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MPF diz que Gilmar Mendes
recebeu flores de Jacob Barata
AGÊNCIA BRASIL

O Ministério Público Federal
(MPF) no Rio de Janeiro enviou
ontem ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot, novas informações para subsidiar o pedido de suspeição do ministro
do Supremo Tribunal Federal
(STF) Gilmar Mendes para julgar
o empresário Jacob Barata Filho.
Na nova manifestação, os
procuradores alegam que o empresário, beneficiado por um habeas corpus concedido por Mendes, enviou flores ao ministro e
para sua esposa em novembro
de 2015. Segundo os procuradores, o fato “aponta para o íntimo relacionamento" entre os
dois. Gilmar Mendes foi padrinho de casamento da filha de
Barata Filho.
Os procuradores anexaram
um recibo de uma loja vir tual
de entrega de flores, no valor
de R$ 200, no qual consta os

Vereadores repudiam Alep
Pelo menos 19 vereadores de Cascavel assinaram uma moção de repúdio contra o projeto de
Lei 50/2017, aprovado na sessão da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) na última
segunda-feira. O projeto, que ainda precisa passar por uma segunda votação, libera a venda e
consumo de bebidas em estádios de futebol do Paraná. Um grupo de vereadores pretende ir
a Curitiba, na próxima semana, levar o documento repudiando a decisão da Alep.
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Outro lado
GILMAR MENDES beneficiou Barata Filho
por um habeas corpus
nomes “Guiomar e Gilmar"
como destinatários das flores.
O pedido foi feito pelo empresário, segundo o MPF.

LAVA JATO: STF COMEÇA A JULGAR
INTEGRANTES DO PP
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a
julgar ontema denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral
da República (PGR) envolvendo sete parlamentares e exparlamentares do PP investigados na Operação Lava Jato, pelo
suposto recebimento de vantagens indevidas no esquema de
corrupção da Petrobras.
Foram denunciados pelos crimes de corrupção passiva,
lavagem de dinheiro e organização criminosa os deputados
Luiz Fernando Ramos Faria (MG), Roberto Britto (BA), Mario
Negromonte Júnior (BA), Arthur Lira (AL) e José Otávio
Germano (RS). Os ex-deputados Mario Negromonte (BA) e João
Pizzolatti (SC) também foram denunciados.

Após a chegada do pedido de
suspeição ao STF, a assessoria
do ministro informou, em nota,
que o contato dele com a
família de Barata Filho ocorreu
apenas no dia do casamento.
Além disso, segundo os
assessores, o fato não se
enquadra nas regras legais que
determinam o afastamento de
um magistrado para julgar uma
causa em função de relação
íntima com uma das partes.
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FLAIMAGEM

DIVULGAÇÃO

“Vocês têm uma
responsabilidade
muito grande,
porque eu nunca
vi uma obra
particular ser tão
apoiada, ser tão
aguardada”.

CALMA! VAMOS DEVAGAR.
Atualmente a sociedade venera a rapidez e a
conveniência. Tudo deve ser muito rápido. As descobertas pelo homem ao longo do tempo ajudam
a economizar tempo. As máquinas de lavar, tanto
louça como roupa, nos poupam muito tempo. Até
as transações bancárias não é preciso sair de
casa para realizá-las.
Com tanta tecnologia, você talvez imagine que
as pessoas devem ter tempo de sobra para consumir com a família ou até mesmo com lazer. No
entanto, o que se vê por aí são pessoas cansadas e estressadas.
Padre Fabio de Melo em um de seus escritos
diz que “precisamos ter pressa para ser feliz”. Ótima percepção sem dúvida! Indago tal pensamento com uma simples pergunta: o que é felicidade?
A pressa esta aí estampada na rotina das pessoas, como no trânsito, nos afazeres de casa, nas
tarefas no trabalho. Mas, e a felicidade? Penso que
felicidade não combina com correria, com pressa,
com agilidade, com afobação.
Vamos sem pressa. E como desejava Drumonnd,
vamos de mãos dadas. Cora Colarina, mulher inspiradora, nos dizia que precisamos remover as pedras
e plantar flores. Vamos assim pelo caminho, com pressa somente para a felicidade. E por que não partirmos
de mãos dadas e plantando flores?

NOTAS
z Câmara Jovem

z Desfile

Foi eleita a nova Mesa Diretora
do programa Câmara Jovem.
Robson Burigo, do Colégio
Estadual Victorio Abrozino, foi
eleito presidente. Fernanda
Oderdenge Leite, 1ª vicepresidente, do Colégio Estadual
do Reassentamento São
Francisco; Marco Antonio
Capelletto, 2º vice-presidente,
do Colégio Marista de Cascavel;
Giovana Panassol de Souza, 1ª
secretária, do Colégio Estadual
Jardim Clarito e Maria Eduarda
Gonçalves Rocha, 2ª secretária,
do Colégio Estadual São
Cristóvão.

Ontem, no auditório da
Prefeitura, foi realizada a
última reunião entre a
comissão organizadora do
Desfile de 7 de Setembro e os
representantes das entidades
que desfilarão no dia. A
secretária de Educação, Marcia
Aparecida Baldini, falou sobre a
expectativa quanto ao desfile
cívico, escolar, militar. “Temos
um grande número de
participantes inscritos neste
desfile e a gente espera que
seja, se não o maior, um dos
maiores desfiles que Cascavel
já prestigiou”, disse.

O crescimento
da preocupação
com a segurança
alimentar,
demonstrada em
programas como
o Agricultura
Urbana.

O novo aumento
da gasolina
determinado
pelo Governo
Federal e que
passou a vigorar
ontem em todo
o Brasil.

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)
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Fases da lua
CRESCENTE
29/08 - 05h12

CHEIA
06/09 - 04h02

MINGUANTE
13/09 - 03h24

NOVA
20/08 - 02h29

Quina
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Fonte: Simepar

Direção Geral
Clarice Roman
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PRIMEIRA
Internacional
Londrina
Flamengo
Cruzeiro

LIGA
x Atlético-MG
x Fluminense
x Paraná Clube
x Grêmio

A CBF acionou a Justiça de São Paulo para tentar impedir a publicação do que a confederação classifica como
“informações sigilosas” no livro “Um olho na bola, outro
no cartola - o crime organizado no futebol brasileiro”, do
ex-jogador e agora senador Romário, com lançamento marcado para o início de setembro. O pedido de notificar
com urgência a editora Planeta, responsável pela obra,
foi negado pelo juiz Fabio de Souza Pimenta, da 32ª Vara
Cível de São Paulo. No livro, Romário publicará informações que foram reunidas durante investigação da CPI do
Futebol no Senado, presidida pelo ex-atacante. A comissão foi encerrada em 2016 com a aprovação do relatório
do senador Romero Jucá, que apresentava propostas,
mas nenhum indiciamento.
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para o novo técnico Reinaldo
Rueda avaliar nomes como
Conca, Gabriel, Mancuello e
Rômulo, além de jovens promessas, como Léo Duarte e
Matheus Sávio. Chance também para o lateral-esquerdo
Pablo Maldini e o zagueiro
Thurler, que foram relacionados pela primeira vez para
uma partida oficial no time
profissional do Fla.

Mais do mesmo

Curitiba

Quarta
K 26 L 13
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Primeira Liga
Sem Brasileirão, Copa do
Brasil nem Libertadores nesta quarta-feira, o futebol no
País do Futebol ficará por conta da Primeira Liga. Quatro
jogos válidos pelas quartas
de final serão realizados hoje:
Internacional x Atlético-MG e
Londrina x Fluminense às
19h30; e Flamengo x Paraná
Clube e Cruzeiro x Grêmio às
21h45. No rubro-negro carioca, concentrado para a primeira partida da decisão da Copa
do Brasil com o Cruzeiro, na
próxima quinta-feira (7), o jogo
desta noite, em Cariacica
(ES), será uma oportunidade

Gugu Bueno,
presidente do
Legislativo, sobre
a BRMalls

Marcos Antonio de Oliveira
é Contador

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
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Concurso: 4468

13 17 49 50 63

Lotomania

Concurso: 1792

06 16 17 25 29 30 35 39
52 56 69 71 73 79 87 90
91 94 95 98

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

Concurso: 1686

08 11 13 15 22 40

1º prêmio

03 06 10 16 27 50

2º prêmio

Timemania

3º prêmio
4º prêmio

Concurso: 1076

04 50 57 67 73 76 78
TIME DO

Federal

UNIÃO SÃO JOÃO-SP

5º prêmio

Concurso: 5209

700.000
36.000
30.000
24.700
20.146

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Titulares ou testes?

Único País classificado para a
Copa do Mundo Rússia 2018 além
da seleção anfitriã, o Brasil enfrentará Equador e Colômbia nas próximas duas partidas das Eliminatórias Sul-Americanas, a começar nesta quinta-feira, em Porto Alegre, contra os equatorianos. Já o duelo com
os colombianos será terça (5) em
Barranquilla.
As duas partidas serão praticamente “amistosos de luxo” para a
equipe comandada por Tite, que
ontem comandou o primeiro treino
com o grupo completo em Porto Alegre e esboçou uma formação titular
com Alisson; Daniel Alves, Marqui-

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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

 Reportagem: Tatiane Bertolino

o que não impede que ele escale
uma formação alternativa amanhã.
Assim, “jogando por nada”, o
Brasil pode acabar sendo diretamente responsável por deixar a Argentina, sua maior rival história, fora da
próxima Copa.

A zedou
A CAS (Corte Arbitral do Esporte) rejeitou ontem os recursos da
Bolívia pela punição imposta após escalação de jogador irregular
nas partidas contra Peru e Chile, pelas Eliminatórias. Com isso,
peruanos e chilenos asseguraram vitória por 3 a 0 sobre os bolivianos, e quem se dá mal por enquanto é a Argentina. Afinal, o Chile
segue com 23 pontos, um à frente dos bicampeões mundiais, que
hoje estariam na repescagem para o Mundial da Rússia.

Nada impossível
Primeiro adversário do Brasil
nesta rodada dupla, o
Equador é o atual 6º colocado
na tabela, logo atrás da
Argentina. No caso de uma
vitória equatoriana em Porto
Alegre, somada a uma nada
impossível derrota dos
argentinos para o Uruguai,
também na quinta-feira, em
Montevidéu, a equipe
equatoriana passará os
argentinos na tabela,
deixando os comandados de
Sampaoli fora da zona de
classificação, incluindo
repescagem. Depois, o Brasil
enfrentará a Colômbia, que
está em 2º lugar, a dois
pontos de vantagem da
Argentina, e depois, na última
rodada, o Chile, que está um
ponto acima da Argentina e
briga ponto a ponto com
Messi, Di María e companhia
pela vaga direta na Copa da
Rússia.

Pegou mal
A imagem do vereador
Olavos Santos está ruim
perante os protetores de
animais e ONGs de Cascavel. Tudo por conta de
uma “discussão” infeliz
com o vereador Serginho
Ribeiro na sessão de segunda-feira. Serginho fez críticas a morte de um cavalo,
que foi deixado agonizando
em Cascavel. “Não adianta o cidadão frequentar missas ou cultos e abandonar
os animais”, afirmou, no
discurso.
Ligado à Renovação
Carismática e com base
eleitoral religiosa, Olavo
retrucou dizendo que Serginho usou a tribuna para
falar “asneiras”.
Protetores se manifes-

nhos, Miranda e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Renato Augusto, Willian e Neymar; Jesus.
Entretanto, o treinador já avisou,
durante a convocação, que utilizaria os próximos compromissos do
Brasil para fazer testes no elenco,

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
Daniel Lourenço Mendonça
Rosângela Ferreira Klein
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taram em redes sociais,
revoltados com a situação. “Na qualidade de representantes do povo,
suas ações e suas palavras, espelham nossos
anseios e necessidades
sociais... Enquanto alguns
inspiram, outros adoecem
e envergonham nossa sociedade como um todo”
postou, no seu perfil em
rede social, Lilian Tavares,
protetora, e que faz parte
de uma ONG em Cascavel.
Para Lilian, e grande
parte da população de
Cascavel já entendeu a
transformação acerca da
causa animal. “Poucos
são capazes de entender,
porque simplesmente ignoram a realidade e continuam com a mentalidade
retrograda”, escreveu.
ARQUIVO

DISCUSSÃO de
Olavo com Serginho
repercutiu nas redes
sociais

Mal entendido
Segundo o vereador Olavo Santos, a pequena
discussão sobre cuidados com animais não passou de
um mal entendido. “O que deu a entender na
declaração do Serginho, para mim, é que seriam
pessoas que fazem parte de grupos religiosos que são
contra os animais e sabemos que não é isso”, se
defende o legislador, que se diz defensor dos animais.
“Tenho três cachorros lindos que levo todo dia para
passear”, conta.

Preocupação
A preocupação de
protetores e de ONGs se
dá com relação à
proposta do Executivo
que permite o início da
castração de animais
em Cascavel. Uma verba
de R$ 450 mil já foi
garantida pela
prefeitura. Porém, o
projeto ainda precisa
ser votado e aprovado
na Câmara. Olavo disse
que é a favor do projeto
e que “com certeza vai
passar”.

Votação
Foi aprovado em segunda votação o projeto que
institui a Semana de Combate a Depressão Pós-Parto e também o que autoriza a doação de um terreno do município à PF. Todos aprovados, além de
11 requerimentos que tiveram parecer favorável,
mas todos de uma vez só.
O Legislativo também
prestou homenagem ao
sargento Noli Luiz Quatrin,
aposentado, pelos serviços
prestados.

ADIADO

REPÚDIO

“Eu, como protetora e defensora dos animais deixo minha
nota de repúdio ao vereador Olavo Santos, que no
embate com o vereador Serginho Ribeiro se ofendeu
quando este disse que não é atitude de um bom cristão
ir a um culto, ir a uma missa e maltratar os animais. Se o
senhor Olavo se sentiu ofendido é porque se enquadra
exatamente nisso. Se ele é contra essa evolução de
coletividade, essa preocupação com os animais, não sei o
que ele está fazendo como representante do povo”,
desabafa a protetora Thaíza Evangelista.

O presidente da Casa de Leis, Gugu Bueno, adiou
para semana que vem a leitura do relatório da CPI
das Fossas. Questionado pelo vereador Celso Dal
Molin do por que, ele teria alegado que a pauta do
dia estava cheia. O que é estranho na justificativa
dada pelo presidente a Celso é que apenas dois
projetos de lei foram votados.
z Está marcada para o dia 29 de setembro a
audiência pública sobre “Abuso de Autoridade e
Direitos Humanos”, promovida pela Comissão de
Segurança da Câmara de Cascavel. A audiência será
feita na própria casa de leis, às 19h.
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Contra bebida nos estádios
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R ecordista
Competindo em seu último ano de Infantil,
Marco Antônio Voigt Navarro foi o destaque
do CRC no Brasileiro 2016 com sete medalhas
conquistadas, sendo três de ouro nas três
distâncias do K1: 200m, 500m e 1000m.
Desta vez, com 15 anos, ele competirá pela
primeira vez na categoria Cadete. “Agora é
tudo mais complexo. O pessoal tem vantagem
de idade, mas não posso deixar isso abalar
expectativa. Vou para incomodar, tentar pegar
o lugar de gente muito mais velha que eu.
Vou atrás de medalha, sim, com força”.

29

Experiência olímpica
“Tento passar a experiência que tenho de competição,
de detalhes na hora da largada e de como executar a
prova da melhor forma. Isso soma para os atletas
menores. Durante os treinos tento incentivar, porque é
um esporte individual, é fácil haver desmotivação, então
temos de estar o tempo todo motivando e mostrando
que está havendo evolução. Eu gostei muito de ter
voltado, melhorei, gostaria de estar melhor, mas isso só
vai acontecer quando eu começar a me preparar para o
ano que vem. Estou num ciclo de dois meses, o
treinamento está incompleto. Não posso criar muita
expectativa para este Brasileiro”. (Ana Paula Vergutz)

Pelo menos 19 dos 21 vereadores já assinaram moção, que será levada à CAPITAL DO ESTADO
A aprovação do projeto de Lei
50/2017 na Assembleia Legislativa do Paraná na segunda-feira
repercutiu e muito na Câmara de
Vereadores de Cascavel. O projeto, que ainda precisa passar
por segunda votação, permite a
venda de bebidas alcoólicas nos
estádios do Paraná.

