Prefeitura tem aval do
TJ para negociar com
os grandes devedores
DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de Cascavel assinou convênio com o TJ-PR ontem para negociar com os
maiores devedores de impostos municipais. São pelo menos 18 mil carnês parados na
Justiça ou em dívida ativa que podem ir para a
mesa de negociação. Apenas os 100 maiores
devedores têm R$ 700 milhões para acertar
l Pág. 3
com os cofres municipais.
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Inusitado

Um carro foi consumido pelas chamas dentro do estacionamento de uma
empresa no Centro de Cascavel, no prédio de uma empresa de tecnologia na
Rua Recife. Vizinhos perceberam a densa fumaça e chamaram os Bombeiros.
A área precisou ser isolada até que se identificasse a origem da fumaça. Havia
risco de o fogo se espalhar pelo local. O Ford Fusion ficou destruído e um Gol
que estava perto ficou danificado. Não se sabe a causa do fogo.
PÁGINA
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Cascavel pode ter
programa-piloto de
combate à depressão
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Polícia prende casal em
Cascavel que executava
ordens de quadrilha
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Gosta de futebol? O
Amadorzão já está
com inscrições abertas
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Opinião
Mídia regional

“Eu não estou
calado. Eu
estou apenas
cuidando do meu quadrado. O presidente está
falando porque tomou
para si a comunicação,
assumiu o protagonismo. É uma estratégia
que ele traçou.”

Pela primeira vez um presidente da República recebe, em evento
exclusivo, representantes da Mídia Regional de Santa Catarina e do Sul
do País, composta por jornais, emissoras de rádio e televisão, além de
suas plataformas digitais. É uma oportunidade única que teremos para
apresentar ao presidente Jair Bolsonaro o que somos e o que fazemos
pelo desenvolvimento social e econômico da região e do Brasil. E quais
são as referências que podemos dar ao País.
Não existe ninguém que entenda melhor a realidade da nossa
gente e suas demandas do que a imprensa regional, que está conectada fortemente com o catarinense, paranaense e gaúcho. Os três
estados são pauta diária em nossos veículos. Levamos a informação
de qualidade e responsável, o serviço de utilidade pública, o entretenimento saudável e sadio. Enfim, a nossa conexão regional é concreta.
Esse é o nosso grande diferencial. Entender as características
peculiares das nossas comunidades, das pessoas, atuando como uma
ponte para construir um verdadeiro diálogo com a sociedade, pautado
na informação e no compromisso com os fatos, com a verdade. A credibilidade, o relacionamento e a presença diária são nossos maiores
ativos, que estão à disposição das lideranças comunitárias, políticas e
empresariais que tenham entendido a mensagem de mudança. Temos
a capacidade de entender e explicar esse novo momento do País à
sociedade, pois sabemos nos comunicar com a nossa gente.
Esse canal é construído diariamente por empresários dos veículos
de comunicação que vivenciam de perto as transformações das nossas
realidades regionais. Essa relação possibilita que os setores políticos e
empresariais tenham um canal permanente e confiável de comunicação
ligado diretamente ao cidadão. Com atitude propositiva, no sentido de
participar ativamente das conquistas regionais e nacionais.
Outra característica da Mídia Regional é se posicionar em relação
ao que entendemos ser bom para o Brasil, como a defesa ardorosa
da reforma da Previdência. Agora, também estamos nos posicionando
contra o aumento do Fundo Eleitoral. Um descalabro mediante à realidade financeira do governo federal e das necessidades imediatas
dos brasileiros.
Enfim, a Mídia Regional está a serviço do país, porque apresenta
um conceito moderno de comunicação e de participação coletiva na
vida nacional. Juntos, sempre seremos mais fortes. Em favor da Nação.

Vice-presidente
Hamilton Mourão,
em entrevista
ao Estadão, diz
que se afastou
dos holofotes após ter sido
acusado de tentar ofuscar o
presidente Jair Bolsonaro.
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Prefeitura vai negociar
com grandes devedores
Uma parceria inédita no
Paraná proposta pelo TJ
(Tribunal de Justiça) com a
Prefeitura de Cascavel visa
a mediações conciliatórias
de dívidas ajuizadas e/ou
inscritas na dívida ativa.
Estimativas preliminares
apontam mais de 18 mil
casos. Os valores exatos
ainda serão apurados, no
entanto, apenas os 100
maiores devedores devem
R$ 700 milhões à prefeitura
provenientes de impostos.
Ontem houve a assinatura
do convênio e agora a Procuradoria-Geral e a Secretaria
de Finanças vão elaborar o
projeto de lei com os descontos de juros e multas
moratórias aos devedores
para abrir a negociação.
Devido à expectativa
de renúncia fiscal, o projeto terá de ser apreciado
pela Câmara de Vereadores.
“Essa proposta de conciliação vai trazer mais celeridade
para receber esse passivo
enorme ajuizado. Há uma
dificuldade de receber esses
valores em função de termos
apenas uma Vara da Fazenda
Pública em Cascavel, onde
tramitam todas essas execuções fiscais. Além disso,
também implantaremos
uma cultura de conciliação”,
afirma o procurador-geral
Luciano Braga Côrtes.
A prefeitura usará o
Núcleo de Conciliação do

