Banco de horas chega
a 700 mil “extras”

Apesar da restrição para execução de serviços além da carga normal de trabalho, o banco
de horas dos servidores da Prefeitura de Cascavel chegou a um saldo de 700 mil horas
extras, o que equivale a 87,5 mil dias de trabalho em expediente normal. Em valores, isso
representa quatro meses da folha total da prefeitura.
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Os termômetros nas alturas e o tempo
seco provocaram aumento de 20% no
consumo de água em Cascavel. Mas a
Sanepar alerta: se não houver redução,
a partir desta semana adotará rodízio
no abastecimento de água na cidade.
O volume de água dos Rios Cascavel,
Saltinho e Peroba baixou em mais de
60% da noite de segunda para ontem
e afetou a produção de água tratada.

Condenado por homicídio cumprirá
pena com serviços à comunidade
Cascavel volta a ser a casa dos
brutos da Truck em outubro
AÍLTON SANTOS
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Opinião

“O senhor me desculpe o desabafo,
eu estou fazendo
a minha parte. Eu
estou deixando de gastar
R$ 20 mil de cartão de crédito
e estou passando a gastar
R$ 8 [mil], para poder viver
com os meus R$ 24 mil (...)
Vamos virar pedinte quase?”

Distâncias que nos protegem

Ouve-se muitas vezes mães falarem assim: onde foi que eu errei?
A minha filha é tão simpática com as amigas, tão delicada com o
namorado, mas comigo está sempre nervosa, parece descarregar
em mim todas as suas frustrações, todas as suas mágoas. Ela chega
do trabalho muitas vezes nervosa, eu simplesmente pergunto como
foi o seu dia e ela me responde de forma rude. Onde foi que eu errei?
Essas histórias ouvimos com frequência. Provavelmente dá pra
dizer: você não é ruim.
Há um processo chamado deslocamento, no qual procuramos
transferir a agressão recebida para um local ou uma pessoa em que
nos sentimos mais seguros. Então a sua filha, que foi humilhada pelo
chefe e tudo que não conseguiu e não pôde dizer para ele, acaba
descarregando na família, o lugar onde depositamos muitas de nossas
angústias.
Não estou falando que isso é maravilhoso, que é justo ou que é
bom. Estou apenas dizendo que aquela filha sabe que, no fundo, se
explodir com você não sofrerá grandes consequências, como se tivesse
explodido com o chefe na empresa.
Essa atitude pode até deixar você triste, mas ela sabe que pode
contar com seu perdão sem sofrer represálias.
Também nós não estamos dizendo que você, mãe, deva aceitar
ser tripudiada, feita de gato e sapato. Estou apenas mostrando uma
possibilidade para que você não se culpe pelas atitudes da sua filha
como se tivesse feito algo errado. Nós sempre erramos, mas talvez,
nesse caso, com a sua filha, você não errou.
Aprenda a se distanciar um pouco dos acontecimentos para pensar melhor. Assim perceberá que as pessoas em sua volta têm seus
problemas. Às vezes descontam a raiva, a mágoa, as frustrações em
quem estiver por perto. Mas não entre nesse jogo. Aprenda a separar
as coisas. Determinados problemas não são seus e, estrategicamente
falando, não deixe que se tornem seus.
Tenha uma boa compreensão dos fatos e tome certa distância
para se proteger. Compreender a realidade, compreender por que as
coisas são assim, por que está acontecendo isso com a minha filha,
com meu filho, com meu pai, com minha mãe... é muito importante.
Assim, compreendendo a realidade, você vai viver melhor.

Procurador
Leonardo Azeredo
dos Santos, do
Ministério Público
de Minas Gerais, ao
reclamar durante uma hora e 40
minutos sobre seu salário bruto
de R$ 35.462,22. Em julho, além
dos R$ 23.803,50 líquidos de salário, ele recebeu ainda R$ 9.008,30
de indenizações e R$ 32.341,19 de
remunerações retroativas/temporárias, totalizando salário líquido
de R$ 65.152,99.
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Banco de horas Giro Político
cresce 51%

politica@jhoje.com.br

Apesar das restrições
para execução de serviços
e atividades fora do horário de expediente, o funcionalismo público de Cascavel tem acumulado de
maneira significativa horas
extras não pagas. Em um
ano houve crescimento de
37,8%: em 2018 havia
508 mil horas acumuladas, e agora o saldo do
banco de horas já chega a
700 mil, algo que corresponde a 29.167 dias inteiros, ou 17.500 semanas
de horário comercial.
Em 2017, o banco
tinha 463 mil horas extras,
o que representa aumento
de 51% em dois anos.
Decreto baixado pelo
prefeito Leonaldo Paranhos estabelece que os
ser vidores podem trabalhar além do expediente
apenas quando há autorização expressa.
Metade das horas é
paga e o restante vai para
o banco, a critério do próprio secretário.
Apesar dessa elevação,
as medidas de contenção
de despesas estão em
vigor. “Continuamos com
o aper to em relação às
horas extras, elas não
estão liberadas. Estamos
restringindo e a liberação
ocorre conforme a necessidade. Há uma média
mensal para gastar em
horas extras. Esse percentual foi definido conforme os últimos meses
do ano passado”, diz
Vanilse da Silva Pohl, diretora do Departamento de
Gestão de Pessoas.
Neste mês, a prefeitura
pretende publicar novo
decreto para regulamentar