E a resposta, por aqui, foi imediata. Uma moção de repúdio já
foi elaborada e assinada por 19
vereadores. Na semana que
vem, o documento será levado a
Curitiba, à Assembleia Legislativa. “Vamos deixar a nossa posição na mão do presidente,
marcar nossa opinião”, afirma o

N úmeros
O líder de governo, já conhecido por ser contra o consumo de bebida
alcoólica associado ao volante, foi “engatilhado” no assunto a partir do
colega Rômulo Quintino. Ele usou a tribuna na sessão de ontem para se
colocar contrário ao projeto. “Os números apontam que 70% dos acidentes que ocorrem à noite ou nos fins de semana são em decorrência do
excesso do consumo de álcool. Se essa medida for mesmo aprovada,
precisamos de outra imediata com o aumento do valor das multas, mas
esperamos que o projeto não prospere”, comenta Rômulo.
Para ele, o maior problema está no caminho que essa pessoa que
consumir bebida alcoólica vai fazer depois de sair do estádio. “É um
pensamento lógico, a pessoa que consumiu bebida ali vai para o trânsito.
E é por isso que as UPAs estão lotadas, o Hospital Universitário está
lotado, por conta de acidentes de trânsito gerados a partir do consumo
de álcool”, lamenta.

vereador líder de governo na
Casa de Leis, Alécio Espínola.
“O momento no estádio é de
grande emoção e será de grande consumo de bebida alcoólica. É nesse momento que gravíssimos acidentes ocorrem”,
relata, preocupado.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Assessoria CM

Lei em andamento
Apesar do grande debate
gerado em torno do tema, o
vereador Alécio Espínola disse
que está com seu projeto de
Lei em andamento para
regulamentação dos eventos
denominados “cervejadas”.
“Não queremos impedir, mas
sim regulamentar o grande
número de festas realizadas
em Cascavel e ter um
calendário específico a
respeito”, complementa.

De olho na seleção

O Campeonato Brasileiro
serve de base para a
convocação das equipes
da seleção brasileira. Esta
edição deve servir
também como seletiva
para o Sul-Americano
das categorias Menor,
Cadete e Máster, que
será realizado em
novembro no Uruguai.
Além disso, participar do
Brasileiro costuma ser
requisito para quem
disputará seletivas como a
que ocorrerá em março
do ano que vem com
vistas aos Jogos SulAmericanos 2018.

CBCA

Se tem um atleta do CRC que chegará em sua melhor forma no Brasileiro ele se
chama Vagner Souta Júnior. Ele recém chegou do Campeonato Mundial,
encerrado domingo na cidade de Racice, na República Tcheca. Nos últimos
dias de prova ele disputou duas finais B. Foi o Foi o 8º colocado no K1500m e o 7º no K1-1000m. Essas posições equivalem ao 17º e ao 16º
lugares na classificação geral das duas distâncias, respectivamente.
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Qualidade
ao invés de
quantidade
Equipe que é sinônimo de qualidade em se tratando de canoagem velocidade no País, o CRC
(Clube de Regatas Cascavel) está
de malas prontas para embarcar
para nova edição do Campeonato
Brasileiro da modalidade, que
terá início amanhã e seguirá até
domingo no Parque Náutico do
Iguaçu, em Curitiba.
“A expectativa é boa, todos da
equipe treinaram bastante. Queremos melhorar nossa colocação em
relação ao ano passado, quando terminamos em sétimo”, diz o chefe
da delegação do CRC, Paulo Vergutz.
Em 2016, a equipe cascavelense que conta com os atletas olímpicos Ana Paula Vergutz, Roberto
Maehler e Vagner Souta Júnior com-

O CRC no Brasileiro 2017
Â Marco Antonio Voigt Navarro (Cadete)
Â Marcio Luiz Gimenes Artero (Máster A)
Â Ana Paula Vergutz (Sênior)
Â Josiane Morgana Delay (Sênior)
Â Beatriz Renata Vergutz (Sênior)
Â Bruna Chicato Ribeiro Gama (Sênior)
Â Vagner Junior Souta (Sênior)
Â Roberto Maehler (Sênior)
Â Vitor Hugo Voigt Navarro (Júnior)
Â Roberta Karina Siemens (Infantil)
Â Felipe Folador (Infantil)

petiu com 10 atletas. Desta vez
serão 11 representantes. A novidade fica por conta de Josi..., que participará das provas do K2 e do K4.
Já Felipe Folador disputou o último
Brasileiro, o seu primeiro, mas pontuou. Agora ele espera que seja diferente: “quero um bom resultado.
Desta vez vou remar pela primeira
vez nos 200m. No ano passado remei os 500m e os 1000m. Acho
que vou gostar dos 200m”, diz o
jovem de 11 anos.
Vale lembrar que no ano passado o CRC terminou na sétima colocação geral por pontos, mas com
dez medalhas de ouro, apenas duas
a menos que a equipe campeã, de
Caxias de Sul (RS), que contou com
mais de 50 canoístas.

P ontuação
Em uma contagem de pontos que
considera ser a mais justa, a
Confederação Brasileira de Canoagem
credita maior pontuação às categorias
menores do que para as que contêm
as estrelas do esporte. Uma prova
Infantil pode render à equipe até o
dobro de pontos em relação a uma
prova disputada por um atleta
olímpico do caiaque. Por isso, as
equipes que têm mais atletas
costumam se destacar na classificação
geral. As três primeiras colocadas
chegam a contar com cerca de 60
integrantes. Já o CRC terá de se
desdobrar com seus 11 atletas: “vamos
ter de disputar várias provas com um
mesmo canoísta”, explica Paulo.
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“O CRC SEMPRE FOI MUITO BEM VISTO
PELA QUALIDADE DOS ATLETAS, NEM
SEMPRE PELA QUANTIDADE DE ATLETAS.
SOMOS POUCOS, MAS NAS PROVAS QUE
ENTRAMOS SOMOS SEMPRE OS
MELHORES, SEMPRE FICAMOS ENTRE OS
TRÊS OU NO TOP 5, E POR ISSO SEMPRE
CONSEGUIMOS FICAR NUMA BOA
POSIÇÃO NO QUADRO DE MEDALHAS. O
CLUBE FAZ BOA PONTUAÇÃO MESMO
QUANDO COMPARADO COM OUTROS
CLUBES QUE TEM MAIS ATLETAS. E
SEMPRE BOM IR PARA O BRASILEIRO E
MOSTRAR QUE O CRC TÁ AÍ, SEMPRE
QUERENDO MAIS”. (Vitor Hugo Voigt Navarro,
atleta da seleção brasileira permanente)

E falando em estádio...
A investigação, que já tem cinco
meses, a respeito do Estádio Olímpico Regional de Cascavel será encerrada pela Comissão Permanente de Viação e Obras Públicas de
Cascavel. A informação foi repassada pelo presidente da Comissão,
vereador Rômulo Quintino, que garante que o relatório será finalizado nos próximos dias e encaminhado ao MP (Ministério Público).
“Tivemos uma conversa com a
nossa assessora técnica e decidimos pelo encerramento. Poderíamos ouvir outras pessoas, mas
definimos que pouco ou nada poderia ser acrescentado por essas
pessoas que seriam interrogadas
pela Comissão”, conta. Segundo
ele, o relatório poderá municiar o
MP em novas investigações.
Durante os cinco meses de investigação, várias visitas in loco
foram feitas e oito pessoas foram ouvidas. “Esperamos a volta desse dinheiro público desperdiçado” rebate.
 Reportagem: atiane Bertolino
Foto: Arquivo

COMISSÃO fez diversas
visitas in loco durante a
investigação

Convênio
O convênio para reforma do Estádio tinha previsto o investimento de pelo
menos R$ 8,3 milhões. Dessa quantia, R$ 7,6 milhões do Governo
Federal e o restante do Município. Em uma vistoria feita em março deste
ano pela Controladoria Geral da União, diversas irregularidades foram
constatadas, como atraso no envio de documentos que deveriam ser
entregues pela Prefeitura, compras desnecessárias de equipamentos e até
superfaturamento de alguns itens, como catracas, comprados pela antiga
gestão. Também foram adquiridas cadeiras seminovas, mas, muitas, sem
condição de uso, prevendo, no fim das contas, uma economia que não
existiu. Depois, foi identificada a falha constatando que as cadeiras não
poderiam ser instaladas no Estádio, a não ser que a administração quisesse
que o Corpo de Bombeiros reprovasse a obra.
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Alice precisa de ajuda
A pequena Alice Fernandes Camatti, de cinco meses, enfrenta
um problema de gente grande.
Desde o dia 17 de agosto, seus
dias têm sido de muita luta. Isso
porque ela foi diagnosticada com
um câncer raro e que se espalha
rapidamente: o neuroblastoma.
Hoje, a criança está internada em
um hospital em São Paulo, por conta da gravidade da doença. O tumor, que é bastante agressivo, já
se espalhou pelos rins, tórax, barriga e próximo ao olho.
A mãe Aline e o pai Marcos, que
estão na capital paulista, precisam
de ajuda financeira para custear
alguns exames que não são ofertados pelo SUS (Sistema Único de
Saúde). Eles precisam em torno
de R$ 25 mil, e para conseguir o
dinheiro resolveram rifar o carro
da família. Cada número custa R$
10. “Nós dois estamos desempregados e a doença da Alice veio em
um momento bem difícil pra gente. Além dos exames, ela precisa
de seis meses de tratamento que
precisam ser feitos em São Paulo, já que está muito debilitada e
voltar a Cascavel colocaria sua
vida em risco”, conta a mãe.

AO LADO
Nesse período, o casal vai
precisar morar ao lado do
hospital, já que a pequena Alice
não pode nem se deslocar de
metrô, por exemplo, por conta
da aglomeração de pessoas e
possíveis riscos de infecção.
“Isso também vai gerar custos e
como estamos sem trabalho fica
complicado”, explica Aline.

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Arquivo pessoal

A PEQUENA ALICE, de cinco meses (6local alice tratamento câncer)

COMO AJUDAR?
Quem quer ajudar Alice pode adquirir a rifa nos pontos de venda
em Cascavel no Posto Sabiá (próximo ao Trevo Cataratas) e na loja
Foz Tintas, na Avenida Brasil. Aline lembra que as rifas são vendidas
também em Quedas do Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu. Os
interessados em adquirir um bloco carnê para venda podem entrar
em contato com Fabio, pelo (45) 99999-1435.
Outra forma de ajudar é participando da Vakinha Online, pelo
www.vakinha.com.br/vaquinha/tratamento-da-alice e depositar
qualquer valor na conta da família. Até agora foram arrecadados
R$ 4.755. O dia a dia da criança pode ser conferido na fanpage A
pequena Alice.

ESPORTE
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Hora de voltar a vencer

Vindo de uma derrota em Foz do
Iguaçu e um empate em Paranavaí,
o FC Cascavel conta com o fator casa
nesta quarta-feira para tentar voltar
a vencer na Taça FPF. A equipe cascavelense recebe o Iraty às 19h05,
no Estádio Olímpico Regional. O duelo fechará a 6ª rodada do turno único da competição e vale a vice-liderança do campeonato.
O FCC iniciou a rodada na terceira colocação, mas caiu três posições

Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

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

TAÇA FPF
PG
12
9
8
8
8
7
7
3
3
1

J
6
3
5
4
6
4
5
3
6
6

V
3
3
2
2
2
2
2
1
1
0

E
3
0
2
2
2
1
1
0
0
1

D
0
0
1
0
2
1
2
2
5
5

GP
8
10
8
7
9
4
5
2
9
3

6ª RODADA
Foz do Iguaçu
P. Londrinense
Toledo
Paranavaí
19h05

2x0
0x3
3x1
2x0
HOJE
FC Cascavel x

Operário
Maringá FC
Rio Branco
Andraus
Iraty

GC
3
1
6
5
10
3
6
4
4
13

SG
5
9
2
2
-1
1
-1
-2
-5
-10

com os resultados dos jogos já realizados. Já o Iraty, que era o segundo colocado, caiu duas posições.
Sem vencer há duas rodadas, o
time cascavelense precisará de um
feito inédito no campeonato para
assumir a segunda posição e chegar mais tranquilo para o confronto com o lanterninha Andraus, do-

mingo, novamente em casa.
Com quatro jogos disputados, o
Iraty ainda não sabe o que é perder
na Taça FPF. A equipe alviceleste acumula vitórias sobre Andraus e Portuguesa Londrinense e empates com
Toledo e Foz do Iguaçu. Já o FCC venceu Toledo e Rio Branco, empatou
com o Paranavaí e perdeu para o Foz.

Um NOVO VELHO reforço
Atleta já familiarizado com a equipe e conhecido pelo torcedor, o
meia-atacante Hyago Medeiros, de 22 anos, é o novo reforço do FC
Cascavel para a disputa da Taça FPF. Ele chegou nesta semana e já
treinou com os jogadores comandados pelo treinador Rodrigo Cabral. “Fico feliz em voltar e estou aqui para ajudar o FC Cascavel a
chegar à Série D, que é o que o clube mais almeja”, disse.
Esta é a segunda passagem de Hyago pelo FC Cascavel. Em
2016 ele disputou o Campeonato Paranaense pela equipe, com seis
partidas e um gol. Depois da competição, ele teve uma passagem
pelo São José, de Porto Alegre, que participou da Série D deste ano.
O jovem é da base do Internacional e teve também uma passagem também pelo Aimoré (RS). Para jogar no FC Cascavel, ele foi
emprestado pelo Figueirense (SC) até o fim da competição.
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Pneus do Paraguai
 Reportagem: Tissiane Merlak
Fotos: Receita Federal

Dois caminhões carregados com
pneus contrabandeados do Paraguai foram apreendidos ontem por
fiscais da Receita Federal de Cascavel. Os produtos estavam em
uma loja da cidade e foram localizados devido a uma denúncia anônima recebida pelos fiscais.
De acordo com o fiscal da Receita Federal, Sérgio Barbieri, o estabelecimento comercial não possuía a comprovação fiscal necessária de todos os produtos que
foram apreendidos. “São pneus
de vários tamanhos e para os diversos tipos de veículo. Todo material será levado para o depósito
da Receita Federal para a contagem e valoração”. Ao todo foram
apreendidos 380 pneus, avaliados em R$ 45 mil.

Giro da
Violência
Greve de fome
Presos da PEC (Penitenciária Estadual
de Cascavel) estão em greve de fome
desde ontem. Segundo um familiar,
que entrou em contato com a
reportagem do Hoje News, eles
reivindicam inúmeras melhorias
dentro da unidade prisional. Dentre
elas está a mudança da empresa que
fornece a marmita, que estaria há 10
anos entregando alimentação não só
na penitenciária, como em várias
outras unidades da região. Além
disso, eles reclamam da chamada
‘opressão’ sofrida pelos presos, que
conforme os relatos estariam sendo
agredidos e discriminados por parte
da direção e dos próprios agentes
penitenciários.

Incêndio em residência
PRODUTO CONTRABANDEADO estava
em uma só loja em Cascavel

Camarão
Em outra operação de fiscalização, a Receita Federal apreendeu ontem 10
toneladas de camarão importados da Argentina. O produto, transportado
irregularmente, estava escondido sob uma carga de frango, em um
caminhão que circulava pela BR-277. O veículo foi interceptado quando
passava pela praça de pedágio de Cascavel e seguia sentido a Curitiba. O
motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal e, como há
documentação fiscal, diligências serão feitas para tentar identificar a
destinação da carga.

OPERAÇÃO BLOQUEIO EM CASCAVEL
A Polícia Militar e a Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e
Trânsito) realizaram ontem, na região sul de Cascavel, a apreensão de um
veículo carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai. O veículo foi
interceptado pelas equipes durante mais uma edição da Operação Bloqueio, que
visa localizar objetos ilícitos ou mesmo pessoas com mandados de prisão em
aberto. O motorista foi detido em flagrante e o veículo foi levado ao depósito
da Receita Federal para contagem da mercadoria.
Ao longo de boa parte da tarde, diversos motoristas e motociclistas foram
abordados para conferência de documentação veicular e revista de rotina.

Uma residência no Jardim Veneza 2,
área ocupada pelas famílias que
saíram do Jardim Gramado, foi
destruída pelo fogo. Militares do
Corpo de Bombeiros foram acionados
na Rua Ângelo Zonin, mas ao chegar
na residência apenas fizeram o
rescaldo. A casa foi completamente
destruída pelas chamas, mas os
moradores conseguiram tirar alguns
móveis. O fogo teria começado em
um curto circuito.

Assumiu homicídio
Um adolescente de 17 anos foi
apreendido ontem, em Catanduvas,
acusado de matar Jeferson Nunes de
Oliveira, no dia 14 de agosto. Contra
ele existia um mandado de
apreensão, cumprido por policiais da
Delegacia de Homicídios. Em
depoimento, o menor disse que
possuía desavenças com a vítima.
Jeferson estava em um bar e foi
perseguido pelo atirador, que desferiu
vários tiros contra ele. O crime
aconteceu na Rua Mário Quintana, no
Bairro Interlagos.
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O Natal já chegou!
Mais de cem dias para o Natal
e o Bom Velhinho já tem aparecido nos atacados em Cascavel.
Tem muito enfeite para chegar ainda, mas em alguns estabelecimentos comerciais já se vê árvores e bolas natalinas, luzes, bonecos de Papai Noel, festões e
muitas outras variedades.
A vendedora atacadista, Sirlei Santos Lima, conta que as
compras nos atacados já foram
feitas há 60 dias, prazo estabelecido pela indústria fabricante.
“Muita coisa já chegou, mas na
próxima semana chegam quase
todos os produtos encomendados. Vai ter muita novidade e a
expectativa é de que os preços
sejam menores do que os do ano
passado”, afirma.
No fim de agosto e início de setembro todas as mercadorias são
recebidas pelos atacados, que preparam a vitrine logo após o Dia das
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Fábio Donegá

Crianças, comemorado em 12 de outubro. “Depois disso, a gente tira lá da
frente os brinquedos e
substituiu pelos enfeites
de Natal”, comenta Sirlei.
As vendas aquecem principalmente na segunda quinzena
de outubro, que é quando os lojistas vão às compras. Já os clientes que compram em menores
quantidades deixam para adquirir
os produtos em novembro.
A empresária Marlice dos Anjos,
que tem uma loja de artigos decorativos, diz sempre compra os enfeites com antecedência. “Me antecipo para ter as novidades e repassar aos meus clientes”, diz.

