Federação pune Cascavel
por jogar Liga Paraná
O salonismo paranaense vive dias importantes e históricos. No mesmo dia em que a Liga
Nacional divulgou as datas das oitavas de final, que conta com os seis times paranaenses, o Cascavel Futsal, maior vencedor do Estado, recebeu ofício da Federação Paranaense
punindo-o com multa de R$ 10 mil, sob pena de suspensão por três anos, o que lhe implicaria no rebaixamento à Série Bronze. Isso porque disputou jogo pela Liga Paraná, na
segunda-feira. Foz e Guarapuava também foram punidos.
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AÍLTON SANTOS

Sem controle

O tempo seco e o calorão
voltaram a intensificar as
queimadas em áreas ambientais
em Cascavel. Ontem, um dos
incêndios, no Bairro Santos
Dumont, chegou a interromper
as aulas de uma escola perto
devido à fumaça. O tempo
muda a partir de hoje e a chuva
deve voltar, mesmo que em
quantidade insuficiente.
l Pág. 12
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Novas regras da CNH
já impactam no preço:
R$ 300 mais barata
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Cascavel é o maior
centro de distribuição
de drogas do Paraná
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Festival Paralímpico
reúne 150 atletas em
Cascavel neste sábado
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Opinião

Árvore-vida
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É bom que lembremos que sempre é Dia da Árvore e precisamos
comemorá-la todos os dias, porque ela representa a vida neste nosso
planeta tão maltratado. E eu volto ao assunto sempre, mas hoje é
porque está aí a data comemorativa que inventaram para não esquecermos da sua importância: 21 de setembro. E também porque no dia
23 começa a primavera, a estação mais bonita, quando as árvores se
vestem de verde e de cores.
Eu gosto de árvores. E parabenizo a todas que nos dão tanto,
limpam o ar que respiramos e nós cuidamos tão pouco delas...
Precisamos nos conscientizar que, sem elas, não sobreviveremos
neste planeta que já foi mais azul. Se não protegermos nossas matas,
nosso verde, a água desaparecerá e tudo virará deserto. E a vida não
resiste em desertos.
Além disso, ando preocupado porque o ipê da minha rua, majestosa árvore que sempre floresceu lindamente, está triste, sem folhas,
sem botão de flor. Achei que tinha visto, outro dia, alguns botões começando a aparecer na ponta de algum galho, mas nada. Espero que a
mascote da nossa rua não esteja morrendo...
Há um outro pé de ipê na mesma rua, menor, e ele está florescido,
humilde e tímido, jogando um pouco de luz por nossos olhos adentro.
Hoje, quando passei por ele, lembrei da viagem que fiz, no fim de
semana, para o norte de Santa Catarina. No caminho e nas cidades
visitadas, grandes concentrações de luz, belíssimos ipês carregados de
flores. Este ano eles não estão florescendo tanto como ano passado,
mas sempre é um espetáculo grandioso.
A minha amiga Urda me enviou um apresentação de fantásticos
ipês amarelos, brancos, roxos, vermelhos, rosa, um mais belo que o
outro. Nem sabia que eles tinham tantas cores diferentes.
Querido leitor, onde quer que esteja, saia à rua e procure na sua
cidade que, com certeza, encontrará uma ilha de sol faiscando luz
pra você. Olhe para o chão, que deverá encontrar um tapete de luz a
seus pés, o que indica que um ipê amarelo floriu. E olhe para todas
as árvores, desde a mais humilde até a mais majestosa e lembre-se
que elas representam a vida. Precisamos cuidar mais delas. Plante
uma árvore. Adote uma árvore. Cuide de uma árvore. Sem árvores
não existiremos...
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“Eu jamais apoiei
ou fiz empenho
pelo ‘golpe’”
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ALAN SANTOS/AGÊNCIA BRASIL

Ex-presidente
Michel Temer
garante que não
participou na
articulação do
impeachment de Dilma
Rousseff (PT), em 2016.
Em entrevista no programa Roda Viva, da TV
Cultura, disse: “Eu não
poderia ser o articulador de um golpe porque
chegaria muito mal no
governo.”

Luiz Carlos Amorim é escritor, editor e revisor; Cadeira 19 da
Academia Sulbrasileira de Letras - luizcarlosamorim.blogspot.com.br
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Cascavel tem R$ 157
milhões em obras

Considerada a maior
fomentadora de empregos e
renda de todo o Município, a
Prefeitura de Cascavel movimenta a economia por meio
das obras públicas e serviços. O montante aplicado
em contratos nos últimos
dois anos chega a R$ 157
milhões - envolvendo principalmente as Secretarias
de Obras, Educação, Agricultura, Espor tes, Saúde
e Meio Ambiente. “A cada
R$ 1 temos o retorno de R$
2: dinheiro que reflete em
emprego, renda, impostos e
qualidade de vida. O empresário que vence a licitação
recebe à vista e mantém
a economia ativa a par tir
do volume de obras que
o próprio município executa”, explica o secretário
de Planejamento e Gestão,
Edson Zorek.
Do total de recursos
aplicados, R$ 94 milhões
estão comprometidos em
31 obras em execução;
outros R$ 29,2 milhões
para oito obras em contratação e seis já contratadas
e prestes a iniciarem os
ser viços; mais R$ 23,7
milhões estão reservados
para nove licitações já marcadas; e R$ 10,3 milhões
foram pagos aos vencedores de licitações por serviços e obras já entregues.
Pelo que consta no
levantamento da Secretaria de Planejamento e Gestão, mais da metade dos
recursos fica em Cascavel:
54% das vencedoras das
licitações são do próprio
Município. A cidade-polo
beneficia empresas da
região: 87% das ganhadoras dos cer tames são
paranaenses e apenas 13%
de outros estados. “Tivemos um salto positivo de
2017 para cá em relação

à par ticipação de empresas cascavelenses, pois
quando assumimos apenas
23% das vencedoras eram
cascavelenses. Nossa meta
é ampliar cada vez mais a
participação dos empresários locais”, ressalta Zorek.
Essa par ticipação tem
uma explicação: o Escritório de Compras implantado
na Associação Comercial
e Industrial, onde as licitações são transmitidas
ao vivo. Ela fez com que
os empresários tivessem
acesso às compras da
prefeitura e acabassem
com a desconfiança de
direcionamentos. “Havia
uma dificuldade pois muitos empresários não participavam por acreditar
que havia combinações.
Temos hoje total transparência - um ser vidor fica
na Acic dando todas as
orientações de como participar, conversando com os
fornecedores”.
Zorek ressalta que o
Município atua agora no
fortalecimento dessa atuação. Por meio do Escritório
de Compras haverá treinamentos aos licitantes, com
a par ticipação do Sebrae
(Ser viço Brasileiro de
Apoio as Micro e Pequenas Empresas). “Assim,
há um incentivo para que
eles par ticipem das disputas, sobretudo empresas
locais que refletem na
nossa economia. Queremos tornar as compras
cada vez mais econômicas
e eficientes. Os valores
usados como referência
nas novas licitações são
os mesmos pagos anteriormente, reduzindo nossos gastos e tornando as
compras mais vantajosas”.
n Reportagem: Josimar Bagatoli

VEJA A TABELA DE OBRAS NA PÁGINA 4
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Meta atingida

Pelos cálculos do secretário de Planejamento e Gestão,
Edson Zorek, a Prefeitura de Cascavel atingiu a meta de
economia de 30% nas licitações. O trabalho começou em
2017 com a revisão de todos os contratos - muitos herdados
do ex-prefeito Edgar Bueno (PDT). No primeiro ano, o
enxugamento foi de R$ 1 milhão, que retornou ao cofre
do Município, até que foi atingido o patamar almejado.
No entanto, engana-se quem pensa que Zorek se deu por
satisfeito. Agora, o guardião da calculadora do Paço está
atuando na unificação de todas as compras do Município.
É que antes cada secretaria comprava - por licitações
diferentes - os mesmos itens. Agora, tudo é centralizado.
“Isso garante um preço só e muito mais baixo. Em breve,
teremos um calendário de licitações para planejamento. Isso
proporciona eficiência, economia e agilidade”.

