu.

Antônio Vieira,
presidente do
Conselho Municipal
de Saúde

NOTAS
z Segurança

z Uber das farmácias

O delegado-geral da Polícia
Civil no Paraná, Julio Reis,
é o convidado especial da
diretoria da Acic para a
próxima reunião
empresarial da entidade,
na noite de quinta-feira
(31). Reis vai falar sobre
programas e ações
desenvolvidas pela polícia
e Secretaria de Segurança
Pública, principalmente
aquelas que alcançam
Cascavel e cidades da
região Oeste.

A ideia do Uber foi
inspiração em Cascavel
para uma história idêntica,
mas voltada ao consumidor
de farmácia. Um sistema
prestador de serviço foi
desenvolvido por dois
jovens da cidade. O usuário
faz o pedido via WhatsApp
ou ligação telefônica (em
breve app), solicita os
produtos, seleciona entre o
melhor preço ou menor
tempo de entrega, escolhe a
forma de pagamento e
recebe os produtos em casa.

O McDia Feliz que
mais uma vez
auxiliou a
Uopeccan,
hospital
especializado em
tratamento do
câncer em
Cascavel.

Salete Ribeiro Chaves
Artista plástica
(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Cascavel
Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR
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A rebelião de
alguns servidores
pelo fato de o
prefeito Leonaldo
Paranhos não
decretar ponto
facultativo no
dia 8 de
setembro.
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Verdão

Céu Claro

Céu Claro

Fases da lua
NOVA
21/08 - 15h30

CRESCENTE
29/08 - 05h12

CHEIA
06/09 - 04h02

MINGUANTE
13/09 - 03h24

SÉRIE A
PG
50
40
38
36
35
31
31
30
30
29
29
28
27
26
26
25
25
23
22
18

J
22
21
22
22
22
22
22
22
22
21
22
22
22
22
21
22
22
22
21
22

V
15
12
10
11
9
8
8
8
7
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
5

E
5
4
8
3
8
7
7
6
9
5
5
4
6
5
5
4
7
5
4
3

D
2
5
4
8
5
7
7
8
6
8
9
10
9
10
9
11
9
11
11
14

GP
33
35
23
33
31
26
25
25
31
30
24
23
23
29
21
26
13
28
22
18

GC
11
19
14
25
21
20
23
25
29
28
26
34
27
30
26
35
26
33
31
36

31
SG
22
16
9
8
10
6
2
0
2
2
-2
-11
-4
-1
-5
-9
-13
-5
-9
-18

22ª RODADA
Fluminense
Corinthians
Flamengo
Palmeiras
Bahia
Ponte Preta
Cruzeiro
Avaí

0x1 Vasco
0x1 Atlético-GO
2x0 Atlético-PR
4x2 São Paulo
1x2 Botafogo
1x2 Atlético-MG
1x1 Santos
1x0 Chapecoense
HOJE
Coritiba x Vitória
SÁBADO (2/9)
Grêmio x Sport

DIVULGAÇÃO

16h

23ª RODADA
16h
19h
11h
16h
16h
16h
16h
19h
19h
20h

O Palmeiras sofreu, viu o São Paulo desperdiçar chances na cara de Fernando Prass,
mas conseguiu a vitória por 4 a 2 no clássico de ontem. Com golaços de Willian,
que fez dois, Keno e Hyoran, a equipe de Cuca afunda o rival na zona de rebaixamento,
respira e se garante no G-4 por mais uma rodada. Os visitantes chegaram a sair à
frente com gol de Marcos Guilherme e conseguiram empatar com Hernanes. Já no
fim do jogo, a torcida palmeirense entoou gritos de “segunda divisão” ao rival.

Quina

Concurso: 1555

01 02 06 08 09 10 12 13
14 16 18 20 22 23 25
Concurso: 1962

05 06 15 25 39 53

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Time
Corinthians
Grêmio
Santos
Palmeiras
Flamengo
Cruzeiro
Botafogo
Atlético-PR
Fluminense
Sport
Atlético-MG
Vasco
Ponte Preta
Bahia
Coritiba
Chapecoense
Avaí
São Paulo
Vitória
Atlético-GO

20h

Megasena
Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

semanas até a próxima rodada. Tudo
por conta das datas da Fifa para as Eliminatórias para a Copa do Mundo Rússia 2018. Nesse período, o Brasil enfrentará o Equador, nesta quinta-feira, às 21h45, em Porto Alegre, e a
Colômbia, na próxima terça-feira (5),
às 17h30 (de Brasília) em Barranquilla. O Brasileirão só terá a próxima rodada a partir do dia 9 de setembro.