o pagamento das horas
acumuladas, gradativamente. A estratégia está
prestes a ser assinada
pelo prefeito. “Haverá um
teto mensal a partir deste
mês”, adianta Vanilse.
Para quitar o saldo do
banco de horas seriam
necessários R$ 13
milhões, valor suficiente
para pagar os salários dos
8 mil ser vidores durante
quatro meses.
Nos setores com mais
horas acumuladas está a
Secretaria de Saúde, com
51,5%, equivalente a R$ 7
milhões; a Educação tem
27,5% (R$ 3,8 milhões);
seguidas pela Semppro
(Secretaria de Política
sobre Drogas e Proteção à Comunidade) com
5,2%, R$ 731 mil; Finanças, 5% (R$ 696 mil); e,
Assistência Social, de
3,05% (R$ 427 mil).
De um ano para outro,
a Saúde superou o total de
horas extras da Educação,
que sempre aparecia na
primeira colocação. A
explicação está relacionada aos decretos de
pontos facultativos que
foram cortados.
Pelo banco, os servidores são autorizados a compensar a hora extra em
um prazo de 24 meses. A
atual gestão se comprometeu a quitar neste mandato
as horas feitas desde o início de 2017.
A gestão anterior deixou 506 mil horas extras
de “herança”, que não há
definição sobre compensação ou pagamento.
n Reportagem: Josimar Bagatoli

Máquina em campanha

O vereador Josué de Souza (PTC) denunciou que secretários
estão usando a máquina pública para campanha pessoal.
Josué criticou Nei Haveroth - que se licenciou da Câmara
para comandar a Secretaria de Agricultura. “Que nosso
secretário, que é candidato a vereador, dê melhor atenção
às estradas. Os secretários devem ter a velocidade do
prefeito. Venho pedir que trabalhem mais e façam menos
campanha, pensem menos nas eleições e vamos atender
os agricultores”, criticou Josué, em nome da Comissão
Permanente da Agricultura, que verificou reclamações nos
distritos de São João e Diamante 47. A base governista se
alinhou para criticar Haveroth, pois até Romulo Quintino
(PSL), líder de Governo entrou na discussão: “Denúncia
grave e uma expressão da realidade em muitas situações”.

Ambulância pra
cachorro

Com a troca de
ambulâncias do Consamu
(Consórcio Intermunicipal
de Saúde do Oeste do
Paraná), o vereador
Rafael Brugnerotto (PSB)
foi atrás dos veículos
que serão devolvidos ao
Município. Por sugestão
do parlamentar, em vez de
pessoas, as ambulâncias
deveriam socorrer cães
e gatos em situação de
emergência. Brugnerotto
quer que seja implantado
o SamuPet (Serviço de
Atendimento Móvel de
Urgência para Pets),
transporte para socorro
de emergência e urgência.
Os veículos deveriam ser
doados à Secretaria de
Meio Ambiente.

ADI a bordo

O advogado Marcelo
Navarro foi contratado
para elaborar pedido
de ADI (Ação Direta por
Inconstitucionalidade) da

lei municipal aprovada em
2015 que elevava o preço
da passagem no transporte
público e retirava de cena
os cobradores dos ônibus.
Na época, a Comissão de
Justiça entendeu não haver
problemas a Câmara legislar
sobre contrato e ainda com
impacto financeiro. Agora,
a mesma Comissão diz
que é inconstitucional os
vereadores votarem medida
semelhante.

Preocupação

O vereador Celso Dal Molin
(PL) demonstra preocupação
com aumento de pessoas
com diarreia na zona norte
de Cascavel, situação que
voltou após a retomada
de captação da água no
Rio Saltinho. Dal Molin faz
mobilização para pedir que
os moradores fervam a água
antes de consumi-la.

Eleições 2020

Está rolando por aí nova
pesquisa de intenções de
voto para as eleições à
Prefeitura de Cascavel.

Enquete popular

O vereador Fernando Hallberg ainda não desistiu das
novas lixeiras do calçadão. Com um abaixo-assinado em
andamento, agora ele lançou nova enquete: o que você
faria com R$ 85 mil.
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Servidor com doença grave
deve manter licença-prêmio
Os vereadores protocolaram
ontem (10) a Indicação 746/2019,
que pede mudanças na Lei Municipal 2.215/91, que dispõe sobre o
Regime Jurídico Único dos Ser vidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta do Município e da Câmara de Cascavel. Os
vereadores pedem que seja retirada
da legislação a regra de impõe que
ser vidores afastados por motivo de
saúde por 180 dias ou mais percam
o direito à licença-prêmio.
Conforme explica Celso Dal Molin,
a Lei Municipal 2.215/1991, no artigo
135, prevê que “o servidor que permanecer, exclusivamente no Município de
Cascavel, em exercício durante cinco
anos ininterruptos, adquire direito
a licença-prêmio de 90 dias”. No

entanto, ele perde o direito se “faltar
sucessiva ou alternadamente 20 dias
ou mais ao ser viço; sofrer qualquer
penalidade administrativa prevista
nesta lei ou tiver gozado licença para
tratamento de saúde, por prazo superior a 180 dias, consecutivos ou não;
para tratar de interesses par ticulares, por prazo superior a 30 dias;
por motivo de afastamento do cônjuge, quando funcionário ou militar, por
mais de 90 dias”.
Dal Molin citou o caso de vários
servidores em tratamento de câncer
e/ou doenças cardíacas graves que
precisaram de tratamento e perderam
o direito à licença. Para ele, “a regra
é injusta e desumana, colocando um
fardo ainda maior sobre as costas do
trabalhador que já está doente”.

Ele ainda ressaltou o fato de todos
os vereadores terem assinado o ofício.