Fór um para discutir os
valores com os devedores. Ser vidores do Município vão acompanhar e os
advogados dos devedores
também poderão estar
presentes. Estão previstos
inclusive mutirões para que
o Judiciário se desloque até
os bairros. Os devedores
serão notificados sobre a
dívida ativa e as vantagens
da negociação. “O devedor
que acha o valor injusto
tem a chance de negociar.
Levamos a ação para uma
sala de conciliação, onde
o juiz poderá intermediar”,
explica o prefeito Leonaldo
Paranhos (PSC).
Diante da queda da
arrecadação dos cofres
públicos, a medida também é uma estratégia para
melhorar a receita, visto
que a prefeitura está no
limite prudencial - gasta
51,7% do orçamento com
folha de pagamento.
Segundo Paranhos,
os valores dos descontos
serão analisados. “Dinheiro
não recebido é um grande
prejuízo. Não podemos
mexer na essência dos tributos, mas nos juros e nas
multas... é como o Refic
[que tem descontos de até
90%], mas uma lei permanente para os grandes devedores”, afirma Paranhos.
n Reportagem: Josimar Bagatoli

Loteadoras: um dos focos

As loteadoras de terrenos estão entre os focos da ação para
quitar dívidas de IPTU. De acordo com a Procuradoria-Geral
do Município, terrenos foram comercializados, mas na prefeitura constam apenas as matrículas das loteadoras e não dos
compradores. Com isso, a dívida fica vinculada às empresas
vendedoras e não aos verdadeiros devedores, e ninguém paga
a conta. “Faremos mutirões para identificar esses compradores para que eles respondam pelas dívidas fiscais relativas ao
imóvel. É um processo longo e demorado”, adianta o procurador Luciano Braga Côrtes.
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Misael e a extorsão

Alvo de denúncia protocolada na Câmara (veja na página
5), Misael Júnior (PSC) revelou ontem que há 35 dias
sofreu uma tentativa de extorsão. Recebeu no gabinete um
homem que informou ter recebido proposta de apresentar
a denúncia sobre a suposta irregularidade de envolvimento
do parlamentar na empresa da família que possui contratos
com o Paço. A oferta recebida pelo desconhecido por um
“grupo” foi de até R$ 6 mil, segundo Misael, para prejudicar
seu mandato. Misael sugere que opositores estariam por
trás da tal denúncia e agora quer saber o envolvimento do
homem que lhe pediu dinheiro para não registrar o caso na
Câmara com a denunciante.

Gabinete
grampeado

Depois da denúncia
protocolada na Câmara, o
vereador Misael confirmou
que tem uma carta na
manga. Ele gravou a
conversa com o homem
que lhe procurou alertando
que faria a denúncia. São
oito minutos e meio de
gravação, não divulgada
pelo parlamentar. Mas
quem frequenta o gabinete
ficou de cabelos arrepiados:
também foi grampeado?
O vereador diz que essa
não é uma prática adotada
por ele. “Comecei a gravar
depois de 15 minutos de
conversa, quando vi que
era um instrumento de
defesa, a ser usado agora”.

Bolsonaro apoiado
Os defensores das
políticas implantadas pelo
presidente Jair Bolsonaro
(PSL) prometem ir às
ruas neste domingo, a
partir das 15h. Eles se
mobilizam pelas redes

sociais para colocar Cascavel
entre as cidades que farão
a manifestação nacional.
Eles querem a cobrança de
impeachment dos ministros
do Supremo Tribunal Federal
e apoio à Operação Lava
Jato. A concentração será
em frente à Catedral Nossa
Senhora Aparecida.

Adesão política

Diante da situação política
do País, partidos menores
e que enfrentaram grande
resistência na última
eleição nacional/estadual
já vislumbram um cenário
difícil para ocupar espaços
de representatividade.
Paulo Porto (PCdoB) vem
articulando discussões
propondo justamente a
união de quem pensa da
mesma maneira e tem os
mesmos propósitos, por isso,
defende uma ampla frente
popular com sindicatos
e associações. “Teremos
grandes desafios que
precisaremos enfrentar
em 2020”.

