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TÚNEL
SUSPEITO

Um túnel que pretendia passar
sob a forte muralha de

um residencial de luxo na
região do Lago Municipal de
Cascavel foi descoberto e a

ação dos supostos criminosos
impedida. A terra era retirada

do local com ajuda de um
balde. A suspeita é de que os

criminosos pretendiam
roubar o condomínio.

 Pág. 25

Prazer e morte na fumaça
No Dia Nacional de Combate ao Fumo, números mostram que o cigarro continua sendo

o grande vilão de doenças provocadas por câncer dos brônquios e pulmões. A 10ª
Regional de Saúde de Cascavel contabiliza 1.075 mortes diagnosticadas por esses

dois tipos de cânceres em 2017. Ao menos 64 deles haviam se declarado tabagistas.
 Págs. 12 e 13
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Corinthians 50 22 15 5 2 33 11 22
2º Grêmio 40 21 12 4 5 35 19 16
3º Santos 38 22 10 8 4 23 14 9
4º Palmeiras 36 22 11 3 8 33 25 8
5º Flamengo 35 22 9 8 5 31 21 10
6º Cruzeiro 31 22 8 7 7 26 20 6
7º Botafogo 31 22 8 7 7 25 23 2
8º Atlético-PR 30 22 8 6 8 25 25 0
9º Fluminense 30 22 7 9 6 31 29 2
10º Sport 29 21 8 5 8 30 28 2
11º Atlético-MG 29 22 8 5 9 24 26 -2
12º Vasco 28 22 8 4 10 23 34 -11
13º Ponte Preta 27 22 7 6 9 23 27 -4
14º Bahia 26 22 7 5 10 29 30 -1
15º Coritiba 26 22 7 5 10 21 27 -6
16º Vitória 25 22 7 4 11 23 31 -8
17º Chapecoense 25 22 7 4 11 26 35 -9
18º Avaí 25 22 6 7 9 13 26 -13
19º São Paulo 23 22 6 5 11 28 33 -5
20º Atlético-GO 18 22 5 3 14 18 36 -18

SÉRIE A

Fluminense 0x1 Vasco
Corinthians 0x1 Atlético-GO

Flamengo 2x0 Atlético-PR
Palmeiras 4x2 São Paulo

Bahia 1x2 Botafogo
Ponte Preta 1x2 Atlético-MG

Cruzeiro 1x1 Santos
Avaí 1x0 Chapecoense

HOJE
20h Coritiba x Vitória

SÁBADO (2/9)
16h Grêmio x Sport

22ª RODADA

SÁBADO (9/9)
16h Atlético-MG x Palmeiras
19h São Paulo x Ponte Preta

DOMINGO (10/9)
11h Atlético-PR x Coritiba
16h Vasco x Grêmio
16h Santos x Corinthians
16h Sport x Avaí
16h Vitória x Fluminense
19h Botafogo x Flamengo
19h Chapecoense x Cruzeiro

SEGUNDA-FEIRA (11/9)
20h Atlético-GO x Bahia

23ª RODADA

Vitória bate o Coritiba
por 1 a 0 e deixa o Z-4

O Vitória confirmou a reação no Bra-
sileirão ao superar o Coritiba na noite de
ontem. Pela 22ª rodada, o Rubro-negro
emendou a segunda vitória consecutiva
ao bater o Coxa por 1 a 0, no Couto Pe-
reira, em Curitiba. Com quatro triunfos
nos últimos cinco jogos, o Leão chegou
a 25 pontos e, na 16ª posição, deixou a
zona de rebaixamento. Em 15º lugar, o
Coritiba segue com 26 pontos.

O confronto começou com muita
disputa pela bola e poucas oportuni-
dades claras de gol. Aos 36 minu-
tos, o Vitória chegou com perigo, mas
Wilson fez grande defesa e evitou o
gol de David. Na reta final, o Coritiba
tentou emplacar uma blitz e ficou

muito perto de abrir o placar aos 43
minutos. Rafael Longuine, porém,
não aproveitou a cobrança de pênalti
a favor do Coxa e parou nas mãos
de Fernando Miguel.

O segundo tempo iniciou quente
com as duas equipes buscando o gol.
Aos dois minutos, o cabeceio de Alan
Santos passou rente à trave de Fer-
nando Miguel. Logo em seguida, a bola
quase balançou as redes de Wilson,
que a espalmou antes dela atravessar
a linha. Mais eficiente, o Vitória che-
gou ao gol da vitória aos 22 minutos.
Oportunista, o zagueiro Kanu pegou o
rebote do goleiro Wilson e decretou a
vitória rubro-negra, 1 a 0.

CORITIBA
não conseguiu
chegar ao gol e
foi derrotado
em casa

CORITIBA
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O fracasso do sistema presidencialista no Brasil ficou evidente
pelas gambiarras (planos e reformas) que cada presidente impôs
comprando apoio no balcão de negócios do Congresso. Disso
nunca saiu coisa boa.

Os ditadores fizeram escolhas terríveis e deram início ao declí-
nio da economia em geral e da indústria em particular a partir de
1980. Sarney comprou um ano de mandato. Collor impôs um plano
com sua cara e nome. FHC negociou a reeleição. Temer mercade-
jou o atraso: jogou para depois do mandato a investigação da
denúncia de corrupção passiva – o Escândalo da Mala.

Agora, Temer, Gilmar Mendes e outros que sentiram a insus-
tentabilidade do sistema cunharam a gambiarra do semipresidenci-
alismo. Se inteiro o regime presidencialista não dá conta do recado,
que chances haverá de funcionar pela metade?

É um regime novo? Velhíssimo: Pedro II, acossado por fortes
protestos populares, implantou a mesma coisa em 1847, ao criar
por decreto o cargo de presidente do Conselho de ministros. São
170 anos de saudades do Império!

O regime era monárquico (hoje, alegam ser uma República) e
o governo formado por um presidente que recrutava ministros den-
tre as forças parlamentares. Era “semi” tudo: meio monárquico
presidencialista, meio republicano parlamentarista.

No Azerbaijão, o regime semipresidencialista funciona com uma
espécie de Big Center (Centrão, para os íntimos) governando sem
oposição, porque à Frente Popular, mesmo sendo uma federação
de partidos, não se permite eleger um só parlamentar.

SE INTEIRO JÁ NÃO DÁ
CONTA DO RECADO...

 Imóveis
Oito imobiliárias que
atuam no mercado de
Cascavel e integram núcleo
setorial da Acic vão
participar de um projeto
inédito para vendas
compartilhadas. É a Rede
Imóveis Cascavel, que será
oficialmente lançada em
evento agendado para a
quinta-feira (31), às 8h30,
na Sala Paraná, na Acic. Os
convidados serão
recepcionados em café
da manhã.
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“Não posso fazer um
comboio de pacientes e
despejar na porta dos
hospitais. O SUS tem
regulações nacionais,

não podemos
simplesmente, a
nosso bel prazer,

mudar o sistema como
queremos”.

Alceu A. Sperança
Escritor

alceusperanca@ig.com.br

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

A proposta do
deputado Adelino
Ribeiro de lutar
para que os
distritos de
Cascavel tenham
policiais fixos
fazendo
policiamento.

Dezenas de
gestores públicos
dos últimos anos
na região que
acabaram
parando na lista
negra do TCE
por contas
desaprovadas.
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Secretário de Saúde
de Cascavel,

Rubens Griep, sobre
a regulação da

saúde básica

 Justiça no Bairro
Como nas edições
anteriores, o Programa
Justiça no Bairro
promoverá diversas ações
em Cascavel. O programa
será realizado nos dias 20
e 21 de outubro com
disponibilização de
exames de DNA,
atendimentos no âmbito do
Direto de Família em ações
de divórcio, alimentos,
guarda e responsabilidade,
reconhecimento de
paternidade e de
maternidade, entre outros.
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Megasena
Concurso: 1962

05 06 15 25 39 53

Dupla sena
Concurso: 1686

08 11 13 15 22 401º sorteio

03 06 10 16 27 502º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1556

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

Quina
Concurso: 4467

03 08 33 56 65

Timemania
Concurso: 1075

01 11 19 29 41 73 79
TIME DO BOTAFOGO/RJ

Lotomania
Concurso: 1791

00 07 09 17 21 27 29 36
40 41 42 53 62 63 68

75 77 78 83 95
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5209

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

700.000
36.000
30.000
24.700
20.146

O francês Ousmane Dembelé
foi apresentado ontem no Barce-
lona. O jogador participou do even-
to tradicional montado pelo clube
catalão: foi a campo, fez embaixa-
das e saudou o público presente
no Camp Nou. O atacante chegou
para substituir Neymar, que se
transferiu para o PSG.

O Barcelona entregou a camisa
11 ao novo reforço, que defendia o
Borussia Dortmund. Em entrevista
coletiva, Dembelé disse que não faz
sentido ser comparado a Neymar.

“Somos muito diferentes. Ney-
mar é um dos melhores jogadores
do mundo. Eu sou jovem e busco
crescer a cada dia. Estou aqui mui-
to contente por pertencer ao melhor
clube do mundo. Eu quis vir porque
sou Barcelona desde criança. Me
sinto muito realizado e espero ga-
nhar muitos títulos”, declarou Dem-
belé, que foi recepcionado por mais
de 17 mil torcedores no estádio e
que ganhou um carro Audi, entregue
pelo patrocinador do Barça.

Dembelé foi comprado por 105
milhões de euros (R$ 392 milhões)
mais variáveis. O jogador assina
por cinco anos e a cláusula de res-
cisão chega a 400 milhões de eu-
ros (R$ 1,4 bilhão).

“Somos muito diferentes”

A Assembleia Legislativa aprovou, ontem, em primeiro turno, projeto
que libera a venda e o consumo de cerveja e chopp nos estádios do
Paraná. A proposta – capitaneada pelo líder do governo na Casa, deputa-
do Luiz Cláudio Romanelli e assinada por outros onze parlamentares –
recebeu 23 votos favoráveis, 16 contrários e uma abstenção. O projeto
chegou a ser pautado duas vezes, em junho, mas foi retirado a pedido
dos autores, depois que um torcedor do Corinthians ter sido espancado
por torcedores do Coritiba, antes do jogo entre o clube paulista e o para-
naense, nas proximidades do estádio Couto Pereira. A proposta volta à
pauta da Assembleia nesta terça-feira para a votação em segundo turno.

L iberado

FCB BARCELONA
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De botar medo
Os vereadores aprovaram o projeto que repassa o terreno

para a construção do novo prédio da PF sob “pressão
psicológica”. Praticamente uma força-tarefa esteve

presente na Câmara de Vereadores com o
delegado chefe de Cascavel Marco Smith.

Todos os policiais “montados” e armados. Resta saber se
era apenas uma presença para acompanhar a votação ou

para a segurança do próprio delegado.

Depressão pós-parto
A câmara também aprovou,
em primeira votação, o
Projeto de Lei 92/2017,
que institui no calendário
oficial do Município a
Semana de Prevenção e
Combate da Depressão
Pós-Parto. A proposta é
que a semana seja
realizada, todos os anos,
na semana do dia 8 de
março, o Dia Internacional
da Mulher.

Dados preocupantes
De acordo com o
Legislativo, uma a cada
quatro mulheres sofre com
a depressão pós-parto.
Segundo a OMS
(Organização Mundial de
Saúde), de 60% a 80% das
mulheres apresentam
alterações emocionais
depois da gestação. Em pelo
menos 10% desses casos, a
depressão pós-parto pode
levar ao suicídio.

TRANSMISSÕES AO VIVO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Depois de encher o secretário de Saúde Rubens Griep
de perguntas, o vereador Jorge Bocasanta acabou “ferido”
durante a sabatina na Câmara.

  O vereador questionou a participação da Secretaria
de Saúde nos encaminhamentos dos pacientes da UPA para
os hospitais e apesar de querer “bater” pedindo quem
inventou de que um paciente deve esperar até 72 horas na
unidade por leito, ele foi retrucado pelo secretário que,
educadamente, “mandou” o vereador estudar melhor as
leis. “É preciso estudar mais, principalmente quando se
quer legislar pela Saúde”, rebateu Griep.

Apesar de a atual administração transmitir ao vivo os
processos licitatórios, os vereadores discutiram o projeto
de Lei 26/2017 para tornar obrigatória essa prática,
mesmo que em outras gestões, já que hoje essa
transmissão não é obrigatória. O projeto foi adiado por
três sessões ordinárias. Isso porque ele foi assinado por
12 vereadores e a intenção é conseguir mais adeptos.

A Delegacia de Polícia
Federal de Cascavel teve,
ontem, um avanço com re-
lação à necessidade da
construção de uma nova
sede na cidade. O projeto
94/2017, de autoria do
Executivo, que repassa um
terreno do município à PF,
foi aprovado pelos vereado-
res do município. A propos-
ta ainda precisa passar por
uma segunda discussão e
votação no Legislativo hoje,
mas tudo indica que será
aprovada novamente, sem
impedimentos.

A partir da aprovação,
a delegacia tem a garan-
tia do terreno, que é repas-
sado à Delegacia de Polí-
cia Federal em Foz, onde
fica a jurisdição. Depois, a
delegacia de Foz repassa
a Cascavel. Apesar do avan-
ço com a garantia do
terreno, que fica atrás
do Terminal Rodoviário

de Cascavel, na Rua Mara-
nhão com a Rua Belo Hori-
zonte, não há previsão de
que a nova sede seja cons-
truída. Isso porque apenas
com o terreno garantido é
que o Ministério da Justi-
ça vai trabalhar em cima
dos projetos e das funda-
ções. Além disso, ainda
não há um custo previsto
para a obra. “O pessoal de
Brasília já veio, já visitou o
local, mas é necessária a
garantia do terreno para que
o projeto seja feito”, afirma
o delegado da PF de Casca-
vel, Marco Smith.

Apesar das dificuldades
enfrentadas pela polícia
com o corte de repasses do
governo, Smith comenta
que, de acordo com o Minis-
tério da Justiça, há um em-
penho para início da obra.

Com
terreno,
mas sem
previsão

NÃO COMPORTA
A atual estrutura da PF em Cascavel já não comporta o
trabalho dos federais. “Como os próprios vereadores
disseram, precisamos deixar as viaturas em frente à
delegacia, atrapalhando o trânsito e gerando um
transtorno para os cascavelenses”, complementa.
A construção de uma nova estrutura é uma luta antiga em
Cascavel, mas, mesmo com essas “garantias”, há quem
diga que concorda com o ditado popular de “só
acredito vendo”.

 Reportagem: atiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá
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Campeã reforçada

 A Cascavel de Ouro mantém o formato praticado desde 2014, levando
à pista carros da categoria Marcas & Pilotos 1.6 configurados pelo regula-
mento técnico do Campeonato Paranaense. Admitindo inscrição de duplas
e trios, a corrida terá duração de três horas, com transmissão ao vivo e na
íntegra pelo BandSports, com geração de imagens da Master/Catve.

GRELAK COMUNICAÇÃO

Campeã da prova em 2016, a
Paraguay Racing teve ontem a con-
firmação de uma dupla de curitiba-
nos para a disputa da edição que
vai marcar, no dia 5 de novembro,
o cinquentenário da Cascavel de
Ouro. Um dos carros da equipe, o
Ford Fiesta número 86, terá Gusta-
vo Frigotto e Nicolas Salmini como
pilotos na prova, que premiará os
vencedores com R$ 100 mil e o tro-
féu caracterizado por conter uma
serpente confeccionada em ouro.

Frigotto atua desde 2015 no Cam-
peonato Brasileiro de Turismo, série de
acesso à Stock Car em que conquis-
tou nove pódios, um deles como ven-
cedor. Antes disso, passou pelos cam-
peonatos Paranaense e Curitibano de

Kart, em 2010, foi terceiro colocado
nas 500 Milhas de Kart em 2011, ob-
teve uma vitória e quatro pódios na
Fórmula 3 sul-americana entre 2012 e
2013 e participou da Sprint Race Bra-
sil em 2014, terminando a temporada
como terceiro colocado.

Já Salmini, de 19 anos, dedicava-
se ao automodelismo na infância.
Veio de Frigotto a influência para que

passasse a se dedicar às corridas de
kart. Teve a primeira atuação em
campeonatos no Sul-Brasileiro de
2011, onde conquistou o vice-cam-
peonato. O contato com as corridas
teve sequência acompanhando seu
pai Jorge Salmini, chefe de equipe
da Paraguay Racing na Copa Petro-
bras de Marcas. Em 2017, veio a
oportunidade de voltar a pilotar.

A prova
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Quase 200 médicos. Essa foi
a quantidade de profissionais, se-
gundo a Secretaria de Saúde, apro-
vados no último concurso. E que
deve suprir a demanda de médi-
cos pelo menos das três unidades
de saúde que estão prontas: a do
Bairro Pioneiros Catarinenses, a
do Bairro Presidente e a do Con-
junto Riviera.

Só que a dificuldade com os pro-
fissionais, ou melhor, com a falta
deles, vai além. “Agora precisamos
analisar o recurso financeiro para
essa contratação, porque existe o
limite prudencial que precisamos

Dificuldade com funcionários
respeitar. Estamos com um cadas-
tro reserva de médicos, bem impor-
tante”, afirma.

