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Sem receber, construtores preparam protesto
Estagiário do INSS é acusado de
furtar e revender eletrônicos
Com baixa “extra”, Cascavel vai
a São Paulo pela Liga Futsal
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Uma casa foi totalmente
consumida pelo fogo no
Parque São Paulo, que
teria sido provocado
por um rapaz que teria
problemas psicológicos,
filho da mulher que
morava no local. Ela
perdeu tudo o que tinha.
l Pág. 13

Prefeito quer ampliar
avenidas sem ter custo
O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, tem uma meta audaciosa. Ele quer prolongar as
Avenidas Barão do Rio Branco e Das Torres, num total de 10,5 quilômetros, sem precisar pôr a
mão no bolso da prefeitura. Para isso, a estratégia já está traçada.
l Pág. 3
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O que o Brasil precisa

Todos os brasileiros hoje estão preocupados com os destinos do Brasil.
E todos indiscriminadamente concordam que nós não precisamos de reuniões que não levem a nada nem de uma máquina pública do tamanho
que temos no Brasil.
Temos uma das maiores arrecadações do planeta, advinda da maior
carga tributária que se tem notícia. No entanto, temos também um dos
maiores índices de mortalidade infantil, a maior rede de esgoto a céu aberto
e um analfabetismo de fazer vergonha.
Segundo a Unesco, o Brasil é o oitavo país com mais adultos analfabetos do mundo. Isso tem nome: uma péssima distribuição de renda e
um dos maiores índices de corrupção do mundo. O Brasil atingiu no ano
passado a sua pontuação mais baixa e a pior colocação no IPC (Índice
de Percepção da Corrupção), divulgado anualmente pela Transparência
Internacional, desde que a metodologia passou a permitir a comparação
anual, em 2012. Com 35 pontos - em uma escala de 0 a 100 -, o País é
agora o 105º colocado entre 180 nações avaliadas. Em 2017, estava com
37 pontos no 96º lugar.
Apesar disso, o Brasil é um país gigante, com uma economia extremamente forte, que passa por uma das piores recessões da história, causada
por sucessivos desgovernos, e não precisa do número de senadores,
deputados e assessores na quantidade existente atualmente. Precisa, sim,
de homens honrados que justifiquem os votos que receberam nas urnas
e não de centenas de secretários que não chegam a nenhuma decisão
favorável para a população. O Brasil precisa de políticos trabalhadores que
sempre estejam com objetivos da melhoria da vida do povo.
Precisamos de hospitais, escolas, estradas bem cuidadas, além de
empregos e de serviços que nos façam progredir, que tragam para nossos
filhos um futuro melhor pois o que estamos conseguindo ver é que uma
quadrilha que ficou no poder por mais que 15 anos e que ainda está conseguindo roubar o povo, tirando todo e qualquer futuro de nossos filhos.
Sabemos que uma andorinha sozinha não faz verão e que precisamos
de políticos que apoiem o presidente na criação de alternativas e caminhos
para o Brasil. O País não vai deslanchar se não houver vontade política.
Se não tivermos políticos sérios, não adianta democracia, porque vamos
para o buraco democraticamente.
Precisamos de apoio para as reformas e de políticos que pensem
no legado que vão deixar para os brasileiros e não na próxima eleição.

Marcelo Camargo / Agência Brasil
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“Diplomacia
sem armas é
como música sem
instrumentos”.

Prestes a ser indicado
formalmente para assumir a embaixada do
Brasil em Washington,
nos Estados Unidos,
o deputado Eduardo
Bolsonaro (PSL-SP) defendeu a
sinergia entre diplomacia e defesa
nacional ao discursar na abertura
do Seminário “Desafios à Defesa
Nacional e o papel das Forças
Armadas”, realizado na Câmara.
Disse que um país pacífico não é
aquele que não tem armas e que
o discurso do desarmamento que
alguns fazem tem como pano de
fundo “interesses sombrios de quem
não tem projeto para a nação, mas só
para si mesmo”.
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Prefeitura negocia
expansão de avenidas
com empresários

Prevista no plano de
governo de Leonaldo Paranhos, a expansão de duas
impor tantes avenidas
começa a ser negociada
entre o Executivo e os proprietários de áreas que
serão afetadas. A proposta
é prolongar a Avenida Barão
do Rio Branco e a Avenida
das Torres. A discussão
já ingressou no Concidade (Conselho Municipal
da Cidade), que requereu
estudo do IPC (Instituto de
Planejamento de Cascavel)
sobre custos, extensão afetada e contrapar tidas por
parte dos empreendedores
e do poder público.
Inicialmente, a ideia é
prolongar a Avenida Barão
do Rio Branco por cerca de
3,5 quilômetros da rodovia
PR-180 (sentido a Espigão
Azul) - com duplicação do
trecho - até o encontro da
Avenida das Torres, que
teria o traçado continuado
do Centro Universitário
FAG, passando pela Rua
Jorge Lacerda chegando
até a Avenida Piquiri - cerca
de 7 quilômetros (alguns já
estão executados).
Os custos passam por
análise e serão apresentados
na próxima reunião do Concidade, no dia 4 de setembro.
Também serão feitos levantamentos ambiental, social e
viário do trecho.
Em caixa, a prefeitura
não tem um centavo sequer
para a obra. Por isso, uma
articulação é feita pelo prefeito Leonaldo Paranhos
(PSC) com os proprietários
das áreas que teriam o traçado das avenidas. Para
a prefeitura, elas doariam
as áreas e custeariam as
obras e, em troca, o perímetro urbano seria ampliado,
beneficiando os empresários que poderiam lotear as