Mais tempo

Com as alterações do novo projeto encaminhado pelo
Paço para regulamentar o transporte de passageiros por
aplicativos, a Comissão de Justiça e Redação pediu mais
prazo à Mesa Diretora. O texto é polêmico e enfrenta
resistência. O vereador Rafael Brugnerotto (PSB) foi quem
solicitou mais tempo para verificar todos os pontos da
matéria que já está desde julho na Casa.
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Mesa se manifestará hoje
sobre denúncia contra Misael
O vereador Misael Júnior (PSC)
é alvo de uma denúncia de suposta
infração ético-disciplinar devido ao
parentesco com proprietários de
uma empresa que possui contratos com a Prefeitura de Cascavel.
O caso já chegou à Mesa Diretora,
que encaminhou os documentos
protocolados pela denunciante Paola
Monique Inácio da Silva Santos à
Procuradoria Jurídica da Casa para
apreciar a admissibilidade. Hoje, às
9h, o presidente da Câmara, Alécio
Espínola, apresentará a decisão, se
acata ou se rejeita a denúncia.
A denunciante pede a perda do
mandato do parlamentar. Segundo
ela, Misael seria sócio oculto,
herdeiro, diretor e/ou proprietário da empresa que participa e já

participou de licitação da Prefeitura
de Cascavel. A empresa é a Distrivel Distribuidora de Alimentos
Ltda, que mantém contratos com
a Secretaria de Educação e com
a Secretaria de Saúde para fornecimento de produtos de limpeza e
alimentos para as escolas.
No quadro societário estão o
pai do vereador, Misael Pereira de
Almeida, e o irmão Marcus Fellype
Pereira de Almeida.
A acusação é considerada “descabida” por Misael: “É um absurdo
jurídico e político. A legislação não
diz que é ilegal a empresa participar de licitação mesmo que exista
um político na família”, argumenta
o vereador, que diz ter sido vítima
de extorsão. “Em 15 de julho

recebi um rapaz em meu gabinete
pedindo dinheiro para não fazer a
denúncia. Nunca estive no quadro
societário da empresa da minha
família, que existe muito antes
de eu me tornar vereador. Meu
pai tem um mercado, que fica no
Bairro Cataratas”.
A denunciante aponta inclusive uma ligação entre o prefeito
Leonaldo Paranhos e o vereador,
sugerindo facilitações nos certames. Como provas, ela usa fotografias nas quais Misael está na
empresa da família. “Todo esse
material está em meu Facebook,
não há qualquer irregularidade”,
assegura Misael.

n Reportagem: Josimar Bagatoli
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Conselho Tutelar:
campanha está liberada
A campanha pública para as
eleições dos novos conselheiros
tutelares já está na rua. Em Cascavel, pela primeira vez, as votações
serão com urnas eletrônicas.
Após prova escrita e avaliação
psicológica, restaram 99 candidatos para a disputa das 15 vagas
de titulares. Além dos titulares, os
outros 15 candidatos mais votados
ficam como suplentes. “O suplente
pode ser convocado para substituição temporária do titular em caso
de licenças por mais de 15 dias. Se
o titular desistir, o suplente assume
a titularidade”, explica a presidente
do CMDCA (Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente), Marilia
Maria Montiel Coutinho.
Cascavel tem três conselhos
tutelares, com cinco vagas cada

Obra parada

um. Existe a possibilidade da criação de um quar to conselho, e,
nesse caso, os cinco primeiros
suplentes serão chamados para
assumir a titularidade.
O mandato é de 2020 até 2023.
O salário é de R$ 5.455,80 por 40
horas semanais de trabalho.
PASSE o leitor
de QR Code do
seu celular para
conferir a lista dos
candidatos

Votação popular

A exemplo da última campanha,
toda a população é convidada a
votar, mas o voto não é obrigatório. As votações serão no dia 6 de
outubro. Para votar, é preciso ter
mais de 16 anos e inscrito regularmente como eleitor em Cascavel.
No dia da votação, deve apresentar um documento oficial com foto
e o título de eleitor.
Cada eleitor poderá votar apenas
em um candidato.
O resultado sairá no mesmo dia.

n Reportagem: Milena Lemes

Onde votar

De acordo com MP-PR (Ministério Público do Paraná), será fornecida uma urna
eletrônica para cada 5 mil eleitores. Em Cascavel, serão seis locais de votação:
Escola Municipal Ademir Correa, Caic I, Ceep Pedro Boareto Neto, Colégio Eleodoro Ébano Pereira, Colégio Marilis Faria Pirotelli e Unioeste.

DIVULGAÇÃO

A Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara de Vereadores vistoriou
ontem (21) as obras na USF (Unidade de Saúde da Família) do Bairro Brazmadeira, em Cascavel. O objetivo era verificar uma denúncia recebida pelo vereador
Roberto Parra (MDB) de que a obra no local estaria parada.Na ação, Parra e os
vereadores Josué de Souza (PTC) e Jorge Bocasanta (Pros), presidente e membro
da Comissão, constataram que apenas duas pessoas estavam no local retirando uma
janela. Agora, a comissão vai requerer da prefeitura o cronograma da obra para
acompanhar mais de perto o cumprimento das etapas e a qualidade do serviço.