Outra dificuldade, principalmen-
te para suprir a falta de profissio-
nais nas UPAs (Unidades de Pron-
to-Atendimento) é que os profissio-
nais não querem trabalhar nas uni-
dades. “O profissional, quando faz
um concurso para a Secretaria de
Saúde pode ser colocado em vári-
as áreas. Só que a maioria não se
identifica com o atendimento de ur-
gência e emergência, não quer tra-
balhar em regime de escala, feria-
do. São pessoas que querem aten-

Os dados foram repassados pelo secretário durante esclarecimentos
prestados por ele ontem, na Câmara de Vereadores, a respeito da gestão
compartilhada com o Consamu da UPA Tancredo Neves. Ele foi
convidado pela Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara. Na
parceria com o Consamu, a Secretaria de Saúde continua responsável pela
farmácia, nutrição, compra de materiais e engenharia de atendimento. A
parceira se compromete com a contratação de médicos, enfermeiros e
atendimento ao público. De acordo com a Secretaria de Saúde, o ideal
seria ter cinco médicos pela manhã, quatro à tarde, cinco até meia-noite e
dois de madrugada em cada uma das unidades. “Porém, o foco é melhorar
a atenção básica e familiar, evitando que toda demanda dos pacientes
chegue às unidades de emergência”, ressalta.

Sabatina na Câmara Sem vantagens

der em postos de saúde. E quando
esses médicos são lotados nas
UPAs ele pedem exoneração”, la-
menta o secretário Rubens Griep.

Para cargos como cuidador e
agente de saúde, por exemplo,
serão necessários novos concur-
sos para preencher as vagas. “No
caso da vaga de cuidador, apenas
três pessoas passaram no con-
curso. Para agentes comunitários,
há um déficit muito grande”, con-
firma.

SECRETÁRIO DE SAÚDE foi
“sabatinado” pelos vereadores

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Assessoria/CMC RubensGriep

O diretor do Consamu, José Peixoto,
esteve presente acompanhando a
declaração do secretário de Saúde
durante a sessão. E também explicou que
a parceria não terá custos para outros
municípios que fazem parte do Consórcio,
apenas para Cascavel.  E que o
consórcio, em si, não tem vantagem
nenhuma na parceria. “Apenas o
município ganha, em qualidade e em
manutenção do atendimento de urgência e
emergência”, garante Peixoto.
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Atleta já bastante conhecida na região
e que a cada ano ganha mais espaço
no cenário nacional, a cascavelense
Heduarda Sabbadin tenta agora
conquistar a América. Ela
representará o Brasil a partir de hoje
no Pan-Americano de Taekwondo,
em San Jose, na Costa Rica.
Heduarda conquistou o direito de
participar da competição com o vice-
campeonato da seletiva fechada para
a formação das seleções brasileiras
para as disputas da temporada. Ela
perdeu a luta final para a sul-mato-
grossense Giovanna Aquino e ficou
na reseva da categoria até 55 kg da
categoria adulta. Entretanto, como a
titular da vaga se lesionou e não pôde
participar do Pan, a cascavelense de
18 anos ficou incumbida da missão.

TaekwondoFPTKD

A participação dos cascavelenses nos Jogos da Juventude em Ivaiporã já rendeu medalhas
para os enxadristas. Na modalidade Relâmpago, Vitória Vieira e Kleber Lucas Ribeiro de
Oliveira ficaram com a medalha de prata. Já pela modalidade Rápido, Agatha Franck
Bittencourt Moreira foi medalhista de bronze. Nas modalidades coletivas, ontem foi o
último dia da fase classificatória. O basquete masculino venceu os donos da casa por
101 a 13 e o time de Palmas por 87 a 26. O desafio de ontem foi contra Fazenda Rio
Grande. No vôlei masculino, a equipe de cascavelense venceu Araucária por 2 a 1 na
estreia e depois perdeu por 2 sets a 0 para a equipe de Palmas. Para os competidores do
vôlei de praia, as partidas começam nesta terça-feira e seguirão até amanhã.

Jogos da Juventude

A rodada do Terrão foi marcada pelo equilíbrio no fim de semana: Auto Escola
Avenida 0x1 União independente, Zé Milton 0x0 Recanto Colmeia, Juventude
4x3 Fúria do Terrão (foto), Frutana 3x0 JG Construções, Bar Fortaleza 5x1
100% Interlagos e Titânio 2x2 Treme Terra. Na classificação, a liderança é da
Frutana, seguida por Zé Milton, Recanto Colmeia, Fúria do Terrão, Bar Fortaleza,
Juventude, JG Construções, 100% Interlagos, União independente, Treme Terra,
Auto Escola Avenida e Titânio.

Terrão

JOJUPS

DIVULGAÇÃO
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Na lista do TCE

São 12 nomes em meio a uma
extensa lista do TCE (Tribunal de
Contas do Estado). A lista de Cas-
cavel é uma das mais recheadas
do Oeste do Estado quando se
trata de pessoas físicas com con-
tas irregulares.

É que o TCE passou a divulgar
o Cadastro de Contas Irregulares,
em sua página na internet. Trata-
se de um cadastro único e histó-
rico que reúne o nome inclusive
de pessoas falecidas, que têm ou
não função pública e que, de acor-
do com o TCE tiveram as contas

MOLIVI
Na lista também está o ex-presidente do Molivi, Marinho Rodrigues da
Silva, com a descrição “julgar irregulares contas do Movimento para
Libertação de Vidas de Cascavel - MOLIVI, CNPJ nº 78.674.702/0001-
48, da gestão de Marinho Rodrigues da Silva, exercício financeiro de
2011”; e o Luiz Carlos Gabas, também do Molivi.
Segundo o TCE, foi julgada irregular a prestação de contas de
Transferência Voluntária firmada entre o Movimento Para Libertação
de Vidas de Cascavel e a Secretaria de Estado da Criança e do
Adolescente, no exercício financeiro de 2009 e 2010, no valor de R$
60.726,08, tendo como objetivo a manutenção do programa de
tratamento a usuários/dependentes de drogas.
Além disso, constam na lista o ex-vereador Misael Pereira de Almeida
e a ex-primeira-Dama Rosimeri Tomé.

 Reportagem: Tatiane Bertolino

EX-PREFEITO
Lísias Tomé é um
dos nomes na lista
de desaprovação do
Tribunal de Contas
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CONTAS IRREGULARES
Nome: Fabio Fiorin Cardoso
Entidade: Associação Educacional Espírita Lins
de Vasconcellos De Cascavel

Nome: Lísias de Araújo Tomé
Entidade: Município de Cascavel

Nome: Lucindo Svistalski
Entidade: APMF Do Colégio Estadual
Reassentamento São Francisco De Cascavel

Nome: Luiz Carlos Gabas
Entidade: Movimento Para Libertação De
Vidas De Cascavel

Nome: Marcos Solano Vale
Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saude
do Oeste do Paraná

Nome: Marinho Rodrigues da Silva
Entidade: Movimento para Libertação de
Vidas de Cascavel

Nome: Miguel Valcir de Oliveira
Entidade: Associação Educacional e
Assistencial Nova Aliança de Cascavel

Nome: Misael Pereira de Almeida
Entidade: Câmara Municipal de Cascavel

Nome: Raul Pazete
Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saude
Do Oeste do Parana

Nome: Rosimeri Lima Tomé
Entidade: Provopar Ação Social De Cascavel

Nome: Vilson Dos Santos Oliveira
Entidade: Companhia Municipal de Habitacao
De Cascavel – Cohavel

Nome: Volnei Vanin
Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Oeste do Paraná

FONTE: http://www1.tce.pr.gov.br

julgadas irregulares ou pelo me-
nos receberam da corte parecer
prévio para irregularidade.

Em Cascavel, estão na lista no-
mes como o ex-prefeito de Casca-
vel, Lísias de Araújo Tomé. Como
dado da irregularidade consta:
“julgar irregular a Prestação de
Contas de Transferência Voluntá-
ria do Município de Cascavel para
diversas entidades não governa-
mentais, relativa ao exercício de
2005, abrangendo 122 convêni-
os, de responsabilidade do Sr. Lí-
sias de Araújo Tomé”, consta.
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Como já era esperado, a decisão
do título masculino da Copa Cidade
de Cascavel de Futsal foi um jogão
entre as equipes L.A. Cordeiro e Clu-
be da Quarta, na noite da última sex-
ta-feira, no Ginásio da Neva.

Com um elenco recheado de jo-
gadores rodados do salonismo ama-
dor cascavelense, o Clube da Quarta
abriu boa vantagem no primeiro tem-
po e desceu para o vestiário vencen-
do por 3 a 0, com gols de Thiago
Ruzicki, Willyan Cristyanno e Thiago
Lucas. A vantagem foi ampliada na
segunda etapa. A 15 segundos do fim,
o placar marcava 4 a 2 para o Clube
da Quarta (ampliou com Emilinho,
enquanto a L.A. Cordeiro descontou
com Kelvin e Dyou Joaquim).

Foi quando a L.A. Cordeiro iniciou
uma reação incrível. Primeiro descon-
tou com Robson numa cobrança de

Com emoção

pênalti em lance que o Clube da Quar-
ta estourou em faltas: 4 a 3. Depois,
a dois segundos do fim, Dyou empa-
tou o jogo em uma cobrança de tiro
livre: 4 a 4 no tempo normal e deci-
são do título decidida nos pênaltis.

FOTOS: LDF

 Nos pênaltis
Nas cobranças alternadas, Luiz
Felipe e Thiago Ruzicki erram os

primeiros chutes de L.A.
Cordeiro e Clube da Quarta. Os

próximos três cobradores de
cada time marcaram: Robson,
Dyou e Cleverson para a L.A.

Cordeiro e Willyan, Paulinho e
Thiago para o Clube da Quarta.
Na última série, Henrique Silva
marcou para a L.A. Cordeiro,
enquanto Mayke Meneguzzi
teve sua cobrança defendida

pelo goleiro Jhonney, findando o
favoritismo do Clube da Quarta

e dando início à festa dos
jogadores da L.A. Cordeiro na

quadra da Neva.

Artilheiro
Os dois gols marcados na decisão
fizeram Dyou disparar ainda mais
na liderança dos artilheiros do
campeonato. Ele terminou com
21 gols, seis a mais que Pedro
Henrique, quarto colocado.

Bronze e próxima edição
Na disputa pelo terceiro lugar, quem comemorou foram

os atletas da Fercaus, que venceram o time da Bilhares
Tomacheski por 6 a 2. A próxima edição da Copa Cidade será

em 2018, com as oito melhores equipes desta edição na
Chave Ouro e as demais na Chave Prata.
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NRE se
destaca em

projeto

INEZ DALAVECHIA diz que
objetivo do trabalho é promover a

cultura de paz

Cerimônia
de premiação

será dia
 17 de outubro

Também são finalistas na mesma categoria a Companhia de
Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar) com
o projeto Inclusão Social da Pessoa Idosa, a Secretaria Estadual
de Saúde (1ª Regional Litoral), com o projeto Conscientização e
controles de doenças transmitidas por vetores e o Tribunal de
Justiça do Paraná pelo trabalho Circulando Relacionamentos.
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A Secretaria da Educação do Para-
ná, por meio do Núcleo Regional de Edu-
cação (NRE) de Cascavel, está entre os
finalistas do prêmio do Serviço Social
da Indústria para alcance dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável 2017
(Sesi ODS) na categoria Setor Público.
Além da regional da educação, outros
quatro projetos estaduais estão entre
os finalistas.

A cerimônia de premiação será em
17 de outubro durante Congresso
Sesi ODS, em Curitiba.

O Núcleo Regional de Educação de
Cascavel foi selecionado pelo projeto
Escolas Mais Humanizadas. A ação
consiste na oferta de cursos com 40
horas para professores e estudantes
que trabalham a solução pacífica de
conflitos e convivência coletiva.

O trabalho é desenvolvido atual-
mente nos colégios estaduais Marcos
Claudio Schuster e Mário Quintana,
ambos em Cascavel (Oeste), e deve ser
expandido gradativamente para as de-
mais escolas pertencentes ao núcleo.

Ser humano
A chefe do NRE, Inez Dalavechia,
destacou que o foco do trabalho
está no cuidado com o ser
humano, na convivência pacífica
e no resgate da autoestima. “O
principal objetivo desse trabalho
é promover a cultura de paz, a
solução pacífica de conflitos e o
perdão entre as partes
envolvidas. Acreditamos que é
preciso desenvolver políticas
educacionais de conscientização
com foco no ser humano para
transformar a nossa sociedade”,
disse Inez.
O trabalho é realizado com apoio
de Organizações Não
Governamentais (ONGs) do
próprio município.

OUTROS finalistas

NRE se
destaca em

projeto
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Giro da
Violência
Veículo recuperado
A Polícia Militar recuperou ontem, na
Rua Guilherme Piovesa, no Jaborá,
em Cascavel, um Fiat Uno com queixa
de furto. O carro, que foi levado até
o pátio da 15ª SDP (Subdivisão
Policial), estava ‘inteiro’. Segundo a
polícia, até mesmo produtos de uso
pessoal como roupas e aparelhos de
telefone estavam dentro do veículo.

Furto em escola
Mais uma vez a Escola Municipal de
Jangada Taborda foi alvo de
criminosos. De acordo com a Polícia
Militar, os bandidos levaram
materiais escolares como, por
exemplo, cadernos, cola e até mesmo
lápis, que seriam usados pelos
alunos. Além do furto, os meliantes
espalharam merenda pelo chão e
arrancaram o cabo do teclado de um
computador, em atos de vandalismo.
Ainda na sexta-feira a escola já havia
sido arrombada, quando foram
levados materiais de limpeza,
botijões de gás, um rádio e até
mesmo a merenda dos estudantes.

Dois caminhões ABT (Auto Bomba
Tanque) foram acionados na madru-
gada de ontem para controlar um in-
cêndio em um prédio residencial na
Avenida FAG. Segundo os moradores,
a maioria estudantes universitários,
a fumaça saía de um restaurante, que
fica no térreo do edifício.

O prédio fica há alguns metros
de onde houve um vazamento de
gás com explosão, em março des-
te ano, em que a estudante Maria
Luiza Moia Kamei foi atingida e aca-
bou falecendo dias depois.

Conforme os bombeiros havia a

O motorista de um pick-up Strada levou um grande susto na manhã de
ontem, ao capotar o veículo na BR-277. De acordo com informações da
concessionária da Ecocataratas, que atendeu a ocorrência, o acidente aconteceu
no quilômetro 553, próximo ao trevo de acesso a Catanduvas. O condutor do
utilitário, com placas de Curitiba, saiu ileso. DIVULGAÇÃO

Fumaça e
prédio evacuado

informação de que o fogo começou
em uma fritadeira, no restaurante,
mas com a abertura do estabeleci-
mento comercial foi detectado que
tratava-se apenas de fumaça, que
saia do exaustor do restaurante.

Por questões de segurança, o
prédio precisou ser evacuado até
que o Corpo de Bombeiros se certi-
ficasse que não havia risco de um
incêndio ou mesmo explosão.

 BOMBEIROS
CONSTATARAM que

fumaça saia do exaustor do
restaurante

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

Briga de casal

Um homem de nacionalidade haitiana
ficou ferido na madrugada de ontem
ao brigar com a companheira, na
casa em que moram, na Rua Otelo
Celestino de Castilho, próximo a
Avenida Brasil, no Bairro Coqueiral.
Segundo populares, eles discutiram e
a mulher acabou agredindo-o. Com
um corte na pálpebra, o rapaz foi
atendido pelo Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma
em Emergência) e levado à UPA
(unidade de Pronto-Atendimento)
Brasília. Já a mulher foi detida pela
Polícia Militar.

FÁBIO DONEGÁ
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Técnicas de reciclagem

P rogramação

Começou na tarde de ontem, no Cras (Centro
de Referência de Assistência Social) do Território II
do Bairro Interlagos, o curso de Técnicas de Reci-
clagem com Materiais Descartáveis, que é promo-
vido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômi-
co. As 30 vagas ofertadas foram preenchidas.

Com carga horária de 25 horas, o curso tem
objetivo de proporcionar o desenvolvimento de téc-
nicas para a reciclagem de materiais descartá-
veis, visando à produção de matéria-prima para a
confecção de objetos para a comercialização.

Serão trabalhados conteúdos como a duração
do lixo reciclável no meio ambiente; a importân-
cia da reciclagem e as vantagens para o meio
ambiente; o planejamento das atividades: sele-
ção de materiais, separação por cores e tama-
nhos; a criação e a confecção de objetos.

Na programação da Semdec estão, ainda,
cursos de Elaboração de bolachas e biscoi-
tos; Elaboração de pizzas, foccacias e calzo-
nes; Elaboração de sobremesas; Custos e
formação do preço de venda e para, encerrar,
os participantes serão orientados sobre os
benefícios da formalização dos pequenos
negócios por meio de palestra dos técnicos
do Programa Empresa Fácil.

O curso será ministrado no CRAs que integra o TERRITÓRIO CIDADÃO do
Bairro Interlagos
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O Desfile de 7 de Se-
tembro deste ano em Cas-
cavel já conta com mais
de oito mil inscritos. O
evento deste ano volta a
ter a participação dos alu-
nos. Segundo a prefeitura,
são 3.760 alunos e servi-
dores da Rede Municipal
de Educação que partici-
parão da solenidade. Além
deles, outras 38 institui-
ções confirmaram presen-
ça no evento cívico que
terá ainda 198 veículos
desfilando.

Hoje, às 10h, no au-
ditório da Prefeitura de
Cascavel, mais uma reu-
nião para tratar dos de-
talhes do tradicional des-
file. O encontro, que
acontecerá logo após a
Escola de Governo, reu-
nirá representantes de
todas as entidades que
participarão do desfile e
trará orientações finais a
respeito da organização
do evento.

DESFILE CÍVICO acontecerá na Avenida
Brasil

ARQUIVO

Casais interessados em aproveitar o Casamento Coletivo deste ano para regularizar a união, duran-
te a 5ª edição do Justiça no Bairro, têm até esta quinta-feira (31) para se inscreverem. As inscrições
podem ser feitas, gratuitamente, no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo da
residência. O casamento civil está marcado para o dia 20 de outubro.