Agepar na parede

Os vereadores
cascavelenses questionam
a Agepar (Agência
Reguladora do Paraná) a
respeito da validade da
audiência pública realizada
neste mês para tratar
de saneamento e ainda
solicitam cópia da Análise
de Impacto Regulatório
que justifique a extinção
da cota de consumo
mínimo de água. Em 2017,
a cobrança da tarifa da
Sanepar mudou, caindo
pela metade: de 10 metros
cúbicos para 5 metros
cúbicos, sem alteração
proporcional no valor.

e terminais rodoviários
e outros delegados pelo
Estado. Embora Romulo
Quintino (PSL) e Celso Dal
Molin (PL) demonstrassem
insatisfação com o debate,
a Agepar esclareceu em
nota que “as audiências
públicas permitiram
perguntas por escrito
e, posteriormente,
ao microfone pelos
participantes”.

Palanque
parlamentar

Os vereadores fizeram
questão ontem de
falar (e muito) sobre a
proposta de audiência
pública - mais uma - para
Mudanças
debater a implantação
Pior: a conta sofreu reajuste da Apac (Associação de
de 8,53% naquele ano. Os
Proteção e Assistência aos
reajustes e as mudanças
Condenados) em Cascavel.
tarifarias foram aprovados Como os moradores do
pela Agepar, responsável
Lago Azul, região próxima
pela regulação dos serviços da futura estrutura,
de abastecimento urbano e estavam no plenário, o
esgoto, rodovias, ferrovias assunto rendeu.

Ordem

Logo no começo, o presidente Alécio Espínola (PSC) pediu
que o vereador Serginho Ribeiro (PDT) esclarecesse apenas o
posicionamento - relutante, Ribeiro seguiu o falatório, assim
com os demais. Nem todos quiseram agradar o público, Jorge
Bocasanta fez questão de dizer que não precisa de audiência
pública e que a construção deve ser feita conforme o planejado.
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R$279.782,32
Célula aterro sanitário
Pronta
R$13.285.014,80
Parque Linear Sta Cruz
Em obras
R$330.536,74 Em obras
Reforma do Ginásio Odilon
Construção de Quadra Interlagos
HOJE NEWS, 18R$242.688,03
DE SETEMBROPronta
DE 2019
R$100.657,82
Reforma da Piscina Térmica
Pronta
R$50.702,57
Contratação pista de atletismo
Pronta
R$211.982,77
Ilumi. calçadas Centro Atletismo
Pronta
R$583.973,57
reforma ginásio Sérgio Mauro
Pronta
R$403.397,52
Construção quadra Parque Verde
Pronta
R$315.517,54
Construção Cras Interlagos
Pronta
R$120.353,00 Contratação
Pavimentação rural
R$341.219,15
Ampliação de Barracão
Pronta
R$2.954.283,40 Em obras
Cicloturismo rural
R$963.280,80
Pavimentação rural
Pronta
R$532.133,60
Cascalhamento rural
Pronta
R$5.851.899,00
Pavimentação rural
Em obras
R$744.739,46 Em obras
Binário Sá Cavalcante/Jequitiba
R$4.636.995,14 Em obras
Asfalto Itelao Webber
R$628.077,64
Sinalização transporte público
Pronta

Confira as obras e
os valores gastos

CONFIRA AS OBRAS E OS VALORES GASTOS

Iluminação pública
Reforma pavimentação distritos
Iluminação pública
Terminal passageiros aeroporto
Acessibilidade calçadas
Pavimentação e sinalização vias
Revitalização Jorge Lacerda
Pavimento e sinalização Periolo
Pavimento, sinalização e calçadas
Pav. Av Amazônia, com Av Torres
Construção USF Cidade Verde
Projetos para construção USFs
Gases Hospital Municipal
Ampliação USF Colmeia
Ampliação UPA Tancredo
Ampliação UPA Brasília
Manutenção USFs urbanas
Contratação Cisop
Reforma Esc. Luis Carlos Ruaro
Manutenção Cmei Selony Drehmer
Reforma Esc. F. Carlos 1ª Fase
Reforma muro da Esc. A. Destro
Reforma sanitário Esc. José Bonif.
Construção escola Gladis Tibola
Construção Cmei Sueli Bloot
serviços de manutenção
Contratação de Cmei Oscar N.
Célula aterro sanitário
Parque Linear Sta Cruz
Reforma do Ginásio Odilon
Construção de Quadra Interlagos
Reforma da Piscina Térmica
Contratação pista de atletismo
Ilumi. calçadas Centro Atletismo
reforma ginásio Sérgio Mauro
Construção quadra Parque Verde
Construção Cras Interlagos
Pavimentação rural
Ampliação de Barracão
Cicloturismo rural
Pavimentação rural
Cascalhamento rural
Pavimentação rural
Binário Sá Cavalcante/Jequitiba
Asfalto Itelao Webber
Sinalização transporte público

R$128.098,30 Em obras
R$170.500,00
Pronta
R$306.885,53
Pronta
R$16.388.084,00 Em obras
R$1.490.432,53
Pronta
R$521.000,44
Pronta
R$1.173.395,00
Pronta
R$167.651,59
Pronta
R$276.641,26
Pronta
R$346.127,13 Contratada
R$1.327.369,90 Em obras
R$401.091,54
Pronta
R$86.761,84
Pronta
R$827.372,51
Pronta
R$2.751.529,34 Em obras
R$2.229.262,06 Em obras
R$1.394.702,50 Em obras
R$6.343.252,82 Em obras
R$632.983,59 Em obras
R$186.626,07 Em obras
R$788.079,84 Em obras
R$54.455,02
Pronta
R$235.823,94
Pronta
R$6.221.715,76 Em obras
R$2.350.214,30 Em obras
R$1.092.146,96 Em obras
R$2.352.662,46 Em obras
R$279.782,32
Pronta
R$13.285.014,80 Em obras
R$330.536,74 Em obras
R$242.688,03
Pronta
R$100.657,82
Pronta
R$50.702,57
Pronta
R$211.982,77
Pronta
R$583.973,57
Pronta
R$403.397,52
Pronta
R$315.517,54
Pronta
R$120.353,00 Contratação
R$341.219,15
Pronta
R$2.954.283,40 Em obras
R$963.280,80
Pronta
R$532.133,60
Pronta
R$5.851.899,00 Em obras
R$744.739,46 Em obras
R$4.636.995,14 Em obras
R$628.077,64
Pronta

Pavimento Kennedy/Recife
Obras Avenida Brasil
Reurbanização Ipanema
Cercamento aeroporto
Estação da Cidadania/Leste
Adequação iluminação
Mega USF Floresta
Mega USF Tio Zaca
Reforma USF Juvinópolis
Construção USF Los Angeles
Construção USF Cancelli.
Reforma Cmei Darci Ângela
Construção USF Rio do Salto.
Ampliação Escola N. S. Salete
Construção Esc. Transparência
Reforma Esc. Anibal Lopes/2 fase
Reforma Escola Terezinha Picoli
Ampliação do Cmei Julio I. Uncer
Ampliação do Cmei Raio de Luz
Construção 20 casas populares
Ecopontos - 4 bairros atendidos
Quadra grama sintética St Dumont
Pista de Atletismo Ciro Nardi
Iluminação quadra Floresta
Complexo Esportivo Norte/reforma
Pavimentação asfáltica rural
Cascalhamento rural
Centro Trein. Proteção Desastres
Reforma - Bombeiros Tenente Edy
Adequação vias entorno 277
Reforma vias entorno Tanc. Neves
Adequação calçadas 2ª fase
TOTAL GASTO:

R$3.750.001,11
R$1.666.360,40
R$3.288.263,82
R$1.878.399,09
R$467.948,29
R$451.565,90
R$3.965.540,87
R$3.479.685,62
R$1.670.958,16
R$1.800.000,00
R$1.920.000,00
R$860.000,00
R$1.757.841,51
R$5.748.358,81
R$6.500.000,00
R$2.420.000,00
R$1.342.725,28
R$1.300.000,00
R$820.000,00
R$1.000.052,00
R$4.688.203,21
R$430.277,27
R$464.127,80
R$26.551,47
R$26.551,47
R$9.770.801,21
R$1.651.197,54
R$274.163,02
R$56.901,45
R$3.202.066,96
R$6.861.253,39
R$894.811,33
R$157.256.708,08