Cascavel terá evento
sobre Cuidados Paliativos

Cascavel sediará o 1º Simpósio de Cuidados
Paliativos do Oeste do Paraná, promovido
pelo HU (Hospital Universitário), pela Liga
Acadêmica de Cuidados Paliativos da Unioeste
(Pallium) e pela Liga Acadêmica da FAG (LACP).
O objetivo do evento é a contribuição com a
prática profissional voltada a essa área.
O evento será nos dias 13 e 14 de setembro
no auditório da FAG e abordará os princípios
básicos de cuidados paliativos, qualidade de
atendimento, humanização e espiritualidade.
Para as palestras, os convidados são o professor Henrique Ramos Grigio, médico paliativista
e coordenador do Serviço de Paliação do
Hospital Samaritano (SP), a enfermeira Inês
Gimenes Rodrigues e a psicóloga Tatiana Brum
(equipe de cuidados paliativos do Hospital
do Câncer de Londrina). Público-alvo: profissionais, residentes e graduandos das áreas
de saúde (medicina, enfermagem, psicologia,
farmácia etc), profissionais e graduandos de
outras áreas e demais interessados.
Mais informações: www.sympla.com.br.
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Secretário quer programa
de combate à depressão
A sociedade tem demonstrado
crescente dificuldade para lidar com
o sofrimento, preferindo anestesiar a
dor. Somente enfrentando algum tipo
de problema com droga já são pelo
menos 35 milhões de pessoas no
mundo. Remédios, automutilação e
até mesmo a opção por acabar com
a própria vida estão entre os caminhos encontrados por uma grande
parcela de pessoas para amenizar
o martírio, que é também questão
de saúde pública. Essas questões
nortearam a discussão ontem (21),
no auditório da Unipar em Cascavel.
O evento reuniu cerca de 500 profissionais das áreas da saúde, educação, assistência social e de política
sobre drogas e proteção à comunidade, além da rede privada, que refletiram novas formas de trabalho e busca
de novos subsídios para olhar para o
público com o qual atuam, podendo
oferecer novas possibilidades para
uma vida melhor ou menos dolorosa.
“Gosto de números, de índices, de
estatísticas, e fiquei feliz ao constatar
que no primeiro quadrimestre de 2019
foi registrado em Cascavel redução de
38% no número de internamentos psiquiátricos, índice que revela não apenas a quantidade, mas a qualidade
do serviço intersetorial que é prestado na cidade. Por outro lado, ontem
[terça-feira], num período de apenas
quatro horas, notei que ainda estamos
muito vulneráveis e precisamos avançar, e esses encontros vêm fortalecer

SECOM

nossos profissionais de saúde e servidores que atuam com seres humanos
para nos ajudar a promover uma saúde
mental melhor na rede”, disse o secretário de Saúde, Thiago Stefanello, ao
relatar a perda de um amigo por suicídio e pelo menos três situações que o
Consamu registrou na terça-feira (20)
e que retratam a atual realidade que
os profissionais precisam enfrentar.
CASOS ALARMANTES
O secretário Thiago Stefanello
contou que em apenas quatro horas
o diretor do Consamu lhe informou
cinco casos alarmantes de surtos
psicóticos, dentre eles um adolescente de 14 anos tentando suicídio;
um jovem de 22 anos que ingeriu
dose exagerada de medicamentos
com a mesma intenção, e um adulto
de 39 anos encontrado numa lata de
lixo. “Situações tristes e lamentáveis
que demandam fortalecimento dos
profissionais e da rede”.

1.475 tentativas de suicídio

No período 2015 a 2019, a Vigilância Epidemiológica de Cascavel notificou 1.558
casos de violência autoprovocada: tentativa de suicídio, automutilação, autoenvenenamento. Desses, 1.475 são tentativas de suicídio e 81 casos de automutilação,
conforme apresentado no encontro Saúde Mental: Discussão na Atualidade. “Não
é mais problema só de saúde, mas da sociedade”, disse a psicóloga Fabiana Costa,
que atua no Caps-Ad, e que abordou a temática Dependência Química na mesa-redonda, ao lado do psiquiatra Eduardo Giacomini, que atua no Casm (temática
suicídio) e de Cristiano de Souza, que atua no Caps-Ad (tema automutilação).

DESAFIO
Diante dessa situação, Stefanello
lançou o desafio de criar em Cascavel um programa-piloto de combate
à depressão para que seja apresentado no próximo mês, quando se realiza o Setembro Amarelo, dedicado à
prevenção do suicídio: “Vamos amadurecer a ideia, já nos reunir com a
equipe na próxima semana e, quem
sabe, possamos ser modelo para o
Paraná e para o Brasil no tratamento
dessa doença tão devastadora,
lembrando que o encontro de hoje
[ontem] já é uma forma de preparação ao Setembro Amarelo”.

