Acusado de matar diretora
em acidente vai a júri hoje

O Fórum de Cascavel realiza hoje o júri popular de um caso que gerou bastante
comoção na cidade. Trata-se da morte de Salete de Fátima dos Santos, que era
diretora da Escola Quintino Bocaiuva, no Bairro Cataratas. O réu é ex-companheiro dela,
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Polícia encontra restos de cabelo e
roupas perto de onde estava ossada
Reviravolta: Cascavel Futsal volta
à Ouro e desafia hoje o Toledo
AÍLTON SANTOS
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hojenews
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Auditoria in loco

Seis auditores do TCE acompanham durante esta semana o transporte coletivo de Cascavel. Eles
vão verificar a situação dos terminais e das linhas de transporte coletivo, conferir questões como
acessibilidade, lotação e horários dos ônibus, e ouvir os passageiros.
l Pág. 4
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Opinião

Fundo eleitoral afrouxa a Lei de
Ficha Limpa e financia advogados
de corruptos com dinheiro do povo

‘‘‘‘

Enquanto escrevo este artigo, a hashtag #VetaBolsonaro é
primeira colocada entre os assuntos mais comentados no Twitter,
rede social que funciona como um bom termômetro dos temas em
alta no Brasil e no mundo. O motivo: a aprovação pela Câmara
dos Deputados do projeto de lei que altera regras sobre o fundo
partidário e o fundo eleitoral.
A Câmara trouxe de volta pontos excluídos pelo Senado. Um
deles permite que partidos façam uso do fundo eleitoral para pagar
advogados de políticos. Isso quer dizer que as siglas poderão pagar
a defesa de corruptos utilizando dinheiro do povo. Além disso, foi
liberado o uso desse mesmo fundo para compra e aluguel de imóveis e pagamento de multas eleitorais. Para ser mais claro: ao
serem condenados, os partidos farão uso do dinheiro do contribuinte para arcar com seus prejuízos.
O texto ainda afrouxa a Lei da Ficha Limpa ao proibir condenação em segunda instância após o registro de candidatura. Um candidato poderá, portanto, tomar posse mesmo que seja condenado
antes das eleições, pois o registro é feito no início da campanha.
O quadro só não é pior porque o Senado manteve o uso obrigatório do sistema do STF (Tribunal Superior Eleitoral) para registro
dos ganhos e das despesas, o que garante mais transparência no
processo. A ideia inicial dos deputados era permitir que as legendas apresentassem as contas para a Justiça Eleitoral em modelos
próprios.
É por todos esses pontos que os usuários do Twitter estão
pedindo veto do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e condenando a
atuação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM/RJ).
Ao resgatar trechos excluídos pelo Senado, mais uma vez os
deputados federais demonstram trabalhar apenas para atender
aos seus próprios interesses e não aos interesses daqueles que
os elegeram.
Antonio Tuccílio, presidente da Confederação Nacional
dos Servidores Públicos (CNSP)
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“Quando vi o resultado, já comecei a
chorar de emoção”

Perito criminal
Hemerson Bertassoni
Alves, um dos gerentes do Laboratório
Forenses da Polícia
Científica sobre a
identificação do autor
da morte de Rachel
Genofre, 11 anos após o
homicídio. “Parece que
tirei um peso das costas.
Depois de tanto tempo,
com tantas tentativas,
quase não acreditei
quando vi que finalmente havíamos encontrado o suspeito”.
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Terminal tem aditivos
de obras e pagamentos
Passados seis meses
do início da obra do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Cascavel, alterações
no projeto estão em análise
pela Secretaria de Obras. Em
aberto há aditivos de serviços
e também de materiais complementares para execução ambos em análise. “Situação
normal e comum em grandes obras até por se tratar
de uma obra já iniciada e
com intervenção de demolição”, explica o diretor da
Secretaria de Obras, Sandro
Camilo Rocha Rancy.
Foram realizados até
agora 35% dos serviços contratados, conforme a última
medição. No momento, a
OTT Construções e Incorporações está executando
os seguintes ser viços:
estrutura metálica, cobertura, instalações elétricas
e hidráulicas, prevenção e
combate a incêndios e alvenaria. A previsão de entrega
é até março de 2020.
As adequações, conforme a empresa, assim
que forem aprovadas, serão
executadas e não atrapalharão o cronograma. Tanto a
prefeitura quanto a contratada se negam em falar
sobre os impactos financeiros com relação às obras que
não estavam previstas na licitação. A empresa ganhou o
certame com o lance de R$
16.388.084. O valor máximo
era de R$ 18.574.150,06.
Uma inter venção
que tende a gerar maior