EXCEÇÃO
Pela indicação, a lei deve explicitar
a exceção para os casos de servidores
públicos municipais acometidos pelas
doenças constantes no rol de doenças
graves do Ministério da Saúde (Portaria MPAS/MS 2.998), sendo que,
nesses casos, o prazo de contagem
para período aquisitivo poderá ser
interrompido caso excedam os 180
dias já estabelecidos.
Nesse sentido, se as faltas em virtude de tratamento dessas doenças
alcançarem, por exemplo, um ano,
esse servidor levará cinco anos e seis
meses para cumprir o período aquisitivo para ter direito a licença-prêmio.
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Família

De acordo com Marli Farias, pensar
em viajar é pensar no pai e na família
reunida. “Ele adorava ir à praia. Nós
sempre íamos para Guaratuba. Um
dia ele ficou doente e nós falamos
que, se ele melhorasse logo, nós iríamos compensá-lo com uma viagem.
Não deu outra, logo ele já estava
melhor”, conta.

CARMELINDO completaria 101 anos

A despedida

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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Carmelindo Farias
ª 10 de setembro de 1918
V 05 de setembro de 2019

Um século de festas

Carmelindo Farias nasceu
em Soledade (RS) e, apesar de a
cidade ter nome que remete à solidão, ele nunca gostou de ficar só
e muito menos em silêncio. “Ele
era muito ativo. Gostava de cultivar
amizades, fazer festas, estar realmente envolvido com as pessoas”,
conta a filha Marli Farias.
Carmelindo conheceu a esposa,
Eva, em sua cidade natal. Na
época, trabalhava com agricultura.
Desde sempre os dois cultivavam
o desejo de viver na cidade, especialmente alguma que fosse promissora ao progresso.

Aos 98 anos de idade, Carmelindo Farias sofreu um derrame e desde então
ficou acamado.
Há pouco tempo, ele desenvolveu pneumonia, mas a família demorou a
perceber. “Nós não sabíamos, porque ele estava acamado, mas começamos
a perceber que ele estava quieto demais e com dificuldades para respirar”,
relata a filha Marli Farias.
De acordo com ela, Carmelindo ficou dez dias internado no hospital, mas
não resistiu e faleceu no dia 5 de setembro, cinco dias antes de completar
101 anos de vida. Carmelindo Farias deixa dez filhos, 25 netos, 16 bisnetos e
a esposa, Eva Farias.

“Nós viemos para o Paraná
em 1964. Primeiro moramos em
Barracão e depois em Marmelândia [distrito de Realeza]. Dez anos
depois viemos para Cascavel”,
conta Marli. Apaixonado por gente,
Carmelindo já tinha cinco filhos. E,
depois que chegou ao Paraná, teve
mais cinco.

Plantações

Mesmo depois de se aposentar,
Carmelindo Farias não deixou
a vocação pelo trabalho como
agricultor. Ele cultivava feijão,
mandioca e milho para consumo da família.
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Confirmado condomínio
para idosos de Cascavel
Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

O prefeito Leonaldo Paranhos
recebeu a confirmação do presidente da Cohapar (Companhia
de Habitação de Cascavel),
Jorge Lange, de que o Município
foi selecionado pelo governo do
Estado no Programa Viver Mais
Paraná, garantindo, em parceria
com a prefeitura, a implantação
de dois condomínios para a população idosa em situação de vulnerabilidade social, totalizando 80
unidades habitacionais para atender essa parcela da população.
O primeiro condomínio já tem
endereço cer to. Será construído
atrás do Parque de Exposições de
Cascavel, no Loteamento Siena.

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
Pela parceria, o Município cede
inventário e partilha de bens.
EDITAL
DEMarina
PROCLAMAS
a
área
e oEsteves
Estado,
meio da
Santospor
– Titular
Faço
saber que pretendem
casar-se
e apresentaram
os
Jefferson
Esteves
Santos
– Escr. Autorizado
Cohapar,
licita
e
constrói
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II,os
III, IV resieV
doNascimento,
código Civil casamento,
Brasileiro,
contraentes:
óbito,
autenticação,
rec. de firma,
denciais,
com ostoda
a infraestrutura
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,

de
lazer,
atividade
física e esporinventário
e partilha
de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
tiva
e atendimento
Faço saber
que pretendem casar-se e ambulatorial,
apresentaram os
documentos exigidos
pelo artigode
1.525,
Incisos
II, III, IV e V
totalizando
cerca
R$
6 I,milhões
do código Civil Brasileiro, os contraentes:
de investimentos em cada complexo. “Escolhemos a melhor área
possível dentre as que foram sugeridas e agora seguimos com o compromisso de encontrar a segunda
área”, garantiu Paranhos.
ESTRUTURA
Os condomínios seguem projeto
padrão para todas as cidades selecionadas. Em formato horizontal,

Seleção dos casais

A Secretaria de Assistência Social de Cascavel ficará responsável, na parceria
com a Cohapar, de fazer a seleção dos casais de idosos que se enquadram nos
critérios do programa para habitar os condomínios.
O modelo de utilização será por meio de locação, ou seja, o valor do aluguel
previsto é de 15% de um salário mínimo (cerca de R$ 150), cujos valores serão
reinvestidos nas políticas habitacionais do Estado. Serão atendidas famílias com
renda familiar mensal de até três salários mínimos.

01- EMANUEL JORGE DE FREITAS JUNIOR E ADRIANE NOGUEIRA FAUTH
Sealguém
alguémsouber
souberdedealgum
algumimpedimento,
impedimento,oponha-o
oponha-onanaforma
formadadaleileinonoprazo
prazodedequinze
quinzedias.
dias.
Se
O referido é verdade e dou fé.
O referido é verdade e dou fé.
CASCAVEL, 11 DE SETEMBRO DE 2019
Marina Esteves Santos
Marina Esteves
TitularSantos
www.cartorioestevessantos.com.br
Titular
Rua Sãowww.cartorioestevessantos.com.br
Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

terão 40 moradias cada um, com
um dormitório, sala, banheiro,
cozinha e varanda. O diferencial,
segundo Jorge Lange, está na
infraestrutura de lazer completa,
com praça de convivência, biblioteca, sala de informática, academia ao ar livre, pista de caminhada,
piscina para hidroginástica, horta
comunitária, salão de festas e de
atividades, entre outras benfeitorias. Haverá também ambulatório
com atendimento médico e de
enfermagem.
A intenção é lançar pelo menos
540 moradias nessa modalidade
até o fim do ano em todo o Estado.
“O primeiro condomínio de Cascavel teve a licitação autorizada. O
prazo para conclusão é de cerca de
oito meses de obras após a definição da empresa”, detalhou Lange.