áreas hoje rurais. “Já existem empreendimentos previstos em áreas próximas,
onde o perímetro é urbano.
No entanto, as avenidas tendem a passar por trechos
rurais. De qualquer maneira,
as empresas interessadas
em abrir loteamentos precisariam criar toda infraestrutura de maneira gradativa. Por
isso, há um trabalho de convencimento dos proprietários
para que cada um execute sua
parte”, explica o presidente do
Concidade, Adir Tormes.
Manter o trecho afetado
como rural inviabiliza totalmente a obra, por isso,
além da ar ticulação com
os empresários, a prefeitura precisa da aprovação
da Câmara de Vereadores
para ampliar o perímetro
urbano. “A ideia é não gastar nada. Se precisar de
dinheiro público, não vai sair
do papel. Com a aceitação
dos empresários, haverá
uma audiência pública para
discutir com a comunidade
e o projeto formatado será
apreciado pela Câmara”,
explica Tormes.
Se os trâmites ocorrerem
sem empecilhos, até dezembro o projeto ficará pronto.
RESULTADO DOS
SOBREVOOS
Logo após ganhar a eleição, o prefeito Leonaldo
Paranhos já havia declarado
que tornaria real a expansão de avenidas de Cascavel. Tal decisão esteve em
suas metas durante sobrevoo feito na cidade com
helicóptero disponibilizado
por apoiadores logo após o
processo eleitoral. Paranhos
havia usado a aeronave
para facilitar o deslocamento sobretudo ao interior.
n Reportagem: Josimar Bagatoli
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Barreiras políticas no projeto

A resistência para ampliação do perímetro urbano de Cascavel
tende a ser um dos empecilhos para o projeto. Porém, o
presidente do Concidade alega que esses posicionamentos
poderão causar prejuízos na mobilidade, como os já
enfrentados hoje: ele cita a Avenida Carlos Gomes, alvo recente
de audiência pública. “Depois da rodovia até a Unioeste houve
um descuido do poder público, foram aprovados loteamentos
sem a existência de uma via paralela. Com isso, não
conseguimos implantar um binário para dar fluidez ao trânsito”,
argumenta Adir Tormes.

Todos satisfeitos?

O interesse do Executivo
municipal e dos empresários,
na visão do engenheiro civil,
resultaria em benefícios
públicos: “O empreendedor
terá que executar toda
infraestrutura e disponibilizar
espaços para equipamentos
públicos que serão instalados
conforme a demanda pela
prefeitura. Os serviços como
coleta de lixo e transporte
público não terão impacto,
pois as empresas já têm
obrigação contratual”, diz Adir.

Braço forte, Itaipu
amiga

O diretor-geral da Itaipu,
general Joaquim Silva e Luna,
esteve ontem pela primeira
vez a Cascavel. Embora não
estivesse de vermelho nem
com gorro na cabeça, voltou
para Foz com o saco cheio de
cartinhas com pedidos dos
prefeitos. Cascavel não ficou
de fora. Leonaldo Paranhos
apresentou uma lista grande:
verbas para uma escola do
meio ambiente em tempo
integral no valor de R$ 8
milhões para atender 4,5
mil crianças e R$ 12 milhões
para implantar o Anel de
Integração Rural.

Cadê os devedores?
Paranhos está na caça
aos tesouros perdidos da
prefeitura. Embora com Refic
em andamento, os mais ricos
ainda não deram as caras.
Os 100 maiores devedores
devem R$ 700 milhões aos
cofres públicos. “Os mais
pobres já vieram acertar as
contas. Agora, imagina o que
poderíamos fazer com 10%
desse valor?”, cita o prefeito.

Imóveis alugados

A prefeitura gasta bem com a
locação de imóveis. Destinará
R$ 2,7 milhões pelo uso de
imóvel para abrigar a Central de
Abastecimento Farmacêutico e
Insumos e mais R$ 60 mil para
outro imóvel para a residência
terapêutica.

Brasão proibido

O secretário de Cultura e
Esportes, Ricardo Bulgarelli,
assinou instrução normativa
proibindo o uso de brasões
e logotipos da administração
pública por entidades parceiras.
A autorização tem de ser
requerida à pasta formalmente.
O documento proíbe também
atribuir campeonatos, projetos
e atividades ao Município sem
parceria formal.

Salas climatizadas

Se depender da prefeitura, os servidores públicos contarão
com salas bem climatizadas. Por meio de pregão eletrônico,
de 12 meses, contratou quatro empresas para fornecimento
e instalação de ar-condicionado: A Stefano, lote 1, R$ 199
mil; Temperclima, lote 2, R$ 695.999,50; Comércio de
Eletrodomésticos, lote 3, R$ 964.495; K Simões da Silva, lotes
4 e 5, R$ 116.999,98.
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Autorizada pavimentação
asfáltica na zona rural

Parceria com Itaipu

A execução das obras de adequação
e de pavimentação asfáltica integra
o convênio entre o Município de
Cascavel e a Itaipu Binacional de R$
26.619.297,10 que está em andamento com diversos trechos de estradas em adequação e cascalhamento,
adequação e calçamento poliédrico,
adequação e pavimentação asfáltica
e obras complementares da Rota de
Cicloturismo no Município. Somente
nesse contrato, cujas vencedoras foram
as empresas Pavimentação e Terraplenagens Schimitt Ltda e a Construrayzer Construtora e Obras Ltda, serão
investidos R$ 9.770.801,21, sendo R$
2.845.910,16 pela Itaipu Binacional.
São 25 quilômetros no total, distribuídos em oitos trechos, nos Distritos de
Juvinópolis, São João do Oeste, Rio
do Salto e Espigão Azul.

Agora é uma decisão de governo
priorizar o campo, pois o Município
tem de fazer a parte dele. Por isso,
no fim de 2020 vamos apresentar
uma proposta de lei para fixar um
percentual mínimo anual de investimento do orçamento em estrada
rural. Em Cascavel, estrada rural

vai se tornar uma política pública
de verdade”, declarou o prefeito
durante o ato, realizado na manhã
de ontem (14) no auditório da prefeitura, na presença de autoridades, representantes entidades de
classe e de moradores das comunidades contempladas.