Herança

acréscimo dos valores é a
construção de uma ponte de
embarque de passageiros. A
maioria dos aeroportos tem
as chamadas pontes telescópicas, por onde os passageiros passam até chegar
às aeronaves. No aeroporto
de Cascavel haverá uma
área de estacionamento
distante até chegar à pista
para embarque e desembarque, por isso o equipamento
é considerado necessário.
A Secretaria de Obras
também não apresenta os
valores, porque, segundo o
responsável, “estão em análise”. “Estamos estudando
a possibilidade técnica,
administrativa, jurídicas e
financeiras para instalar a
ponte de embarque”.
O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) estará nesta
quarta-feira (25) em Brasília para discutir com a Anac
o projeto com a área de
estacionamento e o espaço
para manobra de aeronaves
- etapa que deve ficar pronta
até o início de janeiro.
Além do uso do barracão do empresário Marcos
Solano, por meio de locação,
para abrigar os 26 bombeiros
do aeroporto, Paranhos pretende transferir a iluminação
atual da Avenida Itelo Webber - em duplicação - para as
marginais, entre o trevo do
Guarujá até a avenida, que
ganhará nova iluminação
entre as pistas.
n Reportagem: Josimar Bagatoli

A obra do Terminal de Passageiros teve início em 2013 e parou
em 2016, quando a Onça Construções abandonou o projeto.
Parte da estrutura deixada precisou ser derrubada para dar
espaço ao novo projeto elaborado pela atual gestão e aprovado
pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Estão previstas
salas de embarque, de espera e VIP, lanchonete, quiosque, praça
de alimentação no piso superior com restaurante, lanchonete,
sanitários, mirante, área técnica coberta para recebimento e
despacho das bagagens e pátio para até três aeronaves modelo
Boeing 737-800, com capacidade para 215 passageiros.
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Adeus, Rosemeri!

Uma triste notícia... Faleceu ontem a ativista da causa animal
Rosemeri dos Santos, criadora do Rocão, o maior evento
de música destinado a ajudar animais de rua em Cascavel.
Rosemeri estava internada no Ceonc, onde lutava contra o
câncer. O corpo está sendo velado na Acesc e será sepultado
no Cemitério do Guarujá. Ela era esposa do vereador Serginho
Ribeiro e, por isso, a sessão desta terça-feira na Câmara foi
transferida para amanhã, às 14h.

Balbúrdia

Os vereadores alertaram
ontem sobre a situação
da Rua Paraná em relação
aos bares instalados nas
redondezas. Além da
bebedeira e do tumulto nas
calçadas, as pistas de veículos
também são ocupadas por
pedestres. Na madrugada
de domingo um carro foi
danificado durante uma
confusão generalizada com
direitos a socos e pontapés.
O vereador Pedro Sampaio
(PSDB) sugeriu ao
Município que crie um
“fiscal de posturas”.

Porto Seco

O presidente da Câmara
de Vereadores, Alécio
Espínola (PSC), reúne hoje no
gabinete, às 9h, empresários,
despachantes aduaneiros
e políticos para debater a
situação do Porto Seco de
Cascavel. A principal questão
é a prorrogação da concessão
do local, já que o contrato
com a Codapar termina dia
3 de novembro deste ano.
Foram convidadas a Receita
Federal e a gerência da
Codapar para esclarecerem
as dúvidas e afinar as arestas.