Compromisso com
a pessoa idosa

Segundo o prefeito Leonaldo Paranhos, a confirmação dos condomínios vem ao encontro da política
pública da administração voltada
à pessoa idosa, por meio da qual
também se prioriza habitação, a
exemplo da reforma realizada nos
dois blocos do Condomínio da
Terceira Idade, no Bairro Tarumã,
cujas moradias estavam depredadas. “Durante a entrega, assumimos o compromisso de construir
pelo menos mais 50 unidades em
condomínio para idosos e, agora,
com essa parceria, será possível
ultrapassar esse número, e num
modelo aperfeiçoado”.
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Bolsa Família: debate
envolve 500 profissionais
Mais de 500 pessoas - entre
profissionais e técnicos das Secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde, bem como os demais
profissionais da rede e de vários
municípios da região - discutiram
ontem (10), no auditório da Unipar
em Cascavel, a intersetorialidade
do Programa Bolsa Família nas
políticas de Assistência Social,
Educação e Saúde durante o 2º
Seminário Intersetorial do Programa Bolsa Família.
A temática contou com a participação das palestrantes Denise
Ferreira Neto e Cristina Klobukoski,
ambas de Curitiba, que compartilharam a experiência realizada na capital e comandaram a mesa redonda.

Essa discussão coletiva é fundamental para garantir o funcionamento do programa, conforme
explicou o secretário de Assistência Social, Hudson Moreschi Júnior.
Em Cascavel, a Comissão Municipal Intersetorial do Programa
Bolsa Família foi criada em 2015
com objetivo de monitorar a evolução do acompanhamento das
condicionalidades do Bolsa Família, para planejar e articular estratégias com a rede de proteção
social, visando à superação das
situações de vulnerabilidade das
famílias beneficiárias e apresentar
resultados e as dificuldades das
três secretarias que estão envolvidas no acompanhamento.

6 mil famílias beneficiárias

Hoje, em Cascavel, o Programa Bolsa Família conta com cerca de 6 mil famílias
inscritas. Trata-se de um sistema de transferência condicionada de renda, beneficiando famílias consideradas pobres e de extremamente pobreza, inscritas no
Cadastro Único, o qual registrou, até junho deste ano, 35.635 famílias. Dessas,
3.998 com renda per capita familiar de até R$ 89; outras 3.100 com renda de
R$ 89,01 a R$ 178; mais 11.858 entre R$ 178,01 e meio salário mínimo; e 16.679
com renda acima de meio salário mínimo.
Em julho deste ano foram beneficiadas 5.455 pelo Bolsa Família, representando
uma cobertura de 66% da estimativa de famílias pobres no Município, com valor
médio de R$ 149,44 mensal.

Redução da evasão

A secretária de Educação, Márcia
Baldini, ressaltou que o benefício,
embora baixo, é fundamental para
algumas famílias. “Depois de constituído esse programa, vimos reduzir
a evasão escolar e ampliar ao
acesso aos cuidados com a saúde e
assistência”, explica.
O acompanhamento da frequência
escolar, com base no bimestre de
março de 2019, atingiu o percentual
de 95,9% para crianças e adolescentes de seis e 15 anos de idade
em Cascavel, o que equivale a 4.546
alunos. Para os jovens de 16 e 17
anos, o percentual atingido foi de
85%, total de 539 jovens acompanhados de um total de 634.
Na saúde, o acompanhamento dos
beneficiários também é significativo. Crianças até sete anos e
mulheres de 14 a 44 anos - na
vigência de dezembro de 2018 atingiram 79,1%, que equivale a
6.401 pessoas de um total de 8.097
que compunham o público em
acompanhamento no Município.
De acordo com o gerente da Divisão
de Atenção Primária, Ali Haidar,
este ano já se atingiu 81% de cobertura, o que demonstra a fundamental importância da capacitação dos
servidores envolvidos e de discutir
monitoramentos.

a minha rádio é
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ÓRFÃOS DA TERRA
Rania tenta impedir Camila de contar a verdade à
Polícia. Laila questiona Almeidinha sobre a possibilidade
de proteger Rania da fúria de Dalila. Fauze fica atordoado
ao lembrar de Dalila. Bruno e Teresa se preocupam com a
falta de ânimo de Norberto. Abner é repreendido em seu
primeiro dia de trabalho. Camila confessa a Almeidinha,
Laila e Jamil que foi ela quem tirou a vida de Aziz. Valéria
promete ajudar Camila. Cibele tem uma ideia para Benjamin reconquistar Letícia. Letícia afirma a Benjamin que os
dois devem continuar separados, pois teme a reação das
pessoas. Fauze descobre que foi Camila quem atirou contra Aziz. Dalila revela a Fauze que ele não é filho de Aziz.

para conquistar Nana. Waguinho pede a Sinistro para não
participar do assalto à mansão. Sinistro rende Paloma.
A DONA DO PEDAÇO
Jô cede à chantagem e dá dinheiro para Fabiana.
Camilo estranha o comportamento de Vivi ao falar sobre
o passado de Chiclete. Vivi ameaça processar Camilo.
Chiclete diz a Vivi que precisa se livrar de Camilo. Abdias
admira as fotos de Sílvia na internet. Cornélia expulsa
Sabrina de sua casa e avisa que o restante da família
viverá no luxo a seu lado. Sávio conforta Sabrina. Agno
convida Leandro para sair. Evelina incentiva Antero a
recuperar sua memória. Beatriz propõe que Otávio volte a
morar em sua casa. Régis procura Maria da Paz e garante
que assumirá a paternidade de Arthur, caso se confirme.
Téo questiona Jô sobre Fabiana.