SECOM

O Município de Cascavel possui uma malha viária de estradas
rurais de 3.435,36 quilômetros e,
para garantir a trafegabilidade e o
escoamento da produção agropecuária o ano todo, precisa investir
em obras de recuperação, adequação e de pavimentação. A partir do
ano que vem, esse compromisso
vira política pública prevista em lei,
com percentual mínimo obrigatório
do orçamento, conforme reafirmou
o prefeito Leonaldo Paranhos ao
cumprir mais um compromisso assumido com moradores do interior: a
assinatura da ordem de serviço para
o início da execução dos primeiros
25 quilômetros de pavimentação
asfáltica de estradas rurais.
“A gente precisa se organizar,
de forma que não mais possamos
retroagir, pois ouço muito o agricultor fazer referência ao bom trabalho
que se fez no início da década de
1990 e depois houve um espaço
de tempo sem se fazer estrada.

ATO de assinatura reuniu o prefeito, representantes de entidades de classe e moradores das regiões contempladas

As estradas beneficiadas foram definidas
pelas próprias comunidades. São elas:
l 4.545m de adequação e asfalto na Estrada
Caça e Pesca (Distrito de Espigão Azul);

l 970m de adequação e asfalto na Estrada
Nenevê, no Distrito de São João do Oeste;

l 3.965m de adequação e asfalto na
Estrada Castelo Branco/Balanças Capital
em Juvinópolis;

l 721m de adequação e asfalto na Estrada
Rio Bonito, também em São João do Oeste;

l 1.962m de adequação e asfalto na Estrada
Rio das Flores, também em Juvinópolis;

l 2.123m de adequação e asfalto na
Estrada Barzoto, também Distrito de São
João do Oeste.

l 5.545m de adequação e asfalto na
Estrada Cavichioni e Rio do Oeste, no Distrito de Rio do Salto;

l 5.417m de adequação e asfalto na
Estrada Colônia Esperança x Sapucaia,
em São João do Oeste.

Anel de Integração Rural

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, entregou ontem ao diretor-geral
brasileiro de Itaipu Binacional, general Joaquim Silva e Luna, nova proposta de
convênio que atenda à meta de implantar um Anel de Integração Rural em Cascavel, contemplando 146 quilômetros de estradas.
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LFCC em festa: 28 anos
fazendo a diferença
Em 12 de agosto de 1991 foi
fundada a LFCC (Legião Feminina de
Combate ao Câncer), grupo fundado
por mulheres da sociedade cascavelense que se reuniram para trabalhar
voluntariamente em prol da Uupeccan. Atualmente, a LFCC conta com
18 legionárias em Cascavel.
Naquela época, a LFCC não
possuía sede própria, as reuniões
eram realizadas em salão de festas, salão das senhoras rotarianas e até em salão de hotel. Mas
em 30 de março de 2006 a LFCC
ganhava a sede própria no Núcleo
Solidário, localizado na Rua Potiguaras, 880, no Bairro Santo Onofre, pertinho da Uopeccan.
As legionárias são responsáveis
pela capacitação dos voluntários

DIVULGAÇÃO

que desenvolvem atividades no
Complexo Hospitalar Uopeccan.
Além disso, contribuem com muito
amor e dedicação nas campanhas
de arrecadação de alimentos,
roupas, móveis utilizados como
suporte aos pacientes em vulnerabilidade social.

AMOR AO PRÓXIMO
A diretora-geral da LFCC, Iria
Maria Garmatz, é voluntária há mais
de 20 anos e, para ela, a legião é
um grupo de mulheres dedicadas
que trabalham unidas em prol de
um único objetivo: contribuir com o
próximo. “Trabalhamos em benefício
do ser humano”, resume.
Iria ressalta que o trabalho que
exercido nessas duas décadas é de

GRUPO trabalha em prol da Uopeccan
total dedicação ao próximo. “Para
mim, a palavra e o sentimento que
vêm é a doação, a dedicação, o
amor ao próximo, a gratidão que
recebemos todos os dias, é, na
verdade, uma forma de retribuir o
que o universo nos oferece”.

Evento angaria recursos à Associação Olhar Down
Nesta sexta-feira (16), a Associação Olhar Down promove a 4ª Noite
da Sopa, na Churrascaria Gandin, das
18h30 às 22h30, em Cascavel. O
cardápio inclui sopas de agnoline, de
legumes, de feijão e caldo verde.
A renda será revertida para palestras sobre a síndrome de Down. “Nós
trazemos profissionais que falam
sobre o assunto para aumentarmos o
nosso conhecimento sobre a síndrome
e para esclarecermos as nossas dúvidas”, explica a presidente da associação, Márcia Martignoni.
De acordo com ela, normalmente
os palestrantes não cobram pela
palestra, mas há gastos com transporte, estada e alimentação.
A associação tem cadastradas hoje
150 famílias.
Os ingressos custam R$ 30. Eles
podem ser adquiridos pelos telefones
(45) 3040-2100 e 99126-3700. Pessoas com síndrome de Down e crianças até dez anos não pagam.

PALESTRA

A médica Daniele Yoshitomi já está confirmada como uma
das palestrantes no dia 28 de setembro. Ela falará sobre
“Síndrome de Down: um mundo de possibilidades”.
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CASCAVEL, 15 DE AGOSTO DE 2019

07

Atraso no repasse do Minha
Casa mobiliza construtores
Trabalhadores de diversos setores da construção civil de Cascavel estão se organizando devido
ao atraso no repasse de verbas
pelo governo federal referente ao
programa Minha Casa, Minha Vida.
O grupo estava se articulando
para realizar um protesto em frente
à Caixa, agência central de Cascavel. Porém, de acordo com eles,
o banco pediu um prazo de dois
dias para normalizar a situação e
repassar os valores devidos.
“Nós estamos há 15 dias sem
receber os repasses, para nós isso
é um descaso, porque construímos as casas conforme as regras
exigidas pela Caixa, mas chega o
momento de assinar os contratos
e eles dizem que não tem verba e
nós ficamos com as contas para
pagar”, afirma a incorporadora
Fabiana Paula dos Santos.
Ela explica que a decisão de
adiar a manifestação foi uma escolha da categoria. “Antes mesmo de
nós fazermos a solicitação eles
pediram esse prazo, então acreditamos que já estamos chegando a
um resultado. Mas, caso o repasse
não seja feito até o fim da semana,
nós faremos a manifestação”.