NOS ATACADOS, produtos
natalinos já estão à venda
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Tachão na canaleta

Truculência
Questionado em relação a uma suposta forma ‘truculenta’ de
abordar as pessoas, o diretor disse que o que acontece é que
algumas pessoas não gostam de ser revistadas. “Elas se sentem
constrangidas e é natural que elas não gostem. Mas é importante
deixar claro que os guardas municipais tem toda autonomia para
isso e agem conforme a lei determina e conforme o que foram
treinados para tal, assim como a Polícia Militar ou a Polícia Civil”.

A denúncia

Desde o início da execução das
obras do Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI), uma das dúvidas
dos usuários do transporte coletivo de Cascavel é como será o tráfego de ônibus nas avenidas Brasil,
Barão do Rio Branco e Tancredo
Neves. O projeto definiu uma cana-

e

leta exclusiva para ônibus, para dar
agilidade aos coletivos.
Como evitar que outros veículos
não utilizem a via e prejudique o fluxo dos ônibus? Mesmo com multas,
não será difícil encontrar um motorista que use a faixa exclusiva para
fazer ultrapassagens ou mesmo para

se deslocar rapidamente.
De acordo com o secretário de
Obras, Jorge Lange, possivelmente
seja instalado “tachões” nas divisórias entre as faixas dos ônibus e a
dos automóveis. “Difícil o motorista que vai arriscar transitar na canaleta com esses tachões” diz.

Segundo a denúncia feita redes sociais, um grupo de pessoas foi abordado por volta da
1h15 da madrugada de sextafeira (25), na Praça da Melhor
Idade, próximo à UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento Brasília). Lá, um dos guardas estaria com uma arma de fogo.
Questionado a respeito do armamento, o profissional teria
dito ‘É sim. De onde veio
essa tem mais”, dando a entender que toda corporação
estaria armada.

FOTOS: FABIO DONEGÁ

nquete

O projeto do PDI (Plano
de Desenvolvimento
Integrado) prevê a
substituição da atual
ciclovia em uma das
principais avenidas
cascavelenses. O Hoje
News foi às ruas e
perguntou: Você e a favor
da demolição da atual
ciclovia da Avenida
Tancredo Neves?

“É o certo demolir, vai ficar
bom pra gente passear”
Rubens Sotto, 40 anos,
aposentado.

“É melhor demolir, melhor que
ficar assim, é bom ter coisas
novas na cidade”
Rone Soares, frentista, 22 anos.
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PROFISSIONAIS
teriam sim poder
semelhante ao
de polícia

25

Preparo
Questionado em relação
ao preparo dos guardas municipais para utilizar o armamento letal, o coronel Avelino Novakoski ressalta que
os profissionais têm sim preparo para isso. “Quando estiverem nas ruas com arma
de fogo, eles já terão passado por todas as etapas e estarão aptos para usá-las”.
Segundo ele, além do curso teórico, ministrado por
entidades de segurança
como, por exemplo, a Polícia
Militar, os servidores fizeram
instruções de tiro, acompanhadas de perto pelo diretor.
“A mesma instrução que é
dada para a Polícia Militar foi
dada para os guardas. Além
disso, o tempo de horas aula
que eles tiveram ao longo do
curso foi acima do que é exigido pela legislação”.
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Arma de fogo pode?
A direção da Guarda Municipal de Cascavel está investigando a denúncia de que
um guarda estaria usando
arma de fogo, mais precisamente uma pistola calibre
380, durante uma abordagem na madrugada de sextafeira (25), na região norte.
A denúncia foi feita via Facebook e chegou ao conhecimento do diretor, o coronel
Avelino Novakoski. Segundo

ele, um procedimento para apuração preliminar de indícios de
ato disciplinar foi instaurado.
“Todos os envolvidos, seja o denunciante, as testemunhas e
também os servidores serão ouvidos. Todo processo tem um
prazo de 15 dias para ser finalizado e pode ser prorrogado
por mais 10 dias”.
Mas, e os guardas municipais

já podem usar arma de fogo
em suas abordagens? De
acordo com o coronel, ainda não. “Eles não têm porte
funcional de arma de fogo,
não têm autorização legal
para uso de armas letais”.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Fotos: Aílton Santos

Somente as teasers
podem ser usadas pelos
GUARDAS
MUNICIPAIS

Avaliação
psicológica

Barão quase pronta

M udanças
Lange diz que até maio de 2018, as linhas Eixo e Direta,
entre os terminais Oeste e Leste, estarão operando pela Avenida Brasil. “Assim que os terminais Nordeste e Oeste estiverem prontos o sistema deve começar a funcionar parcialmente, faltando só a Avenida Tancredo”, ressalta.
Mas, para isso, nos próximos oito meses a prefeitura deve
correr contra o tempo, pois Lange diz que há necessidade de
contratar uma empresa especializada em BRT (sigla inglesa
para Transito Rápido por Ônibus). Além disso, as concessionárias do transporte coletivo precisam adquirir os primeiros
veículos adaptados ao corredor dentro desse período. Os ônibus terão a porta do lado esquerdo.

As obras na região leste de
Cascavel, na Avenida Barão
do Rio Branco, estão
praticamente prontas, o
secretario de Obras Públicas
garante que em
aproximadamente dez dias a
via estará concluída.
Outra obra em andamento
dentro do PDI e diretamente
ligada ao transporte coletivo
é a execução do Terminal
Nordeste, que deve ficar
pronto no primeiro
semestre de 2018.

Conforme o diretor, o processo de
avaliação psicológica dos guardas
está em fase final para a elaboração
dos ofícios que serão levados ao
prefeito Leonaldo Paranhos, que
dará ou não os encaminhamentos.
“A partir disso, todo processo será
despachado para Superintendência
da Polícia Federal, em Curitiba. Lá, já
não podemos precisar quanto
tempo levará para que seja analisada
toda a documentação. Então, não
temos como prever quando os
guardas estarão trabalhando
armados nas ruas de Cascavel”.

Poder?

Sobre a reclamação repassada ao Hoje News por parte de algumas pessoas
de que os guardas não teriam o chamado ‘poder de polícia’, o coronel disse
que eles têm, sim, esse poder. “Eles foram instruídos para isso, para realizar abordagens para efeitos de busca pessoal, com autoridade de revistar
pessoas tanto em via pública quanto em órgãos municipais”.

“Poderia fazer uma reforma só,
mas demolir não, quanto dinheiro
vai ser gasto com isso”
Sabrina Lara, operadora
de caixa, 23 anos.

“Não sou a favor, só uma reforma
estaria bom, acho que não está tão
ruim para desmanchar”
Marlene Santos,
microempresária, 43 anos.

“Uma reforma já ajudaria, o
dinheiro poderia ser investido em
outras coisas como a saúde”
Silvana Nascimento, gerente
financeira, 32 anos.
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Incêndio ambiental

Lentidão e queda nas
doações de sangue
COLETAS DE
SANGUE devem
ser agendadas
para evitar
transtornos

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Vandré Dubiela

A Rede Hemepar (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná), ligada à Secretaria Estadual da
Saúde, instalou um novo software
que vai proporcionar a integração,
desde o processo de coleta de sangue à distribuição, das 23 unidades
espalhadas pelo Paraná. O novo sistema, que faz parte da Celepar
(Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná)
e vai proteger ainda mais os servidores, já chegou ao Hemocentro de
Cascavel, porém, por estar em fase
de migração, tem causado um sério transtorno.
Voluntários que procuraram o
Hemocentro para fazer uma doação,
desde a segunda-feira (28), não conseguiram coletar sangue por conta
da lentidão do sistema. Mas, o que
a nova tecnologia tem a ver com o
trabalho de coleta? Isso porque para
ser um doador é preciso se cadastrar e é neste ponto que todo o processo trava. “Como o sistema está

lento, com baixa velocidade, o número de atendimentos também reduziu”, diz o diretor do Hemocentro,
Antonio Michels de Oliveira.
Enquanto o problema não é solucionado, o número de doações diárias caiu pela metade, passando de
80 para 40 coletas. Segundo Oliveira, isso não provocou baixa nos estoques, já que estavam regulares.

Agendamentos
O diretor do Hemocentro de
Cascavel, Antonio Michels de
Oliveira, pede que os
doadores agendem um
horário para a coleta de
sangue para que não corram
o risco de não serem
atendidos. Basta ligar no (45)
3226-4549 e falar com o
setor de Assistência Social.

R estauração
Os primeiros sinais do problema foram percebidos na segunda-feira (28). Quem estava lá
para doar precisou voltar para casa. Foi o que aconteceu com um grupo de voluntários de
Corbélia, que retornou ao município sem realizar a doação.
Já na manhã de ontem, o sistema recuperou parte da velocidade, no entanto, a eficiência
durou pouco. “Quando era umas 8h30 diminuiu [a velocidade] novamente”, lembra
Oliveira. O diretor do Hemocentro garantiu que à tarde o ponto de restauração – que é
esta recuperação do sinal – funcionaria normalmente, porém, não com a capacidade total
do novo sistema da Celepar. Não há um prazo para que o software funcione corretamente.
“Nós até pedimos desculpas por esses transtornos, pois dependemos da boa vontade da
população em doar, mas sabemos que é um problema pontual e logo será resolvido”,
comenta Oliveira. O Paraná é o primeiro estado brasileiro a ter essa integração.
No fim da tarde de ontem, a Secretaria Estadual da Saúde informou que o sistema foi
restabelecido e garantiu que funciona normalmente.
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Uma extensa área foi destruída
pelas chamas na tarde de ontem,
em uma plantação de trigo recémcolhida, às margens da BR-277, na
área rural em Cascavel. Dois caminhões ABT (Auto Bomba Tanque) e
militares com abafadores foram
acionados para conter o fogo, que
chegou a atingir parte de uma área
de mata nativa.
Por conta do clima seco e do
vento for te, o fogo se alastrou rapidamente e atingiu uma reserva.
A fumaça era vista de longe, e
chegou a atrapalhar a visibilidade dos motoristas.

FOGO DESTRUIU plantação e
chegou a atingir uma área de
reserva

Baleado no Santo Onofre
Um jovem de 25 anos ficou gravemente ferido na tarde de ontem
ao ser alvejado por um disparo de
arma de fogo na Rua Galeão, no
Bairro Santo Onofre. Alex Nogueira
Zanetti estava de bicicleta, próximo
ao Colégio Estadual do bairro quando foi atingido por um disparo. Ele
tentou fugir, mas acabou caindo próVIOLÊNCIA

EM NÚMEROS

Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

60
47
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

870
2.674
300
3.244

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.815
1.669
144
39

ximo a uma residência, onde pediu
socorro.
Socorristas e o médico do Siate
(Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência) foram
acionados para prestar os primeiros socorros. Segundo o médico, o
disparo entrou no antebraço direito
de Alex, perfurou o tórax, transfixou
o pulmão e o projétil ficou alojado
no abdômen. A vítima foi encaminhada em estado grave ao Hospital
Universitário de Cascavel.
Como os disparos foram efetuados próximo ao colégio, um segundo chamado ao Corpo de Bombeiros foi detectado no momento em
que o Siate prestava o atendimento. Porém, a Polícia Militar foi acionada, se dirigiu ao local, mas descartou uma segunda ocorrência.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Fotos: Aílton Santos

ALEX NOGUEIRA ZANETTI foi atingido
por um tiro próximo ao Colégio
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Déficit histórico no governo
R$ 7,2 bilhões do FGTS

AGÊNCIA BRASIL

De JANEIRO A JULHO, o déficit primário é de R$ 55,6 bilhões
A frustração de receitas no programa de regularização de ativos no
exterior e de arrecadação de tributos pagos pelas instituições financeiras fizeram o Governo Central
(Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) registrar o
maior déficit primário da história
em julho. No mês passado, o resultado ficou negativo em R$ 20,152
bilhões, contra déficit de R$ 19,227
bilhões em julho do ano passado.
O déficit primário é o resultado negativo nas contas do governo desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública.
Os números foram divulgados
pelo Tesouro Nacional. De janei-

ro a julho, o déficit primário somou
R$ 76,277 bilhões, também o
pior resultado desde o início da
série histórica, em 1997. Nos
sete primeiros meses do ano passado, o resultado negativo somava R$ 55,693 bilhões. A comparação, no entanto, foi influenciada pela antecipação do pagamento de precatórios.
Tradicionalmente pagos em novembro e dezembro, eles passaram
a ser pagos em maio e junho, piorando o resultado em R$ 18,1 bilhões. O Tesouro decidiu fazer a
antecipação para economizar R$
700 milhões com juros que deixam
de ser atualizados.

No mês passado, o resultado
ficou negativo em

R$ 20,152 bilhões

A Caixa Econômica Federal
finalizou o depósito do lucro do
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS). Em nota
divulgada ontem, o banco
informou que a operação do
crédito dos valores nas contas
dos trabalhadores foi concluída
antes do prazo definido em lei,
que é 31 de agosto deste ano.
Com resultado de lucro de R$
14,5 bilhões do FGTS no ano
passado, foram distribuídos R$
7,28 bilhões, ou seja 50% do
total, a cerca de 88 milhões de
trabalhadores.
O cálculo do índice de
distribuição do fundo foi feito
com base em 50% do lucro
líquido do exercício anterior (R$
7,28 bilhões) dividido pelo saldo
total das 245,7 milhões de
contas (R$ 375 bilhões). Assim
se tem o índice de 0,0193, que
corresponde ao percentual
1,93%. Ou seja, o lucro
depositado na conta equivale a
1,93% do saldo existente em 31
de dezembro de 2016. Por
exemplo, quem tinha R$ 1 mil,
recebeu R$ 19,30. De acordo
com a Caixa, em média, cada
trabalhador recebeu R$ 29,62.
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20%
A confusão que gira em torno
do dia 8 de setembro, ter ou não
ter recesso por conta do feriado de
Sete de Setembro, continua e
está, inclusive, irritando alguns servidores de Cascavel. Já que a determinação, até agora, é de “parar” no pós-feriado.
Uma fonte, que não pode ser
identificada, revelou ao Hoje News
que procurou o posto de Saúde do
Bairro Santa Felicidade e uma das
servidoras se mostrou indignada.
Isso porque não tem horas extras
para compensar e vai precisar, dessa forma, trabalhar no dia 8 de setembro. Acontece que essa funcionária vai bater cartão e ficar dentro
da unidade fechada, já que as UBS
e as USF não estarão abertas para
atendimento ao público.
A informação foi confirmada
pela Prefeitura de Cascavel, que
afirma que essa é a realidade
de 20% dos ser vidores. “Conforme previsto no Decreto, não
haverá atendimento ao público,
sendo que os ser vidores que
possuem banco de horas serão
dispensados para compensação e os que não possuem deverão efetuar atividades internas na unidade de lotação ou
em outro setor/ser viço determinado”, afirma, em nota encaminhada pela Secom.
Os servidores sem horas extras até poderão ser dispensados,
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Arquivo
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dos servidores
vão trabalhar

mas terão de fazer a reposição
dessas horas não trabalhadas em
até 60 dias, isso se quiserem ter
a falta abonada e o valor não ser
descontado do salário.

PREFEITURA possui mais de 8,2 mil
servidores e 20% irão trabalhar no feriado

UBS
Com relação às unidades básicas de saúde permanecer com
alguns funcionários, mas sem atendimento ao público, a prefeitura ressalta que “não haverá atendimento ao público em razão
de que as unidades ficarão com número reduzido de servidores
para a compensação de horas”.
São 8.200 servidores do poder público e 80% possuem banco
de horas. O quantitativo para se compensar é assustador: mais
de 506 mil horas extras, que a prefeitura sequer cogita
pagar na sua totalidade, porque o valor que teria
que ser desembolsado, esse ninguém arrisca dizer quanto seria.
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Preço da gasolina assusta

SOCIAL

CASCAVEL, 30 DE AGOSTO DE 2017
“A sombra é sempre
negra, nem que seja de
um cisne branco.”
Pablo Neruda

Cidades Resilientes
Amanhã e quinta o Teatro
Municipal de Cascavel será
palco do II Seminário
Técnico Científico de
Prevenção e Proteção a
Desastres, com a presença
de renomados palestrantes.
O evento é aberto a todos
os interessados,
a partir das 8h.

gente@jhoje.com.br

AÍLTON SANTOS

Um novo aumento no preço da
gasolina irritou e assustou motoristas de Cascavel. Abastecer o veículo se tornou um verdadeiro pesadelo. O combustível, que já teve
o preço médio de R$ 3,87 em
janeiro,veio numa onda de baixas
que reduziu R$ 0,27 até julho, conforme dados mensais da ANP
(Agência Nacional do Petróleo).
Agora, em agosto, a história é outra. A variação entre o preço máximo e
mínimo é de 7% ou R$ 0,25 a menos
nos bolsos dos motoristas que pagam
hoje até R$ 3,99 o litro da gasolina
comum. Já a gasolina aditivada é encontrada até por R$ 4,17.
O preço médio da semana ficou na
casa dos R$ 3,85. Fazendo uma pesquisa rápida, na tarde de ontem, o
Hoje News encontrou uma variação
de R$ 0,11 de uma rede de combustíveis à outra: R$ 3,88 até R$ 3,99.