Rede fortalecida

Segundo o secretário Thiago Stefanello, apesar dos gargalos e dos
desafios que se tem pela frente, a
redução no número de internamentos psiquiátricos já é um avanço
para a Saúde Mental de Cascavel,
uma vez que mostra a força da
atenção primária no acolhimento
dos pacientes e o matriciamento
que vem sendo realizado com as
demais secretarias envolvidas, como
a Assistência Social e a Secretaria de
Políticas Sobre Drogas e Atenção à
Comunidade, bem como a quantidade de serviços ofertados como o
Caps-Ad, Caps III, Caps I, o Casm, a
Residência Terapêutica, o SIM-PR, o
Consultório na Rua, ou seja, “o trabalho conjunto mostra que se pode
fazer muito pela saúde mental”.
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N
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às pressas para o hospital. Fauze pede que Jamil
avise a Rania sobre o estado de Dalila. Missade
dispensa Elias, e diz que não pretente reatar seu
casamento com ele. Rania sofre ao ver a neta em
coma. Laila sugere que Jamil avise a Fairouz sobre
Dalila. Robson garante a Almeidinha que não matou
Paul. Benjamin se anima com a ligação que recebe
de Letícia. Norberto descobre o golpe de Valéria e
vai atrás dos parentes Camila para saber o paradeiro da dupla. Fairouz chega ao Brasil e provoca
alterações no estado de Dalila.
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recusa a ficar na fábrica trabalhando. Eusébio conforta
Maria. Fabiana arma para que Vivi flagre Otávio com
Sabrina. Rael chantageia Jô.
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AS AVENTURAS DE POLIANA
Nadine chama Marcelo para dançar, e o casal
aparece no fundo da foto de Sophie e Iure. Luisa
descobre e fica enciumada. Mosquito e Rato
conseguem invadir o Campo de Férias. Brenda
encontra Mosquito, que diz estar do Campo como
monitor, e conta para Jeff que desconfia da história.
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Áries

Gêmeos

Câncer

Leão

Virgem
Libra
Peixes

Aquário Capricórnio Sagitário Escorpião

Uma imensa satisfação é iminente. Você vai
encontrar um apoio positivo para finalizar seus
projetos. A atmosfera em torno de você está muito
animada, há um risco de diminuir sua energia.
Procure ambientes calmos e ouça o seu corpo.
Você precisa reconsiderar a sua maneira de se
aproximar das outras pessoas para conseguir
o que deseja. Seja diplomático. Certifique-se
de ir com calma quanto as suas emoções, mas
esteja aberto a outras pessoas.
Movimentos planetários reacenderão seu próprio otimismo e o das pessoas ao seu redor.
Você está em boa forma, mantenha o esforço
que você fez com a sua dieta e as coisas vão
ficar ainda melhor.
Você está pronto para perdoar e esquecer o
passado, faça isso sem arrependimentos! Sua
disposição meditativa está pedindo que você,
com razão, tire um tempo para relaxar enquanto
persegue os seus pensamentos mais profundos.
Um problema será resolvido sem esforço. Essa
facilidade lhe dará asas. Algumas emoções
subirão novamente à superfície e você consequentemente terá dificuldade para controlar
seus nervos quando fala.
Você terá que mostrar perseverança e diminuir o seu ritmo para ser capaz de se libertar
de restrições. Você vai vencer, não duvide.
Meditar seria uma boa maneira de recarregar
suas baterias.
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Sua visão a longo prazo está se tornando mais clara
e você tem as coisas que o irritam em melhor perspectiva. Você controla melhor as suas emoções e
vai ganhar em energia. Você vai se sentir em melhor
forma agora que está cuidando de suas reservas.

Fruto rico em potássio e vitamina C
Local de descanso
dos tuaregues
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Este dia vai deixar você tonto! Não trabalhe
tanto em pequenas coisas. A Terra está recarregando você com energia positiva. Faça uma
pausa em sua rotina diária para evitar ficar
estressado.

Paul
Molusco Cézanne,
tido como
afrodisíaco pintor
francês
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Você está se sentindo mais sociável e aberto às
ideias de outras pessoas. No entanto, não imponha
as suas ideias sobre os outros. Sua melhor maneira
de recarregar as baterias fisicamente e mentalmente
seria fazer uma pausa e ouvir música.
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Você estará menos emocional do que o habitual.
Isso faz com que você seja muito eficaz em resolver determinadas situações. Você deveria tomar
precauções contra o frio e o vento. O ar não será
um elemento amigável para você hoje.

www.coquetel.com.br
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A união faz a força e você vai descobrir isso. É
hora de buscar apoio confiável. Deixe de lado
formas negativas de pensamento. Isso lhe permitirá recarregar as baterias e se concentrar no
que você realmente gosta em geral.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

3/ada — mio. 4/kiwi — unit. 5/stand. 10/oscar wilde.

Você é uma pessoa otimista e afetuosa. No
entanto, você está no caminho certo somente
no aspecto da realização pessoal. Cuide da
sua dieta e seria uma boa ideia ter uma atividade artística.

Touro

horóscopo
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OPERAÇÃO ADSUMUS

Casal comandava
quadrilha da cadeia

Um casal de Cascavel preso
na manhã de ontem na Operação
Adsumus, que desmantelou uma
organização criminosa envolvida
em homicídios de policiais e tráfico de drogas e armas, era quem
repassava as ordens dos chefes
da organização, que estão presos,
aos demais membros da quadrilha.