Fabiana acrescenta: “Não são
somente as construtoras que
dependem desse valor, mas também os funcionários, os prestadores de serviços, as lojas de materiais de construção, de tinta e de
materiais elétricos, os corretores,

enfim, muita gente sai perdendo”.
A reportagem procurou a gerência da Caixa para explicar as razões
do atraso e o valor devido, mas não
houver retorno.
n Reportagem: Milena Lemes

Evento reúne corretores de seguro

Nesta quinta-feira (15), o Sindicato dos Corretores de Seguros do Paraná
realiza em Cascavel o primeiro Seminário Regional de Seguros de 2019. O tema
será “Inovar, Participar e Colaborar - Um novo cenário” e ocorrerá no Black Cap
Eventos, na Rua Pio XII, 188, Bairro Neva.
O evento vai reunir cerca de 200 corretores de seguros de Cascavel e região,
além de representantes das principais seguradoras do País, para discutir assuntos
ligados ao mercado.
O presidente do Sincor-PR, Wilson Pereira, destaca que o faturamento do
mercado de seguros brasileiro totalizou R$ 81 bilhões no primeiro quadrimestre
deste ano, revelando alta de 4,9% em comparação ao mesmo período do ano
passado. “Apesar de termos pouca cultura do seguro no País, o mercado tem
apresentado crescimento significativo, nos últimos anos. Isso demonstra que
ainda é possível crescer mais”, observa.
PROGRAMAÇÃO
A abertura será às 8h30 e a primeira palestra ocorre às 9h, com o professor Maurício Tadeu Barros Morais, da Escola Nacional de Seguros. O tema será “Tecnologia
em seguros - atualização permanente no mercado”.
Às 10h15 será realizado painel sobre Ramos Elementares, com apresentação
de Moacir Abbá de Souza, gerente regional da HDI, e participação das seguradoras
Bradesco, Sompo, SulAmérica e Fator. Às 11h15 haverá palestra sobre Cyber Risc,
com Daniel Lamboy.
Às 14h tem o painel Benefícios, com apresentação de Altevir Dias do Prado, superintendente Regional Sul da Bradesco Seguros e participação da Sompo e SulAmérica.
Às 15h será realizada palestra do superintendente de Negócios Digitais da Mapfre
Seguros, Nikolaus Steve Maack. O tema será “Uso das redes sociais para o mercado
de seguros”.
Às 16h30 será realizada a palestra que mostrará como foi a última reunião do
MDRT (Million Dollar Round Table), com o presidente da Centauro-ON, Ricardo
Iglesias Teixeira.
Fundada em 1927, a MDRT é uma associação de profissionais financeiros com
mais de 72 mil líderes em seguros de vida e serviços de mais de 500 empresas em
70 países e territórios.
Às 17h o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Péricles de
Matos, abordará o tema “Segurança”. Na sequência, às 17h30, haverá o “Momento
Sincor-PR”, um painel com temas variados, que discutirá os principais problemas
enfrentados no dia a dia pelos Corretores de Seguros, como associações de proteção
veicular, dentre outros.
Às 18h haverá palestra com a coach Marisol Gimenes, cujo tema será “Como
liderar as mudanças de um novo cenário”.
Informações pelo telefone (41) 99844-3677, com Helio Marques.
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com Chiclete sobre Agno. Silvia e Kim deciBOM SUCESSO
REDEGLOBO
GLOBO
•lREDE
Paloma exige que Ramon confie nela para dem sair com Márcio. Gilda vai ao médico e
• REDE
GLOBO
MALHAÇÃO
que os dois continuem juntos. Nana se sur- confessa a Amadeu que mentiu sobre seu
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Espelho
vida
Marco
incentiva
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a
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to todedeFelipe.
Teresa
brinca
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conclui
que os adois
são ir- Sucesso. Alberto conta a Paloma seu plano
dispensado.
Todos
estranham
ausência
l SBT
mãos.
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intimação
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ele. Poliana avisa Pendleton que não poderá
vor
dedeDanilo.
ameaça
Camelo
aceita
ajudar
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9090Nanda. Fátima versa com Jô sobre seu relacionamento e descobrir quem hackeou o IP de seu compuVerão
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aa diz que a ama. Otávio pede que Vivi descu- tador. Luigi ajuda Yasmin em seus estudos,
Janaínapede
pedea aHerculano
Herculano
quenão
não
constrangida
com
o
comportamento
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conseguem
se hotéis
afastamento.
Luisa
e Marcelo procuram
Lopes
ao
ver
Vanessa
e
Galdino
saindo
Em “Malhação”,
“Malhação”,
não
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pessoa.
Jô
se
incomoda
com
para
a
viagem
a
Foz
do
Iguaçu,
porém
2º
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táxi.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

Ele diz que delas serão o reino dos céus.

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

VARIEDADES

CASCAVEL, 15 DE AGOSTO DE 2019

horóscopo

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Áries

Touro

Gêmeos

O ambiente estará alegre e harmonioso. Você
não ficará decepcionado com aqueles que o
rodeiam e festividades estão próximas. Você
está cada vez mais em forma e ficará satisfeito
com seus esforços.