Lotofácil

Fonte: Simepar

Diretor
Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

Depois de ter sido colocado em segundo plano pelos postulantes ao título por conta da ampla vantagem do
Corinthians - que coincidentemente ou
não perdeu os dois últimos jogos para
os dois últimos colocados da tabela -, o
que chegou a causar preocupação dos
canais que transmitem o campeonato
e até da CBF, pela volta do mata-mata,
o Brasileirão terá uma pausa de duas

Terça
K 27 L 10

Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

Para colocar a
casa em ordem

Curitiba

Segunda
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Concurso: 4466

17 29 39 54 56

Lotomania

Concurso: 1791

00 07 09 17 21 27 29 36
40 41 42 53 62 63 68
75 77 78 83 95

JOGAM HOJE
20h
21h15

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

SÁBADO (9/9)
Atlético-MG x Palmeiras
São Paulo x Ponte Preta
DOMINGO (10/9)
Atlético-PR x Coritiba
Vasco x Grêmio
Santos x Corinthians
Sport x Avaí
Vitória x Fluminense
Botafogo x Flamengo
Chapecoense x Cruzeiro
SEGUNDA-FEIRA (11/9)
Atlético-GO x Bahia

SÉRIE D
Operário x Atlético-AC

Concurso: 1686

Federal

08 11 13 15 22 40

1º prêmio

03 06 10 16 27 50

2º prêmio

Timemania

3º prêmio
4º prêmio

Concurso: 1075

01 11 19 29 41 73 79
TIME DO

BRASILEIRÃO
Coritiba x Vitória

BOTAFOGO/RJ

5º prêmio

Concurso: 5209

700.000
36.000
30.000
24.700
20.146

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

32

ÚLTIMA HORA

HOJE NEWS, 28 DE AGOSTO DE 2017

TUDO igual

Reforçado

Empate em uma competição de pontos corridos geralmente não
é bom para nenhum dos lados. Mas não foi tão ruim para o Cruzeiro, foi pior para o Santos. O 1 a 1, no Mineirão, com gols de Bruno
Henrique e Rafinha, manteve o clube mineiro na G6. O Santos
também segue na zona de classificação à Libertadores de 2018,
mas perdeu a chance de encostar no Corinthians, que tropeçou
mais uma vez. Foi o quarto empate seguido do Peixe, que não
aproveitou a nova oportunidade de encostar no líder do campeonato. A próxima será justamente contra o Corinthians, na Vila Belmiro.

F antasma
O Operário Ferroviário recebe o Atlético-AC na noite desta segundafeira pela partida de volta da semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Estádio Germano Krüger, às 21h15. Na primeira
partida, as equipes empataram sem gols. Assim, quem vencer avançará
de fase para enfrentar o Globo na decisão do título. O time da cidade de
Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, confirmou ontem sua vaga na final
ao vencer em casa o Juazeirense, que na ida havia vencido por 3 a 1.

Para o Coritiba, o
compromisso pela 22ª rodada
do Brasileirão será nesta
segunda-feira, quando
receberá o Vitória às 20h no
Couto Pereira. O jogo é
encarado como de muita
atenção pelo Coxa, que está a
três pontos da zona de
rebaixamento e que terá pela
frente um adversário
embalado por ter vencido o
Corinthians em sua última
partida. Como alento, o
Coritiba tem o retorno de
Kleber. Já a novidade pode
ser o recém-contratado
Rafael Longuine, no lugar do
suspenso Galdezani no
meio-campo.

Latrocínio no Lago Azul
Um homem morreu no início da
noite de ontem em uma mercearia
na esquina das ruas Camarim, no
bairro Lago Azul. Segundo informações de populares, Reinaldo Pereira, de 48 anos, foi atingido por um
disparo de arma de fogo no peito.
Socorristas do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma
e Emergência) foram acionados e
quando chegaram ao local o homem
já estava em parada cardíaca. Ele
morreu enquanto o médico de plantão estava em deslocamento.
Diversas viaturas da Polícia Militar e da Delegacia de Homicídios foram acionados e investigam o crime.
De acordo com informações do local,
Reinaldo era cliente da mercearia e
estava sentado no momento em que
um casal chegou a pé no estabelecimento comercial. Um homem, encapuzado, ao anunciar o assalto e tirar
a arma da cintura, acabou atirando

contra Reinaldo. Após atirar contra Reinaldo, eles concretizaram o
roubo e fugiram. Apesar de não ser
a vitima direta do assalto, Reinaldo foi a quarta vítima de latrocínio
este ano em Cascavel.

Segurança redobrada
As atividades na nova sede da Justiça Federal começam nesta semana e uma das audiências
terá um esquema forte de segurança. Na sexta-feira (1º), ao menos oito testemunhas de acusação serão ouvidas no processo que investiga a execução do agente penitenciário federal
Alex Belarmino, morto a mando da facção criminosa PCC.
z Págs. 14 e 15
FÁBIO DONEGÁ

A nova cara
da Brasil
A Prefeitura de Cascavel instalou
ontem os últimos 48 postes de
iluminação pública da região central
da Avenida Brasil. A partir de hoje,
começam a ser retirados os velhos
postes de concreto. A fiação aérea
já não existe mais e a distribuição
de energia se tornou subterrânea.
O resultado é um novo aspecto
visual, com menos poluição em
frente às fachadas das lojas.
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Homem FOI BALEADO com um tiro no
peito em frente a uma mercearia
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá
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Antigo Fórum
Eleitoral será
sede da Projur
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Mortes no
trânsito caem
24% em Cascavel
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Após bela goleada,
Cascavel encara
o Guarapuava