BOM SUCESSO
Nana diz a Mario que o beijo que aconteceu entre
l
eles não mudará sua vida. Nana confidencia a Gisele
que beijou Mario. Diogo mostra a Eric o vídeo feito para
AS AVENTURAS DE POLIANA
destruir a imagem de Jesse Júnior e prejudicar a venda
A suposta avó de Bento aparece de surpresa na casa
do livro do influenciador. Nana fica reflexiva quando
de Ruth. Durval não fica contente ao saber do relacionaPaloma a aconselha a assistir à aula aberta de Sofia.
mento de Raquel e Jerry, e Fernanda defende a filha.
Vicente convida Gabriela para passar a noite em sua
Pendleton deixa Ester jogar videogame pela primeira vez.
casa. Gabriela mente para Paloma, dizendo que dormirá
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Áries

Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Comunidade dos Estados Independentes (sigla)

A irmã
da mãe
(?) Calvino,
escritor

Ser infiel a
(alguém)
Agora; atualmente

Base do
capuccino
(?) Wood,
guitarrista

Extensão
de sites do
governo
brasileiro
Técnica de
maquiagem popularizada por Kim KarCaracte- dashian
rística do
terreno no
Cerrado
brasileiro

BANCO

Observatório
espacial
(1983)
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Solução

C
A
R
I
M

Virgem

Igor Cotrim, ator

O homem
que
cuida da
aparência

F

Aquário Capricórnio Sagitário Escorpião

O grupo
sanguíneo
mais raro
Alimentar

O típico
comportamento
do animal

B
O
B
A

Peixes

Peça de
fontes
de água

C

Espere um dia cheio de acontecimentos. Não
tropece. Você estará mais consciente do seu
corpo e mais preparado para cuidar de si
mesmo. Não hesite em seguir este caminho
e desacelere.

Apropriado
Promoção
no emprego (fig.)

Despencar

E

Seu dia será dominado por discussões com os
outros e este é o lugar onde você vai encontrar
a sua chance! Você está em excelente forma
hoje e vai gerir as suas tendências dinâmicas
com mais cautela.

Traço
visual
marcante
de Lula

Desinência nominal do
masculino

Alta-(?),
área de
atividade
de Coco
Chanel

I
Ã
O

Você estará ainda mais sociável e isso irá
abri-lo para novas situações enriquecedoras.
Sua mente ausente o está deixando infeliz,
por isso tenha cuidado para não fazer movimentos bruscos.

Tecido
gorduroso
Barco,
em inglês

F

Você vai conseguir encontrar as palavras certas sem dar a impressão errada. Você precisa
ingerir mais vitaminas e minerais. Há uma
carência a ser preenchida, nada sério. Você
pode lidar com isso.

Ema e (?):
aves que
não voam

I

Você se sentirá corajoso hoje. É hora de
uma explicação complicada. Você está
recuperando a sua forma muscular. Você
vai se sentir mais leve e seus reflexos
serão mais nítidos.

Loja subordinada
à matriz

C

Você vai decididamente banir as suas preocupações para tirar o máximo da vida, tanto
quanto possível. Deixe que outras pessoas
entrem na sua vida! Você involuntariamente
pressiona demais.

1.051, em
algarismos
romanos
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Você está seguindo o seu plano. Siga o entusiasmo
de ontem, as coisas positivas estão no horizonte.
Sua distração está crescendo e você está encontrando dificuldades para achar uma medida de
calma. Você precisa fazer mais exercício físico.

Divindade
que
inspira
poetas
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Você precisa sair da sua rotina, então não
hesite em fazê-lo. Você vai conseguir realizar
muitas tarefas com a energia que tem hoje,
mas você poderia melhorar ainda mais a sua
vitalidade se comesse de forma mais saudável.

Remédio
natural para a pressão baixa
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Você vai ser o centro das atenções o dia todo.
Sua naturalidade lhe permitirá evitar preocupações. Há sinais de problemas em seu sistema
digestivo, por isso seria uma boa ideia reduzir
a quantidade de gorduras em sua dieta.
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Bem material desejado
Três ritmos
por quem mora de aluguel
do Norte e
Flor nacional
Dramatur- Nordeste
go francês do Brasil
do México

Letrasímbolo
do real
(Fin.)
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Você vai ser capaz de concluir um projeto financeiro ligado a uma compra essencial. Você está
recarregando baterias por um influxo de novas
forças. Você tem mais resistência e está particularmente inclinado a se concentrar no essencial.

Conterrâneo do
ator Amácio
Mazzaropi
Teste feito antes da
emissão
da carteira de
motorista
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Você vai estar mais animado para desfrutar
dos prazeres da vida hoje. Você tem sido muito
duro com você mesmo e precisa ouvir mais o
seu corpo. Certos sinais são sinais evidentes
de fadiga, o que não deve ser ignorado.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

3/gov. 4/boat — iras. 7/molière. 8/contorno. 9/paradigma. 11/solo arenoso.

Você vai estar mais animado para desfrutar
dos prazeres da vida hoje. Você tem sido muito
duro com você mesmo e precisa ouvir mais o
seu corpo. Certos sinais são sinais evidentes
de fadiga, o que não deve ser ignorado.