Câncer

Você precisa desacelerar o seu ritmo. Não se
sinta culpado por fazê-lo, caso contrário pode
se sentir esgotado. Você não tem uma dieta
equilibrada - seria uma boa ideia parar e olhar
o que está fazendo errado.

Leão

Sua necessidade de liberdade o torna mais
atraente aos olhos dos outros. Você está
definitivamente saindo de sua concha. Você
conhece melhor as suas necessidades e será
capaz de transformar isso em uma vantagem.

Virgem

Hoje você vai estar mais calmo do que o
normal. É hora de cuidar mais de si mesmo.
Sua energia mental está definida para ficar
em um nível estável - seu otimismo é a
melhor fonte de energia.

Classe
social
medieval
dominante

Você está vivendo a vida ao máximo. Não
se preocupe muito com os detalhes! Respire
mais profundamente e isso vai ajudar você a
encontrar a calma que você precisa para as
reorganizações que está fazendo.

Abril
(abrev.)

O número
3,1416
(Mat.)

Na hora
apropriada

Grupos de
alunos
em uma
escola
Tubérculo
muito cultivado no
Nordeste

(?) Jazz,
time de
basquete
dos EUA

Aliança
militar
com sede
na Bélgica
Lewis Hamilton, quatro
vezes campeão (F1)

Alain
Resnais,
cineasta
francês

Venda,
em inglês
Medida
de acidez
do líquido
(Quím.)
Deixa
preparado
Embriagada

(?) Bolena,
rainha
inglesa
decapitada
Olá!
Explosivo
tóxico
amarelo

Água potável (bras.)
Interjeição
de enfado

"(?)
mon île",
sucesso
de Caetano
Marco da
vitória dos
Aliados na
2a Guerra

Sobre, em
francês
(?) na Rua,
grupo
teatral
brasileiro

Que vivem
afastadas
do convívio social
Qualidade
do rei
Salomão
(Bíblia)
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Solução
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Acústica (abrev.)
O segundo melhor
conceito, na
avaliação escolar

A

Peixes

Latitude
(abrev.)
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O seu radar emocional é muito forte, tornando-o mais seletivo do que o habitual. Não se
afaste. Há muita coisa acontecendo ao seu
redor e você só tem um desejo: ficar sozinho,
o que você realmente precisa.

Local onde
se monta
o cenário
no teatro

S
I
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N
O
S
D
O
Z
O
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I
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C
O

Este é o momento para desenvolver seu relacionamento com cuidado. “Depois de fazer
um esforço, vem à recompensa”. Seria bom
se lembrar disso. Tenha uma noite de relaxamento total.

Que
apresenta
semelhança

L O G
A L O
T
L
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R M A
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L E
M A
A P R
R O
R
D
E D I
A
B E D

Você está se tornando indiferente e despreocupado em sua perspectiva. Seus contatos serão
extremamente agradáveis. Seria interessante
ser mais exigente quanto à qualidade de sua
dieta. Como resultado, você se sentiria melhor.

Planta que tem
propriedades
cicatrizantes
Cláudia Ohana, atriz

E
B
R
I
A

Você vai se sentir inspirado para estabelecer um maior equilíbrio na sua vida. A
sensação de cansaço lhe dá uma pista:
uma noite tranquila seria o ideal, descanse
na sua própria casa.

Áries, Escorpião,
Aquário e Sagitário
Momento maior do
jogo de handebol

C
A
L
O
T
A
S
P
O
L
A
R
E
S

Você tende a se esquivar das verdades físicas
e das restrições administrativas. Este não é o
momento de lidar com isso. O aumento de energia poderia transformar a irritabilidade, especialmente se você não mudar certos maus hábitos.

© Revistas COQUETEL

Podem derreter por
Sufixo
Posição
Os grupos efeito do aumenta- de Danilo
como o aquecimen- tivo de e Marcelo
WWF
to global "chorona" no futebol

3/sur — tnt. 4/dans — maza — otan — sale — utah.

Aquário Capricórnio Sagitário Escorpião

A atmosfera é tensa em nível interpessoal.
Você vai encontrar um equilíbrio, então comece
a pensar. As circunstâncias são propícias para
se acalmar e separar a sua vida privada para
melhor efeito. Nenhuma nuvem à vista.

Libra

www.coquetel.com.br

Sua bondade lhe trará sorte, você se
sente útil e o favor será devolvido. Você
vai acabar tendo algumas conversas muito
positivas, o que lhe trará o ânimo que você
sentia que faltava.
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Desaparecido teve caminhão
roubado há poucos dias

Wagner Aparecido Lunardi Cauz,
39 anos, desaparecido há 12 dias
em Cascavel, teve o caminhão dele
e a carga de milho que transportava roubados no dia 24 de julho
em Balsa Nova. O crime foi registrado dois dias depois na Delegacia
de Furtos e Roubos de Cargas em
Curitiba. Ele contou ter sido abordado por dois homens, um deles
armado, em um posto de combustíveis. O caminhão não tinha seguro.
Wagner conseguiu pedir ajuda em
uma empresa per to de onde foi
deixado pelos assaltantes. O caminhão ainda não foi encontrado.
Depois do roubo, Wagner retornou
a Cascavel, mas no dia 3 de agosto
desapareceu após um carro vermelho
parar na frente da casa em que mora
com a família e chamar pelo ele. Wagner não levou documento nem o telefone celular. De acordo com familiares,

há uma câmera de segurança nas
proximidades da casa, mas ela não
registrou o fato.
A irmã de Wagner não descarta
a relação do roubo com o desaparecimento, mas acredita que ele não
tenha desaparecido voluntariamente,
já que sempre mantinha contato com
ela quando enfrentava qualquer tipo
de problema. Ela conta que o irmão
sempre foi dedicado ao trabalho e
que nenhum amigo tem informações
do paradeiro dele.
Informações sobre o caso podem
ser repassadas de forma anônima
pelos telefones 190 e 197.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02
20
02
03
25

ARQUIVO- AÍLTON SANTOS

Acusado de execução vai a júri

Luciano ainda foi socorrido
pelo Siate, mas morreu no local
Anderson Cardoso França vai a júri popular hoje no Fórum Estadual de Cascavel pela
morte de Luciano Abreu Navarro. Luciano foi executado a tiros no dia 27 de março
deste ano na Rua Lusíadas, Bairro Interlagos, em Cascavel. Luciano seguia de carro
pela rua quando foi atingido pelos disparos. Ele morreu ainda no local.
A acusação é de homicídio qualificado, com a qualificadora de crime cometido
mediante recurso que dificulta a defesa da vítima. Anderson foi preso no dia 4 de
abril e segue na PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel).