O evento é realizado pela Prefeitura de Cascavel numa parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná,
o Sesc e demais parceiros.

Para se inscrever os noivos devem apresentar comprovante de renda de até dois salários mínimos
(quatro por casal); comprovante de residência no nome ou declaração por escrito do proprietário do
imóvel; certidões de nascimento emitidas há menos de três meses, RG e CPF de cada noivo.

 A programação da Semana da Pátria começa no dia 1º de Setembro,
com a recepção do Fogo Simbólico e execução do Hino Nacional em frente à
Catedral Nossa Senhora Aparecida. No decorrer na semana, até o dia 7,
haverá ações descentralizadas em diversas regiões da cidade e também no
Distrito de Rio do Salto.

Na quinta-feira (7), as comemorações começam às 8h30, com a chega-
da do fogo simbólico, o acendimento da pira e o hasteamento da Bandeira
no local do Desfile, sendo que às 9h o desfile terá início, marcando o encer-
ramento da Semana da Pátria às 12h.

P rogramação

Casamento
COLETIVO

Desfile: 8 mil inscritos
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 Reportagem: Tissiane Mer-
lak
               Fotos: Aílton Santos

Um dos condomínios de luxo em
Cascavel, localizado na Região do
Lago, quase foi alvo de criminosos
no fim de semana. Uma investiga-
ção feita com exclusividade pela
reportagem do Hoje News identifi-
cou o local exato em que bandidos
cavavam, dia e noite, um túnel que
daria acesso ao residencial.

O túnel ainda estava sendo con-
cluído e é em uma área de difícil
acesso. A reportagem precisou
andar por uma mata fechada, pró-
ximo ao Lago Municipal, para en-
tão encontrar o buraco.

Ao lado do túnel, diversas rou-
pas e calçados usadas pelos ban-
didos para fazer a escavação foram
encontrados. Até mesmo um bal-
de, como os usados na praia, ser-
viu para que eles retirassem a ter-
ra. E, provavelmente para descan-
sar depois de um árduo trabalho,
os ‘escavadores’ tinham também
uma rede.

A intenção, a princípio, seria fa-
cilitar a entrada de criminosos no
residencial e com isso, conseguir
efetuar furtos ou mesmo roubos
nas casas.

A reportagem do Hoje News en-
trou em contato com a Polícia Mili-
tar questionando se a corporação
tinha conhecimento do túnel. De
acordo com o responsável pelo
setor de relações públicas da PM,
tenente Roberto Tavares, um bole-
tim de ocorrência foi feito no fim
de semana. “O túnel que fica na
área externa do condomínio foi en-
contrado por vigilantes, que faziam
a ronda no local”.

BUSCAS
Segundo o militar, eles foram acionados na sequência e fizeram buscas
para tentar encontrar algum dos suspeitos. “O BO foi feito e agora cabe a
Polícia Civil investigar como foi feito esse túnel e informações mais
concretas de há quanto tempo ele estava sendo construído, qual a
extensão, dentre outras”. Confira no facebook dos jornais O Paraná/Hoje
News o vídeo do flagrante.

TÚNEL FOI ENCONTRADO por vigilantes e dava acesso a condomínio de luxo

Hoje News flagra túnel
em residencial
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A novela em torno da retomada
das obras do Catuaí Shopping Cas-
cavel pode estar entrando nos capí-
tulos finais. Na manhã de hoje, José
Roberto Levy Cardozo, diretor comer-
cial do Grupo BRMalls, responsável
pelo empreendimento, irá explanar
a situação atual e a retomada do
shopping.

As informações foram repassa-
das pela Prefeitura de Cascavel,
mas ainda não há detalhes se o
anúncio será para a retomada das
obras ou apenas o reinício da co-
mercialização do espaço. A obra se
transformou em uma grande bata-
lha judicial entre o empreendimen-
to e um grupo ambientalista.

Catuaí na pauta do diaCatuaí na pauta do dia

AÍLTON SANTOS

Copel

BRDE
A agenda da escola começa com a presença do ex-governador

Orlando Pessuti, atual vice-presidente do BRDE (Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul), que irá assinar um acordo de

cooperação técnica para liberação de recursos para micro e pequenos
empreendedores de Cascavel. O total do convênio pode chegar a R$

10 milhões de reais. Para o prefeito Paranhos, os eventos programados
para a escola de amanhã consolidam ainda mais “esse novo momento

muito especial vivido por Cascavel, em especial no que se refere a
novos investimentos”. Paranhos avalia que o governo municipal tem

feito sua parte, demonstrando que aqui há transparência e eficiência na
gestão pública. “E essa mensagem de credibilidade do governo facilita a

construção de parcerias para o desenvolvimento da cidade”.

A explanação detalhada  sobre
a possível retomada das obras
será feita durante a Escola de Go-
verno, no auditório da Prefeitura.
O empreendimento terá 32 mil me-
tros quadrados e 197 lojas. A pre-
visão é de que sejam gerados
aproximadamente dois mil empre-
gos diretos e indiretos.

Logo em seguida o prefeito Paranhos
assina convênio com a diretoria de
Distribuição da Copel para ampliação
do programa Agricultura Urbana em
áreas localizadas sob as linhas de
distribuição de energia da companhia.

CATUAÍ SHOPPING Cascavel está com as obras paralisadas
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Polícia pede
apoio da

população
A delegada do GDE (Grupo de Di-

ligências Especiais) de Cascavel, Ana
Palodetto, pediu ontem, em entrevis-
ta coletiva à imprensa, apoio da po-
pulação para elucidar o latrocínio re-
gistrado no início da noite de domin-
go, em uma mercearia na região do
Lago Azul. A vítima foi o radialista
Reinaldo Pereira, de 48 anos.

Segundo a delegada, por se tra-
tar de um local ermo, escuro e o fato
de no horário do crime não ter mui-
tas pessoas na rua, a investigação
fica mais difícil. “Temos poucas tes-
temunhas e as características dos
dois envolvidos nesse latrocínio.
Ambos têm estatura mediana baixa,
são jovens, a mulher é loira e magra

DELEGADA disse que investigação será um
pouco mais difícil e deve demorar mais tempo

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

Morto
Reinaldo Pereira, conhecido
como Reinaldo Maravilha,

estava sentado na mercearia,
onde era cliente, quando o casal
chegou e disparou contra ele. O
tiro atingiu o peito do radialista,

que trabalhava nas rádios
Independência e Norte FM.

Socorristas e o médico do Siate
(Serviço Integrado de

Atendimento ao Trauma e
Emergência) foram acionados,
mas ele morreu logo no início

dos trabalhos. Na noite anterior
ao crime, ele e a esposa haviam

comemorado 30 anos de
casados.

e o homem é moreno claro”.
Questionada em relação a como

o crime aconteceu, Ana disse que
trata-se de uma situação excepcio-
nal para Cascavel. “O casal entrou
no bar, sem emitir nenhuma pala-
vra aos presentes, não deram voz
de assalto, e o homem acabou efe-
tuando um disparo de arma de fogo
a esmo, que acabou atingindo a ví-
tima de forma letal. Depois disso,
eles chegaram no caixa, retiraram
o dinheiro e se evadiram”.

Diversas equipes da Polícia Mili-
tar e Civil foram acionadas até a
mercearia e fizeram buscas para
localizar o casal envolvido. “Assim
como os demais crimes, inclusive

os latrocínios que foram registrados
em Cascavel este ano, a Polícia Ci-
vil está empenhada no esclareci-
mento do caso. É uma investigação
mais trabalhosa, que enfrenta algu-
mas dificuldades e deve demorar
um pouco mais tempo”.

A orientação da polícia é de que se
a população perceber qualquer pessoa
em atitude suspeita, ou com caracte-
rísticas semelhantes ao casal, denun-
cie. “Qualquer movimentação anormal
ou notícias que possam levar ao para-
deiro do casal, eles devem ligar pelos
telefones 181, 197 ou 190”.

RADIALISTA REINALDO PEREIRA, conhecido como Reinaldo Maravilha, foi alvejado com um
tiro no peito
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A Cettrans (Companhia de Enge-
nharia de Transporte e Trânsito) re-
novou o contrato com a empresa
vencedora da licitação para a implan-
tação e administração dos parquíme-
tros na área do EstaR (Estacionamen-
to Regulamentado) em Cascavel, que
venceu no último sábado (26). Com
isso, a Tecnopark Soluções, de Curi-
tiba, ficará mais seis meses à fren-
te dos serviços.

A decisão foi tomada, segundo o
presidente da Cettrans, Alsir Pelissa-
ro, a partir do cumprimento de algu-
mas exigências por parte da empre-
sa, que manteve reunião com a dire-
toria jurídica e financeira da Compa-
nhia no sábado (26). Neste período,
o Município analisará o serviço e terá
tempo hábil para elaborar uma nova
licitação, cuja modalidade a ser con-

Parquímetros renovados
tratada está em estudo.

“Fizemos um relato dos erros que
os equipamentos apresentavam e
das necessidades de modernização
que sentimos do serviço, pedimos a
manutenção e a troca dos equipamen-
tos danificados e,  sem custos adici-

Além das tradicionais moedas e do chaveiro (boton), hoje para estaci-
onar no EstaR o condutor pode aderir também ao novo sistema acessan-
do o portal www.estacionecascavel.com.br ou baixando o aplicativo “Es-
tacione Cascavel”, disponível no Google Play e no App Store.

Por meio do cadastro no sistema, é possível comprar créditos e tam-
bém fazer a regularização das notificações, via portal ou aplicativo.  O
novo sistema possibilita, além da compra de crédito, a visualização da
possibilidade de vagas disponíveis. Há um mapa de todas as vagas da
cidade, que são alimentadas pelos atendentes, na medida que são po-
tencialmente liberadas.

onais ao Município, a empresa deixa-
rá todos em funcionamento, com a
devida manutenção, além de instalar
o aplicativo que moderniza  o siste-
ma de oferta de vagas, o Estacione
Cascavel, que já conta com 4 mil usu-
ários”, detalha Pelissaro.

A plicativo

 Os moradores, agricultores e motoristas
de Cascavel que usam a Rua Rio da Paz

em seu trecho rural, agora não correm mais
riscos. Todos os buracos foram tapados
pela Prefeitura. Recentemente o Hoje

News fez uma reportagem abordando o
tema e pouco depois as obras na rua foram
realizadas. O que antes representava risco,
hoje é sinônimo de funcionalidade para o

escoamento da safra local.

FOTOS: AÍLTON SANTOS
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Uma denúncia anônima, feita à
Polícia Militar, fez com que Mateus
Henrique Silvério, de 21 anos, fosse
preso ontem em Cascavel. Mateus é
acusado de participar de um assalto
a um motel, às margens da BR-369,
no dia 11 de agosto, onde o policial
militar Adilson Santos foi baleado.

Contra Mateus, que foi encontra-
do em uma casa na Rua Ásia, no
Bairro Brasília, havia um mandado
de prisão em aberto por conta do
roubo. Coincidentemente, o jovem
estava com um ferimento de tiro na
perna, exatamente onde um dos cri-
minosos que efetuaram o assalto
foi baleado pelo policial militar.

Em depoimento, Mateus disse
que a intenção do grupo era roubar
apenas alguns eletrônicos, mas que
se depararam com o militar, que
tentou impedir o crime.

Adilson trabalha em Céu Azul e
acabou reconhecendo os assaltan-
tes, que são da mesma cidade.
Houve troca de tiros, o carro usado
no crime foi apreendido pela PM.
Com dois tiros, ele foi levado ao

Assalto no motel

Hospital Universitário de Cascavel
e recebeu alta no domingo (27).

Segundo a polícia, seis pessoas
chegaram ao motel em dois veícu-
los e anunciaram o assalto, sendo
surpreendidas pelo policial que es-
tava no local. Uma adolescente de
16 anos foi apreendida e três adul-
tos presos. Um dos detidos foi re-
conhecido pelo policial como o au-
tor dos disparos.

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

Roubos 866
Furtos 2.670
Veículos (furtos/roubos) 297
Outros 3.239

Acidentes 1.809
Colisões 1.665
Atropelamentos 144
Mortes 39

 MATEUS HENRIQUE
SILVÉRIO disse que objetivo do
grupo era roubar eletrônicos

 POLICIAL MILITAR de Céu Azul foi baleado ao reagir

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos
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McDia Feliz auxilia no tratamento
do câncer infanto-juvenil

Gesto que salva vidas; nesse intuito a Unipar participa todos os anos da campanha
em Cascavel, com serviços e a compra de lanches big mac

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O‘Plante solidariedade, floresça vidas’. Esse foi o tema

da campanha McDia Feliz deste ano e a Universidade Pa-
ranaense – Unipar estava lá. Realizado anualmente pelo
Instituto Ronald McDonald, a ação em prol da Uopeccan
incentiva a compra de lanches big mac e de outros produ-
tos promocionais, como chinelo, chaveiro e camiseta.

Nesta 29º edição, a meta é arrecadar R$ 400 mil.  A
proposta é reverter o dinheiro para o tratamento de crian-
ças e adolescentes com câncer e investir em projetos como
o diagnóstico precoce e a compra de medicamentos.

Contribuindo com a causa, no sábado (26), equipes
dos cursos de Enfermagem, Estética e Cosmética e Psi-
cologia participaram empolgadas, agregando à socie-
dade conhecimento, com orientação de saúde, incluin-
do o câncer de mama e de colo uterino. Também levou
serviços: teste rápido de glicemia, aferição de pressão,
massagem relaxante, recreação para as crianças e pin-
tura facial. A Cia de Teatro Unipar divertiu e arrancou
sorrisos. Toda a parceria foi organizada via Prove (Pro-
grama de Valorização da Educação).

Cada big mac conta e muito. Assim, além de levar serviços
à comunidade, a Universidade contribuiu adquirindo lanches big
mac para confraternização de seus funcionários. O gesto solidá-
rio visa também conscientizar quanto à importância da preven-
ção e diagnóstico precoce para a cura da doença.

Na sexta (25), os colaboradores tiveram um bate-papo
com a diretora da Legião Feminina de Combate ao Cân-
cer, Iria Garmatz, que compartilhou histórias de pacientes
infanto-juvenil, que residem na região e em outros Esta-
dos. Também dividiu sua vivência com o esposo, que en-
frentou a doença e intervenção cirúrgica no ano passado.

Há anos à frente desta causa, Iria explicou um pouco
de como funciona a Casa de Apoio do Hospital do Câncer,
e reforçou que tudo é mantido por doações. Informou so-
bre os investimentos em equipamentos, aparelhos, salas
de atendimento e ludicidade e em cestas básicas, sendo
fundamental fortalecer a ideia de voluntariado, tanto finan-
ceiro, quanto quem doa tempo de qualidade.

Sábado divertido:
Pintura facial atraiu
as crianças
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gente@jhoje.com.br

 DIONÉIA,
com a
filha

Camili.
o registro

é da
fotógrafa

Leila Lang

ArteArteArteArteArte
Continua em cartaz no

Museu de Arte de Cascavel,
a mostra do A Cidade e Eu:

Uma retrospectiva
pictórica”, do artista Alberto

Gerardo Garcia.
 O público tem até o dia 22
de setembro para conferir.

Sempre das 9h às 17h.

TreinamentoTreinamentoTreinamentoTreinamentoTreinamento
Comunicação para encantar

plateias é o nome de
treinamento organizado pelo
Núcleo Setorial Acic Mulher.
O evento será de 28 a 31 de

agosto, na Associação
Comercial. O horário do

curso será sempre das 18h30
às 22h30.

LivrosLivrosLivrosLivrosLivros
Até o dia 31, ocorre a Feira de Livros no Cascavel JL

Shopping. São muitos títulos com
preços promocionais. Corre lá!

HortasHortasHortasHortasHortas     ComunitáriasComunitáriasComunitáriasComunitáriasComunitárias
Cascavel vai receber o Cultivar Energia, programa que

implementa hortas comunitárias sob linhões de distribuição
de energia da Copel. O lançamento é hoje, às 8h30, na sede

da Prefeitura de Cascavel.

SinfoniaSinfoniaSinfoniaSinfoniaSinfonia
O Sesc promove dia 2 de setembro, mais uma edição do

Sonora Brasil. A convidada especial é a Corporação Musical
Cemadipe, uma banda formada por jovens

de Aparecida de Goiânia. O evento será às 18h30.
Os ingressos já estão à venda no Sesc

O sim de JUCIELE  FAPPI e VITOR PINHEIRO

A desconfiança é o farol que guia o prudente.
William Shakespeare

  FABIANO GOIS

 A bela GRECI LUCOTTI
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Dados do SIM (Sistema de In-
formações sobre Mortalidade) da
10ª Regional de Saúde de Casca-
vel mostram que de janeiro a agos-
to deste ano, 1.075 pessoas diag-
nosticadas com câncer maligno dos
brônquios e dos pulmões morre-
ram.  Destas, 64 tinham algo em
comum: todas se declararam taba-
gistas. Hoje, 29 de agosto, é o Dia
Nacional de Combate ao Fumo.

O fator de risco para esta neo-
plasia, o tabagismo, representa 6%
do total de mortes ocorridas entre
os 25 municípios da área de abran-
gência da regional. As principais
vítimas são homens, com 36 óbi-
tos neste ano. Já entre as mulhe-
res foram registradas 28 mortes.