Deu o que falar
O suplente Professor

Adenilson (PMB) mexeu
no vespeiro e aguentou
as ferroadas na sessão de
ontem. Detalhe: ele ficou um
mês no cargo de Sebastião
Madril, com seus assessores
nomeados, mas agora propôs,
por meio de indicação, a
redução de assessores de cada
gabinete, de três para dois.
São 63 assessores, com custo
de R$ 1,5 milhão por ano.
Foi chamado de demagogo
e recebeu como sugestão do
presidente da casa, Alécio
Espínola (PSC), que ele “abra
mão de um dos salários para
economia do erário”, em
alusão aos dois salários que
recebe atualmente como
vereador e professor.

Controle da tarifa

Uma comissão de transição
do serviço de bilhetagem
eletrônica do transporte
público de Cascavel foi criada
para apurar o controle efetivo
dos dados operacionais e
o desempenho do sistema.
Foram designados Luciano
Braga Côrtes (procuradorgeral), Silvia Espíndola
(Cettrans), Edson Zorek
(Planejamento), Renato
Segalla (Finanças) e Simone
Soares (Gabinete do prefeito).
A ValeSim tem até amanhã
para apresentar por decreto o
nome de quem a representará.

Funções

Essa equipe fará uma garimpagem nos documentos que
serão apresentados pela empresa sobre a bilhetagem. Estão
previstas reuniões com servidores que terão de colaborar de
maneira técnica e administrativa. As decisões tomadas serão
apresentadas em relatório ao prefeito Leonaldo Paranhos.
Zorek vai coordenar o grupo.
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Auditoria avalia qualidade do
transporte público de Cascavel
Seis analistas do TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do
Paraná) estão em Cascavel para
auditar a qualidade do transpor te público. O trabalho se
estenderá até sexta-feira (27)
e integra o PAF (Plano Anual de
Fiscalização) de 2019 do TCE,
busca avaliar a gestão do serviço, realizada pela Cettrans
(Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito), com ênfase
no planejamento, na fiscalização e
na execução contratual.
Para tanto, os ser vidores do
órgão de controle externo estão

verificando in loco a situação dos
terminais e das linhas de transpor te coletivo. Nas visitas,
são conferidas questões como
acessibilidade, lotação e horários dos ônibus. Usuários do
sistema também estão sendo
entrevistados como par te das
diversas validações qualitativas
aplicadas pela equipe.
E, ainda, a sede da Cettrans
será local de atenção dos auditores, com a finalidade de checar o
cumprimento de critérios operacionais por parte dos gestores da
empresa pública.

RELATÓRIO FINAL
A fiscalização que acontece em
Cascavel nesta semana segue os
moldes do trabalho-piloto feito em
Ponta Grossa em 2018, no âmbito
do PAF daquele ano. Na ocasião,
após duas auditorias presenciais, a
equipe multidisciplinar de auditores
do TCE produziu relatório final que
apontou para a existência de uma
série de problemas no serviço local
de transpor te público, apresentando 13 sugestões de medidas
para solucionar as falhas encontradas - algumas delas já implementadas pela administração municipal.
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Nos caminhos
da filosofia

Apesar de ter ganhado a vida como
publicitário, Percy de Oliveira Júnior
sempre gostou muito de filosofia e
era um incansável questionador.
Em março de 2019 ele se graduou
pela Unioeste de Toledo em filosofia.
“Ele nasceu filósofo, um homem de
biblioteca, que lia vários livros ao
mesmo tempo e sabia versar sobre
tudo, discutir como um filósofo...
Um dia depois de sua formatura ele
chegou à minha casa com o diploma
e disse que a gente sempre pode
realizar nossos sonhos e completar
nossa obra”, lembra Carmen Dias.
No dia em que colou grau, Percy foi
homenageado com uma caneta por
seus professores.
Ele estava se preparando para lecionar e planejava levar a filosofia para
as comunidades onde o acesso ao
estudo é pequeno.