Acusado de
feminicídio é preso
e confessa crime

O homem de 34 anos acusado
de matar Sandra Nobre dos
Santos, 34 anos, no último dia
4 em Lindoeste, apresentou-se
na noite da última terça-feira à
Polícia Civil de Cascavel. Acompanhado de advogados, ele confessou o crime. De acordo com
a polícia, os detalhes repassados
por ele foram os mesmos que
já haviam sido informados pelos
filhos do casal que testemunharam o crime. “Ele disse que tinha
desconfiança de que a esposa
estaria saindo com outro homem
e que, após ver algumas mensagens, o casal teria começado
a discutir e ele pegou a arma
e efetuou os disparos contra a
mulher”, relata a delegada Anna
Karyne Turbay Palodetto.
O homem vai responder pelo
crime de feminicídio e terá a
pena agravada porque o crime foi
cometido na presença dos filhos
do casal, além de posse ilegal
de arma de fogo, já que foram
encontradas na residência outra
arma além da usada no crime.
O CRIME
Sandra foi morta na casa onde
o casal morava na madrugada do dia 4 de agosto, em
Lindoeste. Após o autor pedir
para ver o celular da esposa,
uma discussão começou e ele
disparou contra ela dois tiros,
um no peito e outro na cabeça.
O crime foi cometido em frente
aos quatro filhos. O menor,
de um ano de idade, estava
no colo da mãe quando ela foi
morta, mas não se feriu.

n Reportagem: Cláudia Neis
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Rapaz é preso suspeito de
pôr fogo na casa da mãe
Um rapaz de 19 anos foi preso
na tarde de ontem (14) suspeito
de atear fogo na casa da mãe dele
na Rua Carlos de Carvalho, Bairro
Parque São Paulo, em Cascavel.
Ao chegar à delegacia, ele contou a jornalistas ter ateado fogo em
um sofá e disse que as chamas

teriam se alastrado, destruindo a
residência. Ele relatou ainda ter
se lembrado de um fato ocorrido
quando tinha quatro anos de idade
e que resolveu se vingar. Pessoas
próximas à família disseram que
o rapaz é usuário de drogas e que
tem problemas psicológicos.

O incêndio

O incêndio foi registrado por volta das 15h. As chamas se espalharam rapidamente na casa de madeira, que ficou totalmente destruída. Três caminhões
ABTR (Auto-Bomba-Tanque-Resgate) do Corpo de Bombeiros estiveram no local
para combater as chamas e evitar que atingissem casas vizinhas.
A mãe do rapaz chegou quando o fogo já havia destruído a residência e, desesperada ao ver a situação, precisou ser socorrida por vizinhos.
Ninguém estava no local no momento do incêndio. Dois cachorros foram retirados do lote por vizinhos, um deles sofreu queimaduras e foi encaminhado a uma
clínica veterinária. O local será periciado e o crime investigado.

A CASA ficou completamente destruída e a família pede doações

FOTOS: AÍLTON SANTOS

POSICIONE o
leitor de QR Code
do seu celular e
veja a cobertura
do fato ao vivo

Estagiário do INSS
revendia eletrônicos
na internet

Família pede doações

O fogo consumiu toda a estrutura e nenhum pertence foi salvo pela família.
Móveis, roupas e documentos foram perdidos. A família pede doações à comunidade para que possa se reestabelecer. Os itens de maior necessidade no momento
são alimentos, roupas e calçados. Quem puder ajudar pode entrar em contato com
Gabriel, sobrinho da dona da casa, pelo telefone: (45) 99934-7568.

Um estagiário do INSS (Instituto
Nacional do Seguro Social) de Cascavel, de 19 anos, foi preso pela Polícia
Federal no início da noite dessa quarta-feira (14). Ele é suspeito de furtar
eletrônicos do Instituto e revendê-los
na internet. A princípio, agentes
teriam se passado por compradores
e negociaram dois laptops. Além
desses equipamentos, há suspeita de
pelo menos mais dois computadores
furtados na agência.
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Baixas na Serpente
O Cascavel Futsal viajou ontem
à noite para São Paulo, onde
enfrentará a Intelli nesta sexta-feira
(16) pela 17ª das 19 rodadas da primeira fase da Liga Nacional. Antes
do embarque, entretanto, o técnico
Cassiano Klein ganhou um desfalque
de última hora, o ala Parrel, que se
transferiu para o futsal italiano.
Foi a segunda baixa na Serpente Tricolor em menos de uma
semana. Na sexta-feira, o goleiro
Alê Falcone havia se desligado da
equipe rumo ao futsal iraniano.
Eles eram dois dos principais

reforços do time para a temporada
e agora aumentaram para seis o
número de atletas que deixaram o
elenco cascavelense desde o início
do ano. Antes deles, Deivão (Portugal), Eder (Kuwait), Madson (Chopinzinho) e Issamu (São Miguel do
Iguaçu) haviam deixado o elenco
– esses dois últimos eram remanescentes do ano passado.
Para suprir as baixas, a diretoria cascavelense foi ao mercado
e este mês apresentou os alas
Bichinho e Claudinho. O primeiro,
vindo do Kuwait, estreou no fim de

semana, na vitória em Matelândia pela Série Ouro. Já o outro,
vindo da Ucrânia, ainda não teve
a documentação regularizada e
segue como dúvida para este
fim de semana. A chegada de
novos nomes não está descartada para encorpar novamente o
elenco de jogadores.
Contra a Intelli, Carlão e Wilsinho, que não enfrentaram o
Matelândia, devem voltar ao time.
Assim, apenas Adeirton e Murillo
seguem em recuperação no departamento médico.