O servidor público federal, Paulo Bini, fumou durante 16 anos e o
motivo que o fez largar o cigarro foi pra lá de especial, e segundo ele, deixar
de fumar foi muito fácil. “Tenho dois filhos gêmeos e à época que estavam
entre um e dois anos, na fase em que estão se equilibrando para andar, eu

estava fumando e larguei a bituca no chão. Um dos meninos ‘tapou’ a
bituca e a levou à boca. Na mesma hora pensei ‘o que é que estou

fazendo?’ E daí nunca mais fumei”, lembra.
Bini conta que fumava um maço de cigarro por dia, o que dá aproxima-

damente 600 cigarros por mês. “Quando parei não tive efeito colateral
nenhum. Tenho experiência própria de que parar de fumar é muito fácil,

principalmente quando você perde os motivos de querer fumar. É como se
fosse desligar um circuito”, diz.

Além de não ter adquirido problemas de saúde, deixar de fumar
também melhorou outro aspecto. “Fiquei mais cheiroso, sem aquele

cheiro de fumaça que fica após acender um cigarro”, afirma Bini.

Os perigos escondidos em
uma nuvem de fumaça

Quem fuma pode sofrer sérias
consequências como problemas no
aparelho respiratório, aumento do
risco de AVC (Acidente Vascular Ce-
rebral) e de doenças cardiovascu-
lares, patologias que afetam as ex-
tremidades, desenvolvem necrose
e tem como resultado a amputação
do membro, sem contar ainda o
cansaço anormal, indisposição e
alterações no olfato e paladar. “Se
somarmos todas as doenças rela-
cionadas ao tabaco, as chances de
desenvolvê-las é de 10 a 30 vezes
maior se comparado a quem nunca
fumou”, afirma o pneumologista
Jonatas Reichert.

Conforme o Inca (Instituto Nacio-
nal do Câncer), em 2016 foram re-
gistrados 2.270 novos casos de
câncer de traqueia, brônquios e pul-
mão em todo o Paraná. O público
masculino é a maioria, com 1.330
casos. Entre os homens, a neopla-
sia só ficou atrás do câncer de prós-
tata, que teve mais de cinco mil no-
vos casos no ano passado.

64
mortes desde janeiro

O TABAGISMO contribui para o
desenvolvimento de doenças

cardiorespiratórias

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

DIVULGAÇÃO

 Mais de uma década e meia
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Faça as contas

 Você já parou para pensar
sobre os custos do tabagismo?

Se você quer fazer as contas de quanto o tabagismo tem custado ao seu bolso, acesse www.igf.com.br.

 A relação também se estende ao meio ambiente.
Quem fuma há 25 anos, como o exemplo acima, a
quantidade de cigarros fumados durante todo esse
período representa a derrubada de 600 árvores.

 Sem contar os danos
à saúde, fumar também
pode influenciar na
economia da casa. Uma
ferramenta disponibilizada
na internet coloca na
ponta do lápis o quanto
um fumante já gastou
desde que acendeu o
primeiro cigarro.

 Se considerar, por
exemplo, um homem de
45 anos, que começou
a fumar em 1992, e
que ganha um salário
mínimo por mês – o
equivalente a
R$ 937 -, fume todos
os dias 20 cigarros, significa
dizer que fumou 55,5% da sua vida.
Ou então que neste período foram mais
de nove mil maços de cigarro.

 No orçamento,
são gastos
R$ 240 todos
os meses, restando
cerca de 700 de
salário. As despesas com
o tabagismo consomem
25% do rendimento
bruto mensal. Além disso,
deixa-se de economizar
 R$ 2,8 mil por ano.

 O hábito
de fumar
também afeta a
produtividade
no local de
trabalho. Conforme a
ferramenta, considerando
que o homem fume 20 cigarros
por dia, ele gasta 8,5 minutos para
fumar um cigarro, inclusive enquanto
está trabalhando. A média de
cigarros fumados durante o
expediente é de dez unidades, para
uma carga horária de oito horas
diárias, durante cinco dias na
semana. Por dia, o total de minutos
de trabalhos perdidos por dia
é de 85 minutos.

 Para o empresário, aquela saidinha
de seu funcionário para fumar custa

R$ 5,53, o que no fim
do mês representa

R$ 165,75.

Qualidade de vida
Para se ter uma boa qualidade de vida e chegar à terceira idade em boas condições,
vários fatores devem ser levados em conta como alimentação, ambiente, assistência
médica, entre outros. No entanto, o mais importante deles e que representa 50%

de todo o bem-estar é o estilo de vida. “Porém, tudo é destruído se a pessoa fuma,
pois o tabaco afeta o organismo como um todo”, ressalta Reichert.

Como parar?
Uma boa opção para deixar de fumar é o Programa
do Tabagismo, formado por grupos de pessoas que

decidiram largar o vício. Em Cascavel, a
coordenadora do programa, Viviane Débora da

Silva, afirma que 60% dos pacientes que procuram
este auxílio conseguem largar o cigarro.

“O primeiro passo é querer abandonar o vício.
Depois disso, a pessoa pode ir até uma Unidade
Básica de Saúde de seu bairro e dizer que quer
fazer parte do grupo antitabagismo. Cada grupo
tem um médico e um enfermeiro capacitados que
vão auxiliar em todo o processo”, explica Viviane.

Se necessário, os profissionais indicam
medicamentos ou somente os adesivos

antitabagismo. “Tem casos até que o paciente não
precisa de nada”, acrescenta.

DIVULGAÇÃO

FOTOS:DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

AGOSTO 2017
Dia da Nutricionista31

Calendario

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

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

 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)

 Bingo: O Rei das Manhãs
Sala 4: Qui a Qua 14h20, 16h40, 19h, 21h20

SHOPPING JL

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

SHOPPING WEST SIDE
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Unioeste em debate
Na próxima sexta-feira (1º), às 9h,

no Teatro Municipal de Cascavel
acontece a audiência pública: “A con-
juntura, os desafios e a importância
das universidades públicas estadu-
ais do Paraná”. O evento reunirá a
comunidade de Cascavel (sindicatos,
Organizações Sociais, políticos, es-
tudantes, servidores e docentes)
para discutir os problemas das Uni-
versidades Estaduais. Também par-
ticiparão do encontro os deputados
estaduais que integram a Frente Par-
lamentar em Defesa das Universida-
des Estaduais do Paraná.

O presidente da Adunioeste,
Luiz Fernando Reis, acredita que
este é o momento da comunida-
de, das regiões oeste e sudoeste
do Paraná, defender a Universida-
de Pública dos ataques contra o
ensino superior público que tem

Apesar das muitas dificuldades, a Unioeste cresceu e tornou-se uma
das mais respeitáveis universidades públicas do Brasil. É considerada a
3ª maior universidade estadual do Paraná e a 36ª melhor universidade do
País. Nos últimos 10 anos, o numero de professores cresceu 15% e hoje
conta com 1.296 no total. Esses professores são responsáveis por boa
parte da qualificação profissional e desenvolvimento das pesquisas rea-
lizadas no Oeste e Sudoeste do Paraná.

Nos últimos 10 anos, também cresceu a quantidade de professores
com doutorado na Unioeste. Esse número saltou de 290 para 720, um
crescimento superior a 148%. Esse crescimento foi fundamental para
consolidar o desenvolvimento da pesquisa na Unioeste e alavancar a
criação de cursos de mestrado e doutorado.

Unioeste é a

3ª maior
universidade
estadual do

Paraná

sido promovido pelos governos es-
tadual e federal. “Entendemos que
a Audiência será um momento im-
portante para demonstrar a dispo-
sição de luta da comunidade uni-

versitária e das entidades popula-
res e sindicais em defesa da Uni-
oeste contra os ataques dos go-
vernos estadual e federal ao ensi-
no superior público” explica.

Debate sobre a
Unioeste acontecerá
no TEATRO
Municipal

Crescimento

ARQUIVO
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Com uma medida relativamente
simples e econômica, a Secretaria
de Serviços e Obras Públicas de
Cascavel está conseguindo atacar
dois tipos de problemas que são
rotineiros nas cidades: a falta de
asfalto em algumas ruas dos bair-
ros e a manutenção de vias anti-
gas no centro. Para dar maior dura-
bilidade aos serviços de tapa-bura-
co, a secretaria optou por fazer o
recape completo em locais com
maior comprometimento da malha
asfáltica e o material fresado que
é retirado em grande volume des-
sas ruas é reaproveitado em vias
que ainda aguardam o tão sonha-
do asfalto e que, se bem feitinho,
se transforma numa medida anti-
pó por um logo tempo, que melho-
ra a qualidade de vida dos mora-
dores até que se consiga incluir
essas ruas num programa de pa-

Material reaproveitado

vimentação definitivo.
“É uma maneira excelente de

ganhar tempo e reutilizar o materi-
al, além de otimizar o trabalho das
equipes que já estão deslocadas,
o maquinário, os recursos públicos
e aproveitar o clima. Enquanto uma
via é fresada, a outra, no bairro, já
vai recebendo esse material retira-
do, e as equipes seguem tocando
duas frentes, terminando serviços
distintos paralelamente, satisfazen-
do as necessidades dos moradores
em diferentes regiões da cidade”,
detalhou o vice-prefeito e secretário
de Serviços Públicos,  Jorge Lange.

Barão do Cerro Azul
GRAVENa semana passada foi iniciado o trabalho de recuperação da Avenida
Barão do Cerro Azul, no centro da cidade, da Rua Vitória até a Rua
Erechim, totalizando cerca de 800 metros de recape. Os trechos mais
críticos foram totalmente fresados e esse material foi reaplicado no Jardim
Nova Itália, no fim da Rua Angelo Zonin, que já está recuperada. Hoje a
Barão recebe a capa asfáltica e a Erechim começa a ser fresada para, na
sequência, ser também recuperada. O material fresado da Erechim foi
destinado ontem ao antipó na Rua das Palmeiras, do Bairro Coqueiral.

MATERIAL é usado para reduzir o pó em vias sem asfalto
Recuperação
definitiva
“São trechos em que o tapa-buracos
tradicional já não surtia efeitos, então
temos que fazer uma recuperação
definitiva, sem custos para os
moradores. O material fresado é
aplicado em vias que não foram
incluídas, ainda, nos programas de
pavimentação, até que possamos
fazer projetos para levar o asfalto.
Até lá, esse antipó paliativo, bem
aplicado, ameniza muito ao problema
com barro e poeira, trazendo maior
qualidade de vida aos moradores”,
detalhou Lange.

SECOM
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Á
ri

es

Hoje, vale a pena caprichar mais na
hora de se vestir: uma boa aparência
pode contar pontos a seu favor no tra-
balho, inclusive na hora de avaliarem
a sua competência. Cor: verde.

horóscopo

To
ur

o

Pela manhã, você vai valorizar cada
centavo ganho e poderá negociar bons
acordos ou até mesmo um aumento de
salário. Use a diplomacia e terá mais
facilidade para se entender com as
pessoas. Cor: cinza.

Li
br

a

Se estava pensando em fazer um cur-
so ou voltar a estudar, esta é a hora
para começar. No trabalho, um clima
de bom humor aproxima as Concen-
tre-se nas tarefas que mais gosta. Cor:
verde.

E
sc

or
pi

ão

De manhã, vai ser mais fácil se enten-
der com clientes e colegas, mas é pre-
ciso ficar de olhos abertos. À tarde, é
melhor ter cuidado com quem não co-
nhece bem, pois há risco de sofrer com
enganação. Cor: lilás.

G
êm

eo
s Hoje, você poderá explorar melhor seu

poder de comunicação e sua flexibili-
dade para lidar com vários assuntos
ao mesmo tempo. À noite, um bom papo
pode ajudar. Cor: creme.

C
ân

ce
r O dia deve fluir bem no trabalho, prin-

cipalmente se mexe com comércio,
moda ou estética. Mesmo assim, vai
render mais se trabalhar sem a ajuda
dos outros e evitar chamar atenção.
Cor: vinho.

Sa
gi

tá
rio

Cuidar da aparência pode trazer al-
gumas vantagens no trabalho, hoje.
Logo cedo, concentre-se nas tarefas
que gosta de fazer e use a diploma-
cia. Cor: vermelho.

C
ap

ric
ór

ni
o No trabalho, sua atenção estará to-

talmente focada nas tarefas que pre-
cisa realizar. Seja gentil e ofereça
ajuda a um colega que esteja preci-
sando de apoio. Cor: roxo.

Le
ão

Bom humor e alto-astral vão marcar o
dia! Se precisar de ajuda, conte com
os amigos. É hora de correr atrás dos
seus sonhos! Aposte na diplomacia para
conseguir bons resultados no traba-
lho. Cor: rosa.

V
irg

em

A carreira vai concentrar a maior parte
da sua atenção e, se você usar a di-
plomacia, poderá alcançar seus objeti-
vos com mais facilidade. Cor: marrom.

A
qu

ár
io

Vale a pena dar mais atenção ao vi-
sual: lembre-se de que uma boa apa-
rência pode causar uma ótima impres-
são no trabalho. Fase de muita sorte.
Faça algo divertido com seus amigos.
Cor: roxo.

Pe
ix

es

Hoje, será mais fácil lidar com as pes-
soas, pois um astral bem-humorado
marca as relações, inclusive no traba-
lho. Poderá receber ajuda de algum
familiar. Gaste um tempo cuidando da
sua casa! Cor: branco.

ANJO LAUVIAH
Quem nasce sob esta influência, tem
habilidade para entender mensagens e
revelações simbólicas. O mundo astral
é manifestado através do inconsciente,
ocorrendo visões, premonições, ou
mesmo imagens de mundos superiores.
Suas faculdades psíquicas são mani-
festadas nos pequenos detalhes, como
na música, na poesia, na literatura e na
filosofia. O que sonha realizar, torna
realidade. Poderá ser o esteio de
sua família ou grande apoio no
local de trabalho. As suas coisas
materiais serão conseguidas
através de muita luta ou mesmo so-
frimento.

Parabéns!

Provérbio do Dia
Provérbios 83:1- 5

Maria Ap da Cruz Correa
Tereza Damian

 Ó Deus, não estejas em silêncio; não te
cales, nem te aquietes, ó Deus,
Porque eis que teus inimigos fazem tu-
multo, e os que te odeiam levantaram a
cabeça. Tomaram astuto conselho con-
tra o teu povo, e consultaram contra os
teus escondidos. Disseram: Vinde, e de-
sarraiguemo-los para que não sejam
nação, nem haja mais memória do nome
de Israel. Porque consultaram juntos e
unânimes; eles se unem contra ti:

 RAPÉ
A palavra rapé vem do francês “râper”
(raspar). É um pó constituído por
substâncias naturais, consideradas plantas
de poder: o Tabaco Xamânico é
cultivado pelo próprio povo (o feitio é
cerimonial, com cantos e orações em suas
fases: plantio e colheita), cinzas de cascas
de árvores medicinais, Pau-pereira,
Canela de Velho, Murici, Cumaru, ervas
aromáticas e entre outras variações.
Algumas etnias, como a Kaxinawa e a
Yawanawa, fazem uso do Rapé para
combater o cansaço, a ansiedade, a
depressão e o estresse.

 KAMBÔ
O kambô, que na verdade é feito com a
secreção de uma rã (Phyllomedusa bicolor),
serve principalmente para afastar as
“panemas”, que é o estado negativo de nosso
espírito que atrai as doenças, os problemas e
as desarmonias na vida da gente.

 SOBRE O PALESTRANTE
Rodrigo Luz - Terapeuta com formação
em Barras de Access , Reiki. Foi membro
de grupos independentes Ayahuasqueiros
e estudou e participou de Trabalhos junto
com diversas etnias Indígenas (Guaranis,
Yawanawa,), tem experiência de 10 anos
com a Sagrada Ayahuasca. É músico e
cocriador do Instituto Xamanico Céu da
Luz Cósmica.

Ervas Tradicionais da
O terapéuta Rodrigo
Luz estará em Cascavel
nesta quinta-feira para
falar sobre plantas

medicinas tradicionais da
floresta. Com um vasto
conhecimento sobre o
assunto, estudos e pesquisas,
Rodrigo vai abordar sobre as
seguintes ervas:

FLORESTA
 AYAHUASCA
Nome quíchua de origem inca, refere-se a uma bebida sacramental produzida a
partir da decocção de duas plantas nativas da floresta amazônica: o cipó
Banisteriopsis caapi (mariri ou jagube) com as folhas do arbusto Psychotria
viridis (chacrona ou rainha). Ainda que definido comumente como chá ou
decocção, a ayahuasca é um concentrado, uma redução das fervuras, resultando
em um líquido marrom, de gosto forte e normalmente acidificado. Seu feitio é
realizado em ritualísticas especiais e depois armazenado.

Dia 31 de agosto, na Casanóz, às 19h. A entrada é gratuitaQUANDO?

 SANANGA
A Aldeia de Shiva - Centro Espiritualista Xamânico Ancestral foi um dos
primeiros Centros Espiritualistas do Brasil e do mundo autorizado a utilizar o
colírio indígena Sananga, de propriedade dos índios Kaxinawás (Huni Kuî), do
estado do Acre. Sananga é o sumo extraído das raízes de uma planta
amozônica, cujo nome indígena é "Mana Heîns", nome oriundo do dialeto
Hãtxa Kuî, falado pelos Kaxinawás. A Sananga é um colírio indígena para os
olhos. Os povos indígenas possuem um organismo diferente do homem branco
e para tal utilizam a Sananga com a finalidade de curar a panema, um tipo de
“má sorte”, “desgraça” e “infelicidade” que envolve às vezes os índios.
Incapacidade, talvez seja a melhor interpretação. Porém, os índios também
utilizam a Sananga para curar doenças bacterianas do olho, como conjuntivite,
terçol, vermelhidão e irritações nos olhos. Utilizam a muito tempo para curar e
prevenir a catarata.
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Á
ri

es

Hoje, vale a pena caprichar mais na
hora de se vestir: uma boa aparência
pode contar pontos a seu favor no tra-
balho, inclusive na hora de avaliarem
a sua competência. Cor: verde.

horóscopo

To
ur

o

Pela manhã, você vai valorizar cada
centavo ganho e poderá negociar bons
acordos ou até mesmo um aumento de
salário. Use a diplomacia e terá mais
facilidade para se entender com as
pessoas. Cor: cinza.