Mandados

Foram cumpridos 19 mandados de
prisão durante a operação: um casal
em Cascavel, uma mulher em Guarapuava, duas mulheres e três homens
em Quedas do Iguaçu e um homem
em Mogi das Cruzes (SP). Outros dez
mandados de prisão foram cumpridos
contra integrantes da organização
criminosa que já estavam detidos em
unidades prisionais de Curitiba, Guarapuava e Quedas do Iguaçu, porém
continuavam a participar ativamente
dos crimes da quadrilha.
Mais de 90 policiais civis participaram da operação, incluindo equipes
táticas de elite da PCPR, atuando em
solo e no ar a bordo do helicóptero
da corporação. Cães farejadores
auxiliaram na busca de drogas, armas
e munições. Em uma das residências
explosivos foram necessários para
abrir passagem para que os policiais
pudessem acessar o local.
A operação foi denominada Adsumus,
palavra com origem no latim que significa “estamos presentes”, demonstrando que a PCPR está atenta aos
acontecimentos e atua cumprindo sua
missão de combater a criminalidade.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

02
20
02
03
25

“A quadrilha tinha uma organização
sólida. Um nível hierárquico, inclusive um gerente responsável por
controlar a revenda e a distribuição
das armas e das drogas. De dentro
da prisão, os chefes repassavam
as ordens a essas pessoas de
Cascavel e elas determinavam o
cumprimento”, explica o delegado
responsável pela Operação, Alex
Sandro Marcos.
A base da quadrilha era a
cidade de Quedas do Iguaçu, mas,
de acordo com o delegado, com a
expansão dos negócios e para facilitar a logística do tráfico, membros
migraram para outras cidades.

n Reportagem: Cláudia Neis
Foto: Polícia Civil

EM UMA das casas foi necessário uso de explosivos para abrir acesso aos policiais ao local

A quadrilha

De acordo com a investigação, a quadrilha já praticava crimes desde
1999 e vem sendo comandada pelos irmãos Prado. Atualmente, os
chefes da organização são os irmãos Jocemara e Cleber Prado, que,
mesmo presos - ele em Guarapuava e ela no Complexo Médico Penal,
em Curitiba - continuavam comandando as ações criminosas.
Os homicídios relacionados ao grupo são de pessoas que pudessem atrapalhar o trabalho da quadrilha. Entre eles está a morte do
secretário de Obras de Quedas, Jair de Andrade, em novembro de
2017, além de um policial civil morto por um dos irmãos Prado em
Foz do Iguaçu em 1999 e um policial militar morto em Guarapuava.
A polícia acredita que, com as prisões feitas na Operação, mais
homicídios na região sejam elucidados. “Os detidos já começaram a
ser ouvidos e informações que ainda faltam devem ajudar na solução dos crimes”, afirma o delegado.
As investigações seguem para identificar mais membros do grupo
e para prender os já identificados que são considerados foragidos.
A quadrilha agia também em outros estados. Em novembro de
2017, um membro do grupo foi preso no Rio de Janeiro transportando
um arsenal, com 62 pistolas e um fuzil, e ontem outro membro foi
preso em Mogi das Cruzes, São Paulo. Outros membros já haviam sido
presos anteriormente em Santa Catarina e Foz do Iguaçu.
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Família pede providências;
Saúde nega negligência
O sepultamento de Vanderlei
Xavantes, 43 anos, reuniu amigos,
familiares e colegas de trabalho,
que fizeram uma manifestação utilizando o caminhão com o qual ele
trabalhava na Ceasa, buzinando
durante todo o cor tejo do corpo
do velório até o Cemitério Cristo
Redentor, no Bairro Guarujá. “É
uma forma de chamar a atenção
para o que aconteceu. Os amigos
motoristas queriam fazer um movimento maior, com todos os caminhões, mas a família preferiu que
fosse assim, só com o dele. Depois
vamos pedir na Justiça as providências necessárias”, disse Altamiro
Malaguti, ex-cunhado de Vanderlei.
A família denuncia negligência
médica, pois afirma que Vanderlei
procurou a UPA Veneza na manhã
de segunda-feira muito mal, mas,
após ser diagnosticado com virose,
foi dispensado pelo médico. Horas
depois o estado de saúde dele
piorou e ele voltou à unidade, mas
não resistiu e morreu no local.
O QUE DIZ O MUNICÍPIO
A Secretaria de Cascavel
emitiu nota afirmando que na

AÍLTON SANTOS

COMOÇÃO
e mobilização
marcaram
o enterro de
Vandelei

primeira consulta o paciente não
citou queixa de dor que sugerisse
infarto e que na segunda vez que
procurou a UPA já chegou com os
sinais vitais alterados e foi imediatamente ao suporte de vidas, não
resistindo e morrendo no local.
A secretaria nega negligência
e afirma que foram respeitados

todos os critérios técnicos para
atendimento. Ressalta ainda que
o resultado da necropsia do SVO
(Ser viço de Verificação de Óbitos), extraoficialmente, “sugere
infar to agudo do miocár dio
extenso que, infelizmente, dificilmente seria revertido em qualquer
nível hospitalar”.