PASSE o
leitor de QR
code do seu
celular para
ver detalhes
das obras

Em obras
Em obras
Em obras
Em licitação
Contratada
Em obras
Em licitação
Em licitação
Contratação
Contratação
Contratada
Em obras
Em licitação
Em licitação
Em obras
Em obras
Em licitação
Em obras
Em obras
Contratação
Em licitação
Em licitação
Em licitação
Contratação
Em obras
Contratada
Contratação
Contratação
Contratação
Contratada
Contratada
Em obras

LOCAL
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Cancelli e Los Angeles terão
novas unidades de saúde

Mais duas USF (Unidades de Saúde
da Família) tiveram a ordem de serviço
assinadas ontem (17) pelo prefeito Leonaldo Paranhos, dando sequência ao
planejamento da administração municipal aos investimentos na Saúde do
Município. São mais quase R$ 4 milhões
aplicados “com planejamento, responsabilidade e total rigor com as contas
públicas”, disse Paranhos.
O prefeito explicou que a construção
das USFs do Los Angeles e do Cancelli
segue o cronograma de obras traçado
em março de 2017 e vai até 31 de
dezembro de 2020. “Queremos deixar a
cidade com 100% de cobertura em atenção básica uma saúde à altura do que a
nossa cidade merece”, disse o prefeito.
Na oportunidade, Paranhos agradeceu ao Legislativo e ao Judiciário, citando
a aprovação do Ministério Público
da implantação do PAI (Programa de

Atendimento Imediato), que será lançado
nos próximos dias e que prevê a compra de leito de UTI na rede privada em
caráter considerado de “ultraexceção”
em caso de risco iminente de morte do
paciente, quando todos os leitos do fluxo
de regulação da rede pública e privada
estiverem ocupados.
Paranhos também citou a aprovação, segunda à ontem, na reunião
do Conselho Municipal de Saúde, da
implantação do Comboio da Saúde,

que deve se tornar realidade até o fim
deste ano “e que faz par te de todo
o nosso programa de humanização e
horizontalização da saúde”.
MAIS OBRAS
Segundo o prefeito, as duas USFs se
somam a outras 84 obras que estão em
andamento entre escolas, unidades de
saúde, mobilidade, aeroporto, pavimentação e geram cerca de 2.020 empregos
diretamente em obras do Município.

Atendimento humanizado
O gerente da Divisão de Atenção Primária, Ali Haidar, explicou que as atuais
estruturas das Unidades de Saúde Los Angeles e Cancelli foram reformadas
para que a população possa ter um atendimento de melhor qualidade até
que as novas unidades fiquem prontas. “A estrutura atual já não comporta
mais a demanda, mas até que as novas fiquem prontas, estão oferecendo
mais conforto e qualidade aos pacientes. Após a inauguração das novas estruturas, os prédios atuais serão utilizados para outros serviços complementares
de atenção básica, melhorando o atendimento”.

ARCO REAL EIRELES

FAÇA NOSSO
ORÇAMENTO

c o n s t r u t o r a

45 3039-5941
Shopping Central Park
Av. Brasil, 6282 - Centro
Sala 102 | 10º Andar

SAIA DO
ALUGUEL
CONHEÇA
NOSSAS
CONSTRUÇÕES

Reformas e gessos
em geral

ARCO REAL EIRELES
c o n s t r u t o r a
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40 anos em Cascavel

Natural de Presidente Prudente,
interior de São Paulo, Célia Aparecida
Bernades Altavini adotou Cascavel
como sua cidade do coração, lugar
onde passou mais de 40 anos da sua
vida. Ela se mudou para Cascavel em
1974 porque seu marido, Antônio,
bancário, foi transferido. Na época, o
casal já tinha três filhos, Sérgio, Marcelo e Glauco Altavini. E foi aqui que
nasceu o caçula, Rafael.

HOJE NEWS, 18 DE SETEMBRO DE 2019
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Célia Aparecida Bernades Altavini

ª 28 de novembro de 1942
V 12 de setembro de 2019

O melhor perfume
No alto do seu 1,52 metro de
altura, Célia Aparecida Bernades
Altavini era uma grande mulher,

CÉLIA ao lado dos netos
e do marido, Antônio

A despedida
Célia Altavini passou por uma cirurgia em função der uma diverticulite
no sistema gástrico na tarde de 11 de setembro. Ela retornou ao quarto
às 22h daquele dia, mas, às 4h40 do dia seguinte, Célia faleceu por
complicações pós-cirúrgicas.
Além dos quatro filhos e do marido, Célia deixa oito netos.

batalhadora, que surpreendia
com as inúmeras atividades que
desenvolvia: “Nos documentos
oficiais minha mãe tinha como
profissão do lar, mas ela era
muito mais do que isso... Ela
foi professora, cantora, catequista, conselheira social, pintora, costureira...”
Rafael conta que a mãe não terminou o ensino médio, mas nunca
perdeu o interesse em aprender
mais: “Ela foi uma estudante a
vida toda. Fazia aulas de italiano,
pintura, tanatologia”.
Foi na pintura que Célia
encontrou uma grande paixão.
Para ela, pintar era uma forma
de ser aproximar ainda mais da
família. “Ela adorava pintar flores, paisagens, e principalmente
tudo que fosse de interesse dos
filhos e dos netos”, conta o filho
Sérgio Altavini.
A baixa estatura? Para Célia,
era algo positivo: “Nos menores frascos estão os melhores
per fumes”, repetia. E é assim
que será lembrada pelo filho
Rafael Altavini.
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Novas regras da CNH já atingem
o preço: R$ 300 mais barata
Desde o início desta semana
estão em vigor novas regras para
fazer a CNH (Carteira Nacional de
Habilitação), dentre elas a determinação do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) que torna o uso
do simulador de direção facultativo
para os alunos de CFCs (Centro de
Formação de Condutores).
O primeiro impacto já foi sentido: em Cascavel, o valor da habilitação para a categoria B (carro)
está em média R$ 300 mais
barato, revela o vice-presidente da
Associação das Autoescolas do
Paraná, Claudeir Santos.
A resolução levou dois meses
para entrar em vigor. Durante esse
tempo, a procura para fazer a primeira habilitação caiu pela metade.
“Já era visto que o pessoal
iria esperar a resolução entrar em
vigor. Nós éramos acostumados a
fechar turma com 35 alunos e chegamos a fechar com 15 alunos”,
confirma o gerente de uma autoescola José Aparecido de Melo.
Para ele, não é possível reduzir mais o custo da habilitação,
pois as aulas no simulador custam R$ 250. “O governo anunciou
que haveria 15% de redução, mas
o simulador não custava 15% da
habilitação. Então, se hoje o uso

Futuro dos
simuladores

A autoescola em que José Melo
é gerente comprou, em conjunto
com outros CFCs, seis simuladores
de direção. De acordo com ele,
metade dos aparelhos ficará no
local para eventuais alunos que
optarem pelo uso do simulador, e os outros três estão com
futuro indefinido.

COM novas regras, futuros motoristas voltam a procurar autoescolas
é facultativo, automaticamente a
pessoa vai pagar R$ 250 a menos
se optar por não fazer as aulas”.
Até semana passada, o valor
para fazer autoescola para se habilitar a dirigir carro em Cascavel era
de R$ 2.400. A partir de agora, o
preço está na faixa de R$ 2.100.
n Reportagem: Milena Lemes
Foto: Divulgação

Usar ou não usar?

“Nós vamos aconselhar a quem nunca
dirigiu carro que não faça o simulador
e que vá direto para o carro”, afirma
o vice-presidente da Associação das
Autoescolas do Paraná, Claudeir Santos.
Conselho que a estudante Natália
Schandeski, 18 anos, não seguirá: “Eu
penso em fazer a carteira em breve,
mas farei o simulador, porque não
tenho tanta experiência com o carro e
acredito que facilita para aprender”.