Li
br

a

Se estava pensando em fazer um cur-
so ou voltar a estudar, esta é a hora
para começar. No trabalho, um clima
de bom humor aproxima as Concen-
tre-se nas tarefas que mais gosta. Cor:
verde.

E
sc

or
pi

ão

De manhã, vai ser mais fácil se enten-
der com clientes e colegas, mas é pre-
ciso ficar de olhos abertos. À tarde, é
melhor ter cuidado com quem não co-
nhece bem, pois há risco de sofrer com
enganação. Cor: lilás.

G
êm

eo
s Hoje, você poderá explorar melhor seu

poder de comunicação e sua flexibili-
dade para lidar com vários assuntos
ao mesmo tempo. À noite, um bom papo
pode ajudar. Cor: creme.

C
ân

ce
r O dia deve fluir bem no trabalho, prin-

cipalmente se mexe com comércio,
moda ou estética. Mesmo assim, vai
render mais se trabalhar sem a ajuda
dos outros e evitar chamar atenção.
Cor: vinho.

Sa
gi

tá
rio

Cuidar da aparência pode trazer al-
gumas vantagens no trabalho, hoje.
Logo cedo, concentre-se nas tarefas
que gosta de fazer e use a diploma-
cia. Cor: vermelho.

C
ap

ric
ór

ni
o No trabalho, sua atenção estará to-

talmente focada nas tarefas que pre-
cisa realizar. Seja gentil e ofereça
ajuda a um colega que esteja preci-
sando de apoio. Cor: roxo.

Le
ão

Bom humor e alto-astral vão marcar o
dia! Se precisar de ajuda, conte com
os amigos. É hora de correr atrás dos
seus sonhos! Aposte na diplomacia para
conseguir bons resultados no traba-
lho. Cor: rosa.

V
irg

em

A carreira vai concentrar a maior parte
da sua atenção e, se você usar a di-
plomacia, poderá alcançar seus objeti-
vos com mais facilidade. Cor: marrom.

A
qu

ár
io

Vale a pena dar mais atenção ao vi-
sual: lembre-se de que uma boa apa-
rência pode causar uma ótima impres-
são no trabalho. Fase de muita sorte.
Faça algo divertido com seus amigos.
Cor: roxo.

Pe
ix

es

Hoje, será mais fácil lidar com as pes-
soas, pois um astral bem-humorado
marca as relações, inclusive no traba-
lho. Poderá receber ajuda de algum
familiar. Gaste um tempo cuidando da
sua casa! Cor: branco.

ANJO LAUVIAH
Quem nasce sob esta influência, tem
habilidade para entender mensagens e
revelações simbólicas. O mundo astral
é manifestado através do inconsciente,
ocorrendo visões, premonições, ou
mesmo imagens de mundos superiores.
Suas faculdades psíquicas são mani-
festadas nos pequenos detalhes, como
na música, na poesia, na literatura e na
filosofia. O que sonha realizar, torna
realidade. Poderá ser o esteio de
sua família ou grande apoio no
local de trabalho. As suas coisas
materiais serão conseguidas
através de muita luta ou mesmo so-
frimento.

Parabéns!

Provérbio do Dia
Provérbios 83:1- 5

Maria Ap da Cruz Correa
Tereza Damian

 Ó Deus, não estejas em silêncio; não te
cales, nem te aquietes, ó Deus,
Porque eis que teus inimigos fazem tu-
multo, e os que te odeiam levantaram a
cabeça. Tomaram astuto conselho con-
tra o teu povo, e consultaram contra os
teus escondidos. Disseram: Vinde, e de-
sarraiguemo-los para que não sejam
nação, nem haja mais memória do nome
de Israel. Porque consultaram juntos e
unânimes; eles se unem contra ti:

 RAPÉ
A palavra rapé vem do francês “râper”
(raspar). É um pó constituído por
substâncias naturais, consideradas plantas
de poder: o Tabaco Xamânico é
cultivado pelo próprio povo (o feitio é
cerimonial, com cantos e orações em suas
fases: plantio e colheita), cinzas de cascas
de árvores medicinais, Pau-pereira,
Canela de Velho, Murici, Cumaru, ervas
aromáticas e entre outras variações.
Algumas etnias, como a Kaxinawa e a
Yawanawa, fazem uso do Rapé para
combater o cansaço, a ansiedade, a
depressão e o estresse.

 KAMBÔ
O kambô, que na verdade é feito com a
secreção de uma rã (Phyllomedusa bicolor),
serve principalmente para afastar as
“panemas”, que é o estado negativo de nosso
espírito que atrai as doenças, os problemas e
as desarmonias na vida da gente.

 SOBRE O PALESTRANTE
Rodrigo Luz - Terapeuta com formação
em Barras de Access , Reiki. Foi membro
de grupos independentes Ayahuasqueiros
e estudou e participou de Trabalhos junto
com diversas etnias Indígenas (Guaranis,
Yawanawa,), tem experiência de 10 anos
com a Sagrada Ayahuasca. É músico e
cocriador do Instituto Xamanico Céu da
Luz Cósmica.

Ervas Tradicionais da
O terapéuta Rodrigo
Luz estará em Cascavel
nesta quinta-feira para
falar sobre plantas

medicinas tradicionais da
floresta. Com um vasto
conhecimento sobre o
assunto, estudos e pesquisas,
Rodrigo vai abordar sobre as
seguintes ervas:

FLORESTA
 AYAHUASCA
Nome quíchua de origem inca, refere-se a uma bebida sacramental produzida a
partir da decocção de duas plantas nativas da floresta amazônica: o cipó
Banisteriopsis caapi (mariri ou jagube) com as folhas do arbusto Psychotria
viridis (chacrona ou rainha). Ainda que definido comumente como chá ou
decocção, a ayahuasca é um concentrado, uma redução das fervuras, resultando
em um líquido marrom, de gosto forte e normalmente acidificado. Seu feitio é
realizado em ritualísticas especiais e depois armazenado.

Dia 31 de agosto, na Casanóz, às 19h. A entrada é gratuitaQUANDO?

 SANANGA
A Aldeia de Shiva - Centro Espiritualista Xamânico Ancestral foi um dos
primeiros Centros Espiritualistas do Brasil e do mundo autorizado a utilizar o
colírio indígena Sananga, de propriedade dos índios Kaxinawás (Huni Kuî), do
estado do Acre. Sananga é o sumo extraído das raízes de uma planta
amozônica, cujo nome indígena é "Mana Heîns", nome oriundo do dialeto
Hãtxa Kuî, falado pelos Kaxinawás. A Sananga é um colírio indígena para os
olhos. Os povos indígenas possuem um organismo diferente do homem branco
e para tal utilizam a Sananga com a finalidade de curar a panema, um tipo de
“má sorte”, “desgraça” e “infelicidade” que envolve às vezes os índios.
Incapacidade, talvez seja a melhor interpretação. Porém, os índios também
utilizam a Sananga para curar doenças bacterianas do olho, como conjuntivite,
terçol, vermelhidão e irritações nos olhos. Utilizam a muito tempo para curar e
prevenir a catarata.
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Com uma medida relativamente
simples e econômica, a Secretaria
de Serviços e Obras Públicas de
Cascavel está conseguindo atacar
dois tipos de problemas que são
rotineiros nas cidades: a falta de
asfalto em algumas ruas dos bair-
ros e a manutenção de vias antigas
no centro. Para dar maior durabili-
dade aos serviços de tapa-buraco,
a secretaria optou por fazer o reca-
pe completo em locais com maior
comprometimento da malha asfál-
tica e o material fresado que é reti-
rado em grande volume dessas ruas
é reaproveitado em vias que ainda
aguardam o tão sonhado asfalto e
que, se bem feitinho, se transfor-
ma numa medida antipó por um logo
tempo, que melhora a qualidade
de vida dos moradores até que se
consiga incluir essas ruas num
programa de pavimentação defini-

Material reaproveitado

tivo.
“É uma maneira excelente de

ganhar tempo e reutilizar o materi-
al, além de otimizar o trabalho das
equipes que já estão deslocadas, o
maquinário, os recursos públicos e
aproveitar o clima. Enquanto uma via
é fresada, a outra, no bairro, já vai
recebendo esse material retirado, e
as equipes seguem tocando duas
frentes, terminando serviços distin-
tos paralelamente, satisfazendo as
necessidades dos moradores em
diferentes regiões da cidade”, deta-
lhou o vice-prefeito e secretário de
Serviços Públicos,  Jorge Lange.

Barão do Cerro Azul
GRAVENa semana passada foi iniciado o trabalho de recuperação da Avenida
Barão do Cerro Azul, no centro da cidade, da Rua Vitória até a Rua
Erechim, totalizando cerca de 800 metros de recape. Os trechos mais
críticos foram totalmente fresados e esse material foi reaplicado no Jardim
Nova Itália, no fim da Rua Angelo Zonin, que já está recuperada. Hoje a
Barão recebe a capa asfáltica e a Erechim começa a ser fresada para, na
sequência, ser também recuperada. O material fresado da Erechim foi
destinado ontem ao antipó na Rua das Palmeiras, do Bairro Coqueiral.

MATERIAL é usado para reduzir o pó em vias sem asfalto
Recuperação
definitiva
“São trechos em que o tapa-buracos
tradicional já não surtia efeitos, então
temos que fazer uma recuperação
definitiva, sem custos para os
moradores. O material fresado é
aplicado em vias que não foram
incluídas, ainda, nos programas de
pavimentação, até que possamos
fazer projetos para levar o asfalto.
Até lá, esse antipó paliativo, bem
aplicado, ameniza muito ao
problema com barro e poeira,
trazendo maior qualidade de vida
aos moradores”, detalhou Lange.

SECOM

N  o  velas
RECORD • O RICO E LÁZARO

 • REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Tato pressiona Deco e afirma que

Tonico não merece ter um pai ausente.
Edgar pede desculpas a Lica e diz que
sente orgulho de ser seu pai. K1 e K2
provocam Fio e Ellen. Clara insiste para
que Guto desmarque a aula de Benê
para ficar com ela. Edgar confessa a
Malu que quer se reaproximar de Lica
para retomar a diretoria da escola.

PEGA PEGA
Eric aconselha Sabine a não se opor

à convivência de Dom com os pais bio-
lógicos. Antônia diz a Luiza que elas
terão que ir até a cidade de Conserva-
tória, para falar com a babá de Bebe-
th. Elza vende o chapéu de Arlete para
Madalena. Arlete se desespera ao
constatar que Elza vendeu seu cha-
péu com as provas do acidente de Mi-
rella. Dilson alerta Madalena que Age-
nor viu sua casa sendo invadida. Ma-
lagueta lembra de Maria Pia.

A FORÇA DO QUERER
Joyce se desespera com a revela-

ção de Ivana e acredita que a filha está

fora de si. Simone tenta confortar a pri-
ma. Ruy desabafa com Ritinha sobre
a irmã. Eurico confronta Dantas so-
bre o talão de cheques perdido. Silva-
na paga por um celular contrabande-
ado na clínica com o cheque de Dan-
tas. Abel comenta com Nazaré que
deseja um neto como Ruyzinho. Eu-
gênio teme perder a confiança de Iva-
na. Simone aconselha Joyce a con-
versar com Eva. Bibi desconfia de que
Rubinho a esteja traindo.

OS DIAS ERAM ASSIM
 Cora descobre que Kiki foi até o sí-

tio atrás de Alice, e Amaral se recusa a
levá-la até o local. Kiki vai com Hugo e
dois policiais ao sítio de Amaral. Nanda
passa mal e Caíque tenta ajudá-la. Vi-
tor é preso. Maria apoia que Gustavo
assuma seu filho com Rimena. Ernes-
to revela para Vera a sua história. Natá-
lia conta para Cátia que Serginho en-
trou no quarto secreto de Amaral. Toni
gosta quando Maria desiste de sair com
Monique para ficar com ele. Monique
se aconselha com Leon. Caíque tenta
tranquilizar Nanda. Amaral consegue
tirar Vitor da prisão. Gustavo implora que
Rimena não deixe o Brasil e a beija.

Lucas ouve uma conversa de Kiki e
Renato sobre ele.

CARINHA DE ANJO - SBT
Dulce Maria faz algumas indiretas

para tentar fazer Cecília e Gustavo fica-
rem juntos. Após Silvestre tentar con-
quistar Franciely, ela grita por socorro
e corre para a sala aonde se depara
com o Padre Fábio de Melo. Franciely
volta a ser ela mesma e tira várias selfi-
es com o religioso. Dulce pede para que
Padre Gabriel e o Padre Fábio de Melo
conversem com Gustavo para que ele
se case com Cecília.

MIL E UMA NOITES
A pessoa que visita Burhan deixa

todos assustados. Buket e Umut ainda
estão perdidos. Semir fica enfurecido
quando descobre que Burak está na-
morando sua filha. Onur espera ansio-
samente pelo resultado do teste. She-
razade fica triste ao saber que magoou
Onur. Kerem briga com Burak após
descobrir que ele está namorando Se-
zen. Melek quer desistir de Burak.

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

 • SBT

 • BAND

DIVULGAÇÃO
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Joana, Talita e Samira tentam sal-
var a vida de Malca. Daniel fica nervoso
sem notícias de Lia e o bebê. Zelfa diz
que Malca perdeu a fé. Ebede-Meleque
e Matias brigam na Casa da Lua. Sha-
mir e Tamir descobrem que Malca ten-
tou se matar. Levi se despede de Dana
e sai. Saul, filho de Matias e Gadise,
se decepciona com o atraso do pai.
Zabaia expulsa Matias da Casa da Lua.
Daniel ora a Deus. Lia sofre no parto.
Absalom ameaça Levi mandando ficar
longe de Dana. Malca lamenta o des-
prezo de Zac. Levi consegue bater em
Absalom e diz que não desistirá de
Dana. Nitócris lamenta o comportamen-
to do rei. Beroso fala das dívidas de
Matias no jogo. Enciumada, Namnu
reclama da proteção de Rabe-Sáris à
Sammu–Ramat. Neusta diz que Lia
pode morrer. Triste com a postura do
rei, Beroso bebe na Casa da Lua.

Neusta diz que
Lia pode morrer
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

AGOSTO 2017
Dia da Nutricionista31

Calendario

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

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

 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)

 Bingo: O Rei das Manhãs
Sala 4: Qui a Qua 14h20, 16h40, 19h, 21h20

SHOPPING JL

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

SHOPPING WEST SIDE
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gente@jhoje.com.br

 DIONÉIA,
com a
filha

Camili.
o registro

é da
fotógrafa
Leila Lang

A r t eA r t eA r t eA r t eA r t e
Continua em cartaz no

Museu de Arte de Cascavel,
a mostra do A Cidade e Eu:

Uma retrospectiva
pictórica”, do artista

Alberto Gerardo Garcia.
 O público tem até o dia 22
de setembro para conferir.

Sempre das 9h às 17h.

T r e i n a m e n t oT r e i n a m e n t oT r e i n a m e n t oT r e i n a m e n t oT r e i n a m e n t o
Comunicação para encantar

plateias é o nome de
treinamento organizado
pelo Núcleo Setorial Acic

Mulher. O evento será de 28
a 31 de agosto, na

Associação Comercial. O
horário do curso será
sempre das 18h30 às

22h30.

L i v r o sL i v r o sL i v r o sL i v r o sL i v r o s
Até o dia 31, ocorre a Feira de Livros no Cascavel JL

Shopping. São muitos títulos com
preços promocionais. Corre lá!

HortasHortasHortasHortasHortas     ComunitáriasComunitáriasComunitáriasComunitáriasComunitárias
Cascavel vai receber o Cultivar Energia, programa que

implementa hortas comunitárias sob linhões de
distribuição de energia da Copel. O lançamento é hoje, às

8h30, na sede da Prefeitura de Cascavel.

S i n f o n i aS i n f o n i aS i n f o n i aS i n f o n i aS i n f o n i a
O Sesc promove dia 2 de setembro, mais uma edição do

Sonora Brasil. A convidada especial é a Corporação Musical
Cemadipe, uma banda formada por jovens

de Aparecida de Goiânia. O evento será às 18h30.
Os ingressos já estão à venda no Sesc

O sim de JUCIELE  FAPPI e VITOR PINHEIRO

A desconfiança é o farol que guia o prudente.
William Shakespeare

  FABIANO GOIS

 A bela GRECI LUCOTTI
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McDia Feliz auxilia no tratamento
do câncer infanto-juvenil

Gesto que salva vidas; nesse intuito a Unipar participa todos os anos da campanha
em Cascavel, com serviços e a compra de lanches big mac

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O‘Plante solidariedade, floresça vidas’. Esse foi o tema

da campanha McDia Feliz deste ano e a Universidade Pa-
ranaense – Unipar estava lá. Realizado anualmente pelo
Instituto Ronald McDonald, a ação em prol da Uopeccan
incentiva a compra de lanches big mac e de outros produ-
tos promocionais, como chinelo, chaveiro e camiseta.

Nesta 29º edição, a meta é arrecadar R$ 400 mil.  A
proposta é reverter o dinheiro para o tratamento de crian-
ças e adolescentes com câncer e investir em projetos como
o diagnóstico precoce e a compra de medicamentos.

Contribuindo com a causa, no sábado (26), equipes
dos cursos de Enfermagem, Estética e Cosmética e Psi-
cologia participaram empolgadas, agregando à socie-
dade conhecimento, com orientação de saúde, incluin-
do o câncer de mama e de colo uterino. Também levou
serviços: teste rápido de glicemia, aferição de pressão,
massagem relaxante, recreação para as crianças e pin-
tura facial. A Cia de Teatro Unipar divertiu e arrancou
sorrisos. Toda a parceria foi organizada via Prove (Pro-
grama de Valorização da Educação).