A despedida

No domingo dia 15 de setembro,
Percy Júnior estava na rua quando
percebeu que iria desmaiar e recebeu ajuda de um rapaz, que ligou
para um amigo próximo de Percy. Ele
foi levado ao hospital, onde sofreu
vários infartos sequenciais. Foi reanimado, passou por um cateterismo e,
no dia seguinte, já no quarto, sofreu
outro infarto às 15h15, desta vez
fulminante.
Percy deixa as filhas Iris e Jade, o
filho Pedro e o neto Erik.

HOJE NEWS, 24 DE SETEMBRO DE 2019
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Percy de Oliveira Júnior
ª 26 de julho de 1952
V 16 de setembro de 2019

Um homem revolucionário

FAMÍLIA reunida em momento de confraternização
Percy de Oliveira Júnior herdou,
além do nome do pai, a criatividade
e o talento para trabalhar com
publicidade e propaganda. Natural
de Adamantina (SP), Percy já exercia a profissão quando conheceu
Carmen Regina Dias, na época
estudante de Direito.
Os dois viveram juntos por muitos anos, mas nunca oficializaram
a união. “Nós somos dois revolucionários e, na época, a revolução
era fugir do padrão”, conta Carmen.

Em 1983 o casal decidiu que
São Paulo não era um bom lugar
para viver e encontrou em Maringá
um local próspero para tocar a
agência de publicidade que tinham.
E, 11 anos depois, os dois vieram
para Cascavel.
“O Percy era muito criativo. Em
40 anos como publicitária eu não
conheci ninguém com a capacidade
de imaginar projetos com a rapidez
e com a segurança que ele tinha”,
destaca Carmen.

LOCAL
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Ecopark Oeste ficará
pronto só ano que vem
As obras do Ecopark Oeste,
no Bairro Santa Cruz, zona oeste
de Cascavel, chegaram à metade.
Quem mora per to ou passa por
lá com frequência conta estar otimista. “Estou animado. Acredito
que será um excelente ponto para
a região”, afirma o aposentado
José Leonardo Schlenper, a quem
já virou rotina olhar para a obra.
Porém, José terá de esperar
mais alguns meses para curtir o
parque. Conforme o contrato, as

Vai ter asfalto?

obras deveriam ser entregues em
mês que vem. A empresa pediu aditivo de prazo, que está em análise
da Secretaria de Obras.
O motivo do atraso não foi
revelado, mas em abril deste ano
o ritmo de trabalho caiu substancialmente, quase parando. Até hoje
ninguém explicou o que houve, e
apenas um mês depois houve
reforço na equipe e a obra voltou
a ganhar corpo.
n Reportagem: Milena Lemes
Foto: Aílton Santos

O que já foi feito

Duas das três pontes estão construídas e a outra está em andamento.
Além disso, a pista de caminhada, a
ciclovia, o parcão e o gabião estão
parcialmente concluídos.
Para agilizar os trabalhos, a Secretaria de Obras informa que as equipes
trabalham em diversas frentes, por
exemplo, na execução do canal de
gabião, na execução da ciclovia e da
pista de caminhada, na execução
do parcão, no plantio de grama, nas
drenagens, na execução do bueiro
da Rua Públio Pimentel, e ainda na
própria infraestrutura das pontes.

A Rua Beira Rio passa ao lado do Córrego Bezerra. É a única no entorno do
parque sem asfalto. “A primeira coisa
que a empresa responsável fez foi passar a manilha e tirar o asfalto”, afirma a
moradora Andreia Doneless, referindo-se a um pavimento paliativo feito pelos
próprios moradores no local.
Ela conta os dias para a entrega da obra,
pois, sem asfalto, entra muita poeira em
casa. “Como as máquinas passam aqui
diariamente, muita poeira é levantada.
A gente lava a calçada pela manhã e à
tarde já está sujo de novo”.
Conforme a prefeitura, serão feitos
asfalto, drenagem e calçadas no local.
“O prazo é de aproximadamente 60
dias, entre terminar a fase do gabião e
fazer o asfalto”, respondeu, em nota.