Aula noturna

O aluno que optar por não fazer as aulas no simulador, deverá fazer pelo menos
uma aula noturna, pois, quando obrigatório, o aparelho substituía as aulas noturnas. O gerente de autoescola José Melo vê a situação como negativa. “Nós temos
clientes que podem fazer as aulas práticas durante o dia, mas alguns conseguem
apenas à noite. Então terei que encaixar esses dois alunos em aulas noturnas.
Isso acaba encarecendo o valor, porque os centros terão de contratar mais instrutores para suprir a demanda”.
Contudo, em consequência à ordem aprovada pelo Contran, o número de horas/
aulas obrigatórias cai de 25 para 20 horas, e volta para a mesma carga horária de
antes de o simulador ter sido adotado.
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Espaço APAExonado

Apae apresenta aluna que
irá aos Estados Unidos

APAE CASCAVEL

O PRESIDENTE da Apae, Evilasio Schmitz, repassa passaporte para a aluna Bruna da Rocha, sob os
olhares da fonoaudióloga Maria Helena Algeri
Uma das recentes reuniões semanais
da diretoria da Apae de Cascavel teve a
participação especial da família de Bruna
Cremer da Rocha, 19 anos, aluna com
deficiência intelectual escolhida pela
Apae de Cascavel para, em março do
próximo ano, viajar aos Estados Unidos
e viver uma experiência única e de imersão na cultura americana. “A ansiedade é
grande”, comenta Bruna.
Tudo isso só será possível graças à
ajuda de uma miss. A ação solidária foi
coordenada pela família de Nicole Haragutchi, Miss Flórida Jr. American Teen,
que visitou a Apae de Cascavel em março

deste ano acompanhada dos pais, Ricardo
e Jackelyn. Nicole é natural de Hamilton,
na Carolina do Norte, e, quando conheceu a Apae de Cascavel, já ostentava a
faixa de Miss Saint Augustine.
Para retribuir o carinho recebido,
Nicole iniciou a arrecadação de recursos
para que essa viagem fosse concretizada.
Bruna viajará acompanhada pela
fonoaudióloga Maria Helena Algeri, profissional da área de saúde da Apae de Cascavel. Elas vão passar uma semana nos
Estados Unidos conhecendo a realidade
local, com visitas a clínicas especializadas
de atendimento e terão a oportunidade

Bazar arrecada recursos
à Apae

de visitar o Parque Magic Kingdom, na
Disneylândia.
Como curiosidade, a visita da aluna
da Apae na casa de Nicole, nos Estados
Unidos, será retribuída há exato um ano
depois de a miss Nicole conhecer a Apae
de Cascavel. Vilson e Maria Augusta, pais
de Bruna, estavam entusiasmados e, ao
mesmo tempo, emocionados.
Depois de acompanhar um vídeo
gravado por Ricardo Haragutchi (pai da
Miss Flórida Jr. American Teen) aos pais
da aluna da Apae, retribuíram gravando
vídeo de agradecimento pela oportunidade concedida.

Mais uma vez a Apae de Cascavel agradece a participação da população nos dois bazares simultâneos realizados sábado (14) no ginásio da instituição. O Bazar
Apaexonado e o bazar com o saldo de produtos doados pela Receita Federal atraíram a comunidade em
busca de produtos de qualidade a preços acessíveis.
Foram comercializados 2,5 mil itens. Estavam disponíveis para a compra utensílios domésticos, eletrônicos,
roupas adulto e infantil novas e usadas, calçados,
entre outras opções.
O recurso arrecadado será canalizado para cobrir custos mensais da instituição e na melhoria da estrutura
física, além de obras importantes para a melhoria da
qualidade dos serviços já prestados.
A Apae dá andamento ao seu projeto de revitalização,
nesta etapa envolvendo a construção do Centro de
Habilitação e Reabilitação da Apae.
OS BAZARES ocorreram no ginásio de esportes da Apae de Cascavel
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MALHAÇÃO
Rita começa a contar sua história com Rui para
Meg, mas para quando Guga chega. Carla se arrepende de ter beijado Marco e pensa em Madureira
e Neide. Rita se atrapalha e deixa escapar para Max
que seu namoro com Guga é uma farsa. Beto tenta
se desculpar com Meg. Max e Regina decidem conversar com Guga sobre Rita. Neide desmascara Marquinhos e suspende o menino. Cléber apoia Anjinha,
que decide visitar o túmulo de sua mãe. Raíssa passa
mal e Nanda implica com a menina. Milena desabafa
com Vânia e Jaqueline sobre o divórcio de César e
Karina. Marco confessa a Neide que foi Anjinha quem
lhe mandou as flores e o bilhete. O juiz convoca Lígia
e Rita para falar sobre Nina.

sem saber que a gravação com os bandidos é falsa.
Cristoban avisa a Marcos que eles não têm dinheiro
para pagar a primeira parcela da hipoteca, e o filho
de Alberto resolve ir a Búzios para salvar o bar. Padre Paulo
avisa a Francisca que levou Waguinho para o centro de
recuperação. Alberto fica decepcionado com Nana quando
constata que a filha apoiou a chantagem de Diogo.
A DONA DO PEDAÇO
Vivi desiste de sua viagem e pede um tempo a
Camilo. Maria da Paz afirma a Rock e Téo que deseja
que Jô continue perdendo seu dinheiro. Beatriz e Linda
se preocupam com a situação de Vivi. Kim tem uma
ideia para afastar Vivi e Chiclete de Camilo. Fabiana
aceita testemunhar contra Chiclete e alerta Camilo
sobre uma possível fuga da irmã. Rock convida Joana
para assistir à sua luta. Paixão surpreende Kim em sua
casa e a moça cede às investidas. Vivi decide esconder a verdade de Chiclete para protegê-lo. Cornélia
compra a mansão de Jô. Camilo interrompe novamente a fuga de Vivi. Fabiana diz a Vivi que está sendo
coagida por Camilo a testemunhar contra Chiclete.

Tito
namoro
Tito pede Flora em namoro
BOM SUCESSO
Alberto expulsa Diogo da UTI. Padre Paulo diz a
Waguinho que não desistirá dele. Nana afirma a Diogo
que Paloma precisa pagar pelo crime que cometeu,

Em
Gabriela não
não conseguem
conseguemse
se
Em “Malhação”,
“Malhação”, Rafael e Gabriela