“É muito caro,
sempre aumenta os
preços, pra quem usa
todo dia tá difícil”
Lizandra Borges,
Manicure, 41 anos.
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Rede Imóveis
Cascavel

C onsumidores

Será amanhã, na Acic, o
lançamento oficial da Rede
Imóveis Cascavel. O ato
ocorrerá durante café da
manhã agendado para as
8h30, com a presença de
diretores de empresas da
área imobiliária, corretores
de imóveis e autoridades
dos mais diversos setores
organizados.

Os preços da gasolina variam de R$ 3,88
até R$ 3,99 em alguns postos

Os consumidores não absorveram o aumento e dizem que com
o valor pago a mais, ao longo das abastecidas, poderia fazer ser
utilizado para outras questões. Esse é o caso do cabeleireiro Emerson Alexandre. “Tá feio o negócio, não tá fácil. Faz muita falta esse
dinheiro, poderia usar para outras coisas, é muito cara a gasolina”.
Já a farmacêutica Daniele Bonato, que usa diariamente o carro
não se conforma com a elevação dos preços. “Acho muito ruim
esse valor, eu uso todo dia, é muito dinheiro com combustível”.

Melhor amigo

No registro de Helen Camila, a cantora cascavelente TAYS VILLACA,
que gravou um clipe recentemente em Niterói/RJ. Prestigie!
www.youtube.com/watch?v=ss2T0fKv-G0

Dia 3 de setembro tem o
1º Bingo Cachorros Univel.
O evento será realizado na
Chácara Destri & Cia,
em Cascavel.
O convite antecipado custa
R$ 25 e inclui 5 cartelas que
serão retiradas no dia do
evento.
DIVULGAÇÃO

17 casos suspeitos na regional
O boletim informativo da dengue, divulgado ontem pela
Sesa (Secretaria Estadual da Saúde), aponta que entre os 25
municípios da 10ª Regional de Saúde de Cascavel, foram
notificados 17 casos suspeitos de
dengue. Até o momento, não houve
nenhuma confirmação. Este é o
segundo informe desde o início do período epidêmico da doença, em
15 de agosto. Entre as cidades com suspeita de dengue estão Cascavel (8), Vera Cruz do Oeste (3), Três Barras do Paraná (2), Nova Aurora
(1) e Corbélia (1). No Paraná, foram confirmados 16 casos de dengue e
outros 504 suspeitos.
 Reportagem: Marina Kessler

Cine Pipoca
O grupo de apoio de
voluntário Aracê Cascavel
promove dia 2 de setembro
o Cine Pipoca. Em cartaz, o
filme: As Cinco Pessoas que
Você Encontra no Céu.
Ao final, haverá debate
sobre o tema
Conscienciologia.
Mais informações pelo
telefone (45) 9 99873896.
O evento será no Salão de
eventos do Hotel Regentes e
os ingressos
custam R$ 10.

Pátria amada,
Brasil!
O Desfile de 7 de Setembro
deste ano terá a
participação dos alunos das
escolas municipais e
estaduais.
oOo
A programação começa dia
1º de setembro, com a
recepção do Fogo Simbólico
e a execução do Hino
Nacional em frente à
Catedral. Dia 7 as
comemorações começam
às 8h30.

Vice-presidente do BRDE, Orlando Pessuti e o prefeito
Leonaldo Paranhos, durante assinatura de convênico para
liberação de linhas de crédito
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Previsão para terminar,
mas não para começar
SECOM

PROJETO do Catuaí Shopping Cascavel
Segundo semestre de 2019.
Essa é a previsão da BRMalls para a
conclusão das obras e inauguração
do Catuaí Shopping Cascavel, iniciada há cinco anos, mas que até agora
não foi concluída devido a disputas
judiciais em ações movidas, inicialmente pelo Ministério Público Federal e posteriormente por uma entidade ambientalista de São Paulo.
Com 116 lojas já confirmadas,
o que representa 62% do total, a
empresa aguarda comercializar
mais espaços para retomar a obra
física. José Roberto Levy Cardozo,
diretor comercial da BRMalls, diz
que as obras só serão reiniciadas
a partir do avanço da comercialização. Normalmente, o grupo empresarial especializado em administração de shoppings, só inicia as
obras com 80% do espaço já vendi-

ENTRAVES

JOSÉ
ROBERTO LEVY,
diretor comercial da
BRMalls, e o prefeito
Paranhos, durante a Escola
de Governo
do. O projeto prevê 193 lojas.
Segundo Cardozo, ainda faltam
assinar contratos com algumas âncoras e megalojas, além de buscar
novos parceiros para as chamadas
lojas-satélite. Mesmo assim, já há
previsão para a inauguração. “Os
lojistas foram comunicados que nós
estamos mirando o prazo de conclusão para o segundo semestre de
2019”, afirma.
 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz

Os entraves do projeto não desestimularam o empreendimento. Para Cardozo,
são problemas normais que aparecem um projeto de grande porte e que está na
fase final de vencer esses desafios. “Em nenhum momento desistimos do projeto, a
gente sempre acreditou na cidade”, enfatizou. O Cascavel Shopping Catuaí está
sendo construído na Avenida Brasil, em frente ao Terminal Leste.

PARANHOS PEDE
DESCULPAS
O prefeito Leonaldo Paranhos disse
que a BRMalls é bem-vinda a
Cascavel e pediu desculpas pelos
“constrangimentos” que o grupo
passou até aqui. “Sei que vocês
enfrentaram aqui muitas dificuldades.
Quero, inclusive, como prefeito da
cidade, pedir desculpas”, afirmou.
Paranhos enfatizou que o
empreendimento tem o aval do
Município e que a cidade irá se
mobilizar para que o shopping vire
realidade. “Se precisar vamos
mobilizar essa cidade inteira porque
ainda não está terminada essa
pendência judicial, tem mais um
capítulo”, destacou o prefeito.
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Agricultura
urbana ganha
reforço
DURANTE A ASSINATURA do convênio, o presidente da Fundetec, Alcione Gomes, falou sobre o Agricultura Urbana
Em parceria com a Copel (Companhia Paranaense de Energia) foi lançada ontem em Cascavel um programa de sustentabilidade e segurança
alimentar que irá auxiliar o Agricultura Urbana, implantado no início do
ano. O “Cultivar Energia” será desenvolvido inicialmente nas comunidades do Brazmadeira, Santa Felicidade e Cidade Nova (região da FAG).
O diretor da Copel Distribuição,
Maximiliano Orfali, e o diretor jurídico e institucionais da companhia,
Cristiano Hotz, participaram da solenidade de assinatura para a implantação do projeto. A proposta é

reduzir o a produção e consumo de
alimentos sem agrotóxicos.
Oralfi enfatizou se tratar de um
projeto que traz muitos benefícios
não só para a Copel, mas para a
comunidade de Cascavel, com segurança alimentar, qualidade de
vida e alimentos saudáveis. “Para
a Copel, essas hortas representam
também redução de custos com
manutenção, pois evita-se ocupação irregular de áreas e, uma questão de segurança, pois quando as
pessoas fazem uso indevido dos
terrenos, colocam em risco a própria vida”, explicou o Orfali.

AGRICULTURA URBANA

O Agricultura Urbana funciona de forma intersetorial. Coordenado pelo Setor
Território Cidadão, em conjunto com a Secretaria de Agricultura e a Fundetec,
conta ainda com a participação de todas as secretárias e autarquias para o
pleno funcionamento. Visa à produção de alimentos em áreas urbanas, o
desenvolvimento econômico e o bem-estar social, com essencial
participação da comunidade.

CULTIVAR
ENERGIA

O Cultivar Energia tem como foco
implantação de horas comunitárias
em imóveis sob linhas de energia
da Copel em parcerias com
prefeituras municipais. Com
ênfase em responsabilidade
social, o foco da iniciativa é a
segurança alimentar e a geração
de renda para comunidades,
contribuindo assim para o
desenvolvimento sustentável. O
Cultivar Energia começou em
Maringá, com três hortas que hoje
estão em pleno funcionamento e
beneficiam 140 famílias.
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Semáforos em alerta
na Barão do Rio Branco
A Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) informa condutores e pedestres
que, devido às obras do PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado), os semáforos da Avenida
Barão do Rio Branco permanecerão em alerta até
o fim desta semana.
Não será necessária a atividade de agentes de
trânsito para o controle da via, pois todas as sinalizações estão instaladas corretamente.

BRDE anuncia
linhas de crédito
O vice-presidente do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do
Extremo Sul), Orlando Pessuti, esteve na manhã de ontem em Cascavel onde assinou, junto com o
prefeito Leonaldo Paranhos, um termo de cooperação para facilitar a
liberação de linhas de crédito do
banco a micro e pequenos empreendedores.
Segundo Pessuti, a parceria pretende atender a todos os setores,
desde a agricultura familiar até o
comércio de micro, pequeno, médio
ou grande porte. “O importante é
que a partir de agora, Cascavel vai
dispor de uma equipe técnica, pelo
menos uns 200 técnicos do mais
alto nível, sem mais a necessidade de ter que contratar uma consultoria, que agora pode buscar no
BRDE, sem nenhum custo para o
Município”, ressaltou Pessuti.
O vice-presidente do BRDE lembrou que além da orientação para
busca do crédito, a equipe técnica
do banco também auxilia na estruturação do projeto. “Muitas vezes
temos um sonho e uma ideia. Mas
muitas vezes só ter o sonho não

SECOM

Garantioeste
Durante a solenidade, foi
assinada termo de cooperação
entre a Prefeitura de Cascavel e
a Garantioeste (Sociedade de
Garantia de Crédito do Oeste do
Paraná). A parceria assinada
pelo prefeito Paranhos e o
presidente da Garantioeste,
Khaled Nakka, disponibilizou
mais R$ 300 mil, ampliando a
capacidade de liberação de
recursos. Os R$ 300 mil
liberados à Garantioeste,
garantem lastro para cerca de
R$ 3 milhões em operações.

Parceria
O BRDE já possui parceria com a
Acic onde há uma pessoa dentro
da associação treinada para
atender os empresários. “E este
acordo que estamos firmando hoje
é para que possamos entrelaçar as
mãos”, disse Orlando Pessuti.

Desenvolvimento
PESSUTI diz que empreendedores de Cascavel
terão “uns 200 técnicos” do BRDe a disposição
resolve. Isso tem que ser transformado em um projeto. Porém, só o
projeto também não adianta se
não tiver a estruturação do financiamento e um planejamento. E é
isso que o BRDE se propõe a fazer”, completou.

Para o secretário João Alberto
Soares (Desenvolvimento
Econômico), a base de sucesso de
qualquer cidade é a economia
desenvolvida. “Não há saúde ou
educação sem desenvolvimento
econômico. Não há diferenciação
entre uma ou outra área, mas é
preciso recursos. E essas parcerias
são extremamente importantes”,
observou.
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Provérbios 66:1- 5

Celebrai com júbilo a Deus, todas as terras. Cantai a glória do seu nome; dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus: Quão
tremendo és tu nas tuas obras! Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os
teus inimigos. Todos os moradores da
terra te adorarão e te cantarão; cantarão o teu nome. (Selá.) Vinde, e vede as
obras de Deus: é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca.

 Como antidepressivo
O açafrão ajuda a melhorar o humor. Realmente
pode desencadear a sensação e pode fazer você
se sentir bem e relaxado. O Açafrão contém 5hidroxitriptofano, que ajuda na produção de
serotonina, que ajuda a elevar o humor. Isso
ajuda a receber o sangue para o cérebro e ajuda
na redução da depressão e apreensão.

ANJO CALIEL
A pessoa nascida no dia 30 de agosto,
sob a influência desse anjo, é inteligente, irreverente, carismático(a) e possui
forte magnetismo pessoal. Tem extraordinária intuição quando o assunto refere-se a descobrir a verdade, bastando
um olhar para identificar a verdadeira
intenção. Não gosta do que é vago,
abstrato, querendo sempre entender
tudo em todos os detalhes. Grande sagacidade, enorme paciência e
perseverança, analisa qualquer
situação de forma fria e objetiva. É
incorruptível, ama a justiça, a verdade e a integridade.

 Sua toxicidade é baixa, porém,
consumos exagerados (acima de
10g por dia) podem causar
sintomas, como náusea,
desconforto gástrico, dermatite.
 Alergias específicas à planta
também podem existir, de acordo
com a nutricionista. Por isso, ainda
que o produto seja natural, o ideal
é sempre consumir com cautela e,
preferencialmente, com orientação
profissional.

O amor está em alta. O Sol no seu signo indica que seu magnetismo estará
em destaque. Como se já não bastasse, você tem mais uma opção: viver
um romance secreto. Trabalho protegido. Cor: vermelho.

Libra

É bem possível que os assuntos financeiros exerçam alguma influência sobre a sua vida amorosa. A dois, alguns
repentes de impetuosidade vão marcar presença. Em matéria de grana,
haverá boas indicações. Cor: azul.

Escorpião

Alguém que julgava ser um simples
amigo pode acabar se declarando. A
dois, dificilmente você vai escapar das
artimanhas da sedução. Novas ideias
e novos projetos estão em plena germinação. Cor: pink.

Sagitário

O açafrão pode ser usado como um esfoliante natural para
a pele, ajudando a remover as células mortas, deixando a
pele suave e com brilho. Misture três colheres (sopa) de
açafrão em pó com um pouco de água e aplique na parte
do corpo desejada. Depois enxague.

Se ainda não esqueceu seu ex-amor
e pensa em reconquistá-lo, não deve
perder esse momento. Boa fase para
se envolver e agradar a quem ama.
Erotismo forte. Semana positiva nas
finanças. Cor: verde.

Envolvimento com pessoa de destaque não deve ser descartado. Na área
profissional, coloque sua cabeça pra
funcionar e ponha os seus planos em
ação. Cor: roxo.

Movimente a sua vida social. Quem não
é visto, não é lembrado. Só não vai ter
pra quem não quer. No sexo, vai estar
mais maliciosa do que nunca. Novos
caminhos vão se abrir para você no
trabalho. Cor: marron.

Capricórnio

Gestantes e lactantes também devem utilizá-la somente com
orientação médica ou nutricional, pois ela pode estimular
contrações uterinas”, acrescenta a nutricionista.

Um encontro poderá ganhar importância em sua vida. Você tem muito amor
pra dar e vai querer repartir isso. Trabalho e prazer vão estar associados.
Colher de chá como essa, não é sempre que pinta. Cor: amarelo.

Poderá contar com os amigos para se
aproximar de alguém especial. A dois,
a cumplicidade vai falar mais alto. No
trabalho, não ache que as coisas vão
dar errado. Cor: cinza.

Romance com pessoa de outra cidade
vai ganhar mais impulso agora. Não
tenha medo de sonhar com a felicidade. No serviço, acredite no seu taco e
utilize mais a razão e o seu senso prático. Cor: branco.

Aquário

Pâmela explica que a cúrcuma não deve ser utilizada por
pessoas que possuem cálculos na vesícula, pois ela aumenta
contrações biliares.

Alguém que convive perto de você
vai lhe despertar ideias românticas.
Entendimento perfeito entre você e
seu bem. Terá motivação pra conquistar o que antes parecia impossível. Cor: azul.

Sua vontade de se envolver amorosamente vai aumentar, mas não corra
o risco de forçar a barra, hein! Deixe
as coisas rolarem com naturalidade. Na
cama, o astral não poderia ser melhor.
Corra atrás da grana. Cor: verde

Peixes

A pasta de cúrcuma com mel também pode ser aplicada no rosto e pescoço
para esfoliar a pele.
No caso de pequenas queimaduras na pele, cortes ou feridas, o açafrão
pode ser um bom aliado devido às suas propriedades anti-sépticas. Misture
um pouco de açafrão com gel de aloe vera e aplique no local desejado.

 Contraindicações e cuidados

Áries

 Outros benefícios
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Touro

A nutricionista Pâmela Miguel,
de São Paulo, destaca que o açafrão ou cúrcuma (como também é
bastante conhecido) possui um
grande número de compostos com
ações benéficas ao organismo.
A curcumina é a responsável
pela ação anti-inflamatória, antioxidante, antidiabética, antitumoral,
antiviral, antibacteriana e antifúngica”, explica a nutricionista.
O Açafrão é uma excelente fonte de carotenóides, os carotenóides ajudam na proteção dos olhos
e contra doenças do envelhecimento, como a degeneração macular e
a catarata. Além disso, o açafrão
também ajuda na proteção dos raios solares nocivos à pele. Ele ajuda na regulação do ácido graxo das
membranas celulares, tornando os
olhos forte e uma proteção maior
Suas propriedades medicinais
e componentes têm sido objeto de
mais de 5.600 estudos biomédicos revisados e publicados. Pesquisas têm motrado mais de 600 aplicações potenciais preventivas e
terapêuticas, além de efeitos fisiológicos benéficos distintos.