Cada big mac conta e muito. Assim, além de levar serviços
à comunidade, a Universidade contribuiu adquirindo lanches big
mac para confraternização de seus funcionários. O gesto solidá-
rio visa também conscientizar quanto à importância da preven-
ção e diagnóstico precoce para a cura da doença.

Na sexta (25), os colaboradores tiveram um bate-papo
com a diretora da Legião Feminina de Combate ao Cân-
cer, Iria Garmatz, que compartilhou histórias de pacientes
infanto-juvenil, que residem na região e em outros Esta-
dos. Também dividiu sua vivência com o esposo, que en-
frentou a doença e intervenção cirúrgica no ano passado.

Há anos à frente desta causa, Iria explicou um pouco
de como funciona a Casa de Apoio do Hospital do Câncer,
e reforçou que tudo é mantido por doações. Informou so-
bre os investimentos em equipamentos, aparelhos, salas
de atendimento e ludicidade e em cestas básicas, sendo
fundamental fortalecer a ideia de voluntariado, tanto finan-
ceiro, quanto quem doa tempo de qualidade.

Sábado divertido:
Pintura facial atraiu
as crianças
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A Cettrans (Companhia de Enge-
nharia de Transporte e Trânsito) re-
novou o contrato com a empresa
vencedora da licitação para a implan-
tação e administração dos parquíme-
tros na área do EstaR (Estacionamen-
to Regulamentado) em Cascavel, que
venceu no último sábado (26). Com
isso, a Tecnopark Soluções, de Curi-
tiba, ficará mais seis meses à fren-
te dos serviços.

A decisão foi tomada, segundo o
presidente da Cettrans, Alsir Pelissa-
ro, a partir do cumprimento de algu-
mas exigências por parte da empre-
sa, que manteve reunião com a dire-
toria jurídica e financeira da Compa-
nhia no sábado (26). Neste período,
o Município analisará o serviço e terá
tempo hábil para elaborar uma nova
licitação, cuja modalidade a ser con-

Parquímetros renovados
tratada está em estudo.

“Fizemos um relato dos erros que
os equipamentos apresentavam e
das necessidades de modernização
que sentimos do serviço, pedimos a
manutenção e a troca dos equipamen-
tos danificados e,  sem custos adici-

Além das tradicionais moedas e do chaveiro (boton), hoje para estaci-
onar no EstaR o condutor pode aderir também ao novo sistema acessan-
do o portal www.estacionecascavel.com.br ou baixando o aplicativo “Es-
tacione Cascavel”, disponível no Google Play e no App Store.

Por meio do cadastro no sistema, é possível comprar créditos e tam-
bém fazer a regularização das notificações, via portal ou aplicativo.  O
novo sistema possibilita, além da compra de crédito, a visualização da
possibilidade de vagas disponíveis. Há um mapa de todas as vagas da
cidade, que são alimentadas pelos atendentes, na medida que são po-
tencialmente liberadas.

onais ao Município, a empresa deixa-
rá todos em funcionamento, com a
devida manutenção, além de instalar
o aplicativo que moderniza  o siste-
ma de oferta de vagas, o Estacione
Cascavel, que já conta com 4 mil usu-
ários”, detalha Pelissaro.

A plicativo

 Os moradores, agricultores e motoristas
de Cascavel que usam a Rua Rio da Paz

em seu trecho rural, agora não correm mais
riscos. Todos os buracos foram tapados
pela Prefeitura. Recentemente o Hoje

News fez uma reportagem abordando o
tema e pouco depois as obras na rua foram
realizadas. O que antes representava risco,
hoje é sinônimo de funcionalidade para o

escoamento da safra local.

FOTOS: AÍLTON SANTOS
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Uma denúncia anônima, feita à
Polícia Militar, fez com que Mateus
Henrique Silvério, de 21 anos, fosse
preso ontem em Cascavel. Mateus é
acusado de participar de um assalto
a um motel, às margens da BR-369,
no dia 11 de agosto, onde o policial
militar Adilson Santos foi baleado.

Contra Mateus, que foi encontra-
do em uma casa na Rua Ásia, no
Bairro Brasília, havia um mandado
de prisão em aberto por conta do
roubo. Coincidentemente, o jovem
estava com um ferimento de tiro na
perna, exatamente onde um dos cri-
minosos que efetuaram o assalto
foi baleado pelo policial militar.

Em depoimento, Mateus disse
que a intenção do grupo era roubar
apenas alguns eletrônicos, mas que
se depararam com o militar, que
tentou impedir o crime.

Adilson trabalha em Céu Azul e
acabou reconhecendo os assaltan-
tes, que são da mesma cidade.
Houve troca de tiros, o carro usado
no crime foi apreendido pela PM.
Com dois tiros, ele foi levado ao

Assalto no motel

Hospital Universitário de Cascavel
e recebeu alta no domingo (27).

Segundo a polícia, seis pessoas
chegaram ao motel em dois veícu-
los e anunciaram o assalto, sendo
surpreendidas pelo policial que es-
tava no local. Uma adolescente de
16 anos foi apreendida e três adul-
tos presos. Um dos detidos foi re-
conhecido pelo policial como o au-
tor dos disparos.

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

Roubos 866
Furtos 2.670
Veículos (furtos/roubos) 297
Outros 3.239

Acidentes 1.809
Colisões 1.665
Atropelamentos 144
Mortes 39

 MATEUS HENRIQUE
SILVÉRIO disse que objetivo do
grupo era roubar eletrônicos

 POLICIAL MILITAR de Céu Azul foi baleado ao reagir

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos
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A novela em torno da retomada
das obras do Catuaí Shopping Cas-
cavel pode estar entrando nos capí-
tulos finais. Na manhã de hoje, José
Roberto Levy Cardozo, diretor comer-
cial do Grupo BRMalls, responsável
pelo empreendimento, irá explanar
a situação atual e a retomada do
shopping.

As informações foram repassa-
das pela Prefeitura de Cascavel,
mas ainda não há detalhes se o
anúncio será para a retomada das
obras ou apenas o reinício da co-
mercialização do espaço. A obra se
transformou em uma grande bata-
lha judicial entre o empreendimen-
to e um grupo ambientalista.

Catuaí na pauta do diaCatuaí na pauta do dia

AÍLTON SANTOS

Copel

BRDE
A agenda da escola começa com a presença do ex-governador

Orlando Pessuti, atual vice-presidente do BRDE (Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul), que irá assinar um acordo de

cooperação técnica para liberação de recursos para micro e pequenos
empreendedores de Cascavel. O total do convênio pode chegar a R$

10 milhões de reais. Para o prefeito Paranhos, os eventos programados
para a escola de amanhã consolidam ainda mais “esse novo momento

muito especial vivido por Cascavel, em especial no que se refere a
novos investimentos”. Paranhos avalia que o governo municipal tem

feito sua parte, demonstrando que aqui há transparência e eficiência na
gestão pública. “E essa mensagem de credibilidade do governo facilita a

construção de parcerias para o desenvolvimento da cidade”.

A explanação detalhada  sobre
a possível retomada das obras
será feita durante a Escola de Go-
verno, no auditório da Prefeitura.
O empreendimento terá 32 mil me-
tros quadrados e 197 lojas. A pre-
visão é de que sejam gerados
aproximadamente dois mil empre-
gos diretos e indiretos.

Logo em seguida o prefeito Paranhos
assina convênio com a diretoria de
Distribuição da Copel para ampliação
do programa Agricultura Urbana em
áreas localizadas sob as linhas de
distribuição de energia da companhia.

CATUAÍ SHOPPING Cascavel está com as obras paralisadas
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Polícia pede
apoio da

população
A delegada do GDE (Grupo de Di-

ligências Especiais) de Cascavel, Ana
Palodetto, pediu ontem, em entrevis-
ta coletiva à imprensa, apoio da po-
pulação para elucidar o latrocínio re-
gistrado no início da noite de domin-
go, em uma mercearia na região do
Lago Azul. A vítima foi o radialista
Reinaldo Pereira, de 48 anos.

Segundo a delegada, por se tra-
tar de um local ermo, escuro e o fato
de no horário do crime não ter mui-
tas pessoas na rua, a investigação
fica mais difícil. “Temos poucas tes-
temunhas e as características dos
dois envolvidos nesse latrocínio.
Ambos têm estatura mediana baixa,
são jovens, a mulher é loira e magra

DELEGADA disse que investigação será um
pouco mais difícil e deve demorar mais tempo

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

Morto
Reinaldo Pereira, conhecido
como Reinaldo Maravilha,

estava sentado na mercearia,
onde era cliente, quando o casal
chegou e disparou contra ele. O
tiro atingiu o peito do radialista,

que trabalhava nas rádios
Independência e Norte FM.

Socorristas e o médico do Siate
(Serviço Integrado de

Atendimento ao Trauma e
Emergência) foram acionados,
mas ele morreu logo no início

dos trabalhos. Na noite anterior
ao crime, ele e a esposa haviam

comemorado 30 anos de
casados.

e o homem é moreno claro”.
Questionada em relação a como

o crime aconteceu, Ana disse que
trata-se de uma situação excepcio-
nal para Cascavel. “O casal entrou
no bar, sem emitir nenhuma pala-
vra aos presentes, não deram voz
de assalto, e o homem acabou efe-
tuando um disparo de arma de fogo
a esmo, que acabou atingindo a ví-
tima de forma letal. Depois disso,
eles chegaram no caixa, retiraram
o dinheiro e se evadiram”.

Diversas equipes da Polícia Mili-
tar e Civil foram acionadas até a
mercearia e fizeram buscas para
localizar o casal envolvido. “Assim
como os demais crimes, inclusive

os latrocínios que foram registrados
em Cascavel este ano, a Polícia Ci-
vil está empenhada no esclareci-
mento do caso. É uma investigação
mais trabalhosa, que enfrenta algu-
mas dificuldades e deve demorar
um pouco mais tempo”.

A orientação da polícia é de que se
a população perceber qualquer pessoa
em atitude suspeita, ou com caracte-
rísticas semelhantes ao casal, denun-
cie. “Qualquer movimentação anormal
ou notícias que possam levar ao para-
deiro do casal, eles devem ligar pelos
telefones 181, 197 ou 190”.

RADIALISTA REINALDO PEREIRA, conhecido como Reinaldo Maravilha, foi alvejado com um
tiro no peito
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O Desfile de 7 de Se-
tembro deste ano em Cas-
cavel já conta com mais
de oito mil inscritos. O
evento deste ano volta a
ter a participação dos alu-
nos. Segundo a prefeitura,
são 3.760 alunos e servi-
dores da Rede Municipal
de Educação que partici-
parão da solenidade. Além
deles, outras 38 institui-
ções confirmaram presen-
ça no evento cívico que
terá ainda 198 veículos
desfilando.

Hoje, às 10h, no au-
ditório da Prefeitura de
Cascavel, mais uma reu-
nião para tratar dos de-
talhes do tradicional des-
file. O encontro, que
acontecerá logo após a
Escola de Governo, reu-
nirá representantes de
todas as entidades que
participarão do desfile e
trará orientações finais a
respeito da organização
do evento.

DESFILE CÍVICO acontecerá na Avenida
Brasil

ARQUIVO

Casais interessados em aproveitar o Casamento Coletivo deste ano para regularizar a união, duran-
te a 5ª edição do Justiça no Bairro, têm até esta quinta-feira (31) para se inscreverem. As inscrições
podem ser feitas, gratuitamente, no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo da
residência. O casamento civil está marcado para o dia 20 de outubro.

O evento é realizado pela Prefeitura de Cascavel numa parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná,
o Sesc e demais parceiros.

Para se inscrever os noivos devem apresentar comprovante de renda de até dois salários mínimos
(quatro por casal); comprovante de residência no nome ou declaração por escrito do proprietário do
imóvel; certidões de nascimento emitidas há menos de três meses, RG e CPF de cada noivo.

 A programação da Semana da Pátria começa no dia 1º de Setembro,
com a recepção do Fogo Simbólico e execução do Hino Nacional em frente à
Catedral Nossa Senhora Aparecida. No decorrer na semana, até o dia 7,
haverá ações descentralizadas em diversas regiões da cidade e também no
Distrito de Rio do Salto.

Na quinta-feira (7), as comemorações começam às 8h30, com a chega-
da do fogo simbólico, o acendimento da pira e o hasteamento da Bandeira
no local do Desfile, sendo que às 9h o desfile terá início, marcando o encer-
ramento da Semana da Pátria às 12h.

P rogramação

Casamento
COLETIVO

Desfile: 8 mil inscritos
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 Reportagem: Tissiane Mer-
lak
               Fotos: Aílton Santos

Um dos condomínios de luxo em
Cascavel, localizado na Região do
Lago, quase foi alvo de criminosos
no fim de semana. Uma investiga-
ção feita com exclusividade pela
reportagem do Hoje News identifi-
cou o local exato em que bandidos
cavavam, dia e noite, um túnel que
daria acesso ao residencial.

O túnel ainda estava sendo con-
cluído e é em uma área de difícil
acesso. A reportagem precisou
andar por uma mata fechada, pró-
ximo ao Lago Municipal, para en-
tão encontrar o buraco.

Ao lado do túnel, diversas rou-
pas e calçados usadas pelos ban-
didos para fazer a escavação foram
encontrados. Até mesmo um bal-
de, como os usados na praia, ser-
viu para que eles retirassem a ter-
ra. E, provavelmente para descan-
sar depois de um árduo trabalho,
os ‘escavadores’ tinham também
uma rede.

A intenção, a princípio, seria fa-
cilitar a entrada de criminosos no
residencial e com isso, conseguir
efetuar furtos ou mesmo roubos
nas casas.

A reportagem do Hoje News en-
trou em contato com a Polícia Mili-
tar questionando se a corporação
tinha conhecimento do túnel. De
acordo com o responsável pelo
setor de relações públicas da PM,
tenente Roberto Tavares, um bole-
tim de ocorrência foi feito no fim
de semana. “O túnel que fica na
área externa do condomínio foi en-
contrado por vigilantes, que faziam
a ronda no local”.

BUSCAS
Segundo o militar, eles foram acionados na sequência e fizeram buscas
para tentar encontrar algum dos suspeitos. “O BO foi feito e agora cabe a
Polícia Civil investigar como foi feito esse túnel e informações mais
concretas de há quanto tempo ele estava sendo construído, qual a
extensão, dentre outras”. Confira no facebook dos jornais O Paraná/Hoje
News o vídeo do flagrante.

TÚNEL FOI ENCONTRADO por vigilantes e dava acesso a condomínio de luxo

Hoje News flagra túnel
em residencial
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Giro da
Violência
Veículo recuperado
A Polícia Militar recuperou ontem, na
Rua Guilherme Piovesa, no Jaborá,
em Cascavel, um Fiat Uno com queixa
de furto. O carro, que foi levado até
o pátio da 15ª SDP (Subdivisão
Policial), estava ‘inteiro’. Segundo a
polícia, até mesmo produtos de uso
pessoal como roupas e aparelhos de
telefone estavam dentro do veículo.

Furto em escola
Mais uma vez a Escola Municipal de
Jangada Taborda foi alvo de
criminosos. De acordo com a Polícia
Militar, os bandidos levaram
materiais escolares como, por
exemplo, cadernos, cola e até mesmo
lápis, que seriam usados pelos
alunos. Além do furto, os meliantes
espalharam merenda pelo chão e
arrancaram o cabo do teclado de um
computador, em atos de vandalismo.
Ainda na sexta-feira a escola já havia
sido arrombada, quando foram
levados materiais de limpeza,
botijões de gás, um rádio e até
mesmo a merenda dos estudantes.

Dois caminhões ABT (Auto Bomba
Tanque) foram acionados na madru-
gada de ontem para controlar um in-
cêndio em um prédio residencial na
Avenida FAG. Segundo os moradores,
a maioria estudantes universitários,
a fumaça saía de um restaurante, que
fica no térreo do edifício.

O prédio fica há alguns metros
de onde houve um vazamento de
gás com explosão, em março des-
te ano, em que a estudante Maria
Luiza Moia Kamei foi atingida e aca-
bou falecendo dias depois.

Conforme os bombeiros havia a

O motorista de um pick-up Strada levou um grande susto na manhã de
ontem, ao capotar o veículo na BR-277. De acordo com informações da
concessionária da Ecocataratas, que atendeu a ocorrência, o acidente aconteceu
no quilômetro 553, próximo ao trevo de acesso a Catanduvas. O condutor do
utilitário, com placas de Curitiba, saiu ileso. DIVULGAÇÃO

Fumaça e
prédio evacuado

informação de que o fogo começou
em uma fritadeira, no restaurante,
mas com a abertura do estabeleci-
mento comercial foi detectado que
tratava-se apenas de fumaça, que
saia do exaustor do restaurante.

Por questões de segurança, o
prédio precisou ser evacuado até
que o Corpo de Bombeiros se certi-
ficasse que não havia risco de um
incêndio ou mesmo explosão.

 BOMBEIROS
CONSTATARAM que

fumaça saia do exaustor do
restaurante

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

Briga de casal

Um homem de nacionalidade haitiana
ficou ferido na madrugada de ontem
ao brigar com a companheira, na
casa em que moram, na Rua Otelo
Celestino de Castilho, próximo a
Avenida Brasil, no Bairro Coqueiral.
Segundo populares, eles discutiram e
a mulher acabou agredindo-o. Com
um corte na pálpebra, o rapaz foi
atendido pelo Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma
em Emergência) e levado à UPA
(unidade de Pronto-Atendimento)
Brasília. Já a mulher foi detida pela
Polícia Militar.