Acusado de matar após briga vai a júri

Vai a júri popular hoje no Fórum Estadual de Cascavel Isaias Rodrigues da Costa.
Ele é acusado de matar Michael Ferreira de Souza. O crime aconteceu no dia 20
de julho de 2013 na Rua Arnaldo Estrela, Bairro Brasília, em Cascavel.
De acordo com a denúncia, o motivo do crime foi um desentendimento entre a
vítima e o réu em uma casa de shows. Quando Michael saía do local, o réu foi
atrás e o agrediu com coronhadas, na sequência disparou 13 tiros. Três dos disparos acertaram Michael, que morreu no local. A acusação é de homicídio simples e
o réu está preso na PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel).

14

ESPORTE

HOJE NEWS, 22 DE AGOSTO DE 2019

Festival de GR no CIE
O CIE (Centro de Iniciação ao
Esporte) Alice Martelli será palco
neste sábado, a partir das 15h30,
do Festival de Ginástica Rítmica,
que reunirá aproximadamente
200 crianças de 5 a 14 anos de
idade. Elas apresentarão a familiares e amigos o que aprenderam
nas escolinhas da modalidade
que funcionam no espaço inaugurado em dezembro de 2018. A
entrada é gratuita.
Além de estreantes em competições, as apresentações contarão
com atletas experientes no tablado,
como a pequena Stefhany Beatriz
Popoaztki, de apenas 9 anos. Apesar da pouca idade, ela ostenta
o título de campeã nacional de
2018 na categoria pré-infantil e
no mês passado garantiu vaga na
seleção brasileira que em outubro disputará o Sul-Americano de
Lima, no Peru. No mesmo mês,
tentará o bicampeonato no Brasileiro, em Brasília (DF).
Outro nome forte da GR cascavelense, Júlia Lara, da categoria
infantil, também se apresentará
no Festival este sábado. Ela, que
conquistou recentemente o título
de campeã brasileira Nível 2 (não

federadas) no aparelho maças, no
campeonato realizado no Rio de
Janeiro no mês de junho, conquistou ao lado de Luana Gonçalves
Monteiro e Rafaela Stumpf Zawoski
os três primeiros lugares - campeã,
vice e terceiro, respectivamente na 3ª etapa da Copa Oeste, realizada no último sábado (17), em

Marechal Cândido Rondon.
As jovens, porém experientes
ginastas cascavelenses, comandadas pela técnica Margarete Oliveira,
preparam-se para o Campeonato
Paranaense das categorias Pré-Infantil e Juvenil, que será realizado
de 30 de agosto a 1º de setembro
em São José dos Pinhais.

Paranaense de Futsal de Surdos

ARQUIVO ATLETAS

FC Cascavel

O FC Cascavel anunciou, na última
quinta-feira (15), seu novo gerente
de futebol. Trata-se de Fernando
Leite, de 45 anos. Ex-jogador
profissional durante 15 anos, com
passagens por equipes de São
Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso
e Paraná, além da Suíça e da
Alemanha, ele tem experiência de
11 anos atuando como gerente ou
supervisor de futebol, em clubes
como Nacional de Rolândia, Paraná
Clube, Londrina e Paysandu, com
participação nas divisões de elite
do Paranaense e do Paraense, além
da Série B do Brasileiro, da Copa
Verde e da Copa do Brasil.

Depois do vice-campeonato na etapa de abertura do 6º Campeonato Paranaense de Futsal
de Surdos, realizada em março em São José dos Pinhais, a equipe da Surdovel (Associação de Surdos de Cascavel) conquistou o 3º lugar na 2ª etapa, realizada no fim de
semana em Guarapuava.Com esses resultados, a equipe formada pelos atletas Ronei, Lucas,
Devair, Lucio, Renan, Maicon, Eliton e Ederson, e orientada pelo técnico Rafael, chegará
com moral elevado para a próxima etapa, marcada para os dias 7 e 8 de dezembro, em
Francisco Beltrão, e que definirá duas equipes representantes do Estado na Copa Brasil de
Futsal dos Surdos em 2020. No total, oito equipes disputam o Paranaense. Em Guarapuava, os cascavelenses venceram os times de São José dos Pinhais (2 a 1), Guarapuava
(6 a 0) e Paranaguá (8 a 0) na primeira fase, mas perderam nos pênaltis (2 a 1) a
semifinal para o time de Curitiba, depois de empate (2 a 2) no tempo normal de jogo.
Na disputa pelo bronze, a Surdovel venceu a equipe de Pato Branco por 4 a 3. Curitiba
venceu a etapa, com São José dos Pinhais em segundo.
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Amadorzão 2019 já está
com as inscrições abertas
Competição que foi considerada
um sucesso no ano passado, com
novo formato e atrativos aos participantes, o Campeonato Municipal
de Futebol Amador 2019 está com
as inscrições abertas.
A competição, que está em sua
segunda edição, reuniu dirigentes
da Secretaria de Cultura e Esporte
e de equipes esportivas na última
segunda-feira (19), para tratar de
assuntos relacionados às disputas, como definição das etapas e
do formato a ser adotado este ano.
Foi definido também que no
total serão 32 equipes participantes, sendo 16 na 1ª Divisão e 16
na 2ª Divisão. As 16 vagas na 1ª
Divisão estão reservadas para as
16 melhores equipes da edição de
2018, mas ainda assim precisam
se inscrever para a competição
deste ano. Para a 2ª Divisão podem
se inscrever qualquer equipe interessada. Os elencos devem ser
formados por jogadores nascidos