Provérbio do Dia

Gêmeos

O

Parabéns!
Izabela A da Costa Tavares
Lucia Maria Wilhilm

Câncer

açafrão é uma planta da
família do gengibre,
originária da Ásia. Sua
utilização mais comum é
na forma de tempero,
especiaria. Pode ser chamado
também de açafrão-da-terra,
açafrão da Índia e gengibre
amarelo.

Fonte: www.dicasdemulher.com.br/acafrao
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AÇAFRÃO:Tempero
e remédio
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Quer ganhar alguém especial? Essa
será a hora de ousar em suas investidas. Se está firme com sua cara-metade, se concentre no prazer que só o
amor é capaz de proporcionar. Cor:
rosa.
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Provérbios 66:1- 5

Celebrai com júbilo a Deus, todas as terras. Cantai a glória do seu nome; dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus: Quão
tremendo és tu nas tuas obras! Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os
teus inimigos. Todos os moradores da
terra te adorarão e te cantarão; cantarão o teu nome. (Selá.) Vinde, e vede as
obras de Deus: é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca.

 Como antidepressivo
O açafrão ajuda a melhorar o humor. Realmente
pode desencadear a sensação e pode fazer você
se sentir bem e relaxado. O Açafrão contém 5hidroxitriptofano, que ajuda na produção de
serotonina, que ajuda a elevar o humor. Isso
ajuda a receber o sangue para o cérebro e ajuda
na redução da depressão e apreensão.

ANJO CALIEL
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forte magnetismo pessoal. Tem extraordinária intuição quando o assunto refere-se a descobrir a verdade, bastando
um olhar para identificar a verdadeira
intenção. Não gosta do que é vago,
abstrato, querendo sempre entender
tudo em todos os detalhes. Grande sagacidade, enorme paciência e
perseverança, analisa qualquer
situação de forma fria e objetiva. É
incorruptível, ama a justiça, a verdade e a integridade.

 Sua toxicidade é baixa, porém,
consumos exagerados (acima de
10g por dia) podem causar
sintomas, como náusea,
desconforto gástrico, dermatite.
 Alergias específicas à planta
também podem existir, de acordo
com a nutricionista. Por isso, ainda
que o produto seja natural, o ideal
é sempre consumir com cautela e,
preferencialmente, com orientação
profissional.

O amor está em alta. O Sol no seu signo indica que seu magnetismo estará
em destaque. Como se já não bastasse, você tem mais uma opção: viver
um romance secreto. Trabalho protegido. Cor: vermelho.

Libra

É bem possível que os assuntos financeiros exerçam alguma influência sobre a sua vida amorosa. A dois, alguns
repentes de impetuosidade vão marcar presença. Em matéria de grana,
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Escorpião

Alguém que julgava ser um simples
amigo pode acabar se declarando. A
dois, dificilmente você vai escapar das
artimanhas da sedução. Novas ideias
e novos projetos estão em plena germinação. Cor: pink.

Sagitário
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funcionar e ponha os seus planos em
ação. Cor: roxo.

Movimente a sua vida social. Quem não
é visto, não é lembrado. Só não vai ter
pra quem não quer. No sexo, vai estar
mais maliciosa do que nunca. Novos
caminhos vão se abrir para você no
trabalho. Cor: marron.

Capricórnio

Gestantes e lactantes também devem utilizá-la somente com
orientação médica ou nutricional, pois ela pode estimular
contrações uterinas”, acrescenta a nutricionista.

Um encontro poderá ganhar importância em sua vida. Você tem muito amor
pra dar e vai querer repartir isso. Trabalho e prazer vão estar associados.
Colher de chá como essa, não é sempre que pinta. Cor: amarelo.

Poderá contar com os amigos para se
aproximar de alguém especial. A dois,
a cumplicidade vai falar mais alto. No
trabalho, não ache que as coisas vão
dar errado. Cor: cinza.

Romance com pessoa de outra cidade
vai ganhar mais impulso agora. Não
tenha medo de sonhar com a felicidade. No serviço, acredite no seu taco e
utilize mais a razão e o seu senso prático. Cor: branco.

Aquário

Pâmela explica que a cúrcuma não deve ser utilizada por
pessoas que possuem cálculos na vesícula, pois ela aumenta
contrações biliares.

Alguém que convive perto de você
vai lhe despertar ideias românticas.
Entendimento perfeito entre você e
seu bem. Terá motivação pra conquistar o que antes parecia impossível. Cor: azul.

Sua vontade de se envolver amorosamente vai aumentar, mas não corra
o risco de forçar a barra, hein! Deixe
as coisas rolarem com naturalidade. Na
cama, o astral não poderia ser melhor.
Corra atrás da grana. Cor: verde

Peixes

A pasta de cúrcuma com mel também pode ser aplicada no rosto e pescoço
para esfoliar a pele.
No caso de pequenas queimaduras na pele, cortes ou feridas, o açafrão
pode ser um bom aliado devido às suas propriedades anti-sépticas. Misture
um pouco de açafrão com gel de aloe vera e aplique no local desejado.
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O Açafrão é uma excelente fonte de carotenóides, os carotenóides ajudam na proteção dos olhos
e contra doenças do envelhecimento, como a degeneração macular e
a catarata. Além disso, o açafrão
também ajuda na proteção dos raios solares nocivos à pele. Ele ajuda na regulação do ácido graxo das
membranas celulares, tornando os
olhos forte e uma proteção maior
Suas propriedades medicinais
e componentes têm sido objeto de
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DIVULGAÇÃO

N o velas
• REDE GLOBO
MALHAÇAO
Benê sofre com a rejeição de Guto
e Josefina tenta confortar a filha. Fio se
diverte com Ellen. Tina conversa com
Mitsuko sobre a paixão proibida de sua
avó e acaba compondo uma nova música. Ellen sugere que Tato venda salgados para Roney. Lica e Ellen planejam a balada cultural que unirá as escolas. Tato fecha um acordo de negó-

cio com Roney. Ellen consegue o apoio
de Dóris para o evento com Lica. Clara
beija Guto, que fica constrangido.
A FORÇA DO QUERER
Irene desparece e Garcia afirma a
Caio que reconheceu a mulher que assassinou seu amigo. Elvira exige de
Eurico um cartão de crédito em seu
nome. Eugênio e Zu pedem que Ruy
localize Ivana. Rubinho manda flores
para se desculpar com Bibi, e Aurora

se preocupa. Caio e Bibi provocam um
ao outro. Garcia teme represálias contra ele e Elvira por parte de Irene. Ritinha insiste para que Zeca se aproxime
de Ruyzinho. Ivana apresenta Tê a Eugênio. Jeiza conversa com Alan sobre sua decisão de se casar com
Zeca. Eurico descobre que uma retirada indevida da conta bancária da
empresa foi feita em seu nome. Irene
ameaça Caio com fotos de seu encontro com Bibi.

• SBT
CARINHA DE ANJO
Cecília conta para Fátima como foi
o jantar e diz que Gustavo tentou beijála, mas que acabou saindo correndo.
Fátima que estava empolgada fica quieta ao saber que Cecília correu de seu
amado. Gustavo conversa com seu irmão, o Padre Gabriel, sobre o acontecido. Delegado Peixoto planeja uma
surpresa amorosa para se reconciliar
com Rosana.
O QUE A VIDA ME ROUBOU
Erick fica arrasado ao receber a notícia da morte de sua mãe e Firmino o
culpa pelo que aconteceu. Esmeralda diz
a Firmino que Erick está fragilizado e precisando de seu apoio. Os dois se abraçam. Graziela pede a Josefina que não
se case com Adolfo, pois agora tem certeza que ela é a felicidade de seu filho.

REDE GLOBO

Douglas chama a polícia
Agnaldo comenta com Wanderley que os seguranças de Eric estão atrás
dele. Dom pede a Tânia que não conte para Sabine sobre o relacionamento
deles. Evandro conta ao pessoal da vila que Mônica não mora mais com ele.
Tânia revela a Sabine que está namorando Dom e propõe união à empresária
para manipular o rapaz. Antônia e Luiza ficam sabendo que Isabel viajou para
o Rio de Janeiro. Arlete ajuda Pedrinho após o magnata sofrer um assalto.
Dilson confidencia a Domênico que Agnaldo emprestou dinheiro para sua família. Sabine diz a Dom que quer oferecer um jantar para a família biológica
dele. Gilda notifica Douglas que uma hóspede pode ter sido roubada. Agnaldo
se apavora ao ouvir Douglas anunciar que chamará a polícia.
DIVULGAÇÃO

• BAND
MIL E UMA NOITE
Gani está apaixonado. Kerem está
se esforçando para ter uma relação
amigável com Sezen. Sherazade está
confusa depois que Onur a demite. Onur
e Nilufer vivem uma relação de pai e filha. Kerem está bravo com Burak porque ele não para de se encontrar com
Sezen. O comportamento de Ahu deixa Burhan e Nadide aborrecidos.
• RECORD
O RICO E LAZARO
O dia amanhece na Babilônia e
ouve-se o choro do bebê de Lia. Mesa-

que confere se o estado de saúde dela
é estável. Daniel dorme tranquilamente. Neusta diz que desmaiou quando o
sábio cortou o ventre de Lia. Mesaque
dá recomendações à Lia. Naomi cuida dos outros filhos de Daniel. Neusta tem notícias de Joaquim. Matias
lamenta a dívida no jogo e pede di-

nheiro à Gadise. Ela avisa que não
tem e ele perde a cabeça. Ravina e
Zadoque discutem com Matias. Sammu-Ramat fica incomodada com o
relacionamento entre o filho e RabeSáris. Joana se preocupa com a situação de Matias. Amitis dá notícias sobre
o reino a Nabucodonosor.

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

31

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

Dia da Nutricionista

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

28

Dia dos Bancários
Dia da Avicultura

29

Dia Nacional de Combate
ao Fumo

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

SHOPPING JL
 Annabelle 2 - A Criação do Mal
Sala 1: Qui a Qua 14h30 - 17h (Dublado)
Sala 1: Qui a Qua 19h10 - 21h20 (Legendado)
 Planeta dos Macacos: A Guerra
Sala 2: Qui a Qua 14h20 - 21h30 (Dublado-3D)
 Em Ritmo de Fuga
Sala 2: Qui a Qua 17h10 (Dublado)
Sala 2: Qui a Qua 19h20 (Legendado)
 A Torre Negra
Sala 3: Qui a Qua 14h, 15h50, 17h40 (Dublado)
Sala 3: Qui a Qua 19h30 - 21h20 (Legendado)
 Bingo: O Rei das Manhãs
Sala 4: Qui a Qua 14h20, 16h40, 19h, 21h20
SHOPPING WEST SIDE
Bingo - O Rei das Manhãs
Sala 1: Qui a Qua 17h40
Sala 3: Qui a Qua 14h15 - 19h20 - 21h45
 A Torre Negra
Sala 2: Qui a Qua 14h10 - 16h10 - 18h10 - 22h10
Sala 2: Qui a Qua 20h10 (Legendado)
 Planeta dos Macacos - A Guerra
Sala 3: Qui a Qua 16h30

SOLUÇÃO ANTERIOR
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Previsão para terminar,
mas não para começar
SECOM

PROJETO do Catuaí Shopping Cascavel
Segundo semestre de 2019. Essa
é a previsão da BRMalls para a conclusão das obras e inauguração do
Catuaí Shopping Cascavel, iniciada há
cinco anos, mas que até agora não
foi concluída devido a disputas judiciais em ações movidas, inicialmente
pelo Ministério Público Federal e posteriormente por uma entidade ambientalista de São Paulo.
Com 116 lojas já confirmadas,
o que representa 62% do total, a
empresa aguarda comercializar
mais espaços para retomar a obra
física. José Roberto Levy Cardozo,
diretor comercial da BRMalls, diz
que as obras só serão reiniciadas a
partir do avanço da comercialização.
Normalmente, o grupo empresarial
especializado em administração de
shoppings, só inicia as obras com
80% do espaço já vendido. O proje-

ENTRAVES

JOSÉ
ROBERTO LEVY,
diretor comercial da
BRMalls, e o prefeito
Paranhos, durante a Escola
de Governo
to prevê 193 lojas.
Segundo Cardozo, ainda faltam
assinar contratos com algumas âncoras e megalojas, além de buscar
novos parceiros para as chamadas
lojas-satélite. Mesmo assim, já há
previsão para a inauguração. “Os
lojistas foram comunicados que nós
estamos mirando o prazo de conclusão para o segundo semestre de
2019”, afirma.
 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz

Os entraves do projeto não desestimularam o empreendimento. Para Cardozo,
são problemas normais que aparecem um projeto de grande porte e que está na
fase final de vencer esses desafios. “Em nenhum momento desistimos do projeto,
a gente sempre acreditou na cidade”, enfatizou. O Cascavel Shopping Catuaí
está sendo construído na Avenida Brasil, em frente ao Terminal Leste.

PARANHOS PEDE
DESCULPAS
O prefeito Leonaldo Paranhos disse
que a BRMalls é bem-vinda a
Cascavel e pediu desculpas pelos
“constrangimentos” que o grupo
passou até aqui. “Sei que vocês
enfrentaram aqui muitas dificuldades.
Quero, inclusive, como prefeito da
cidade, pedir desculpas”, afirmou.
Paranhos enfatizou que o
empreendimento tem o aval do
Município e que a cidade irá se
mobilizar para que o shopping vire
realidade. “Se precisar vamos
mobilizar essa cidade inteira porque
ainda não está terminada essa
pendência judicial, tem mais um
capítulo”, destacou o prefeito.

SOCIAL
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“A sombra é sempre
negra, nem que seja de
um cisne branco.”
Pablo Neruda
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Cidades Resilientes
Amanhã e quinta o Teatro
Municipal de Cascavel será
palco do II Seminário
Técnico Científico de
Prevenção e Proteção a
Desastres, com a presença
de renomados palestrantes.
O evento é aberto a todos
os interessados,
a partir das 8h.

gente@jhoje.com.br

Rede Imóveis
Cascavel
Será amanhã, na Acic, o
lançamento oficial da Rede
Imóveis Cascavel. O ato
ocorrerá durante café da
manhã agendado para as
8h30, com a presença de
diretores de empresas da
área imobiliária, corretores
de imóveis e autoridades
dos mais diversos setores
organizados.

Melhor amigo

No registro de Helen Camila, a cantora cascavelente TAYS VILLACA,
que gravou um clipe recentemente em Niterói/RJ. Prestigie!
www.youtube.com/watch?v=ss2T0fKv-G0

Dia 3 de setembro tem o
1º Bingo Cachorros Univel.
O evento será realizado na
Chácara Destri & Cia,
em Cascavel.
O convite antecipado custa
R$ 25 e inclui 5 cartelas
que serão retiradas no dia
do evento.
DIVULGAÇÃO

Cine Pipoca
O grupo de apoio de
voluntário Aracê Cascavel
promove dia 2 de setembro
o Cine Pipoca. Em cartaz, o
filme: As Cinco Pessoas que
Você Encontra no Céu.
Ao final, haverá debate
sobre o tema
Conscienciologia.
Mais informações pelo
telefone (45) 9 99873896.
O evento será no Salão de
eventos do Hotel Regentes
e os ingressos
custam R$ 10.

Pátria amada,
Brasil!
O Desfile de 7 de Setembro
deste ano terá a
participação dos alunos das
escolas municipais e
estaduais.
oOo
A programação começa dia
1º de setembro, com a
recepção do Fogo Simbólico
e a execução do Hino
Nacional em frente à
Catedral. Dia 7 as
comemorações começam
às 8h30.

Vice-presidente do BRDE, Orlando Pessuti e o prefeito
Leonaldo Paranhos, durante assinatura de convênico para
liberação de linhas de crédito
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Déficit histórico no governo
R$ 7,2 bilhões do FGTS

AGÊNCIA BRASIL

De JANEIRO A JULHO, o déficit primário é de R$ 55,6 bilhões
A frustração de receitas no programa de regularização de ativos no
exterior e de arrecadação de tributos pagos pelas instituições financeiras fizeram o Governo Central
(Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) registrar o
maior déficit primário da história
em julho. No mês passado, o resultado ficou negativo em R$ 20,152
bilhões, contra déficit de R$ 19,227
bilhões em julho do ano passado.
O déficit primário é o resultado negativo nas contas do governo desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública.
Os números foram divulgados
pelo Tesouro Nacional. De janei-

ro a julho, o déficit primário somou
R$ 76,277 bilhões, também o
pior resultado desde o início da
série histórica, em 1997. Nos
sete primeiros meses do ano passado, o resultado negativo somava R$ 55,693 bilhões. A comparação, no entanto, foi influenciada pela antecipação do pagamento de precatórios.
Tradicionalmente pagos em novembro e dezembro, eles passaram
a ser pagos em maio e junho, piorando o resultado em R$ 18,1 bilhões. O Tesouro decidiu fazer a
antecipação para economizar R$
700 milhões com juros que deixam
de ser atualizados.