FÁBIO DONEGÁ

Polos de treinamento do basquete masculino

Na edição de ontem do jornal Hoje News, na matéria “Festival Bola na Cesta e 1ª Copa
de Basquete”, publicada nesta página (14), faltou a informação dos locais polos de treinamento da Abasmavel (Associação do Basquete Masculino de Cascavel). Segue:
Colégio Costa e Silva - segundas e quartas, das 17h30 às 18h30
Colégio Marcos Schuster - segundas e quartas, das 17h35 às 18h35
Centro Esportivo Ciro Nardi – terças e quintas, das 14h às 15h15
Colégio Eleodoro Ébano Pereira – terças e quintas, das 17h30 às 18h40
Colégio Profª. Júlia Wanderley – sextas, das 17h35 às 18h45
Escola Municipal Profª. Maria dos Prazeres – quintas, das 17h20 às 18h30

A fase municipal dos Jogos Escolares
Bom de Bola 2019 chega à sua fase
decisiva a partir desta quinta-feira, com os
jogos das quartas de final e semifinal. A
programação será toda desenvolvida no
Ninho da Cobra. Às 8h30, Marilis e
Marista fazem um confronto que poderia
decidir o título, mas que será válido pelas
quartas de final da categoria A (15 a
17 anos). Em seguida, às 9h45, Marilis
e Santa Maria duelam pela semifinal da
categoria B (12 a 14 anos). Ainda pela
manhã, às 22h, Ideal e Costa e Silva
fazem outro jogo das quartas do A. À
tarde, a programação serão aberta às
13h30, com Wilson Joffre x Marista,
na outra semifinal da categoria B. E,
seguida, serão definidos os demais semifinalistas da A. Eles sairão dos duelos Wilson Joffre x Marcos Schuster (14h45)
e Victório Ambrozino x CEEP (16h).

Amadorzão

Um encontro às 18h30 na segunda-feira (19) marcará o início das
conversas para a formatação do
regulamento do Campeonato
Municipal de Futebol Amador 2019.
Será no refeitório do Centro Esportivo Ciro Nardi. O encontro é para
dirigentes esportivos que tenham
interesse em montar equipes para
participar da competição.
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Olímpico a toda prova

DIVULGAÇÃO

Praça desportiva que nos últimos anos tirou a tranquilidade de
gestores municipais e dirigentes
espor tivos, o Estádio Olímpico
Regional Arnaldo Busato está,
enfim, desde o último dia 17 de
julho, pronto para ser colocado à
prova. O local, que desde 2017 era
mantido aberto graças a um acordo
(TAC, Termo de Ajuste de Conduta)
entre Município, Corpo de Bombeiros e Ministério Público Estadual,
está adequado às normas de acessibilidade que o fizeram ser dúvida
para as equipes cascavelenses no
Paranaense de Futebol.
“As obras ficaram prontas exatamente no dia do vencimento do
TAC, que tinha um período cur to
de validade. Era de seis meses,
mas como o campeonato consumiu três meses e não podíamos
mexer enquanto estávamos com

dois times na Primeira Divisão do
Estadual, ficou menor o prazo para
nós”, explica o secretário municipal de Cultura e Esportes, Ricardo
Burgarelli.
O secretário conta que precisou
buscar alternativas para concluir
o projeto. “Mantivemos as rampas de acessibilidade especial e
fizemos a acessibilidade convencional para todas as pessoas que
lá frequentam por escadas devidamente aprovadas pelos Bombeiros,
e isso gerou grande economicidade,
de cerca de R$ 280 mil. Estavam
previstos dois lances de rampas
somente, e eu busquei alternativas
ao projeto original, que iria custar
R$ 353 mil, e consegui aprovar [o
novo projeto] com os Bombeiros,
justamente visando economicidade
e velocidade para executar a obra,
que custou menos de R$ 80 mil”.

Totalmente liberado?

Com a capacidade total atualizada para 26.340 pessoas, o Estádio Olímpico
de Cascavel pode receber no máximo 10 mil pessoas, mas isso não é restrição de
nenhum órgão fiscalizador. “Não estamos mais operando sobre TAC. Está tudo aprovado no estádio, com restrições quanto à capacidade de local por causa da fa lta de
videomonitoramento (atendendo ao Estatuto do Torcedor). Para capacidade acima
de 10 mil pessoas é preciso contar com videomonitoramento. O Olímpico não tem e
não temos planos de investir nisso, porque se trata de uma capacidade muito específica. Jogos com mais de 10 mil pessoas são aqueles que não são promovidos pelo
Município, e sim por empresas terceiras, como jogos do Campeonato Brasileiro, por
exemplo, e isso (videomonitoramento) a empresa terceira faz a contratação pontualmente”, explica o secretário municipal de Cultura e Esportes, Ricardo Burgarelli.