até 2003, em ambas as divisões.
As inscrições para a 1ª Divisão
devem ser feitas até o dia 30 de
agosto, enquanto as inscrições
para a 2ª Divisão seguem abertas

até o dia 9 de setembro. Elas
devem ser realizadas das 8h às
17h no Complexo Espor tivo Ciro
Nardi. Mais informações podem
ser obtidas pelo fone 3902-1351.
DIVULGAÇÃO

A equipe da Ótica Central, de Cascavel, ficou com o título do 2º Torneio Feminino de Futebol Suíço,
realizado no fim de semana no Distrito de Rio do Salto. Em segundo lugar terminou o time da AABB/
Toledo e em terceiro ficaram as cascavelenses da ACCF Feras. Individualmente, os prêmios foram para
Medianeira, com a artilheira Elisângela e a goleira menos vezada Regiane, ambas da equipe Nós Trupica,
mas não cai. Ao todo, 18 times participaram da competição.
ARQUIVO ATLETAS

Como forma de aprimoramento
dos treinos e de preparação
para o Campeonato Pan-Americano de Karatê Tradicional, que será em outubro na
Cidade do México (MEX),
os atletas da Academia Dojo
do Colégio Marista realizaram
um campeonato interno no
último fim de semana. Na
ocasião, foram discutidas estratégias de ações para angariar
recursos para os classificados
conseguirem ir ao Pan. Nos
próximos dias deverá começar
a venda de ingressos de almoços e jantares da academia.
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O Ceará solicitou ao STJD a anulação da partida contra o São Paulo, disputada no Morumbi no último
domingo e vencida pelos paulistas por 1 a 0. O motivo alegado pelo clube nordestino é um “erro claro de
avaliação das regras” por parte da arbitragem. O lance que gera a reclamação do Ceará envolveu o goleiro
Tiago Volpi, do São Paulo, e o atacante Felippe Cardoso. Já no segundo tempo, com o Tricolor vencendo por
1 a 0, Felippe ficou frente a frente com Volpi, tocou a bola em direção ao gol e foi atingido pelo goleiro.

Corinthians x Flu

Não é só a Copa Libertadores
que está na fase decisiva com
confrontos de muita rivalidade. Na
Copa Sul-Americana um duelo entre
equipes de bastante tradição opõe
dois times brasileiros nesta quinta-feira (22). Corinthians e Fluminense abrem as quartas de final às
21h30, em Itaquera em busca de
levar alguma vantagem para o jogo
de volta, marcado para a próxima
quinta-feira (29), no Maracanã.
O time paulista, que vive boa
fase no Brasileirão, eliminou o
modesto Montevideo Wanderers
na fase anterior. Dono da melhor
defesa da Série A, o Corinthians

tenta não sofrer gols esta noite, na
qual aposta em Boselli como titular
no ataque, no lugar de Vagner Love.
Já o Flu, que está na zona de
rebaixamento no Brasileirão, eliminou o tradicional Peñarol nas oitavas de final da Sul-Americana. Sem
o técnico Fernando Diniz, demitido
segunda-feira (19), o auxiliar Marcão comandará a equipe interinamente, ainda que o veterano
treinador Oswaldo de Oliveira já
tenha sido contratato. Marcão
busca esta noite tirar o melhor
de um elenco que conta com
nomes como Ganso e Nenê, e a
boa fase de João Pedro.

Liderança da
Série B em jogo

Melhores equipes da Série B, Bragantino e Coritiba ficam frente a frente
nesta quinta-feira para um confronto
direto pela liderança do campeonato, às 21h30, no Estádio Nabizão,
em Bragança Paulista (SP), pela abertura da 18ª rodada da competição.
Apenas dois pontos separam os
rivais na tábua de posições. O Bragantino lidera a classificação com 34 pontos e o Coritiba é o segundo colocado
com 32. O time paranaense, entretanto, ostenta sequência sem derrota
superior a do rival. Já são oito jogos
sem perder para o time alviverde,
contra três da equipe alvinegra.

JOGAM HOJE
19h15

LIBERTADORES
River Plate x Cerro Porteño

21h30

SUL-AMERICANA
Corinthians x Fluminense

21h30

SÉRIE B
Bragantino x Coritiba

19h

SÉRIE C
Boa Esporte x Tombense

PLACAR DE ONTEM
LIBERTADORES
Flamengo ?x? Internacional
LDU ?x? Boca Juniors
SÉRIE A
Athletico-PR ?x? São Paulo
SÉRIE B
Vitória ?x? América-MG
Ponte Preta ?x? CRB