No mês passado, o resultado
ficou negativo em

R$ 20,152 bilhões

A Caixa Econômica Federal
finalizou o depósito do lucro do
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS). Em nota
divulgada ontem, o banco
informou que a operação do
crédito dos valores nas contas
dos trabalhadores foi concluída
antes do prazo definido em lei,
que é 31 de agosto deste ano.
Com resultado de lucro de R$
14,5 bilhões do FGTS no ano
passado, foram distribuídos R$
7,28 bilhões, ou seja 50% do
total, a cerca de 88 milhões de
trabalhadores.
O cálculo do índice de
distribuição do fundo foi feito
com base em 50% do lucro
líquido do exercício anterior (R$
7,28 bilhões) dividido pelo saldo
total das 245,7 milhões de
contas (R$ 375 bilhões). Assim
se tem o índice de 0,0193, que
corresponde ao percentual
1,93%. Ou seja, o lucro
depositado na conta equivale a
1,93% do saldo existente em 31
de dezembro de 2016. Por
exemplo, quem tinha R$ 1 mil,
recebeu R$ 19,30. De acordo
com a Caixa, em média, cada
trabalhador recebeu R$ 29,62.
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20%
A confusão que gira em torno
do dia 8 de setembro, ter ou não
ter recesso por conta do feriado de
Sete de Setembro, continua e
está, inclusive, irritando alguns servidores de Cascavel. Já que a determinação, até agora, é de “parar” no pós-feriado.
Uma fonte, que não pode ser
identificada, revelou ao Hoje News
que procurou o posto de Saúde do
Bairro Santa Felicidade e uma das
servidoras se mostrou indignada.
Isso porque não tem horas extras
para compensar e vai precisar, dessa forma, trabalhar no dia 8 de setembro. Acontece que essa funcionária vai bater cartão e ficar dentro
da unidade fechada, já que as UBS
e as USF não estarão abertas para
atendimento ao público.
A informação foi confirmada
pela Prefeitura de Cascavel, que
afirma que essa é a realidade
de 20% dos ser vidores. “Conforme previsto no Decreto, não
haverá atendimento ao público,
sendo que os ser vidores que
possuem banco de horas serão
dispensados para compensação e os que não possuem deverão efetuar atividades internas na unidade de lotação ou
em outro setor/ser viço determinado”, afirma, em nota encaminhada pela Secom.
Os servidores sem horas extras até poderão ser dispensados,
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Arquivo
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dos servidores
vão trabalhar

mas terão de fazer a reposição
dessas horas não trabalhadas em
até 60 dias, isso se quiserem ter
a falta abonada e o valor não ser
descontado do salário.

PREFEITURA possui mais de 8,2 mil
servidores e 20% irão trabalhar no feriado

UBS
Com relação às unidades básicas de saúde permanecer com
alguns funcionários, mas sem atendimento ao público, a prefeitura ressalta que “não haverá atendimento ao público em razão
de que as unidades ficarão com número reduzido de servidores
para a compensação de horas”.
São 8.200 servidores do poder público e 80% possuem banco
de horas. O quantitativo para se compensar é assustador: mais
de 506 mil horas extras, que a prefeitura sequer cogita
pagar na sua totalidade, porque o valor que teria
que ser desembolsado, esse ninguém arrisca dizer quanto seria.
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Incêndio ambiental

Lentidão e queda nas
doações de sangue
COLETAS DE
SANGUE devem
ser agendadas
para evitar
transtornos

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Vandré Dubiela

A Rede Hemepar (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná), ligada à Secretaria Estadual da
Saúde, instalou um novo software
que vai proporcionar a integração,
desde o processo de coleta de sangue à distribuição, das 23 unidades
espalhadas pelo Paraná. O novo sistema, que faz parte da Celepar
(Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná)
e vai proteger ainda mais os servidores, já chegou ao Hemocentro de
Cascavel, porém, por estar em fase
de migração, tem causado um sério transtorno.
Voluntários que procuraram o
Hemocentro para fazer uma doação,
desde a segunda-feira (28), não conseguiram coletar sangue por conta
da lentidão do sistema. Mas, o que
a nova tecnologia tem a ver com o
trabalho de coleta? Isso porque para
ser um doador é preciso se cadastrar e é neste ponto que todo o processo trava. “Como o sistema está

lento, com baixa velocidade, o número de atendimentos também reduziu”, diz o diretor do Hemocentro,
Antonio Michels de Oliveira.
Enquanto o problema não é solucionado, o número de doações diárias caiu pela metade, passando de
80 para 40 coletas. Segundo Oliveira, isso não provocou baixa nos estoques, já que estavam regulares.

Agendamentos
O diretor do Hemocentro de
Cascavel, Antonio Michels de
Oliveira, pede que os
doadores agendem um
horário para a coleta de
sangue para que não corram
o risco de não serem
atendidos. Basta ligar no (45)
3226-4549 e falar com o
setor de Assistência Social.

R estauração
Os primeiros sinais do problema foram percebidos na segunda-feira (28). Quem estava lá
para doar precisou voltar para casa. Foi o que aconteceu com um grupo de voluntários de
Corbélia, que retornou ao município sem realizar a doação.
Já na manhã de ontem, o sistema recuperou parte da velocidade, no entanto, a eficiência
durou pouco. “Quando era umas 8h30 diminuiu [a velocidade] novamente”, lembra
Oliveira. O diretor do Hemocentro garantiu que à tarde o ponto de restauração – que é
esta recuperação do sinal – funcionaria normalmente, porém, não com a capacidade total
do novo sistema da Celepar. Não há um prazo para que o software funcione corretamente.
“Nós até pedimos desculpas por esses transtornos, pois dependemos da boa vontade da
população em doar, mas sabemos que é um problema pontual e logo será resolvido”,
comenta Oliveira. O Paraná é o primeiro estado brasileiro a ter essa integração.
No fim da tarde de ontem, a Secretaria Estadual da Saúde informou que o sistema foi
restabelecido e garantiu que funciona normalmente.
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Uma extensa área foi destruída
pelas chamas na tarde de ontem,
em uma plantação de trigo recémcolhida, às margens da BR-277, na
área rural em Cascavel. Dois caminhões ABT (Auto Bomba Tanque) e
militares com abafadores foram
acionados para conter o fogo, que
chegou a atingir parte de uma área
de mata nativa.
Por conta do clima seco e do
vento for te, o fogo se alastrou rapidamente e atingiu uma reserva.
A fumaça era vista de longe, e
chegou a atrapalhar a visibilidade dos motoristas.

FOGO DESTRUIU plantação e
chegou a atingir uma área de
reserva

Baleado no Santo Onofre
Um jovem de 25 anos ficou gravemente ferido na tarde de ontem
ao ser alvejado por um disparo de
arma de fogo na Rua Galeão, no
Bairro Santo Onofre. Alex Nogueira
Zanetti estava de bicicleta, próximo
ao Colégio Estadual do bairro quando foi atingido por um disparo. Ele
tentou fugir, mas acabou caindo próVIOLÊNCIA

EM NÚMEROS

Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

60
47
04
09

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

870
2.674
300
3.244

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.815
1.669
144
39

ximo a uma residência, onde pediu
socorro.
Socorristas e o médico do Siate
(Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência) foram
acionados para prestar os primeiros socorros. Segundo o médico, o
disparo entrou no antebraço direito
de Alex, perfurou o tórax, transfixou
o pulmão e o projétil ficou alojado
no abdômen. A vítima foi encaminhada em estado grave ao Hospital
Universitário de Cascavel.
Como os disparos foram efetuados próximo ao colégio, um segundo chamado ao Corpo de Bombeiros foi detectado no momento em
que o Siate prestava o atendimento. Porém, a Polícia Militar foi acionada, se dirigiu ao local, mas descartou uma segunda ocorrência.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Fotos: Aílton Santos

ALEX NOGUEIRA ZANETTI foi atingido
por um tiro próximo ao Colégio
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Arma de fogo pode?
A direção da Guarda Municipal de Cascavel está investigando a denúncia de que
um guarda estaria usando
arma de fogo, mais precisamente uma pistola calibre
380, durante uma abordagem na madrugada de sextafeira (25), na região norte.
A denúncia foi feita via Facebook e chegou ao conhecimento do diretor, o coronel
Avelino Novakoski. Segundo

ele, um procedimento para apuração preliminar de indícios de
ato disciplinar foi instaurado.
“Todos os envolvidos, seja o denunciante, as testemunhas e
também os servidores serão ouvidos. Todo processo tem um
prazo de 15 dias para ser finalizado e pode ser prorrogado
por mais 10 dias”.
Mas, e os guardas municipais

já podem usar arma de fogo
em suas abordagens? De
acordo com o coronel, ainda não. “Eles não têm porte
funcional de arma de fogo,
não têm autorização legal
para uso de armas letais”.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Fotos: Aílton Santos

Somente as teasers
podem ser usadas pelos
GUARDAS
MUNICIPAIS

Avaliação
psicológica

Barão quase pronta

M udanças
Lange diz que até maio de 2018, as linhas Eixo e Direta,
entre os terminais Oeste e Leste, estarão operando pela Avenida Brasil. “Assim que os terminais Nordeste e Oeste estiverem prontos o sistema deve começar a funcionar parcialmente, faltando só a Avenida Tancredo”, ressalta.
Mas, para isso, nos próximos oito meses a prefeitura deve
correr contra o tempo, pois Lange diz que há necessidade de
contratar uma empresa especializada em BRT (sigla inglesa
para Transito Rápido por Ônibus). Além disso, as concessionárias do transporte coletivo precisam adquirir os primeiros
veículos adaptados ao corredor dentro desse período. Os ônibus terão a porta do lado esquerdo.

As obras na região leste de
Cascavel, na Avenida Barão
do Rio Branco, estão
praticamente prontas, o
secretario de Obras Públicas
garante que em
aproximadamente dez dias a
via estará concluída.
Outra obra em andamento
dentro do PDI e diretamente
ligada ao transporte coletivo
é a execução do Terminal
Nordeste, que deve ficar
pronto no primeiro
semestre de 2018.

Conforme o diretor, o processo de
avaliação psicológica dos guardas
está em fase final para a elaboração
dos ofícios que serão levados ao
prefeito Leonaldo Paranhos, que
dará ou não os encaminhamentos.
“A partir disso, todo processo será
despachado para Superintendência
da Polícia Federal, em Curitiba. Lá, já
não podemos precisar quanto
tempo levará para que seja analisada
toda a documentação. Então, não
temos como prever quando os
guardas estarão trabalhando
armados nas ruas de Cascavel”.

Poder?

Sobre a reclamação repassada ao Hoje News por parte de algumas pessoas
de que os guardas não teriam o chamado ‘poder de polícia’, o coronel disse
que eles têm, sim, esse poder. “Eles foram instruídos para isso, para realizar abordagens para efeitos de busca pessoal, com autoridade de revistar
pessoas tanto em via pública quanto em órgãos municipais”.

“Poderia fazer uma reforma só,
mas demolir não, quanto dinheiro
vai ser gasto com isso”
Sabrina Lara, operadora
de caixa, 23 anos.

“Não sou a favor, só uma reforma
estaria bom, acho que não está tão
ruim para desmanchar”
Marlene Santos,
microempresária, 43 anos.

“Uma reforma já ajudaria, o
dinheiro poderia ser investido em
outras coisas como a saúde”
Silvana Nascimento, gerente
financeira, 32 anos.
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Tachão na canaleta

Truculência
Questionado em relação a uma suposta forma ‘truculenta’ de
abordar as pessoas, o diretor disse que o que acontece é que
algumas pessoas não gostam de ser revistadas. “Elas se sentem
constrangidas e é natural que elas não gostem. Mas é importante
deixar claro que os guardas municipais tem toda autonomia para
isso e agem conforme a lei determina e conforme o que foram
treinados para tal, assim como a Polícia Militar ou a Polícia Civil”.

A denúncia

Desde o início da execução das
obras do Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI), uma das dúvidas
dos usuários do transporte coletivo de Cascavel é como será o tráfego de ônibus nas avenidas Brasil,
Barão do Rio Branco e Tancredo
Neves. O projeto definiu uma cana-

e

leta exclusiva para ônibus, para dar
agilidade aos coletivos.
Como evitar que outros veículos
não utilizem a via e prejudique o fluxo dos ônibus? Mesmo com multas,
não será difícil encontrar um motorista que use a faixa exclusiva para
fazer ultrapassagens ou mesmo para

se deslocar rapidamente.
De acordo com o secretário de
Obras, Jorge Lange, possivelmente
seja instalado “tachões” nas divisórias entre as faixas dos ônibus e a
dos automóveis. “Difícil o motorista que vai arriscar transitar na canaleta com esses tachões” diz.

Segundo a denúncia feita redes sociais, um grupo de pessoas foi abordado por volta da
1h15 da madrugada de sextafeira (25), na Praça da Melhor
Idade, próximo à UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento Brasília). Lá, um dos guardas estaria com uma arma de fogo.
Questionado a respeito do armamento, o profissional teria
dito ‘É sim. De onde veio
essa tem mais”, dando a entender que toda corporação
estaria armada.

FOTOS: FABIO DONEGÁ

nquete

O projeto do PDI (Plano
de Desenvolvimento
Integrado) prevê a
substituição da atual
ciclovia em uma das
principais avenidas
cascavelenses. O Hoje
News foi às ruas e
perguntou: Você e a favor
da demolição da atual
ciclovia da Avenida
Tancredo Neves?

“É o certo demolir, vai ficar
bom pra gente passear”
Rubens Sotto, 40 anos,
aposentado.

“É melhor demolir, melhor que
ficar assim, é bom ter coisas
novas na cidade”
Rone Soares, frentista, 22 anos.
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PROFISSIONAIS
teriam sim poder
semelhante ao
de polícia
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Preparo
Questionado em relação
ao preparo dos guardas municipais para utilizar o armamento letal, o coronel Avelino Novakoski ressalta que
os profissionais têm sim preparo para isso. “Quando estiverem nas ruas com arma
de fogo, eles já terão passado por todas as etapas e estarão aptos para usá-las”.
Segundo ele, além do curso teórico, ministrado por
entidades de segurança
como, por exemplo, a Polícia
Militar, os servidores fizeram
instruções de tiro, acompanhadas de perto pelo diretor.
“A mesma instrução que é
dada para a Polícia Militar foi
dada para os guardas. Além
disso, o tempo de horas aula
que eles tiveram ao longo do
curso foi acima do que é exigido pela legislação”.

26

POLÍCIA

HOJE NEWS, 30 DE AGOSTO DE 2017

Pneus do Paraguai
 Reportagem: Tissiane Merlak
Fotos: Receita Federal

Dois caminhões carregados com
pneus contrabandeados do Paraguai foram apreendidos ontem por
fiscais da Receita Federal de Cascavel. Os produtos estavam em
uma loja da cidade e foram localizados devido a uma denúncia anônima recebida pelos fiscais.
De acordo com o fiscal da Receita Federal, Sérgio Barbieri, o estabelecimento comercial não possuía a comprovação fiscal necessária de todos os produtos que
foram apreendidos. “São pneus
de vários tamanhos e para os diversos tipos de veículo. Todo material será levado para o depósito
da Receita Federal para a contagem e valoração”. Ao todo foram
apreendidos 380 pneus, avaliados em R$ 45 mil.

Giro da
Violência
Greve de fome
Presos da PEC (Penitenciária Estadual
de Cascavel) estão em greve de fome
desde ontem. Segundo um familiar,
que entrou em contato com a
reportagem do Hoje News, eles
reivindicam inúmeras melhorias
dentro da unidade prisional. Dentre
elas está a mudança da empresa que
fornece a marmita, que estaria há 10
anos entregando alimentação não só
na penitenciária, como em várias
outras unidades da região. Além
disso, eles reclamam da chamada
‘opressão’ sofrida pelos presos, que
conforme os relatos estariam sendo
agredidos e discriminados por parte
da direção e dos próprios agentes
penitenciários.

Incêndio em residência
PRODUTO CONTRABANDEADO estava
em uma só loja em Cascavel

Camarão
Em outra operação de fiscalização, a Receita Federal apreendeu ontem 10
toneladas de camarão importados da Argentina. O produto, transportado
irregularmente, estava escondido sob uma carga de frango, em um
caminhão que circulava pela BR-277. O veículo foi interceptado quando
passava pela praça de pedágio de Cascavel e seguia sentido a Curitiba. O
motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal e, como há
documentação fiscal, diligências serão feitas para tentar identificar a
destinação da carga.

OPERAÇÃO BLOQUEIO EM CASCAVEL
A Polícia Militar e a Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e
Trânsito) realizaram ontem, na região sul de Cascavel, a apreensão de um
veículo carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai. O veículo foi
interceptado pelas equipes durante mais uma edição da Operação Bloqueio, que
visa localizar objetos ilícitos ou mesmo pessoas com mandados de prisão em
aberto. O motorista foi detido em flagrante e o veículo foi levado ao depósito
da Receita Federal para contagem da mercadoria.
Ao longo de boa parte da tarde, diversos motoristas e motociclistas foram
abordados para conferência de documentação veicular e revista de rotina.