2º demissão
OFÍCIO
REGISTRO
CIVIL
dodo
hotel.
Herculano
hotel.
Herculanopede
pede
demissãoaDE
aMerMerentender.
Heitor
Tito ee Garoto
Garoto leiam
leiam
ascartas
cartas
l SBT as
entender.
Heitor permite que Tito
cedes.
com
a
matécedes.João
Joãosesesurpreende
surpreende
com
a
maté2º
OFÍCIO
DE REGISTRO
CIVIL
5º
TABELIONATO
DE
NOTAS
que
encontraram.
Tito
descobre
que
sua
mãe
não
morreu
no
que encontraram.
que suaASmãe
não DE
morreu
AVENTURAS
POLIANA no
riaria
sobre
o Patotinha
com
sobre
o PatotinhaMágica,
Mágica,
commentimenti5º
TABELIONATO
DE
NOTAS
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL
– PR - FONE/FAX
45-3224-5420
acidente
de
que tirou aa vida
vida
de
seu
pai.
Todos
Serenade
e Ruth
decidem
que Todos
Bento
deve escolher
acidente
de carro
carro
seu
pai.
rasras
sobre
ele.
Codorna
fotografa
Moana
ele.
Codorna
fotografa
Moana - CASCAVEL
Av.sobre
Brasil
8065
– Centro
– CEP 85801-002
– PR - FONE/FAX 45-3224-5420
com
quem
quer
ficar.
Afonso
pede
perdão
a Sophie por
celebram
escola. Marcelo
Marcelo ajuda
ajudaGabriela
Gabriela
celebram oo retorno
retorno de Flora à escola.
beijando
beijandoJoão.
João.Vanessa
Vanessafica
ficaeufórica
eufóricaaoao
email
cartorio.cvel@gmail.com
– registrocivil2cascavel@gmail.com
ter o abandonado no altar. Guilherme conta o que viu
email
cartorio.cvel@gmail.com
–
registrocivil2cascavel@gmail.com
saber
Jerônimoque
queelaelatrabalhará
trabalharánana
saber
porpor
Jerônimo
com oo pedido
pedido de
de Rafael para registrar
ee aFlora
em
seu
com
registrar
Alex
Flora
emcuidado
seucom
para Raquel eAlex
pede para
menina tomar
PopTV.
Giselasesedesespera
desespera
com
o
pediPopTV.
Gisela
com
o
pediJerry.
Sem
ter
para
onde
ir,
Débora
pede
para
nome. Tito
Tito pede
pede Flora em namoro.
nome.
namoro. Alex
Alex promete
prometese
se voltar a
HABILITAÇÃO
DE CASAMENTO
HABILITAÇÃO
de
divórcio
litigiosodede
Herculano.Manu
ManuDE CASAMENTO
morar na casa de Verônica. Poliana e João vão visitar
dodo
de
divórcio
litigioso
Herculano.
de
Tito se
apresenta
para
Apresentaramneste
nesteOficio
Oficioos
osdocumentos
documentosde
dereaproximar
habilitaçãopara
parade
casamento,
Apresentaram
habilitação
casamento,
Paulo.nos
se Bento,
apresenta
para Nina,
Nina,que
que
mas Ruth não encontra o menino em sua casa.
surpresa
encontrar
Moana
noaparapar-I,II,III, IVreaproximar
ficafica
surpresa
aoao
encontrar
Moana
no
termos
doartigo
artigo
1525,Incisos,
Incisos,
eVVdo
do
Código
Civil
Brasileiro.
termos
do
1525,
I,II,III,
IV
e
Código
Civil
Brasileiro.
elogia oo rapaz.
rapaz. Gabriela vê
elogia
vê Solange
Solange com
com Rafael.
Rafael.
tamento
João.
tamento
dedeJoão.
1- PAULO HENRIQUE SALLES COSTA E KARINE DANIELLE DEMEZUK ANZOATEGUI
2- VILMAR
JOSÉ
DE VARGAS
JUNIOR E RENATA
DE SOUZA
LONGO
verRubens
Rubens
pagar
portudo
tudo que fez. Com o
sétimo
guardião
ver
pagar
por
OO
sétimo
guardião
3- Eurico
HERON
SIMON VALMINI
E HEVELYN
EDUARDA
ZAMBONI
SANTOS
pretexto
de ver
verDOS
Jonhy,
Teresa vai à casa
inaugura
antena
telefopretexto
de
Jonhy,
Teresa
Eurico
inaugura
a aantena
dedetelefo4- em
MANOEL
NASCIMENTO
BARBOSA
E CLARICE
DA COSTA
deMariano
Mariano
aover
verAída
Aída pensa
pensa em provoSerroAzul,
Azul,e eValentina
Valentina
Olavo
de
eeao
nianiaem
Serro
e eOlavo
5- EDERna
MENDONÇA
PAIM
E KLECI
VARNA cá-la.
DEREM
cá-la.Teresa
Teresadiz
dizaaMariano
Mariano que foi ver Jodiscursam
nacerimônia.
cerimônia.
Mirtes
prepara
discursam
Mirtes
prepara
6ADRIANO
MARTINELI
E PATRÍCIA
PERDUM
nhy,mas
masque
quejájáque
queestá
está ali
ali eles
eles poderiam
poderiam
sitededenotícias
notícias
ofensivas.
Geandro
nhy,
seuseu
site
ofensivas.
Geandro
7RENAN
DE
OLIVEIRA
E
FRANCIELI
MARCHALEK
BASTOS
aproveitar
sair juntos.
juntos. Oriana
Oriana ao
ao ver
ver Tesurpreendecom
como ocomportamento
comportamentode
de aproveitar
eesair
Tesese
surpreende
8- DIOGO
ALEXANDRE
DE
CASTILHO
BALDUS
E com
JUSSARA
APARECIDA
OLIVEIRA
resa
comJonhy
Jonhy
RobertoDEfala
fala
com desLourdes
Maria.
Luzdizdiza aJúnior
Júnior
quepenpenresa
ee Roberto
com
desLourdes
Maria.
Luz
que
9-em
JONATAN
ANTONIO
CEBULISKI
E NILVA LOPES
DOS
démdiz
diz
Teresa que
que gostou
gostou de
de conheconheficarcom
com
ele.Gabriel
Gabriel
conversa
dém
aaPRAZERES
Teresa
sasaem
ficar
ele.
conversa
10HUGO
RICARDO
PEREIRA
DE
ARAUJO
E
ANDRESSA
CAMILA
SPECHT
cer
suas
finas
amizades.
Teresa
furiosa
com
Murilo
sobre
sua
paixão
por
Luz.
com Murilo sobre sua paixão por Luz. cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz
que
ela
só
vai
ajudá-los
como
advogaStella
pede
que
Adamastor
mantenha
as
11GUILHERME
FERNANDO
BUENO
DOS
SANTOS
E
PATRICIA
VILATORO
DA
SILVA
Stella pede que Adamastor mantenha as diz que ela só vai ajudá-los como advogada.RAMOS
Nicoagride
agride Armando
Armando ee rouba
rouba imporbebidas
alcoólicas
longe
dela.EMirtes
Mirtes
12- EVANDRO
DALLA
CORTE
MONIKI
VALÉRI
da.
Nico
imporbebidas
alcoólicas
longe
dela.
sese
tantes
papéis
que
o
senhor
iriadaentregar
entregar
desespera
ao
encontrar
Aranha
desacor13RUY
WAGNER
ASTRATH
E
REJANETE
BEATRIS
SCHONS
tantes papéis
que ona
senhor
iria
desespera
ao encontrar
desacorSe alguém
souberAranha
de algum
impedimento,
oponha-o
forma
lei.
aojuiz.
juiz.
dado.
Sóstenesconta
LuzMOLINA
sobresua
14-Sóstenes
EVERSON
DEconta
OLIVEIRA
Esua
KATHELIN
VANESSA DOS SANTOS
ao
dado.
a aLuz
sobre
conversa
com
Murilo.
15JORGE
EDUARDO
SATO
E
JULIA
SPIAZZI
ODIA
conversa com Murilo.

As aventuras
aventuras de
de Poliana
Poliana
As
ELIZABETE
VERSORI
Se alguém
souber
de algum impedimento,
oponha-o
na casa
forma
da deseslei.
Marcelo
chega
em
e fica
fica
Oficial Designada
Marcelo
chega
em
casa
e
deses•
SBT
SETEMBRO
DE 2019
• SBT CASCAVEL, 18 DE perado
ao não
não
encontrar João
João ee Feijão.
Feijão.
perado ao
encontrar
Enquanto
isso,
o
menino
procura
Durval
Teresa
Enquanto isso, o menino procura Durval
Teresa
na
padaria
e
pede
para
dormir
na
Genoveva
tenta
convencer
Mayra
que
ELIZABETE
VERSORI Mayra que
na padaria e pede para dormir na casa
casa
Genoveva
tenta convencer
Oficialporque
Designada
dele.Filipa
Filipa pergunta
pergunta para
para Yasmin
Yasmin quem
perdoe
Rubens,
a
sociedade
inquem
perdoe Rubens, porque a sociedade in- dele.
acha o menino mais bonito da escola
teira está falando muito, Mayra diz que não ela
o menino mais bonito da escola
teira
está falando muito, Mayra diz que não elaacha
se importa com os comentários e que quer e confessa que, para ela, é João. Yasmin

se importa com os comentários e que quer

e confessa que, para ela, é João. Yasmin

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Pastor Augusto e a professora Flávia voltam a
fica
surpresa.
Poliana
visita
Pendleton.
fica
surpresa.
Poliana
visitaDóris
Pendleton.
ensaiar
as crianças
para a peça.
leva Otávio
Luísa
se
preocupa
cada
vez
mais
com
sua
Luísa
se
preocupa
cada
vez
mais
com
sua
para ver o ensaio. Joaquim prepara o peixe
que
consituação
financeira.
Mirela
vê
Gabi
na
essituação
financeira.
Mirela
vê
Gabi
na
es-e
seguiram pescar. Regina descobre o rato Tumtum
cola
chateada,
Raquel.
o usae,
chantageardesabafa
Manuela. Acom
vilã
descobre
que
cola
e,para
chateada,
desabafa
com
Raquel.
Luca
diz
Mirela
que
projeto
Isabela
o Vilarejo
diz
que no
iránose
livrar do
Luca
dizfoiaapara
Mirela
queaeaaceita
aceita
projeto
rato.
Geraldo
até a On-Enterprise
com Safira.
da
rádio
da
escola.
Sara
Pendleton
da
rádio
davai
escola.
Saradiz
dizaafalar
Pendleton

que
que oo humor
humordele
deleestá
estámuito
muitomelhor
melhorapós
após
l RECORD
aa visita
de
Poliana.
Na
escola,
visita de Poliana. Na escola,Marcelo
Marcelo
pede
para
pede para
paraJoão
Joãovoltar
voltar
paracasa.
casa.
TOPÍSSIMA