FÁBIO DONEGÁ
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Técnicas de reciclagem

P rogramação

Começou na tarde de ontem, no Cras (Centro
de Referência de Assistência Social) do Território II
do Bairro Interlagos, o curso de Técnicas de Reci-
clagem com Materiais Descartáveis, que é promo-
vido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômi-
co. As 30 vagas ofertadas foram preenchidas.

Com carga horária de 25 horas, o curso tem
objetivo de proporcionar o desenvolvimento de téc-
nicas para a reciclagem de materiais descartá-
veis, visando à produção de matéria-prima para a
confecção de objetos para a comercialização.

Serão trabalhados conteúdos como a duração
do lixo reciclável no meio ambiente; a importân-
cia da reciclagem e as vantagens para o meio
ambiente; o planejamento das atividades: sele-
ção de materiais, separação por cores e tama-
nhos; a criação e a confecção de objetos.

Na programação da Semdec estão, ainda,
cursos de Elaboração de bolachas e biscoi-
tos; Elaboração de pizzas, foccacias e calzo-
nes; Elaboração de sobremesas; Custos e
formação do preço de venda e para, encerrar,
os participantes serão orientados sobre os
benefícios da formalização dos pequenos
negócios por meio de palestra dos técnicos
do Programa Empresa Fácil.

O curso será ministrado no CRAs que integra o TERRITÓRIO CIDADÃO do
Bairro Interlagos
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Como já era esperado, a decisão
do título masculino da Copa Cidade
de Cascavel de Futsal foi um jogão
entre as equipes L.A. Cordeiro e Clu-
be da Quarta, na noite da última sex-
ta-feira, no Ginásio da Neva.

Com um elenco recheado de jo-
gadores rodados do salonismo ama-
dor cascavelense, o Clube da Quarta
abriu boa vantagem no primeiro tem-
po e desceu para o vestiário vencen-
do por 3 a 0, com gols de Thiago
Ruzicki, Willyan Cristyanno e Thiago
Lucas. A vantagem foi ampliada na
segunda etapa. A 15 segundos do fim,
o placar marcava 4 a 2 para o Clube
da Quarta (ampliou com Emilinho,
enquanto a L.A. Cordeiro descontou
com Kelvin e Dyou Joaquim).

Foi quando a L.A. Cordeiro iniciou
uma reação incrível. Primeiro descon-
tou com Robson numa cobrança de

Com emoção

pênalti em lance que o Clube da Quar-
ta estourou em faltas: 4 a 3. Depois,
a dois segundos do fim, Dyou empa-
tou o jogo em uma cobrança de tiro
livre: 4 a 4 no tempo normal e deci-
são do título decidida nos pênaltis.

FOTOS: LDF

 Nos pênaltis
Nas cobranças alternadas, Luiz
Felipe e Thiago Ruzicki erram os

primeiros chutes de L.A.
Cordeiro e Clube da Quarta. Os

próximos três cobradores de
cada time marcaram: Robson,
Dyou e Cleverson para a L.A.

Cordeiro e Willyan, Paulinho e
Thiago para o Clube da Quarta.
Na última série, Henrique Silva
marcou para a L.A. Cordeiro,
enquanto Mayke Meneguzzi
teve sua cobrança defendida

pelo goleiro Jhonney, findando o
favoritismo do Clube da Quarta

e dando início à festa dos
jogadores da L.A. Cordeiro na

quadra da Neva.

Artilheiro
Os dois gols marcados na decisão
fizeram Dyou disparar ainda mais
na liderança dos artilheiros do
campeonato. Ele terminou com
21 gols, seis a mais que Pedro
Henrique, quarto colocado.

Bronze e próxima edição
Na disputa pelo terceiro lugar, quem comemorou foram

os atletas da Fercaus, que venceram o time da Bilhares
Tomacheski por 6 a 2. A próxima edição da Copa Cidade será

em 2018, com as oito melhores equipes desta edição na
Chave Ouro e as demais na Chave Prata.
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NRE se
destaca em

projeto

INEZ DALAVECHIA diz que
objetivo do trabalho é promover a

cultura de paz

Cerimônia
de premiação

será dia
 17 de outubro

Também são finalistas na mesma categoria a Companhia de
Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar) com
o projeto Inclusão Social da Pessoa Idosa, a Secretaria Estadual
de Saúde (1ª Regional Litoral), com o projeto Conscientização e
controles de doenças transmitidas por vetores e o Tribunal de
Justiça do Paraná pelo trabalho Circulando Relacionamentos.
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A Secretaria da Educação do Para-
ná, por meio do Núcleo Regional de Edu-
cação (NRE) de Cascavel, está entre os
finalistas do prêmio do Serviço Social
da Indústria para alcance dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável 2017
(Sesi ODS) na categoria Setor Público.
Além da regional da educação, outros
quatro projetos estaduais estão entre
os finalistas.

A cerimônia de premiação será em
17 de outubro durante Congresso
Sesi ODS, em Curitiba.

O Núcleo Regional de Educação de
Cascavel foi selecionado pelo projeto
Escolas Mais Humanizadas. A ação
consiste na oferta de cursos com 40
horas para professores e estudantes
que trabalham a solução pacífica de
conflitos e convivência coletiva.

O trabalho é desenvolvido atual-
mente nos colégios estaduais Marcos
Claudio Schuster e Mário Quintana,
ambos em Cascavel (Oeste), e deve ser
expandido gradativamente para as de-
mais escolas pertencentes ao núcleo.

Ser humano
A chefe do NRE, Inez Dalavechia,
destacou que o foco do trabalho
está no cuidado com o ser
humano, na convivência pacífica
e no resgate da autoestima. “O
principal objetivo desse trabalho
é promover a cultura de paz, a
solução pacífica de conflitos e o
perdão entre as partes
envolvidas. Acreditamos que é
preciso desenvolver políticas
educacionais de conscientização
com foco no ser humano para
transformar a nossa sociedade”,
disse Inez.
O trabalho é realizado com apoio
de Organizações Não
Governamentais (ONGs) do
próprio município.

OUTROS finalistas

NRE se
destaca em

projeto
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Atleta já bastante conhecida na região
e que a cada ano ganha mais espaço
no cenário nacional, a cascavelense
Heduarda Sabbadin tenta agora
conquistar a América. Ela
representará o Brasil a partir de hoje
no Pan-Americano de Taekwondo,
em San Jose, na Costa Rica.
Heduarda conquistou o direito de
participar da competição com o vice-
campeonato da seletiva fechada para
a formação das seleções brasileiras
para as disputas da temporada. Ela
perdeu a luta final para a sul-mato-
grossense Giovanna Aquino e ficou
na reseva da categoria até 55 kg da
categoria adulta. Entretanto, como a
titular da vaga se lesionou e não pôde
participar do Pan, a cascavelense de
18 anos ficou incumbida da missão.

TaekwondoFPTKD

A participação dos cascavelenses nos Jogos da Juventude em Ivaiporã já rendeu medalhas
para os enxadristas. Na modalidade Relâmpago, Vitória Vieira e Kleber Lucas Ribeiro de
Oliveira ficaram com a medalha de prata. Já pela modalidade Rápido, Agatha Franck
Bittencourt Moreira foi medalhista de bronze. Nas modalidades coletivas, ontem foi o
último dia da fase classificatória. O basquete masculino venceu os donos da casa por
101 a 13 e o time de Palmas por 87 a 26. O desafio de ontem foi contra Fazenda Rio
Grande. No vôlei masculino, a equipe de cascavelense venceu Araucária por 2 a 1 na
estreia e depois perdeu por 2 sets a 0 para a equipe de Palmas. Para os competidores do
vôlei de praia, as partidas começam nesta terça-feira e seguirão até amanhã.

Jogos da Juventude

A rodada do Terrão foi marcada pelo equilíbrio no fim de semana: Auto Escola
Avenida 0x1 União independente, Zé Milton 0x0 Recanto Colmeia, Juventude
4x3 Fúria do Terrão (foto), Frutana 3x0 JG Construções, Bar Fortaleza 5x1
100% Interlagos e Titânio 2x2 Treme Terra. Na classificação, a liderança é da
Frutana, seguida por Zé Milton, Recanto Colmeia, Fúria do Terrão, Bar Fortaleza,
Juventude, JG Construções, 100% Interlagos, União independente, Treme Terra,
Auto Escola Avenida e Titânio.

Terrão

JOJUPS

DIVULGAÇÃO
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Na lista do TCE

São 12 nomes em meio a uma
extensa lista do TCE (Tribunal de
Contas do Estado). A lista de Cas-
cavel é uma das mais recheadas
do Oeste do Estado quando se
trata de pessoas físicas com con-
tas irregulares.

É que o TCE passou a divulgar
o Cadastro de Contas Irregulares,
em sua página na internet. Trata-
se de um cadastro único e histó-
rico que reúne o nome inclusive
de pessoas falecidas, que têm ou
não função pública e que, de acor-
do com o TCE tiveram as contas

MOLIVI
Na lista também está o ex-presidente do Molivi, Marinho Rodrigues da
Silva, com a descrição “julgar irregulares contas do Movimento para
Libertação de Vidas de Cascavel - MOLIVI, CNPJ nº 78.674.702/0001-
48, da gestão de Marinho Rodrigues da Silva, exercício financeiro de
2011”; e o Luiz Carlos Gabas, também do Molivi.
Segundo o TCE, foi julgada irregular a prestação de contas de
Transferência Voluntária firmada entre o Movimento Para Libertação
de Vidas de Cascavel e a Secretaria de Estado da Criança e do
Adolescente, no exercício financeiro de 2009 e 2010, no valor de R$
60.726,08, tendo como objetivo a manutenção do programa de
tratamento a usuários/dependentes de drogas.
Além disso, constam na lista o ex-vereador Misael Pereira de Almeida
e a ex-primeira-Dama Rosimeri Tomé.

 Reportagem: Tatiane Bertolino

EX-PREFEITO
Lísias Tomé é um
dos nomes na lista
de desaprovação do
Tribunal de Contas

A
R

Q
U

IV
O

CONTAS IRREGULARES
Nome: Fabio Fiorin Cardoso
Entidade: Associação Educacional Espírita Lins
de Vasconcellos De Cascavel

Nome: Lísias de Araújo Tomé
Entidade: Município de Cascavel

Nome: Lucindo Svistalski
Entidade: APMF Do Colégio Estadual
Reassentamento São Francisco De Cascavel

Nome: Luiz Carlos Gabas
Entidade: Movimento Para Libertação De
Vidas De Cascavel

Nome: Marcos Solano Vale
Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saude
do Oeste do Paraná

Nome: Marinho Rodrigues da Silva
Entidade: Movimento para Libertação de
Vidas de Cascavel

Nome: Miguel Valcir de Oliveira
Entidade: Associação Educacional e
Assistencial Nova Aliança de Cascavel

Nome: Misael Pereira de Almeida
Entidade: Câmara Municipal de Cascavel

Nome: Raul Pazete
Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saude
Do Oeste do Parana

Nome: Rosimeri Lima Tomé
Entidade: Provopar Ação Social De Cascavel

Nome: Vilson Dos Santos Oliveira
Entidade: Companhia Municipal de Habitacao
De Cascavel – Cohavel

Nome: Volnei Vanin
Entidade: Consórcio Intermunicipal de Saúde
do Oeste do Paraná

FONTE: http://www1.tce.pr.gov.br

julgadas irregulares ou pelo me-
nos receberam da corte parecer
prévio para irregularidade.

Em Cascavel, estão na lista no-
mes como o ex-prefeito de Casca-
vel, Lísias de Araújo Tomé. Como
dado da irregularidade consta:
“julgar irregular a Prestação de
Contas de Transferência Voluntá-
ria do Município de Cascavel para
diversas entidades não governa-
mentais, relativa ao exercício de
2005, abrangendo 122 convêni-
os, de responsabilidade do Sr. Lí-
sias de Araújo Tomé”, consta.
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Campeã reforçada

 A Cascavel de Ouro mantém o formato praticado desde 2014, levando
à pista carros da categoria Marcas & Pilotos 1.6 configurados pelo regula-
mento técnico do Campeonato Paranaense. Admitindo inscrição de duplas
e trios, a corrida terá duração de três horas, com transmissão ao vivo e na
íntegra pelo BandSports, com geração de imagens da Master/Catve.

GRELAK COMUNICAÇÃO

Campeã da prova em 2016, a
Paraguay Racing teve ontem a con-
firmação de uma dupla de curitiba-
nos para a disputa da edição que
vai marcar, no dia 5 de novembro,
o cinquentenário da Cascavel de
Ouro. Um dos carros da equipe, o
Ford Fiesta número 86, terá Gusta-
vo Frigotto e Nicolas Salmini como
pilotos na prova, que premiará os
vencedores com R$ 100 mil e o tro-
féu caracterizado por conter uma
serpente confeccionada em ouro.

Frigotto atua desde 2015 no Cam-
peonato Brasileiro de Turismo, série de
acesso à Stock Car em que conquis-
tou nove pódios, um deles como ven-
cedor. Antes disso, passou pelos cam-
peonatos Paranaense e Curitibano de

Kart, em 2010, foi terceiro colocado
nas 500 Milhas de Kart em 2011, ob-
teve uma vitória e quatro pódios na
Fórmula 3 sul-americana entre 2012 e
2013 e participou da Sprint Race Bra-
sil em 2014, terminando a temporada
como terceiro colocado.

Já Salmini, de 19 anos, dedicava-
se ao automodelismo na infância.
Veio de Frigotto a influência para que

passasse a se dedicar às corridas de
kart. Teve a primeira atuação em
campeonatos no Sul-Brasileiro de
2011, onde conquistou o vice-cam-
peonato. O contato com as corridas
teve sequência acompanhando seu
pai Jorge Salmini, chefe de equipe
da Paraguay Racing na Copa Petro-
bras de Marcas. Em 2017, veio a
oportunidade de voltar a pilotar.

A prova
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Quase 200 médicos. Essa foi
a quantidade de profissionais, se-
gundo a Secretaria de Saúde, apro-
vados no último concurso. E que
deve suprir a demanda de médi-
cos pelo menos das três unidades
de saúde que estão prontas: a do
Bairro Pioneiros Catarinenses, a
do Bairro Presidente e a do Con-
junto Riviera.

Só que a dificuldade com os pro-
fissionais, ou melhor, com a falta
deles, vai além. “Agora precisamos
analisar o recurso financeiro para
essa contratação, porque existe o
limite prudencial que precisamos

Dificuldade com funcionários
respeitar. Estamos com um cadas-
tro reserva de médicos, bem impor-
tante”, afirma.

Outra dificuldade, principalmen-
te para suprir a falta de profissio-
nais nas UPAs (Unidades de Pron-
to-Atendimento) é que os profissio-
nais não querem trabalhar nas uni-
dades. “O profissional, quando faz
um concurso para a Secretaria de
Saúde pode ser colocado em vári-
as áreas. Só que a maioria não se
identifica com o atendimento de ur-
gência e emergência, não quer tra-
balhar em regime de escala, feria-
do. São pessoas que querem aten-

Os dados foram repassados pelo secretário durante esclarecimentos
prestados por ele ontem, na Câmara de Vereadores, a respeito da gestão
compartilhada com o Consamu da UPA Tancredo Neves. Ele foi
convidado pela Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara. Na
parceria com o Consamu, a Secretaria de Saúde continua responsável pela
farmácia, nutrição, compra de materiais e engenharia de atendimento. A
parceira se compromete com a contratação de médicos, enfermeiros e
atendimento ao público. De acordo com a Secretaria de Saúde, o ideal
seria ter cinco médicos pela manhã, quatro à tarde, cinco até meia-noite e
dois de madrugada em cada uma das unidades. “Porém, o foco é melhorar
a atenção básica e familiar, evitando que toda demanda dos pacientes
chegue às unidades de emergência”, ressalta.

Sabatina na Câmara Sem vantagens

der em postos de saúde. E quando
esses médicos são lotados nas
UPAs ele pedem exoneração”, la-
menta o secretário Rubens Griep.

Para cargos como cuidador e
agente de saúde, por exemplo,
serão necessários novos concur-
sos para preencher as vagas. “No
caso da vaga de cuidador, apenas
três pessoas passaram no con-
curso. Para agentes comunitários,
há um déficit muito grande”, con-
firma.

SECRETÁRIO DE SAÚDE foi
“sabatinado” pelos vereadores

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Assessoria/CMC RubensGriep

O diretor do Consamu, José Peixoto,
esteve presente acompanhando a
declaração do secretário de Saúde
durante a sessão. E também explicou que
a parceria não terá custos para outros
municípios que fazem parte do Consórcio,
apenas para Cascavel.  E que o
consórcio, em si, não tem vantagem
nenhuma na parceria. “Apenas o
município ganha, em qualidade e em
manutenção do atendimento de urgência e
emergência”, garante Peixoto.
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De botar medo
Os vereadores aprovaram o projeto que repassa o terreno

para a construção do novo prédio da PF sob “pressão
psicológica”. Praticamente uma força-tarefa esteve

presente na Câmara de Vereadores com o
delegado chefe de Cascavel Marco Smith.

Todos os policiais “montados” e armados. Resta saber se
era apenas uma presença para acompanhar a votação ou

para a segurança do próprio delegado.

Depressão pós-parto
A câmara também aprovou,
em primeira votação, o
Projeto de Lei 92/2017,
que institui no calendário
oficial do Município a
Semana de Prevenção e
Combate da Depressão
Pós-Parto. A proposta é
que a semana seja
realizada, todos os anos,
na semana do dia 8 de
março, o Dia Internacional
da Mulher.