Uma residência no Jardim Veneza 2,
área ocupada pelas famílias que
saíram do Jardim Gramado, foi
destruída pelo fogo. Militares do
Corpo de Bombeiros foram acionados
na Rua Ângelo Zonin, mas ao chegar
na residência apenas fizeram o
rescaldo. A casa foi completamente
destruída pelas chamas, mas os
moradores conseguiram tirar alguns
móveis. O fogo teria começado em
um curto circuito.

Assumiu homicídio
Um adolescente de 17 anos foi
apreendido ontem, em Catanduvas,
acusado de matar Jeferson Nunes de
Oliveira, no dia 14 de agosto. Contra
ele existia um mandado de
apreensão, cumprido por policiais da
Delegacia de Homicídios. Em
depoimento, o menor disse que
possuía desavenças com a vítima.
Jeferson estava em um bar e foi
perseguido pelo atirador, que desferiu
vários tiros contra ele. O crime
aconteceu na Rua Mário Quintana, no
Bairro Interlagos.
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O Natal já chegou!
Mais de cem dias para o Natal
e o Bom Velhinho já tem aparecido nos atacados em Cascavel.
Tem muito enfeite para chegar ainda, mas em alguns estabelecimentos comerciais já se vê árvores e bolas natalinas, luzes, bonecos de Papai Noel, festões e
muitas outras variedades.
A vendedora atacadista, Sirlei Santos Lima, conta que as
compras nos atacados já foram
feitas há 60 dias, prazo estabelecido pela indústria fabricante.
“Muita coisa já chegou, mas na
próxima semana chegam quase
todos os produtos encomendados. Vai ter muita novidade e a
expectativa é de que os preços
sejam menores do que os do ano
passado”, afirma.
No fim de agosto e início de setembro todas as mercadorias são
recebidas pelos atacados, que preparam a vitrine logo após o Dia das
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Fábio Donegá

Crianças, comemorado em 12 de outubro. “Depois disso, a gente tira lá da
frente os brinquedos e
substituiu pelos enfeites
de Natal”, comenta Sirlei.
As vendas aquecem principalmente na segunda quinzena
de outubro, que é quando os lojistas vão às compras. Já os clientes que compram em menores
quantidades deixam para adquirir
os produtos em novembro.
A empresária Marlice dos Anjos,
que tem uma loja de artigos decorativos, diz sempre compra os enfeites com antecedência. “Me antecipo para ter as novidades e repassar aos meus clientes”, diz.

NOS ATACADOS, produtos
natalinos já estão à venda
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Alice precisa de ajuda
A pequena Alice Fernandes Camatti, de cinco meses, enfrenta
um problema de gente grande.
Desde o dia 17 de agosto, seus
dias têm sido de muita luta. Isso
porque ela foi diagnosticada com
um câncer raro e que se espalha
rapidamente: o neuroblastoma.
Hoje, a criança está internada em
um hospital em São Paulo, por conta da gravidade da doença. O tumor, que é bastante agressivo, já
se espalhou pelos rins, tórax, barriga e próximo ao olho.
A mãe Aline e o pai Marcos, que
estão na capital paulista, precisam
de ajuda financeira para custear
alguns exames que não são ofertados pelo SUS (Sistema Único de
Saúde). Eles precisam em torno
de R$ 25 mil, e para conseguir o
dinheiro resolveram rifar o carro
da família. Cada número custa R$
10. “Nós dois estamos desempregados e a doença da Alice veio em
um momento bem difícil pra gente. Além dos exames, ela precisa
de seis meses de tratamento que
precisam ser feitos em São Paulo, já que está muito debilitada e
voltar a Cascavel colocaria sua
vida em risco”, conta a mãe.

AO LADO
Nesse período, o casal vai
precisar morar ao lado do
hospital, já que a pequena Alice
não pode nem se deslocar de
metrô, por exemplo, por conta
da aglomeração de pessoas e
possíveis riscos de infecção.
“Isso também vai gerar custos e
como estamos sem trabalho fica
complicado”, explica Aline.

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Arquivo pessoal

A PEQUENA ALICE, de cinco meses (6local alice tratamento câncer)

COMO AJUDAR?
Quem quer ajudar Alice pode adquirir a rifa nos pontos de venda
em Cascavel no Posto Sabiá (próximo ao Trevo Cataratas) e na loja
Foz Tintas, na Avenida Brasil. Aline lembra que as rifas são vendidas
também em Quedas do Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu. Os
interessados em adquirir um bloco carnê para venda podem entrar
em contato com Fabio, pelo (45) 99999-1435.
Outra forma de ajudar é participando da Vakinha Online, pelo
www.vakinha.com.br/vaquinha/tratamento-da-alice e depositar
qualquer valor na conta da família. Até agora foram arrecadados
R$ 4.755. O dia a dia da criança pode ser conferido na fanpage A
pequena Alice.

ESPORTE

CASCAVEL, 30 DE AGOSTO DE 2017

AÍLTON SANTOS

06

27

Hora de voltar a vencer

Vindo de uma derrota em Foz do
Iguaçu e um empate em Paranavaí,
o FC Cascavel conta com o fator casa
nesta quarta-feira para tentar voltar
a vencer na Taça FPF. A equipe cascavelense recebe o Iraty às 19h05,
no Estádio Olímpico Regional. O duelo fechará a 6ª rodada do turno único da competição e vale a vice-liderança do campeonato.
O FCC iniciou a rodada na terceira colocação, mas caiu três posições

Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

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

TAÇA FPF
PG
12
9
8
8
8
7
7
3
3
1

J
6
3
5
4
6
4
5
3
6
6

V
3
3
2
2
2
2
2
1
1
0

E
3
0
2
2
2
1
1
0
0
1

D
0
0
1
0
2
1
2
2
5
5

GP
8
10
8
7
9
4
5
2
9
3

6ª RODADA
Foz do Iguaçu
P. Londrinense
Toledo
Paranavaí
19h05

2x0
0x3
3x1
2x0
HOJE
FC Cascavel x

Operário
Maringá FC
Rio Branco
Andraus
Iraty

GC
3
1
6
5
10
3
6
4
4
13

SG
5
9
2
2
-1
1
-1
-2
-5
-10

com os resultados dos jogos já realizados. Já o Iraty, que era o segundo colocado, caiu duas posições.
Sem vencer há duas rodadas, o
time cascavelense precisará de um
feito inédito no campeonato para
assumir a segunda posição e chegar mais tranquilo para o confronto com o lanterninha Andraus, do-

mingo, novamente em casa.
Com quatro jogos disputados, o
Iraty ainda não sabe o que é perder
na Taça FPF. A equipe alviceleste acumula vitórias sobre Andraus e Portuguesa Londrinense e empates com
Toledo e Foz do Iguaçu. Já o FCC venceu Toledo e Rio Branco, empatou
com o Paranavaí e perdeu para o Foz.

Um NOVO VELHO reforço
Atleta já familiarizado com a equipe e conhecido pelo torcedor, o
meia-atacante Hyago Medeiros, de 22 anos, é o novo reforço do FC
Cascavel para a disputa da Taça FPF. Ele chegou nesta semana e já
treinou com os jogadores comandados pelo treinador Rodrigo Cabral. “Fico feliz em voltar e estou aqui para ajudar o FC Cascavel a
chegar à Série D, que é o que o clube mais almeja”, disse.
Esta é a segunda passagem de Hyago pelo FC Cascavel. Em
2016 ele disputou o Campeonato Paranaense pela equipe, com seis
partidas e um gol. Depois da competição, ele teve uma passagem
pelo São José, de Porto Alegre, que participou da Série D deste ano.
O jovem é da base do Internacional e teve também uma passagem também pelo Aimoré (RS). Para jogar no FC Cascavel, ele foi
emprestado pelo Figueirense (SC) até o fim da competição.
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Qualidade
ao invés de
quantidade
Equipe que é sinônimo de qualidade em se tratando de canoagem velocidade no País, o CRC
(Clube de Regatas Cascavel) está
de malas prontas para embarcar
para nova edição do Campeonato
Brasileiro da modalidade, que
terá início amanhã e seguirá até
domingo no Parque Náutico do
Iguaçu, em Curitiba.
“A expectativa é boa, todos da
equipe treinaram bastante. Queremos melhorar nossa colocação em
relação ao ano passado, quando terminamos em sétimo”, diz o chefe
da delegação do CRC, Paulo Vergutz.
Em 2016, a equipe cascavelense que conta com os atletas olímpicos Ana Paula Vergutz, Roberto
Maehler e Vagner Souta Júnior com-

O CRC no Brasileiro 2017
Â Marco Antonio Voigt Navarro (Cadete)
Â Marcio Luiz Gimenes Artero (Máster A)
Â Ana Paula Vergutz (Sênior)
Â Josiane Morgana Delay (Sênior)
Â Beatriz Renata Vergutz (Sênior)
Â Bruna Chicato Ribeiro Gama (Sênior)
Â Vagner Junior Souta (Sênior)
Â Roberto Maehler (Sênior)
Â Vitor Hugo Voigt Navarro (Júnior)
Â Roberta Karina Siemens (Infantil)
Â Felipe Folador (Infantil)

petiu com 10 atletas. Desta vez
serão 11 representantes. A novidade fica por conta de Josi..., que participará das provas do K2 e do K4.
Já Felipe Folador disputou o último
Brasileiro, o seu primeiro, mas pontuou. Agora ele espera que seja diferente: “quero um bom resultado.
Desta vez vou remar pela primeira
vez nos 200m. No ano passado remei os 500m e os 1000m. Acho
que vou gostar dos 200m”, diz o
jovem de 11 anos.
Vale lembrar que no ano passado o CRC terminou na sétima colocação geral por pontos, mas com
dez medalhas de ouro, apenas duas
a menos que a equipe campeã, de
Caxias de Sul (RS), que contou com
mais de 50 canoístas.

P ontuação
Em uma contagem de pontos que
considera ser a mais justa, a
Confederação Brasileira de Canoagem
credita maior pontuação às categorias
menores do que para as que contêm
as estrelas do esporte. Uma prova
Infantil pode render à equipe até o
dobro de pontos em relação a uma
prova disputada por um atleta
olímpico do caiaque. Por isso, as
equipes que têm mais atletas
costumam se destacar na classificação
geral. As três primeiras colocadas
chegam a contar com cerca de 60
integrantes. Já o CRC terá de se
desdobrar com seus 11 atletas: “vamos
ter de disputar várias provas com um
mesmo canoísta”, explica Paulo.
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“O CRC SEMPRE FOI MUITO BEM VISTO
PELA QUALIDADE DOS ATLETAS, NEM
SEMPRE PELA QUANTIDADE DE ATLETAS.
SOMOS POUCOS, MAS NAS PROVAS QUE
ENTRAMOS SOMOS SEMPRE OS
MELHORES, SEMPRE FICAMOS ENTRE OS
TRÊS OU NO TOP 5, E POR ISSO SEMPRE
CONSEGUIMOS FICAR NUMA BOA
POSIÇÃO NO QUADRO DE MEDALHAS. O
CLUBE FAZ BOA PONTUAÇÃO MESMO
QUANDO COMPARADO COM OUTROS
CLUBES QUE TEM MAIS ATLETAS. E
SEMPRE BOM IR PARA O BRASILEIRO E
MOSTRAR QUE O CRC TÁ AÍ, SEMPRE
QUERENDO MAIS”. (Vitor Hugo Voigt Navarro,
atleta da seleção brasileira permanente)

E falando em estádio...
A investigação, que já tem cinco
meses, a respeito do Estádio Olímpico Regional de Cascavel será encerrada pela Comissão Permanente de Viação e Obras Públicas de
Cascavel. A informação foi repassada pelo presidente da Comissão,
vereador Rômulo Quintino, que garante que o relatório será finalizado nos próximos dias e encaminhado ao MP (Ministério Público).
“Tivemos uma conversa com a
nossa assessora técnica e decidimos pelo encerramento. Poderíamos ouvir outras pessoas, mas
definimos que pouco ou nada poderia ser acrescentado por essas
pessoas que seriam interrogadas
pela Comissão”, conta. Segundo
ele, o relatório poderá municiar o
MP em novas investigações.
Durante os cinco meses de investigação, várias visitas in loco
foram feitas e oito pessoas foram ouvidas. “Esperamos a volta desse dinheiro público desperdiçado” rebate.
 Reportagem: atiane Bertolino
Foto: Arquivo

COMISSÃO fez diversas
visitas in loco durante a
investigação

Convênio
O convênio para reforma do Estádio tinha previsto o investimento de pelo
menos R$ 8,3 milhões. Dessa quantia, R$ 7,6 milhões do Governo
Federal e o restante do Município. Em uma vistoria feita em março deste
ano pela Controladoria Geral da União, diversas irregularidades foram
constatadas, como atraso no envio de documentos que deveriam ser
entregues pela Prefeitura, compras desnecessárias de equipamentos e até
superfaturamento de alguns itens, como catracas, comprados pela antiga
gestão. Também foram adquiridas cadeiras seminovas, mas, muitas, sem
condição de uso, prevendo, no fim das contas, uma economia que não
existiu. Depois, foi identificada a falha constatando que as cadeiras não
poderiam ser instaladas no Estádio, a não ser que a administração quisesse
que o Corpo de Bombeiros reprovasse a obra.
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Contra bebida nos estádios

ESPORTE

CASCAVEL, 30 DE AGOSTO DE 2017

R ecordista
Competindo em seu último ano de Infantil,
Marco Antônio Voigt Navarro foi o destaque
do CRC no Brasileiro 2016 com sete medalhas
conquistadas, sendo três de ouro nas três
distâncias do K1: 200m, 500m e 1000m.
Desta vez, com 15 anos, ele competirá pela
primeira vez na categoria Cadete. “Agora é
tudo mais complexo. O pessoal tem vantagem
de idade, mas não posso deixar isso abalar
expectativa. Vou para incomodar, tentar pegar
o lugar de gente muito mais velha que eu.
Vou atrás de medalha, sim, com força”.
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Experiência olímpica
“Tento passar a experiência que tenho de competição,
de detalhes na hora da largada e de como executar a
prova da melhor forma. Isso soma para os atletas
menores. Durante os treinos tento incentivar, porque é
um esporte individual, é fácil haver desmotivação, então
temos de estar o tempo todo motivando e mostrando
que está havendo evolução. Eu gostei muito de ter
voltado, melhorei, gostaria de estar melhor, mas isso só
vai acontecer quando eu começar a me preparar para o
ano que vem. Estou num ciclo de dois meses, o
treinamento está incompleto. Não posso criar muita
expectativa para este Brasileiro”. (Ana Paula Vergutz)

Pelo menos 19 dos 21 vereadores já assinaram moção, que será levada à CAPITAL DO ESTADO
A aprovação do projeto de Lei
50/2017 na Assembleia Legislativa do Paraná na segunda-feira
repercutiu e muito na Câmara de
Vereadores de Cascavel. O projeto, que ainda precisa passar
por segunda votação, permite a
venda de bebidas alcoólicas nos
estádios do Paraná.

E a resposta, por aqui, foi imediata. Uma moção de repúdio já
foi elaborada e assinada por 19
vereadores. Na semana que
vem, o documento será levado a
Curitiba, à Assembleia Legislativa. “Vamos deixar a nossa posição na mão do presidente,
marcar nossa opinião”, afirma o

N úmeros
O líder de governo, já conhecido por ser contra o consumo de bebida
alcoólica associado ao volante, foi “engatilhado” no assunto a partir do
colega Rômulo Quintino. Ele usou a tribuna na sessão de ontem para se
colocar contrário ao projeto. “Os números apontam que 70% dos acidentes que ocorrem à noite ou nos fins de semana são em decorrência do
excesso do consumo de álcool. Se essa medida for mesmo aprovada,
precisamos de outra imediata com o aumento do valor das multas, mas
esperamos que o projeto não prospere”, comenta Rômulo.
Para ele, o maior problema está no caminho que essa pessoa que
consumir bebida alcoólica vai fazer depois de sair do estádio. “É um
pensamento lógico, a pessoa que consumiu bebida ali vai para o trânsito.
E é por isso que as UPAs estão lotadas, o Hospital Universitário está
lotado, por conta de acidentes de trânsito gerados a partir do consumo
de álcool”, lamenta.

vereador líder de governo na
Casa de Leis, Alécio Espínola.
“O momento no estádio é de
grande emoção e será de grande consumo de bebida alcoólica. É nesse momento que gravíssimos acidentes ocorrem”,
relata, preocupado.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Assessoria CM

Lei em andamento
Apesar do grande debate
gerado em torno do tema, o
vereador Alécio Espínola disse
que está com seu projeto de
Lei em andamento para
regulamentação dos eventos
denominados “cervejadas”.
“Não queremos impedir, mas
sim regulamentar o grande
número de festas realizadas
em Cascavel e ter um
calendário específico a
respeito”, complementa.

De olho na seleção

O Campeonato Brasileiro
serve de base para a
convocação das equipes
da seleção brasileira. Esta
edição deve servir
também como seletiva
para o Sul-Americano
das categorias Menor,
Cadete e Máster, que
será realizado em
novembro no Uruguai.
Além disso, participar do
Brasileiro costuma ser
requisito para quem
disputará seletivas como a
que ocorrerá em março
do ano que vem com
vistas aos Jogos SulAmericanos 2018.