Minuta de concessão
já está encaminhada
As obras de acessibilidade que restavam ser feitas no Estádio Olímpico
eram um dos empecilhos na busca por
interessados na concessão do local.
Agora, como isso não é mais uma
barreira para o espaço ser oferecido à
iniciativa privada, o edital de concessão deverá ser lançado em breve pelo
Município. “Já encaminhei a minuta
para o prefeito e o texto está em
análise. A dificuldade de encontrar
concessionários, empresas interessadas, é porque o imóvel é grande, com
manutenção igualmente grande. E
nós exigimos no termo de concessão
que qualquer time do município que
esteja na Divisão A tenha o direito a
alugar o espaço. Isso não pode ser
negado e gera um pouco de obstáculo. Mas estamos dando sequência,
aguardando para ver se realmente
será proposta a concessão. Existe
uma lei autorizando, então estamos
avaliando, discutindo com o setor
interessado, de marketing esportivo, e
por enquanto não há grandes interessados, até porque ainda não abrimos
esse edital. Para elaborar um termo
de concessão eficiente é preciso conversar com todas as pessoas da área e
temos feito isso. Tanto que já elaboramos uma minuta. Só não sei quando
será publicada, porque depende de
alguns ajustes”, explica Burgarelli.
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Supercopa é do Liverpool

O Liverpool é campeão da
Supercopa da Europa pela quarta
vez em sua história. A equipe venceu o Chelsea nos pênaltis por 5 a
4, ontem, após empate por 2 a 2
em Istambul, na Turquia, e ergueu
a taça diante do rival inglês.
O time azul abriu o placar aos
35min jogados com Giroud. O senegalês Sadio Mané (foto) empatou
aos 2min do segundo tempo e
virou aos 4min da primeira etapa
da prorrogação; e Jorginho, de
pênalti, empatou o jogo cinco minutos depois, de pênalti.
Pela primeira vez, a final contou
com arbitragem feminina: a escolhida foi a francesa Stéphanie Frappart, que apitou a final da Copa
do Mundo Feminina 2019. Assim
como ela, as auxiliares Manuela
Nicolosi e Michelle O’Neill tiveram
atuação segura e anularam corretamente dois gols do Chelsea.
O Liverpool disputou a final
por ter vencido a Liga dos Campeões na temporada passada, e
o Chelsea obteve sua credencial
para a Supercopa com a conquista da Liga Europa.
Na disputa por pênaltis, Roberto
Firmino, Fabinho, Origi, Alexander-Arnold e Mohamed Salah converteram para o Liverpool e Jorginho,

UEFA
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Final antecipada na Co
Um dia depois do encerramento da fase de oitavas de final da 50ª
Copa São Paulo de Futebol Júnior,
apenas as oito melhores equipes
da competição seguem na disputa, das 128 que iniciaram o torneio.
Nesta quinta-feira, quatro delas vão
a campo para definir os primeiros
semifinalistas.
Destaque para o duelo entre São
Paulo e Cruzeiro, dois dos favoritos ao
título, que se enfrentam às 21h30 em
Araraquara, na Arena das Fontes. An-

tes, as surpresas Figueirense e Guarani jogam em São Carlos, às 19h15.
Para o embate das bases dos
gigantes do futebol brasileiro, Tricolor e Raposa chegam com campanhas parecidas. Ambos avançaram da primeira fase com sete pontos: o São Paulo venceu Holanda
(7 a 0) e Serra (3 a 0), e empatou
com a Ferroviária (2 a 2), enquanto
o Cruzeiro venceu Babaçu (3 a 0) e
Marília (2 a 0), e empatou com a
Linense (1 a 1). Depois, os paulis-
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Sul-Americano Sub-20
começa nesta quinta-feira
O Campeonato Sul-Americano
de Futebol Masculino Sub-20 2019,
que será realizado em três cidades
chilenas, terá início nesta quintafeira com dois jogos pelo Grupo A, o
da seleção brasileira, que folgará na
primeira rodada e fará sua estreia
apenas no sábado.
Maior campeão do torneio, com
11 títulos, o último deles obtido em
2011, o Brasil vem de um fracasso
no Sul-Americano da categoria. Em
2017, mesmo com atletas como
Lucas Paquetá, Richarlison e David
Neres em campo, a equipe até chegou ao hexagonal final, mas ficou com
a modesta quinta posição e sequer
se classificou para o Mundial.
Desta vez, sob o comando de Carlos Amadeu, que levou o País ao terceiro lugar do Mundial Sub-17 há um
ano e meio, a seleção terá como destaque o atacante Rodrygo, do Santos.
Vinícius Júnior, um dos jogadores com
menos de 20 anos mais badalados

Barkley, Mount e Emerson para
o Chelsea, mas Tammy Abraham
parou no goleiro Adrián.
PLACAR DE ONTEM
COPA DO BRASIL
Grêmio ?x? Athletico-PR

da atualidade, e Paulinho, ex-Vasco,
não foram liberados por Real Madrid
e Bayer Leverkusen, respectivamente, e estão fora.
O Brasil entrará em campo no
sábado contra a Colômbia no Estádio El Teniente, na cidade de Rancagua, sede de todas as par tidas
pelo Grupo A. Antes disso, nesta
quinta, às 18h10 (de Brasília), os
colombianos farão o jogo de abertura contra a Venezuela. Logo depois, às 20h30, o anfitrião Chile
medirá forças com a Bolívia.

SELETIVA

O Sul-Americano Sub-20 distribui
uma das quatro vagas no Mundial
da Polônia, em maio deste ano, e
um dos três lugares nos Jogos PanAmericanos, que serão realizados
em Lima neste ano.

JOGAM HOJE
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COPA SÃO PAULO
SUL-AMERICANA
Guarani x
Figueirense
Cruzeiro
21h30
Colónx São
x Paulo
Zulia
COPA DO NORDESTE
21h
Confiança x
Salgueiro
SÉRIE
B Correa
21h
Ceará
x
Sampaio
SUL-AMERICANO SUB-20
18h10
Venezuela x
Colômbia
21h30 Figueirense
x Ponte Preta
20h30
Chile x
Bolívia
COPA
DO REIC
SÉRIE
16h30
Real Sociedad x
Betis
17h30
Espanyol x
Villarreal
20h
Luverdense
x Paysandu
18h30
Barcelona x
Levante
19h15
21h30
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