Dados preocupantes
De acordo com o
Legislativo, uma a cada
quatro mulheres sofre com
a depressão pós-parto.
Segundo a OMS
(Organização Mundial de
Saúde), de 60% a 80% das
mulheres apresentam
alterações emocionais depois
da gestação. Em pelo menos
10% desses casos, a
depressão pós-parto pode
levar ao suicídio.

TRANSMISSÕES AO VIVO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Depois de encher o secretário de Saúde Rubens Griep de
perguntas, o vereador Jorge Bocasanta acabou “ferido”
durante a sabatina na Câmara.

  O vereador questionou a participação da Secretaria de
Saúde nos encaminhamentos dos pacientes da UPA para os
hospitais e apesar de querer “bater” pedindo quem
inventou de que um paciente deve esperar até 72 horas na
unidade por leito, ele foi retrucado pelo secretário que,
educadamente, “mandou” o vereador estudar melhor as
leis. “É preciso estudar mais, principalmente quando se
quer legislar pela Saúde”, rebateu Griep.

Apesar de a atual administração transmitir ao vivo os
processos licitatórios, os vereadores discutiram o projeto
de Lei 26/2017 para tornar obrigatória essa prática,
mesmo que em outras gestões, já que hoje essa
transmissão não é obrigatória. O projeto foi adiado por
três sessões ordinárias. Isso porque ele foi assinado por
12 vereadores e a intenção é conseguir mais adeptos.

A Delegacia de Polícia
Federal de Cascavel teve,
ontem, um avanço com re-
lação à necessidade da
construção de uma nova
sede na cidade. O projeto
94/2017, de autoria do
Executivo, que repassa um
terreno do município à PF,
foi aprovado pelos vereado-
res do município. A propos-
ta ainda precisa passar por
uma segunda discussão e
votação no Legislativo hoje,
mas tudo indica que será
aprovada novamente, sem
impedimentos.

A partir da aprovação,
a delegacia tem a garan-
tia do terreno, que é repas-
sado à Delegacia de Polícia
Federal em Foz, onde fica a
jurisdição. Depois, a dele-
gacia de Foz repassa a Cas-
cavel. Apesar do avanço
com a garantia do terre-
no, que fica atrás do Ter-
minal Rodoviário de Cas-

cavel, na Rua Maranhão
com a Rua Belo Horizonte,
não há previsão de que a
nova sede seja construída.
Isso porque apenas com o
terreno garantido é que o
Ministério da Justiça vai tra-
balhar em cima dos proje-
tos e das fundações. Além
disso, ainda não há um cus-
to previsto para a obra. “O
pessoal de Brasília já veio, já
visitou o local, mas é neces-
sária a garantia do terreno
para que o projeto seja fei-
to”, afirma o delegado da PF
de Cascavel, Marco Smith.

Apesar das dificuldades
enfrentadas pela polícia com
o corte de repasses do go-
verno, Smith comenta que,
de acordo com o Ministério
da Justiça, há um empenho
para início da obra.

Com
terreno,
mas sem
previsão

NÃO COMPORTA
A atual estrutura da PF em Cascavel já não comporta o
trabalho dos federais. “Como os próprios vereadores
disseram, precisamos deixar as viaturas em frente à
delegacia, atrapalhando o trânsito e gerando um
transtorno para os cascavelenses”, complementa.
A construção de uma nova estrutura é uma luta antiga
em Cascavel, mas, mesmo com essas “garantias”, há
quem diga que concorda com o ditado popular de “só
acredito vendo”.

 Reportagem: atiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá
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Daniel Lourenço Mendonça
Rosângela Ferreira Klein

Tiago Antonio Farias
Deborah Bianchi Zancanaro

Josué dos Reis
Marisa Costa dos Santos

Odair Jose Pelison
Salete Nunes

Claudio Salgado
Marinalva Munaretto

Paulo Giocondo Tagliari
Bruna Regina dos Santos

Rafael Anderson Scopel
Jessica Macagnan

Wedley Oliveira Godinho
Gisele Taderka

Julio Marcos Scotti Barbosa
Isabela Helena Jaguczeski

Rafael Bispo de Oliveira
Ana Cristina da Silva

Leandro Area
Sheila Cristina Vidal Rodrigues

Valdemir Novaes Oviedo
Raquel Melnich

Adão dos Santos de Oliveira
Franciele Aparecida Cordeiro dos Santos

Leandro Cucks
Ilenicia Esteves de Lima

Robson Farias de Oliveira
Aline da Silva de Lima

Vinicius Carlos Vieira
Mayara Cassol de Oliveira

Johnny Luís de Lima
Emanuela Palma de Lima

Juliano Miguel Monteiro
Marisa da Silva

Ezequiel Rodrigues
Francielle Ribeiro dos Santos

Sidnei Ribeiro Gonçalves
Juliana da Silva Hoffman

Altair José Barrete
Diully Joyce Souza de Oliveira

João Pinto Ribeiro
Rosilane de Oliveira Melo

Valdecir Farias Rodrigues
Samanta Sales Mello

Douglas Pires de Oliveira
Marina Fernandes

Tite terá o grupo completo para
treinamentos apenas nesta terça-fei-
ra. Ontem, Miranda, Fagner, Fernan-
dinho, Rodrigo Caio e Willian fizeram
apenas trabalhos na academia. O trei-
nador ainda não tem o grupo comple-
to. Giuliano e Taison chegaram ape-
nas ontem a Porto Alegre, enquanto
Casemiro, Marcelo e Firmino chega-
rão na manhã de hoje e também se
juntarão aos treinamentos.

Ontem, Tite contou com Alisson,
Ederson, Cássio; Dani Alves, Filipe
Luis, Marquinhos, Thiago Silva;
Luan, Paulinho, Renato Augusto;

Tite treina com o grupo
completo nesta terça-feira

Gabriel Jesus e Neymar. O técnico
também contou com quatro jovens
das bases do Grêmio: Gui Guedes
(lateral esquerdo), Conrado (volan-
te/lateral) e mais Jean Pyerre e Pa-
trick (meias).

O Brasil enfrentará o Equador
nesta quinta-feira, às 21h45, em
Porto Alegre, e a Colômbia, na pró-
xima terça-feira (5), às 17h30 (de
Brasília) em Barranquilla.

Cobiçado pelo Barcelona e
“lesionado” no Liverpool, Philippe
Coutinho voltou ontem a treinar com
bola. O jogador se juntou ao grupo
da seleção brasileira e fez a primeira
parte dos trabalhos com os
companheiros em Porto Alegre.
Coutinho estava fora dos treinamentos
e jogos do Liverpool nas últimas
semanas por “dores nas costas”. Agora
com a seleção brasileira, o jogador
inicia uma espécie de “transição” para
retomar o ritmo de jogo. A última vez
que ele entrou em campo foi no fim da
temporada, contra o Middlesbrough,
em maio. Ele não foi relacionado para
nenhuma partida da equipe na atual
temporada. O clube inglês alega que
o jogador está lesionado e por isso não
estava disponível para o técnico Jürgen
Klopp. Por outro lado, uma
negociação com o Barcelona poderia
ser o verdadeiro motivo do
afastamento.

Retornando
“despacito”

CBF
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O fracasso do sistema presidencialista no Brasil ficou evidente
pelas gambiarras (planos e reformas) que cada presidente impôs
comprando apoio no balcão de negócios do Congresso. Disso
nunca saiu coisa boa.

Os ditadores fizeram escolhas terríveis e deram início ao declí-
nio da economia em geral e da indústria em particular a partir de
1980. Sarney comprou um ano de mandato. Collor impôs um plano
com sua cara e nome. FHC negociou a reeleição. Temer mercade-
jou o atraso: jogou para depois do mandato a investigação da
denúncia de corrupção passiva – o Escândalo da Mala.

Agora, Temer, Gilmar Mendes e outros que sentiram a insus-
tentabilidade do sistema cunharam a gambiarra do semipresidenci-
alismo. Se inteiro o regime presidencialista não dá conta do recado,
que chances haverá de funcionar pela metade?

É um regime novo? Velhíssimo: Pedro II, acossado por fortes
protestos populares, implantou a mesma coisa em 1847, ao criar
por decreto o cargo de presidente do Conselho de ministros. São
170 anos de saudades do Império!

O regime era monárquico (hoje, alegam ser uma República) e
o governo formado por um presidente que recrutava ministros den-
tre as forças parlamentares. Era “semi” tudo: meio monárquico
presidencialista, meio republicano parlamentarista.

No Azerbaijão, o regime semipresidencialista funciona com uma
espécie de Big Center (Centrão, para os íntimos) governando sem
oposição, porque à Frente Popular, mesmo sendo uma federação
de partidos, não se permite eleger um só parlamentar.

SE INTEIRO JÁ NÃO DÁ
CONTA DO RECADO...

 Imóveis
Oito imobiliárias que
atuam no mercado de
Cascavel e integram núcleo
setorial da Acic vão
participar de um projeto
inédito para vendas
compartilhadas. É a Rede
Imóveis Cascavel, que será
oficialmente lançada em
evento agendado para a
quinta-feira (31), às 8h30,
na Sala Paraná, na Acic. Os
convidados serão
recepcionados em café
da manhã.
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“Não posso fazer um
comboio de pacientes e
despejar na porta dos
hospitais. O SUS tem
regulações nacionais,

não podemos
simplesmente, a
nosso bel prazer,

mudar o sistema como
queremos”.

Alceu A. Sperança
Escritor

alceusperanca@ig.com.br

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

A proposta do
deputado Adelino
Ribeiro de lutar
para que os
distritos de
Cascavel tenham
policiais fixos
fazendo
policiamento.

Dezenas de
gestores públicos
dos últimos anos
na região que
acabaram
parando na lista
negra do TCE
por contas
desaprovadas.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

30
Terça

Curitiba

16 31
Quarta

27
Terça

26
Quarta

13

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

11

MINGUANTE
13/09 - 03h24

CRESCENTE
29/08 - 05h12

NOVA
20/08 - 02h29

CHEIA
06/09 - 04h02

17

Céu Claro Céu Claro Céu ClaroCéu Claro

SECOM

Secretário de Saúde
de Cascavel,

Rubens Griep, sobre
a regulação da

saúde básica

 Justiça no Bairro
Como nas edições
anteriores, o Programa
Justiça no Bairro
promoverá diversas ações
em Cascavel. O programa
será realizado nos dias 20
e 21 de outubro com
disponibilização de
exames de DNA,
atendimentos no âmbito do
Direto de Família em ações
de divórcio, alimentos,
guarda e responsabilidade,
reconhecimento de
paternidade e de
maternidade, entre outros.
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Megasena
Concurso: 1962

05 06 15 25 39 53

Dupla sena
Concurso: 1686

08 11 13 15 22 401º sorteio

03 06 10 16 27 502º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1556

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

Quina
Concurso: 4467

03 08 33 56 65

Timemania
Concurso: 1075

01 11 19 29 41 73 79
TIME DO BOTAFOGO/RJ

Lotomania
Concurso: 1791

00 07 09 17 21 27 29 36
40 41 42 53 62 63 68

75 77 78 83 95
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5209

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

700.000
36.000
30.000
24.700
20.146

O francês Ousmane Dembelé
foi apresentado ontem no Barce-
lona. O jogador participou do even-
to tradicional montado pelo clube
catalão: foi a campo, fez embaixa-
das e saudou o público presente
no Camp Nou. O atacante chegou
para substituir Neymar, que se
transferiu para o PSG.

O Barcelona entregou a camisa
11 ao novo reforço, que defendia o
Borussia Dortmund. Em entrevista
coletiva, Dembelé disse que não faz
sentido ser comparado a Neymar.

“Somos muito diferentes. Ney-
mar é um dos melhores jogadores
do mundo. Eu sou jovem e busco
crescer a cada dia. Estou aqui mui-
to contente por pertencer ao melhor
clube do mundo. Eu quis vir porque
sou Barcelona desde criança. Me
sinto muito realizado e espero ga-
nhar muitos títulos”, declarou Dem-
belé, que foi recepcionado por mais
de 17 mil torcedores no estádio e
que ganhou um carro Audi, entregue
pelo patrocinador do Barça.

Dembelé foi comprado por 105
milhões de euros (R$ 392 milhões)
mais variáveis. O jogador assina
por cinco anos e a cláusula de res-
cisão chega a 400 milhões de eu-
ros (R$ 1,4 bilhão).

“Somos muito diferentes”

A Assembleia Legislativa aprovou, ontem, em primeiro turno, projeto
que libera a venda e o consumo de cerveja e chopp nos estádios do
Paraná. A proposta – capitaneada pelo líder do governo na Casa, deputa-
do Luiz Cláudio Romanelli e assinada por outros onze parlamentares –
recebeu 23 votos favoráveis, 16 contrários e uma abstenção. O projeto
chegou a ser pautado duas vezes, em junho, mas foi retirado a pedido
dos autores, depois que um torcedor do Corinthians ter sido espancado
por torcedores do Coritiba, antes do jogo entre o clube paulista e o para-
naense, nas proximidades do estádio Couto Pereira. A proposta volta à
pauta da Assembleia nesta terça-feira para a votação em segundo turno.

L iberado

FCB BARCELONA
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TÚNEL
SUSPEITO

Um túnel que pretendia passar
sob a forte muralha de

um residencial de luxo na
região do Lago Municipal de
Cascavel foi descoberto e a

ação dos supostos criminosos
impedida. A terra era retirada

do local com ajuda de um
balde. A suspeita é de que os

criminosos pretendiam
roubar o condomínio.
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Prazer e morte na fumaça
No Dia Nacional de Combate ao Fumo, números mostram que o cigarro continua sendo

o grande vilão de doenças provocadas por câncer dos brônquios e pulmões. A 10ª
Regional de Saúde de Cascavel contabiliza 1.075 mortes diagnosticadas por esses

dois tipos de cânceres em 2017. Ao menos 64 deles haviam se declarado tabagistas.
 Págs. 12 e 13
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Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Corinthians 50 22 15 5 2 33 11 22
2º Grêmio 40 21 12 4 5 35 19 16
3º Santos 38 22 10 8 4 23 14 9
4º Palmeiras 36 22 11 3 8 33 25 8
5º Flamengo 35 22 9 8 5 31 21 10
6º Cruzeiro 31 22 8 7 7 26 20 6
7º Botafogo 31 22 8 7 7 25 23 2
8º Atlético-PR 30 22 8 6 8 25 25 0
9º Fluminense 30 22 7 9 6 31 29 2
10º Sport 29 21 8 5 8 30 28 2
11º Atlético-MG 29 22 8 5 9 24 26 -2
12º Vasco 28 22 8 4 10 23 34 -11
13º Ponte Preta 27 22 7 6 9 23 27 -4
14º Bahia 26 22 7 5 10 29 30 -1
15º Coritiba 26 22 7 5 10 21 27 -6
16º Vitória 25 22 7 4 11 23 31 -8
17º Chapecoense 25 22 7 4 11 26 35 -9
18º Avaí 25 22 6 7 9 13 26 -13
19º São Paulo 23 22 6 5 11 28 33 -5
20º Atlético-GO 18 22 5 3 14 18 36 -18

SÉRIE A

Fluminense 0x1 Vasco
Corinthians 0x1 Atlético-GO

Flamengo 2x0 Atlético-PR
Palmeiras 4x2 São Paulo

Bahia 1x2 Botafogo
Ponte Preta 1x2 Atlético-MG

Cruzeiro 1x1 Santos
Avaí 1x0 Chapecoense

HOJE
20h Coritiba x Vitória

SÁBADO (2/9)
16h Grêmio x Sport

22ª RODADA

SÁBADO (9/9)
16h Atlético-MG x Palmeiras
19h São Paulo x Ponte Preta

DOMINGO (10/9)
11h Atlético-PR x Coritiba
16h Vasco x Grêmio
16h Santos x Corinthians
16h Sport x Avaí
16h Vitória x Fluminense
19h Botafogo x Flamengo
19h Chapecoense x Cruzeiro

SEGUNDA-FEIRA (11/9)
20h Atlético-GO x Bahia

23ª RODADA

Vitória bate o Coritiba
por 1 a 0 e deixa o Z-4

O Vitória confirmou a reação no Bra-
sileirão ao superar o Coritiba na noite de
ontem. Pela 22ª rodada, o Rubro-negro
emendou a segunda vitória consecutiva
ao bater o Coxa por 1 a 0, no Couto Pe-
reira, em Curitiba. Com quatro triunfos
nos últimos cinco jogos, o Leão chegou
a 25 pontos e, na 16ª posição, deixou a
zona de rebaixamento. Em 15º lugar, o
Coritiba segue com 26 pontos.

O confronto começou com muita
disputa pela bola e poucas oportuni-
dades claras de gol. Aos 36 minu-
tos, o Vitória chegou com perigo, mas
Wilson fez grande defesa e evitou o
gol de David. Na reta final, o Coritiba
tentou emplacar uma blitz e ficou

muito perto de abrir o placar aos 43
minutos. Rafael Longuine, porém,
não aproveitou a cobrança de pênalti
a favor do Coxa e parou nas mãos
de Fernando Miguel.

O segundo tempo iniciou quente
com as duas equipes buscando o gol.
Aos dois minutos, o cabeceio de Alan
Santos passou rente à trave de Fer-
nando Miguel. Logo em seguida, a bola
quase balançou as redes de Wilson,
que a espalmou antes dela atravessar
a linha. Mais eficiente, o Vitória che-
gou ao gol da vitória aos 22 minutos.
Oportunista, o zagueiro Kanu pegou o
rebote do goleiro Wilson e decretou a
vitória rubro-negra, 1 a 0.

CORITIBA
não conseguiu
chegar ao gol e
foi derrotado
em casa

CORITIBA