Sophia fica triste e se abre com Gabriela. Pedro
ameaça Fernando
eRECORD
o manda fazer uma entrega do
••RECORD
Veludo Azul. Mariinha acaba permitindo que Sophia
veja seu filho. Ela diz Jesus
que
se afastará de Antonio e
Jesus
elesDeborah
choram. Graça
conta
para se
Pedro
que ouviram
e
Tiago
Justo
JuDeborah
e Tiago Justo
secasam.
casam.
JuMãoédeapedrejada.
Vaca falar sobre
a investigação.
O policial
dite
Lázaro
casa
com
Sudite
é
apedrejada.
Lázaro
casa
com
Sudiz
que
falará
com
o
filho.
Madalena
percebe
sana.
Alguns
dias
se
Fariseus aque
sana.
Alguns
dias
sepassam.
passam.
a
Fernando
fez uma
tatuagem
e se irrita.Fariseus
Ela percebe
caminho
de
Jerusalém
para
aapáscoa,
caminho
deestá
Jerusalém
páscoa,
que o menino
com dinheiropara
e Fernando
diz que
veem
os
OOMessias
Andreajesus
lhe deu.eeMadalena
vai até a suíte
de
Sophia e
veem
jesus
os apóstolos.
apóstolos.
Messias
ensina
sobre
o
reino
de
Deus
e
vinda
questiona
Andrea.
Pedro de
encontra
dedo
Vaca
ensina
sobre
o reino
Deuscom
eaaMão
vinda
do
filho
do
homem.
Jesus
recebe
as
criane
reclama
pelo
rapaz
ter
falado
sobre
a
suspeita
com
filho do homem. Jesus recebe as crianMinha
Flor. O policial
diz que se e
acontecer
à ela,
ças
trazidas
por Deborah
Justo.
ças
trazidas
por Deborah
eTiago
Tiagoalgo
Justo.
serádiz
culpa
Ele
quedele.
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, 18 DE SETEMBRO DE 2019

Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Virgem
Libra

Aquário Capricórnio Sagitário Escorpião
Peixes

Você tem ideias concretas, especialmente para
os seus projetos. A sorte estará do seu lado em
todas as suas aplicações. Você está em melhor
forma. Coma mais vegetais.

(?)-majestade,
crime contra o rei
Exigência
de rendição
imediata
A esposa
de Zeus
(Mit.)
Apêndice
de xícaras
Apelido do
ex-presidente
Mujica

Categoria
do programa
"A Vila"

(?) Angeles
Lakers,
equipe
da NBA

Contrário
ao dogma
Enguia,
em inglês

Cidade natal de Gaudí
Comida típica de bar

Século
(abrev.)
Cômodo do
presidiário
Peça de
tubulações
Material
reciclável

País do Oriente Médio
cuja capital é Saná

Amazonas
(sigla)
Condimento de sopa

Trabalha
muito (pop.)
Arsenal
(abrev.)

Mamífero
ruminante
Amarrar,
em inglês

A esposa,
em relação
aos seus
sogros
Tinta, em
inglês
Em trajes
de Adão

Matéria
viscosa
Mulheres
que
vendem
cosméticos via
catálogos

BANCO

Parte mais
dura do
tronco das
árvores

Estância
hidromineral e turística de SP

60

Solução

F
A
T

Este é um bom dia para falar francamente.
Você não será capaz de suportar mais restrições. Seu cérebro sobrecarregado merece
e exige descanso e evasão. Coma vegetais.

Suspenda
(o evento)
Maranhão
(sigla)

O
R

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.

Má-sorte
Profissão de
Caio Blat e
Giulia Gam

C

Tente não negligenciar a papelada se você
quiser evitar complicações inúteis e dispendiosas. Porém, seria bom ser mais cuidadoso
com a sua dieta. Isso só contribuiria para o
seu bem-estar.

Orlando
Orfei,
artista
Odiar

L
U

Não hesite em oferecer sua opinião, sua visão
realista não vai decepcionar você. Vai ser fácil
mergulhar no trabalho de natureza intelectual,
mas não se esqueça de passar para outra
coisa para poder limpar sua cabeça.

(?) de
chão: é
usado por
faxineiras

Cabeça
(?):
pessoa
fútil

A
I
R
A
R

É muito bom ter boas ideias, mas você tem que
concretizá-las! Isso vai lhe trazer uma satisfação
imensa. Você está nervoso e sua vulnerabilidade
emocional vai torná-lo muito sensível. Você precisa de um descanso de verdade.

Robson (?),
ex-atleta
Tambor
achatado
Registro
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Lua, em
espanhol
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Navegantes",
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Corpos celestes observados
por
Área do corpo
astrôsuscetível de
nomos
excitação erótica
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R A
L O S
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S E C
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A M
A
E
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A
P A
R N E
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Você está cercado por diferenças relacionais,
seja objetivo e não se envolva. Você está em
forma, mas, mesmo assim, não dê tudo o que
você tem hoje. Verifique sua agenda.
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Causa
Lojas
Corpo de livros
vegetativo usados
como o de algas

As substâncias que
produzem
Ronda feita
pela PM reação
Represen- nas ruas química
tam as
medalhas
de 2º e 3º
lugares

I
E
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N

O Vênus expansivo facilita o surgimento de
discussões íntimas. Este é o momento para
desenvolver seu relacionamento com cuidado.
“Depois de fazer um esforço, vem a recompensa”. Seria bom se lembrar disso.
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Cadáver é encontrado em
meio a plantação na BR-467
O corpo de um homem foi
encontrado na tarde de ontem (17)
em uma plantação às margens da
BR-467, em Cascavel. O corpo - já
em adiantado estado de decomposição - foi encontrado por um funcionário da fazenda que realizava
o plantio de soja no local. Colegas
de trabalho disseram que ele ficou
muito abalado e que deixou o trabalho após acionar o IML (Instituto
Médico Legal).
De acordo com o IML, pelo
estado do corpo, a morte deve ter
ocorrido há mais de uma semana.
Junto ao corpo não havia documentos, por isso a identificação
deve ser feita através de exames,
o que também vai revelar a causa
da morte.
Informações sobre as roupas
que a vítima usava também não
foram repassadas até o fechamento da edição.

Reconhecimento
A família de Sebastião Prudente, de 65 anos, esteve
ontem à noite no IML com
a suspeita de que seja dele
o corpo encontrado. Devido
à decomposição, vão fazer
DNA para comprovar. Ele
é morador do Bairro Santo
Onofre e está desaparecido
desde o último dia 10.

CADÁVER foi encontrado por funcionários de fazenda

PM ferida em acidente aguarda cirurgia

A policial militar Thaís Zanatta, ferida em uma colisão frontal na BR-277
na noite de segunda-feira (16), em Guaraniaçu, permanece internada no
HU de Cascavel. Inicialmente socorrida no hospital de Guaraniaçu, por
conta da gravidade dos ferimentos ela foi trazida ao hospital em Cascavel
e aguarda por uma cirurgia, que ainda não foi marcada. De acordo com
pessoas próximas a Thais, o estado de saúde dela é estável.
O ACIDENTE
A batida envolveu a viatura da PM e uma caminhonete Hilux que
seguia no sentido contrário. De acordo com a Polícia Rodoviária
Federal, que atendeu a ocorrência, o outro veículo teria invadido a
pista contrária batendo de frente na viatura. O motorista do outro
veículo teve ferimentos leves.
FOTOS: AÍLTON SANTOS