Libra

horóscopo
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CAPOTAMENTO PR-180

Jovens agrediram idoso
durante roubo de veículo

HOMEM de 75 anos foi agredido
a chutes pelos assaltantes
Um casal de idosos esteve
na tarde de ontem na Delegacia
de Polícia Civil de Cascavel para
prestar depoimento sobre o roubo
seguido de agressão registrado no
fim da tarde de segunda-feira (9)
na Comunidade Central Santa Cruz,
em Cafelândia.
Os idosos chegavam em casa,
na área rural, quando foram surpreendidos por dois rapazes que
levaram uma Fiat Strada, uma televisão e uma motosserra. “Meus
pais chegavam em casa quando os
dois bandidos os renderam. Meu
pai tem dificuldade de locomoção,
não consegue descer do carro sozinho e, como eles estavam com
pressa, puxaram-no para fora... aí
ele caiu no chão e, pra tirar o carro
dali, eles o chutaram. Ele teve uma
lesão no braço, mas já está melhorando. A minha mãe saiu do carro
e não foi agredida, mas eles ficavam ameaçando com a arma, né?”,
conta a filha do casal, que pediu
para não ser identificada.
A filha disse que os assaltantes
reviraram a casa, comeram sorvete
que estava na geladeira e levaram
diversas latas de cervejas.
Essa é a quinta vez que o casal
de idosos, de 75 e 73 anos, é vítima
de assalto. A filha acredita se tratar

n Reportagem: Cláudia Neis
Fotos: Aílton Santos

Homem cai de 4
metros em obra

Antônio Carlos Ferreira Neves, 37
anos, teve ferimentos moderados
na tarde de ontem (10) após cair
de cerca de quatro metros de
altura em uma obra na
Rua Juscelino Kubitscheck, região
central de Cascavel.
O homem trabalhava no 15º
andar do prédio em construção e,
de acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência,
ele usava os equipamentos de
segurança quando caiu.
Após ser imobilizado no local, o
homem foi removido pelas escadas da construção pelos
socorristas do Siate e levado à
UPA Tancredo.

O CARRO ficou destruído e não tinha seguro
de moradores da região, pois sabiam
o horário que os idosos chegariam
em casa. Além disso, há cerca de
quatro dias o vizinho do casal teve
uma moto roubada.
CAPOTAMENTO
Horas depois, os dois assaltantes vinham a Cascavel quando perderam o controle da Strada e a capotaram na PR-180, próximo à Avenida
Piquiri. Um deles fugiu do local, mas
o outro se feriu e, após atendimento
médico na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Tancredo Neves, foi
levado à Cadeia Pública de Cascavel,
onde permanece preso.
O rapaz de 20 anos tem passagem por tráfico de drogas. À
polícia, ele disse que o comparsa
- que continua foragido - seria quem
agrediu o idoso.
O veículo ficou totalmente destruído e não estava assegurado.

SEGUNDO bombeiros, homem usava equipamentos de segurança

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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Jovem perde R$ 7 mil
no “Cavalo Louco”
Uma funcionária de uma
empresa do ramo de saúde
em Cascavel foi vítima do
crime conhecido como “Cavalo
Louco”. Ela chegava a uma
agência bancária no Centro
da cidade no início da tarde
de ontem (10) com um malote

contendo R$ 7 mil pertencentes
à empresa na qual trabalha,
quando foi vítima do marginal.
De acordo com o Boletim
de Ocorrência registrado pela
vítima, o assaltante agiu com
muita rapidez. A característica
do crime é justamente esta:

AÍLTON SANTOS

Apreensão de cigarros cai 44% em Cascavel

Enquanto a apreensão de cigarros contrabandeados no Estado revela
aumento de 33,7% neste ano em relação
ao mesmo período de 2018, num total
de 24,6 milhões de carteiras, o volume
recolhido pela PRF (Polícia Rodoviária
Federal) de Cascavel diminuiu 44%. Até
ontem (10), haviam sido apreendidas
1,171 milhão de carteiras, contra 3,005
milhões em 2018. “A diminuição no
volume de apreensões do gênero em
Cascavel pode estar ligada principalmente ao aumento nas apreensões nas
delegacias de fronteira, Foz do Iguaçu e
Guaíra. Mas também devido à diminuição
do efetivo da PRF e ainda uma mudança
na forma de atuar dos grupos voltados ao

CERCO na fronteira
reduz passagem de
cigarros

contrabando”, explica o inspetor Ricardo
Salgueiro, da PRF.
FALTA DE EFETIVO
Ricardo afirma que a falta de efetivo
não se restringe a Cascavel. “Em torno de
8% do efetivo da PRF no Paraná se aposentou nos últimos meses. Há uma previsão de remoções e reposição no efetivo
mas só para o ano que vem”.
Somente na região de Cascavel o
número de policiais, que já chegou a 100
em um trecho menor que o atual, hoje
o efetivo é de com 90 agentes. “Com a
redução de pessoal vai diminuindo a fiscalização, seja no combate ao crime seja na
fiscalização de trânsito”, explica Salgueiro.

eles avançam com muita
rapidez, pegam a bolsa
ou o malote, como neste
caso, e fogem, sem tempo
de reação da vítima.
O caso é investigado
pela Polícia Civil, mas até o
momento ninguém foi preso.