CBCA

Se tem um atleta do CRC que chegará em sua melhor forma no Brasileiro ele se
chama Vagner Souta Júnior. Ele recém chegou do Campeonato Mundial,
encerrado domingo na cidade de Racice, na República Tcheca. Nos últimos
dias de prova ele disputou duas finais B. Foi o Foi o 8º colocado no K1500m e o 7º no K1-1000m. Essas posições equivalem ao 17º e ao 16º
lugares na classificação geral das duas distâncias, respectivamente.
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Titulares ou testes?

Único País classificado para a
Copa do Mundo Rússia 2018 além
da seleção anfitriã, o Brasil enfrentará Equador e Colômbia nas próximas duas partidas das Eliminatórias Sul-Americanas, a começar nesta quinta-feira, em Porto Alegre, contra os equatorianos. Já o duelo com
os colombianos será terça (5) em
Barranquilla.
As duas partidas serão praticamente “amistosos de luxo” para a
equipe comandada por Tite, que
ontem comandou o primeiro treino
com o grupo completo em Porto Alegre e esboçou uma formação titular
com Alisson; Daniel Alves, Marqui-

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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

 Reportagem: Tatiane Bertolino

o que não impede que ele escale
uma formação alternativa amanhã.
Assim, “jogando por nada”, o
Brasil pode acabar sendo diretamente responsável por deixar a Argentina, sua maior rival história, fora da
próxima Copa.

A zedou
A CAS (Corte Arbitral do Esporte) rejeitou ontem os recursos da
Bolívia pela punição imposta após escalação de jogador irregular
nas partidas contra Peru e Chile, pelas Eliminatórias. Com isso,
peruanos e chilenos asseguraram vitória por 3 a 0 sobre os bolivianos, e quem se dá mal por enquanto é a Argentina. Afinal, o Chile
segue com 23 pontos, um à frente dos bicampeões mundiais, que
hoje estariam na repescagem para o Mundial da Rússia.

Nada impossível
Primeiro adversário do Brasil
nesta rodada dupla, o
Equador é o atual 6º colocado
na tabela, logo atrás da
Argentina. No caso de uma
vitória equatoriana em Porto
Alegre, somada a uma nada
impossível derrota dos
argentinos para o Uruguai,
também na quinta-feira, em
Montevidéu, a equipe
equatoriana passará os
argentinos na tabela,
deixando os comandados de
Sampaoli fora da zona de
classificação, incluindo
repescagem. Depois, o Brasil
enfrentará a Colômbia, que
está em 2º lugar, a dois
pontos de vantagem da
Argentina, e depois, na última
rodada, o Chile, que está um
ponto acima da Argentina e
briga ponto a ponto com
Messi, Di María e companhia
pela vaga direta na Copa da
Rússia.

Pegou mal
A imagem do vereador
Olavos Santos está ruim
perante os protetores de
animais e ONGs de Cascavel. Tudo por conta de
uma “discussão” infeliz
com o vereador Serginho
Ribeiro na sessão de segunda-feira. Serginho fez críticas a morte de um cavalo,
que foi deixado agonizando
em Cascavel. “Não adianta o cidadão frequentar missas ou cultos e abandonar
os animais”, afirmou, no
discurso.
Ligado à Renovação
Carismática e com base
eleitoral religiosa, Olavo
retrucou dizendo que Serginho usou a tribuna para
falar “asneiras”.
Protetores se manifes-

nhos, Miranda e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Renato Augusto, Willian e Neymar; Jesus.
Entretanto, o treinador já avisou,
durante a convocação, que utilizaria os próximos compromissos do
Brasil para fazer testes no elenco,

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

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

Julio Marcos Scotti Barbosa
Isabela Helena Jaguczeski

Johnny Luís de Lima
Emanuela Palma de Lima

Tiago Antonio Farias
Deborah Bianchi Zancanaro

Rafael Bispo de Oliveira
Ana Cristina da Silva

Juliano Miguel Monteiro
Marisa da Silva

Josué dos Reis
Marisa Costa dos Santos

Leandro Area
Sheila Cristina Vidal Rodrigues

Ezequiel Rodrigues
Francielle Ribeiro dos Santos

Odair Jose Pelison
Salete Nunes

Valdemir Novaes Oviedo
Raquel Melnich

Sidnei Ribeiro Gonçalves
Juliana da Silva Hoffman

Claudio Salgado
Marinalva Munaretto

Adão dos Santos de Oliveira
Franciele Aparecida Cordeiro dos Santos

Altair José Barrete
Diully Joyce Souza de Oliveira

Paulo Giocondo Tagliari
Bruna Regina dos Santos

Leandro Cucks
Ilenicia Esteves de Lima

João Pinto Ribeiro
Rosilane de Oliveira Melo

Rafael Anderson Scopel
Jessica Macagnan

Robson Farias de Oliveira
Aline da Silva de Lima

Valdecir Farias Rodrigues
Samanta Sales Mello

Wedley Oliveira Godinho
Gisele Taderka

Vinicius Carlos Vieira
Mayara Cassol de Oliveira

Douglas Pires de Oliveira
Marina Fernandes

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 30 de agosto de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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taram em redes sociais,
revoltados com a situação. “Na qualidade de representantes do povo,
suas ações e suas palavras, espelham nossos
anseios e necessidades
sociais... Enquanto alguns
inspiram, outros adoecem
e envergonham nossa sociedade como um todo”
postou, no seu perfil em
rede social, Lilian Tavares,
protetora, e que faz parte
de uma ONG em Cascavel.
Para Lilian, e grande
parte da população de
Cascavel já entendeu a
transformação acerca da
causa animal. “Poucos
são capazes de entender,
porque simplesmente ignoram a realidade e continuam com a mentalidade
retrograda”, escreveu.
ARQUIVO

DISCUSSÃO de
Olavo com Serginho
repercutiu nas redes
sociais

Mal entendido
Segundo o vereador Olavo Santos, a pequena
discussão sobre cuidados com animais não passou de
um mal entendido. “O que deu a entender na
declaração do Serginho, para mim, é que seriam
pessoas que fazem parte de grupos religiosos que são
contra os animais e sabemos que não é isso”, se
defende o legislador, que se diz defensor dos animais.
“Tenho três cachorros lindos que levo todo dia para
passear”, conta.

Preocupação
A preocupação de
protetores e de ONGs se
dá com relação à
proposta do Executivo
que permite o início da
castração de animais
em Cascavel. Uma verba
de R$ 450 mil já foi
garantida pela
prefeitura. Porém, o
projeto ainda precisa
ser votado e aprovado
na Câmara. Olavo disse
que é a favor do projeto
e que “com certeza vai
passar”.

Votação
Foi aprovado em segunda votação o projeto que
institui a Semana de Combate a Depressão Pós-Parto e também o que autoriza a doação de um terreno do município à PF. Todos aprovados, além de
11 requerimentos que tiveram parecer favorável,
mas todos de uma vez só.
O Legislativo também
prestou homenagem ao
sargento Noli Luiz Quatrin,
aposentado, pelos serviços
prestados.

ADIADO

REPÚDIO

“Eu, como protetora e defensora dos animais deixo minha
nota de repúdio ao vereador Olavo Santos, que no
embate com o vereador Serginho Ribeiro se ofendeu
quando este disse que não é atitude de um bom cristão
ir a um culto, ir a uma missa e maltratar os animais. Se o
senhor Olavo se sentiu ofendido é porque se enquadra
exatamente nisso. Se ele é contra essa evolução de
coletividade, essa preocupação com os animais, não sei o
que ele está fazendo como representante do povo”,
desabafa a protetora Thaíza Evangelista.

O presidente da Casa de Leis, Gugu Bueno, adiou
para semana que vem a leitura do relatório da CPI
das Fossas. Questionado pelo vereador Celso Dal
Molin do por que, ele teria alegado que a pauta do
dia estava cheia. O que é estranho na justificativa
dada pelo presidente a Celso é que apenas dois
projetos de lei foram votados.
z Está marcada para o dia 29 de setembro a
audiência pública sobre “Abuso de Autoridade e
Direitos Humanos”, promovida pela Comissão de
Segurança da Câmara de Cascavel. A audiência será
feita na própria casa de leis, às 19h.
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FLAIMAGEM

DIVULGAÇÃO

“Vocês têm uma
responsabilidade
muito grande,
porque eu nunca
vi uma obra
particular ser tão
apoiada, ser tão
aguardada”.

CALMA! VAMOS DEVAGAR.
Atualmente a sociedade venera a rapidez e a
conveniência. Tudo deve ser muito rápido. As descobertas pelo homem ao longo do tempo ajudam
a economizar tempo. As máquinas de lavar, tanto
louça como roupa, nos poupam muito tempo. Até
as transações bancárias não é preciso sair de
casa para realizá-las.
Com tanta tecnologia, você talvez imagine que
as pessoas devem ter tempo de sobra para consumir com a família ou até mesmo com lazer. No
entanto, o que se vê por aí são pessoas cansadas e estressadas.
Padre Fabio de Melo em um de seus escritos
diz que “precisamos ter pressa para ser feliz”. Ótima percepção sem dúvida! Indago tal pensamento com uma simples pergunta: o que é felicidade?
A pressa esta aí estampada na rotina das pessoas, como no trânsito, nos afazeres de casa, nas
tarefas no trabalho. Mas, e a felicidade? Penso que
felicidade não combina com correria, com pressa,
com agilidade, com afobação.
Vamos sem pressa. E como desejava Drumonnd,
vamos de mãos dadas. Cora Colarina, mulher inspiradora, nos dizia que precisamos remover as pedras
e plantar flores. Vamos assim pelo caminho, com pressa somente para a felicidade. E por que não partirmos
de mãos dadas e plantando flores?

NOTAS
z Câmara Jovem

z Desfile

Foi eleita a nova Mesa Diretora
do programa Câmara Jovem.
Robson Burigo, do Colégio
Estadual Victorio Abrozino, foi
eleito presidente. Fernanda
Oderdenge Leite, 1ª vicepresidente, do Colégio Estadual
do Reassentamento São
Francisco; Marco Antonio
Capelletto, 2º vice-presidente,
do Colégio Marista de Cascavel;
Giovana Panassol de Souza, 1ª
secretária, do Colégio Estadual
Jardim Clarito e Maria Eduarda
Gonçalves Rocha, 2ª secretária,
do Colégio Estadual São
Cristóvão.

Ontem, no auditório da
Prefeitura, foi realizada a
última reunião entre a
comissão organizadora do
Desfile de 7 de Setembro e os
representantes das entidades
que desfilarão no dia. A
secretária de Educação, Marcia
Aparecida Baldini, falou sobre a
expectativa quanto ao desfile
cívico, escolar, militar. “Temos
um grande número de
participantes inscritos neste
desfile e a gente espera que
seja, se não o maior, um dos
maiores desfiles que Cascavel
já prestigiou”, disse.

O crescimento
da preocupação
com a segurança
alimentar,
demonstrada em
programas como
o Agricultura
Urbana.

O novo aumento
da gasolina
determinado
pelo Governo
Federal e que
passou a vigorar
ontem em todo
o Brasil.

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)
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Fases da lua
CRESCENTE
29/08 - 05h12

CHEIA
06/09 - 04h02

MINGUANTE
13/09 - 03h24

NOVA
20/08 - 02h29

Quina

Concurso: 1556

01 02 03 05 06 08 12 15
16 17 19 21 22 23 25
Concurso: 1962

05 06 15 25 39 53
Fonte: Simepar

Direção Geral
Clarice Roman
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19h30
19h30
21h45
21h45

PRIMEIRA
Internacional
Londrina
Flamengo
Cruzeiro

LIGA
x Atlético-MG
x Fluminense
x Paraná Clube
x Grêmio

A CBF acionou a Justiça de São Paulo para tentar impedir a publicação do que a confederação classifica como
“informações sigilosas” no livro “Um olho na bola, outro
no cartola - o crime organizado no futebol brasileiro”, do
ex-jogador e agora senador Romário, com lançamento marcado para o início de setembro. O pedido de notificar
com urgência a editora Planeta, responsável pela obra,
foi negado pelo juiz Fabio de Souza Pimenta, da 32ª Vara
Cível de São Paulo. No livro, Romário publicará informações que foram reunidas durante investigação da CPI do
Futebol no Senado, presidida pelo ex-atacante. A comissão foi encerrada em 2016 com a aprovação do relatório
do senador Romero Jucá, que apresentava propostas,
mas nenhum indiciamento.

Quinta
K 21 L 12

Fone/Fax: (45) 3321-1000

para o novo técnico Reinaldo
Rueda avaliar nomes como
Conca, Gabriel, Mancuello e
Rômulo, além de jovens promessas, como Léo Duarte e
Matheus Sávio. Chance também para o lateral-esquerdo
Pablo Maldini e o zagueiro
Thurler, que foram relacionados pela primeira vez para
uma partida oficial no time
profissional do Fla.

Mais do mesmo

Curitiba

Quarta
K 26 L 13

31

Primeira Liga
Sem Brasileirão, Copa do
Brasil nem Libertadores nesta quarta-feira, o futebol no
País do Futebol ficará por conta da Primeira Liga. Quatro
jogos válidos pelas quartas
de final serão realizados hoje:
Internacional x Atlético-MG e
Londrina x Fluminense às
19h30; e Flamengo x Paraná
Clube e Cruzeiro x Grêmio às
21h45. No rubro-negro carioca, concentrado para a primeira partida da decisão da Copa
do Brasil com o Cruzeiro, na
próxima quinta-feira (7), o jogo
desta noite, em Cariacica
(ES), será uma oportunidade

Gugu Bueno,
presidente do
Legislativo, sobre
a BRMalls

Marcos Antonio de Oliveira
é Contador
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Concurso: 4468

13 17 49 50 63

Lotomania

Concurso: 1792

06 16 17 25 29 30 35 39
52 56 69 71 73 79 87 90
91 94 95 98

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

Concurso: 1686

08 11 13 15 22 40

1º prêmio

03 06 10 16 27 50

2º prêmio

Timemania

3º prêmio
4º prêmio

Concurso: 1076

04 50 57 67 73 76 78
TIME DO

Federal

UNIÃO SÃO JOÃO-SP

5º prêmio

Concurso: 5209

700.000
36.000
30.000
24.700
20.146

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.
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MPF diz que Gilmar Mendes
recebeu flores de Jacob Barata
AGÊNCIA BRASIL

O Ministério Público Federal
(MPF) no Rio de Janeiro enviou
ontem ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot, novas informações para subsidiar o pedido de suspeição do ministro
do Supremo Tribunal Federal
(STF) Gilmar Mendes para julgar
o empresário Jacob Barata Filho.
Na nova manifestação, os
procuradores alegam que o empresário, beneficiado por um habeas corpus concedido por Mendes, enviou flores ao ministro e
para sua esposa em novembro
de 2015. Segundo os procuradores, o fato “aponta para o íntimo relacionamento" entre os
dois. Gilmar Mendes foi padrinho de casamento da filha de
Barata Filho.
Os procuradores anexaram
um recibo de uma loja vir tual
de entrega de flores, no valor
de R$ 200, no qual consta os

Vereadores repudiam Alep
Pelo menos 19 vereadores de Cascavel assinaram uma moção de repúdio contra o projeto de
Lei 50/2017, aprovado na sessão da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) na última
segunda-feira. O projeto, que ainda precisa passar por uma segunda votação, libera a venda e
consumo de bebidas em estádios de futebol do Paraná. Um grupo de vereadores pretende ir
a Curitiba, na próxima semana, levar o documento repudiando a decisão da Alep.
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Outro lado
GILMAR MENDES beneficiou Barata Filho
por um habeas corpus
nomes “Guiomar e Gilmar"
como destinatários das flores.
O pedido foi feito pelo empresário, segundo o MPF.

LAVA JATO: STF COMEÇA A JULGAR
INTEGRANTES DO PP
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a
julgar ontema denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral
da República (PGR) envolvendo sete parlamentares e exparlamentares do PP investigados na Operação Lava Jato, pelo
suposto recebimento de vantagens indevidas no esquema de
corrupção da Petrobras.
Foram denunciados pelos crimes de corrupção passiva,
lavagem de dinheiro e organização criminosa os deputados
Luiz Fernando Ramos Faria (MG), Roberto Britto (BA), Mario
Negromonte Júnior (BA), Arthur Lira (AL) e José Otávio
Germano (RS). Os ex-deputados Mario Negromonte (BA) e João
Pizzolatti (SC) também foram denunciados.

Após a chegada do pedido de
suspeição ao STF, a assessoria
do ministro informou, em nota,
que o contato dele com a
família de Barata Filho ocorreu
apenas no dia do casamento.
Além disso, segundo os
assessores, o fato não se
enquadra nas regras legais que
determinam o afastamento de
um magistrado para julgar uma
causa em função de relação
íntima com uma das partes.
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Catuaí prevê
inauguração
para 2019
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Cascavel e
Irati duelam
pela FPF