Estacionamento solar

A Unioeste inaugurou ontem o primeiro
Laboratório de Energia Solar Fotovoltaica
tipo “Estacionamento”, fruto da parceria
com a empresa Biowatts, de Cascavel.
O laboratório tem a capacidade de
gerar 2.900kWh, o que corresponde a
uma economia de R$ 2.320/mês na conta
de energia da universidade.
O evento faz parte das atividades em
comemoração aos 40 anos do Curso de Engenharia Agrícola da Unioeste, com participação

dos Programas de Mestrado e Doutorado em
Engenharia de Energia na Agricultura.
A programação incluiu uma palestra
sobre Energias Renováveis, ministrada
pelo Vitor Hugo Teixeira, representante
da Biowatts, e em seguida, a inauguração do Laboratório no Estacionamento do
campus de Cascavel.
O pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, professor Reginaldo Ferreira dos
Santos, explica que tudo se deu a partir

da parceria com a Universidade do Chile.
Assim, realizaram um simpósio de Energia Solar Fotovoltaica, que além de unir
empresa e universidade, pode trazer
outra visão acerca das fontes renováveis
e geração de energia. “Passamos a ter o
maior parque de energias renováveis do
mundo. Além das hidrelétricas, o país é
promissor nas áreas de álcool, biodiesel,
biogás, eólicas, biomassa e a agora temos
o mais recente e pujante parque solar”.
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O IBGE confirma: de janeiro a julho deste ano, a produção
industrial do Paraná foi a que mais cresceu no Brasil. Foram 7,2%*.
O maior resultado nos últimos nove anos. O Paraná também é o
estado preferido para investimentos estrangeiros no país. Isso é
fruto do trabalho dos paranaenses e do Governo do Estado, que
cortou privilégios, atraiu empresas e investiu com o firme objetivo
de gerar desenvolvimento e melhorar a vida da nossa gente. Por
isso
is podemos comemorar a criação de 41 mil novos empregos**.
E isso é só o começo, porque todo paranaense sabe:

O Paraná é terra de gente que trabalha.

*Fonte: Pesquisa Industrial Mensal – IBGE. Setembro/2019.
**Fonte: Caged
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MALHAÇÃO
Filipe tenta convencer Rita a acatar a condição
de Lígia. Nanda agradece Cléber por ajudá-la a
afastar João Estrela. Raíssa descobre que ela e
Nanda terão que cantar novas músicas em suas
apresentações. Nanda implora para que Cléber
componha uma nova música para ela, contrariando
Anjinha. Lígia e Joaquim temem a aproximação de
Rita e Nina. Tatoo diz a Raíssa que ela é a única
pessoa que pode fazer Camelo voltar a compor.
Jaqueline sente ciúme de Thiago com Sophia. Anjinha se sente rejeitada por Cléber. Lígia faz o parto
de Cibele. João Estrela seduz Nanda e insinua que
pode ajudar a menina na final do concurso.

desiste de sair da cidade e garante a Beatriz que
descobrirá o que está acontecendo com Vivi. Jô
planeja tirar a vida de Fabiana. Eusébio culpa Chico
por Rock ter sido dopado. Camilo obriga Vivi a ir
com Berta para seus ensaios fotográficos. Rock
exige que Paixão marque uma revanche da luta.
Cornélia expulsa Chico da mansão. Kim estranha o
comportamento de Vivi. Rael consegue uma arma
para Jô. Fabiana se incomoda com a nova confeitaria da Maria da Paz. Téo comenta com Rock e
Agno sua desconfiança sobre Fabiana e Jô. Maria
da Paz inaugura sua confeitaria. Agno pensa em
afastar Joana de Rock. Jô ameaça disparar contra
Fabiana, que empurra a moça contra a janela.