Rapaz atingido por seis
tiros continua no HU

Vagner Michael Nevolo, 31 anos, atingido por seis tiros na noite de segunda-feira (16) no Loteamento Belmonte, em
Cascavel, continua internado em estado
grave no HU (Hospital Universitário).
Ele foi atingido no abdômen, na nádega
e nos braços. Teve parada cardiorrespiratória ainda no local do crime.
Vagner foi baleado quando estava
na Rua Tadeu Ferreira Voichikovski.
Equipes da Polícia Militar realizaram diligências em busca do autor dos disparos,
mas ninguém foi preso.
O crime é investigado pela Delegacia de
Homicídios.
Um incêndio ambiental de grandes proporções registrado na Rua Martin Fardoski, Bairro Santos
Dumont, em Cascavel, na tarde de ontem (17), colocou em risco casas próximas à área incendiada
e fez com que alunos da Escola Mario Pimentel de Camargo fossem liberados mais cedo devido à
fumaça densa que tomou conta da região. Diversas equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no
local para fazer o controle das chamas. Não houve registro de feridos.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

03
24
02
03
26
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Cascavel é maior centro de
distribuição de drogas, diz PF

O aumento de apreensões
de drogas e cigarros contrabandeados que teriam como destino
final Cascavel chama a atenção e
leva a polícia a acreditar em uma
migração de quadrilhas dos mais
diferentes “segmentos” do tráfico
para a região. “Cascavel é hoje o
maior centro logístico de distribuição de drogas. É aqui que fica o
entroncamento das mais importantes rodovias do Estado, o que
facilita muito a distribuição dos ilícitos já embalados e prontos para
a venda”, afirma o delegado-chefe
da Polícia Federal de Cascavel,
Marco Smith.
Segundo ele, os produtos são
armazenados especialmente na
região de Santa Tereza do Oeste:
“Os ilícitos vêm das cidades da
região e são depositados aqui.
Trata-se de uma cidade pequena
e tranquila, propícia para que as
quadrilhas façam o ‘trabalho’
delas”.
Ele diz que a PF acompanha
as movimentações e trabalha na
identificação dos grupos.
APREENSÕES
Nas últimas semanas, três
grandes cargas interceptadas

seriam entregues em Cascavel.
No dia 26 de agosto, 450 mil carteiras de cigarro contrabandeado
do Paraguai - avaliados em R$
2,25 milhões - foram apreendidos
pela Polícia Rodoviária Estadual
na BR-163. O motorista paraguaio
disse que entregaria a carga aqui.
No último dia 8, foram 4,6

toneladas de maconha apreendidas
em Céu Azul que também teriam
como destino Cascavel. O motorista também era paraguaio. E, na
manhã de ontem (17), 88,9 quilos
de cocaína foram apreendidos pela
PRF em Santa Terezinha de Itaipu. A
droga seria entregue aqui. O motorista também é paraguaio.

Guarda que “furtou” próprio
carro volta ao trabalho

O guarda patrimonial investigado pelo furto do próprio carro dentro do
pátio da Cettrans deve voltar ao trabalho dia 26. A diretoria da Guarda
disse que o servidor continua respondendo processo administrativo, mas
retorna após afastamento de 30 dias por conta do ocorrido. Ele atuava
na segurança de uma UPA (Unidade de Pronto-Atendimento), mas deve
retornar em outra função.
Além do procedimento interno, há um inquérito na Polícia Civil.
O servidor prestou depoimento sobre o caso na última segunda-feira (16)
na Prefeitura de Cascavel, mas ainda não foi convocado pela PC.
O CASO
O carro do guarda foi apreendido em uma fiscalização de trânsito no dia
22 de agosto devido a uma série de irregularidades, inclusive impostos em
atraso. O servidor foi até o pátio da Cettrans e pediu para retirar o material de trabalho que havia ficado no veículo, mas acabou saindo do local
dirigindo o carro.
Pessoas próximas a ele disseram que sua intenção era ir até em casa para
retirar os objetos e devolver o carro. Horas depois do ocorrido, o guarda
abandonou o carro na frente do prédio e foi embora.
n Reportagem: Cláudia Neis

14

ESPORTE

HOJE NEWS, 18 DE SETEMBRO DE 2019

Festival Paralímpico:

CPB

15

descobrindo guerreiros
PARATLETAS DE CASCAVEL

Difundir modalidades ofertadas no município

Ainda de acordo com a professora Pollyana Bastos, o Festival Paralímpico também tem por objetivo difundir
as modalidades paraolímpicas ofertadas à comunidade em Cascavel, todas de forma gratuita: natação, futsal,
atletismo, basquete, handebol em cadeiras de rodadas, dança, balé, tênis de mesa, xadrez, goalbol, golf 7 e bocha
paraolímpica. “Dessas modalidades de iniciação esportiva, a única não destinada à competição é o balé, que trabalha com a coordenação motora, a lateralidade e o equilíbrio. Por isso, atende crianças com a partir de 3 anos de
idade”, explica a professora. “O foco do setor de paradesporto de Cascavel é a iniciação, mantida com recursos da
Secretaria de Cultura e Esportes, e o rendimento, mantido pela lei de chamamento público”, explica Pollyana.
FÁBIO DONEGÁ

Evento que este ano chega à sua
segunda edição, restrito a 69 cidades
no Brasil e realizado em comemoração ao Dia Nacional do Atleta Paralímpico (22 de setembro), o Festival
Paralímpico 2019 será realizado
neste sábado (21) em todo o País.
Em Cascavel, as atividades serão
no Complexo Esportivo Ciro Nardi,
das 8h30 às 12h. No Estado, haverá programação também apenas em
Curitiba, Maringá e Pontal do Paraná.
O Festival é destinado a crianças com faixa etária de 10 a 17 anos,
com e sem deficiência. Em Cascavel
serão oferecidas as modalidades de
atletismo, basquete e bocha. A intenção é mobilizar pessoas com deficiência em todo o território brasileiro por
meio das atividades físicas.
“Esperamos reunir até 150 participantes, sendo que até 20% delas pode não ter deficiência alguma.
Para participar, é preciso se inscrever,
o que pode ser feito pelo telefone
3902-3048 ou pessoalmente aqui
no Complexo Esportivo Ciro Nardi, em
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JOVENS destaques da
natação de iniciação do
paradesporto cascavelense

horário comercial”, explica a professora Pollyana Bastos, coordenadora do
paradesporto e técnica de algumas
modalidades em Cascavel.
Dentre as atrações do evento, estará o toledano Luis Carlos Steffens, que

no último fim de semana competiu com
a seleção brasileira no Campeonato
Mundial de Paraciclismo na cidade de
Emmen, na Holanda, e no início do mês
participou dos Jogos Parapan-Americanos Lima 2019, no Peru.

Por que os paratletas são tão
Encerrados no início deste mês, os
Jogos Parapan-Americanos Lima 2019,
no Peru, mostraram mais uma vez o
exemplo de superação e dedicação
traduzido em resultados. A imagem de
paratletas sem braços nem pernas realizando feitos que parecem impossíveis a quem possui todos os membros
surpreendeu a muitos e deixou no ar a
questão: por que os paratletas são tão
vitoriosos? – em Lima, o Brasil foi campeão pela quarta vez seguida dos Jogos:
Peru 2019, Toronto 2015, Guadalajara

NADADOR paulista Daniel Dias tem 32
ouros em 32 provas disputadas em Parapans;
é referência mundial na natação

2011 e Rio de Janeiro 2007, enquanto
no esporte regular teve o segundo lugar
deste ano como melhor resultado nessas
edições da competição.
A resposta é ampla e envolve diversos fatores, mas a coordenadora do paradesporto
e técnica de algumas modalidades em Cascavel, professora Pollyana Bastos, e a educadora e mãe de paratleta Marilene de Fátima
Moraes a explicam de forma didática, resumida na palavra “superação”.
“Eles vivem em busca de superação.
É assim no dia a dia, desde a mobilidade e se deslocar em espaços públicos e
particulares, como calçadas e restaurantes. A dificuldade não está só no dia
da prova, está também nas mais corriqueiras tarefas, como escovar os dentes.

BASQUETE será
uma das modalidades
presentes no Festival

vitoriosos?
Eles precisam se superar em qualquer
atividade. Por isso, chegam ao esporte
determinados e com garra para buscar
nova superação”, explica Pollyana.
Marilene segue na mesma linha: “a
superação é importante para eles, pois
a sociedade ainda trata pessoas com
necessidades especiais como ‘não normais’. Se perguntada, a pessoa responde: ‘sou normal’, mas o que é ser normal? A superação para os paratletas é
estar inserido na sociedade, no esporte, e esses destaques no Parapan vêm
para mostrar que superação vai alem
da necessidade, é o incentivo e a superação própria, é mostrar que são sujeitos tanto quanto outro. Isso é igualdade, é direto de todos, está na Lei”.