Condenado por
homicídio vai
prestar serviços

Cleverton Ferreira dos Santos
foi condenado pela morte de
Mikael Oliveira de Lima, de
29 anos, a cinco anos, que
serão convertidos em prestação
de serviços e multa de
três salários mínimos.
A acusação era de homicídio
qualificado, com a qualificadora
de utilização de recurso que
dificultou a defesa da vítima,
já que Cleverton esfaqueou a
vítima durante a noite, quando
ele andava na rua. Contudo, a
qualificadora foi desconsiderada porque o réu teria agido
sob emoção, uma vez que viu
a vítima conversando com sua
ex-companheira e ficou com ciúmes, partindo para a agressão.
Por isso, ele foi condenado
por homicídio simples.
O crime aconteceu no dia 28
de junho do ano passado
na Rua Lagoa Bonita, Bairro
Morumbi, em Cascavel.
A vítima foi esfaqueada e
chegou a passar por cirurgias,
mas morreu no hospital.
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Agenda cheia no handebol

PORTAL DA CANOAGEM

Equipe dentre as mais vitoriosas do espor te cascavelense, o
handebol feminino adulto está com
agenda cheia de compromissos
para os próximos dias. Destaque
para a estreia em casa pela Liga
Nacional, a principal competição
da modalidade no País. Antes,
as comandadas do técnico Neudi
Zenatti participam da 4ª etapa da
Série Ouro do Paranaense, neste
fim de semana em Toledo.
Líder e única equipe invicta no
Estadual, com seis vitórias em
seis jogos, o FAG/Cascavel/Bearskin Crossfit terá pela frente nesta
etapa o quinto colocado Campo
Mourão, às 20h de sábado (14),
e o terceiro colocado Toledo, às

9h45 de domingo (15), ambos no
Ginásio Alcides Pan.
As disputas podem ser encaradas como uma “preparação de
luxo” para a estreia em casa na
Liga Nacional, na semana que vem.
Depois de estrear, mês passado, em São Paulo em rodada

dupla contra São Bernardo/Unip
(35 a 15) e Pinheiros (27 a 21),
o time cascavelense receberá as
catarinenses do Blumenau e de
Concórdia, na quinta-feira (19) e
no sábado (21), respectivamente.
As par tidas serão no Ginásio da
FAG, e abertas ao público.

Outra vez elas

Antes de estrear em casa na Liga Nacional, o FAG/Bearskin fará clássico paranaense com o Maringá às 20h nesta quinta-feira (12), na casa do adversário,
também pela Liga Nacional. Cascavelenses e maringaenses têm decidido tudo no
Estado nos últimos anos, alternando posições em primeiro e segundo lugares nas
principais competições desde 2015. Na Série Ouro do Paranaense, Maringá é o atual
bicampeão (2017 e 2018), com Cascavel como vice. Em 2015 e 2016 os títulos ficaram
com Cascavel, e Maringá com o vice. Essa mesma ordem ocorreu nas edições de 2017
e 2018 dos Jogos Abertos do Paraná. Já em 2015 o título foi para a cidade do norte, e
o segundo lugar para a do Oeste – em 2016 não houve Japs. As equipes sempre alternam posições também na final dos Jogos Universitários do Paraná.

No Parapan-Americano
A canoísta do CRC (Clube de
Regatas Cascavel) Cristiane Krüger
foi a única paratleta da equipe cascavelense no Campeonato Brasileiro Interclubes realizado há uma
semana em Brasília (DF). Ela foi ouro
no K1-500m e prata no C1-500m, no
K1-200m e no C1-200m. Esses resultados lhe dariam a oitava colocação
no quadro de medalhas se fosse um
clube – as conquistas ajudaram o

CRC a ficar em terceiro lugar geral. Cristiane, que é multidesportiva, recebeu
na última sexta-feira (6) a convocação
do Comitê Paralímpico Brasileiro para
disputar o Campeonato Parapan-Americano de Handebol em Cadeira de
Rodas, que será realizado de 20 a 23 de

outubro em São Paulo. A convocação foi recebida enquanto ela realizava treinos com a seleção brasileira,
em São Paulo. “É uma alegria poder
defender meu País novamente, é um
honra fazer parte de tudo isso. Agradeço a Deus por não me deixar desistir mesmo diante de tanto cansaço e
desgaste. Quem me acompanha sabe
que nos últimos meses foi complicado
conciliar trabalho, treinos e casa. Não
foi nada fácil, mas sair de um campeonato e entrar em treinamento
pesado de outra modalidade foi para
dizer que tudo é possível àquele que
crê”, comemorou Cristiane.
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A cidade de Cascavel receberá
nos dias 5 e 6 de outubro os brutos
da Copa Truck, que trará consigo
duas novidades: os supercarros do
Mercedes-Benz Challenge e a Copa
HB20, mais novo campeonato do
automobilismo brasileiro.
Vinda de uma decisão de título
em favor de Beto Monteiro no Uruguai, a Copa Truck abre uma nova
disputa em Cascavel, com todos
os pilotos partindo do zero e a presença de mais de 20 caminhões
no grid de largada - a previsão é
de pelo menos 21 máquinas. Já as
supermáquinas do Mercedes-Benz
Challenge retornam ao tradicional
circuito paranaense após um ano
distante com os modelos CLA 45
AMG e C250.
Além dos caminhões e das
supermáquinas, os fãs do automobilismo poderão ver pela primeira
vez também a nova Copa HB20,
que utiliza os modelos de rua da
Hyundai. Totalizando as três categorias, serão mais de 60 carros na
pista no fim de semana.

DUDA BAIRROS/COPA TRUCK

Brutos em outubro

CAMINHÕES dividirão atenção com carros do Mercedes-Benz Challenge e a Copa HB20

Ingressos

Um dos destaques do evento, além das ações de pista, é a compra antecipada com preços promocionais por meio do site oficial da categoria (copatruck.
com.br). Nesta venda, que vai até o dia 4 de outubro (sexta anterior à corrida),
o valor da Arena Nação Truck (que compreende a área de camping) cai de
R$ 40 para R$ 32 (sendo R$ 20 a meia-entrada), com direito à visitação os boxes
na tarde do sábado após os treinos de classificação do dia. Neste setor, menores
até 12 anos não pagam ingresso para esta área - é obrigatória a apresentação
do documento original do menor e do responsável neste caso.

Cascavel Futsal x Jaraguá nas oitavas da Liga Nacional
A primeira fase da Liga Nacional de Futsal 2019 foi concluída na
noite de segunda-feira (9), com a
vitória do Corinthians sobre o Atlântico, por 5 a 2, em Tapera (RS).
O resultado definiu os confrontos,
o chaveamento e os mandos de
quadra para os playoffs da maior
competição de futsal do mundo. A
LNF entra na fase oitavas de final,
mas as datas e horários dos jogos
ainda serão definidos.
Um dos confrontos do matamata deixará um representante do
Paraná pelo caminho: Campo Mourão x Foz Cataratas. Já o Marechal
terá a ingrata missão de enfrentar

o tricampeão mundial Magnus,
enquanto o atual campeão Pato
reeditará com o Atlântico a última
final; o Marreco enfrentará o Tubarão; e o Cascavel decidirá vaga
com o Jaraguá.
Dos paranaenses na competição, Cascavel, Campo Mourão e
Pato farão o jogo de volta em casa,
enquanto Foz Cataratas, Marreco
e Marechal iniciarão o confronto
diante de seu torcedor.

CHAVEAMENTO
DOS PLAYOFFS

Regulamento

No mata-mata das oitavas, a
equipe que somar mais pontos
seguirá de fase. No caso de dois
empates ou vitórias alternadas,
haverá um tempo suplementar de
10 minutos (dividido em dois tempos de 5 minutos) ao fim do tempo
regulamentar da segunda partida.
Se ao término do período suplementar persistir o empate, estará
classificada a equipe com a melhor
colocação na fase classificatória.

Carlos Barbosa x Joaçaba – Pato Futsal x Atlântico
Cascavel x Jaraguá – Tubarão x Marreco
Corinthians x Intelli – Joinville x Assoeva
C. Mourão x Foz Cataratas – Magnus x Marechal
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Athletico x Internacional

Equipes que foram preteridas
de muitos nas listas de favoritos
ao título da Copa do Brasil, Athletico-PR e Internacional iniciam hoje
a decisão do torneio, às 21h30, na
Arena da Baixada, em Curitiba. O
confronto de volta será na próxima
quarta-feira (18), no Beira-Rio.
Em jogo, além da consagração
na competição nacional, estão a
premiação de R$ 52 milhões e o
direito de ser a primeira equipe do
País classificada à Libertadores de
2020. O Furacão busca um troféu
inédito em sua história, enquanto o
Colorado tenta o bicampeonato 27
anos depois de ter comemorado o

título, em 1992.
O Athletico-PR, que na semifinal
contra o Grêmio ficou sem Madson,
Thonny Anderson e Léo Pereira,
volta a contar com o trio. Por isso,
o treinador Tiago Nunes mantém
algumas dúvidas na escalação,
principalmente no sistema defensivo. Já Léo Cittadini tem tudo para
seguir no meio-campo, já que se
destacou diante do Tricolor gaúcho.
No Internacional, que eliminou o
Cruzeiro na semi, não existe qualquer tipo de mistério, e o técnico
Odair Hellmann conta com força
máxima. As últimas atuações credenciaram Nico López a voltar a
CBF

ocupar um lugar entre os titulares,
formando trio ofensivo gringo, com
D’Alessandro e Paolo Guerrero.
Athletico-PR x Internacional – 11/9, às 21h30

Santos; Khellven (Madson),
Bambu, Léo Pereira (Lucas
Halter) e Márcio Azevedo;
Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Nikão,
Rony e Marco Ruben. Técnico: Tiago Nunes

Marcelo Lomba; Bruno,
Rodrigo Moledo, Víctor
Cuesta e Uendel; Rodrigo
Lindoso, Patrick e Edenílson; D’Alessandro, Nico
López e Paolo Guerrero.
Técnico: Odair Hellmann

Quatro vezes ele

A seleção de Portugal bateu a
da Lituânia com uma goleada
por 5 a 1, ontem, pelas
Eliminatórias da Eurocopa,
com direito a quatro gols de
Cristiano Ronaldo. Um deles,
aliás, entrará na lista dos
mais bizarros marcados por
ele. Aos 16min do segundo
tempo, o atacante arriscou
um chute no começo da área
e o goleiro Ernestas Setkus
engoliu um frango: a bola
subiu, bateu em seu corpo
enquanto ele ainda estava no
chão e entrou para o gol.
JOGAM HOJE
21h30

COPA DO BRASIL
Athletico-PR x Internacional

PLACAR DE ONTEM
O segundo amistoso da seleção brasileira olímpica de futebol, disputado no Pacaembu,
terminou com mais uma vitória para o time comandado por André Jardine. Na noite de
segunda-feira (9), os garotos da Canarinho bateram o Chile por 3 a 1 e seguem fazendo
boas apresentações rumo aos Jogos de Tóquio 2020. Matheus Cunha (duas vezes) e
Antony balançaram as redes para o Brasil. Encerrando os testes de setembro de forma positiva – venceu a Colômbia por 2 a 0 com gols de Pedrinho e Matheus Cunha na última
quinta-feira (5) –, a seleção olímpica tem novos compromissos no mês que vem. Na Espanha, a equipe disputará um torneio amistoso contra Argentina, Chile e Estados Unidos.

SÉRIE A
Palmeiras ?x? Fluminense
SÉRIE B
CRB ?x? B. de Pelotas
América-MG ?x? Criciúma
FUTSAL SÉRIE OURO
Pato Futsal ?x? Cascavel
Foz Cataratas ?x? Marechal
Marreco ?x? Ampére
São Lucas ?x? Palmas