Foi ao evento, gostou e hoje é atleta da natação

Um dos alunos da natação do setor de paradesporto de Cascavel, Eduardo Allan, de 11
anos, está comemorando um ano de aprendizado nas piscinas. Ele, que ainda no útero
da mãe Marilane de Fátima Moraes foi diagnosticado com uma má formação no membro superior esquerdo - na mão -, já é destaque justamente numa modalidade no qual
as braçadas fazem toda a diferença. Ele conheceu o paradesporto na edição de 2018 do
Festival Paralímpico e desde então trocou a escolinha de futebol pela de natação.
“Tomei conhecimento pela mídia de que haveria o Festival e o levei para ver a
necessidade das outras crianças, interagir e conhecer o paradesporto. Vi como uma
oportunidade e deu certo”, relembra Marilane, que é educadora. “Ele fazia futebol e
gostava, e no esporte a criança se desenvolve melhor, independentemente se possui
alguma deficiência. Eu imagino que quando ele chegar à adolescência possa ingressar em competições, porque ele se destaca no esporte”, continua.
O jovem, que já se destacava com as bolas nos pés no esporte regular, é agora promessa do paradesporto cascavelense. “Ele tem amputação da mão esquerda, o que
é uma limitação física, não intelectual. E além de gostar e jogar bem futebol e futsal,
ele gosta muito e se destaca no tênis de mesa e no xadrez, além da natação. Vejo o
paradesporto como uma oportunidade para a vida dele, uma chance que talvez ele
não tivesse no futebol”, explica Marilene.
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da necessidade, é o incentivo e a superação própria, é mostrar que são sujeitos tanto quanto outro. Isso é igualdade, é direto de todos, está na Lei”.

Foi ao evento, gostou e hoje é atleta da natação

Um dos alunos da natação do setor de paradesporto de Cascavel, Eduardo Allan, de 11
anos, está comemorando um ano de aprendizado nas piscinas. Ele, que ainda no útero
da mãe Marilane de Fátima Moraes foi diagnosticado com uma má formação no membro superior esquerdo - na mão -, já é destaque justamente numa modalidade no qual
as braçadas fazem toda a diferença. Ele conheceu o paradesporto na edição de 2018 do
Festival Paralímpico e desde então trocou a escolinha de futebol pela de natação.
“Tomei conhecimento pela mídia de que haveria o Festival e o levei para ver a
necessidade das outras crianças, interagir e conhecer o paradesporto. Vi como uma
oportunidade e deu certo”, relembra Marilane, que é educadora. “Ele fazia futebol e
gostava, e no esporte a criança se desenvolve melhor, independentemente se possui
alguma deficiência. Eu imagino que quando ele chegar à adolescência possa ingressar em competições, porque ele se destaca no esporte”, continua.
O jovem, que já se destacava com as bolas nos pés no esporte regular, é agora promessa do paradesporto cascavelense. “Ele tem amputação da mão esquerda, o que
é uma limitação física, não intelectual. E além de gostar e jogar bem futebol e futsal,
ele gosta muito e se destaca no tênis de mesa e no xadrez, além da natação. Vejo o
paradesporto como uma oportunidade para a vida dele, uma chance que talvez ele
não tivesse no futebol”, explica Marilene.
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Cascavel Futsal rebaixado?

O salonismo paranaense vive
dias impor tantes e históricos.
Ontem, a Liga Nacional, na qual o
Paraná é a federação com maior
representatividade, divulgou as
datas das oitavas de final, que
conta com os seis times paranaenses. No mesmo dia, o Cascavel
Futsal, maior vencedor do Estado,
viu se tornar real a possibilidade
de ser rebaixado à Série Bronze do
Paranaense e só voltar a disputar
uma competição em 2023. Tudo
porque entrou em quadra na noite
de segunda-feira (16) pela recém-criada Liga Futsal Paraná.
É que Foz Cataratas e Guarapuava, que abriram a LFP na noite de
quinta-feira (12), foram punidos pela
Federação Paranaense de Futebol de
Salão com multa de R$ 10 mil, sob
pena de suspensão por três anos, o
que lhes implicaria ressurgir a partir
da Série Bronze em 2023.
Também nessa terça-feira (17),
a Federação tirou seu site do ar,
na sessão em que divulga a programação de jogos. Para hoje (18),

estava previsto o duelo entre Foz
Cataratas e Pato, duas das maiores forças do salonismo estadual,
pelo fechamento da penúltima
rodada da fase classificatória da
Série Ouro. O Foz é o atual campeão paranaense e o Pato o atual
vencedor da Liga Nacional.
Ontem, o Cascavel Futsal e
o Siqueira Campos, que está na
Série Prata, aguardavam punição
semelhante às recebidas por Foz
Cataratas e Guarapuava.
No início da noite a Federação
enviou ofício com a mesma penalidade dos demais times.
PUNIDOS SE MANIFESTAM
Os times punidos pela Federação se manifestaram ontem (17).
O Guarapuava disse que não irá
pagar a multa e lembrou de promessas não cumpridas pela Federação: “em 2018 a federação
sabia do interesso dos clubes em
criar um novo campeonato e para
‘apaziguar’ os clubes receberam
a promessa de que uma empresa

INTERNACIONAL

Internacional e Athletico-PR voltam a se
enfrentar nesta quarta-feira (18) pelo
segundo jogo da final da Copa do
Brasil, às 21h30, no Estádio Beira-Rio,
em Porto Alegre (RS). No jogo de
ida, semana passada, o time paranaense
venceu em casa por 1 a 0, resultado
que lhe dá a vantagem do empate esta
noite. A conquista da competição
garante ao campeão o prêmio de R$
52 milhões e a participação em duas
competições em 2020: a Libertadores
e a Supercopa (novidade no futebol
brasileiro; opõe o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil).

Olímpico recebe amistoso
internacional nesta quarta

O Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busato recebe um jogo internacional nesta
quarta-feira (18), dia no qual o time sub-19 do Cascavel CR enfrenta a equipe
profissional do Nacional do Paraguai às 16h, com portões abertos ao público.

disponibilizaria R$ 35 mil no ano
para auxiliar nas despesas federativas, em troca exigiu vários espaços
de publicidade, transmissões ao
vivo por canal do clube, entre ouras
exigências, todas cumpridas pelo
CAD, que não recebeu nenhum centavo até hoje 17/09/2019”.
Já o Foz Cataratas disse que as
punições dependem “de ratificação
pelo Tribunal de Justiça Desportiva
para terem eficácia”, além de lembrar que “a equipe está respaldada
na Lei n° 9.615/98, mais conhecida
como ‘Lei Pelé’”, que em seu artigo
20 diz que as equipes podem organizar ligas regionais ou nacionais.

Oitavas da LNF

A Liga Nacional de Futsal divulgou,
ontem (17), as datas das oitavas de
final. O jogo de ida entre Cascavel
e Jaraguá será no último domingo
deste mês, dia 29, em Santa Catarina. Já o duelo de volta será no dia
5 de outubro, sábado, às 19h, no
Ginásio da Coopavel.

JOGAM HOJE
21h30

COPA DO BRASIL
Internacional x Athletico-PR

21h30

SUL-AMERICANA
Corinthians x Ind. del Valle

LIGA DOS CAMPEÕES
13h55
Club Brugge x Galatasaray
13h55
Olympiakos x Tottenham
16h
At. de Madri x Juventus
16h
B. Leverkusen x Lokomotiv Moscou
16h
B. de Munique x Estrela Vermelha
16h
Dinamo Zagreb x Atalanta
16h
PSG x Real Madrid
16h Shakhtar Donetsk x Manchester City

PLACAR DE ONTEM
SÉRIE B
Vila Nova ?x? Botafogo-SP
São Bento ?x? Vitória
LIGA DOS
Internazionale
Lyon
Ajax
Benfica
B. Dortmund
Chelsea
FC Salzburg
Napoli

CAMPEÕES
1x1 Slavia Praga
1x1 Zenit
3x0 Lille
1x2 RB Leipzig
0x0 Barcelona
0x1 Valencia
6x0 Racing Genk
2x0 Liverpool