l SBT

AS AVENTURAS DE POLIANA
Ao ler o recado enviado pelas crianças do Clubinho, Ester consegue sair de casa e vai atrás de
seus novos amigos. Luisa recebe a notícia de que
sua casa será leiloada caso não quite sua dívida.
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Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Áries

Touro

Gêmeos

Câncer

Virgem
Libra

Aquário Capricórnio Sagitário Escorpião
Peixes

Você será capaz de se expressar de forma
espontânea e com mais liberdade. Não perca
esta oportunidade. Sua vida amorosa vai dominar e equilibrar seus níveis de energia. Mostre-se
juntamente com as suas necessidades reais.

Cidade
dividida
após a 2ª
Guerra
Enxofre
(símbolo)
Registros
jurídicos

Jogo com
pinos
(bras.)
Banal

Secreção
do fígado
Seu símbolo é "B"

Uma
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num
conjunto

(?)-5:
cassou
direitos
no Brasil

Pertencente a
ele
Em volta
(?)
Gaspari,
jornalista

Moeda do
Japão (pl.)
Unidade
mínima
da Informática

Band-(?):
protege
feridas

Bonita;
esbelta
Farto;
opulento

Ingrediente de
moqueca

Interjeição que
designa
espanto

A maior
ilha da
Polinésia
Francesa
Mundo ou
Sunset,
no Rock
in Rio

Religioso
que vive
em
mosteiro
Caneta,
em inglês
Consoante de "era"
A ponta
do cigarro
aceso

BANCO

46

Solução
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A sorte está do seu lado para remover uma
preocupação que você tem desde o mês passado. O ritmo atual está levando você fazer
coisas demais. Você deve pensar em relaxar
totalmente quando finalmente tiver chance.

(?) Cavalcanti, comentarista de F1
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Você vai manter a cabeça mais fria em relação aos problemas. Qualquer um pensaria
que gosta de brigar. Você está em boa forma.
Mantenha os esforços que foram iniciados em
sua dieta e tudo será melhor.

Sucesso
de Milton
e Chico

GE

A sorte lhe permitirá progredir na direção de
seus objetivos. Não hesite, seja você mesmo,
espontâneo. A determinação permite que você
esqueça as pequenas doenças corporais que
estavam pesando. Acalme-se.

Calçado
protetor
contra
cobras

Negrinho
que
assusta
viajantes

N
A

O céu está abrindo e você vai ser capaz de
embarcar em novos projetos. Cuidado com
o vento, o ar-condicionado, correntes de ar,
etc. Proteja-se do frio em geral, pois você está
suscetível a ele.

O mesmo
que "corcundez"
(Ortop.)

I
E
N
E
S

Uma discussão delicada está prevista para hoje.
É hora de colocar as cartas na mesa e resolver as
coisas de uma vez por todas. Você está em ótima
forma! Só não se esqueça de evitar as bebidas
gasosas... Seu estômago agradecerá.

Expressão
latina:
"assim
mesmo"
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Um golpe de sorte vai permitir que você faça
progressos no aspecto social. Não perca
tempo com detalhes. Você vai estar em excelente forma. Tenha cuidado com o que come
e você terá mais energia.

Censura
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Você sabe que está indo na direção certa,
afirme sua posição sem hesitação, mas não
seja agressivo. Você está decidido a ter hábitos
mais saudáveis e seus níveis de energia se
estabilizam. Aproveite para reavaliar sua

Profes- Grupo que recepcionou Colombo e
sora
(bras. Desmora- Cabral, na
inf.)
liza (bras.) América

CO

O seu dia poderia fluir bem e poderia envolver
deslocamentos, mas estes serão satisfatórios.
Conversar com as pessoas com mais experiência poderia lhe mostrar, talvez, que os seus
excessos são realmente prejudiciais.
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Molho à base de
Sufixo de farinha,
"cipriota": leite e
natural de manteiga
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Você vai compartilhar essa energia com as
pessoas que vê. Há muito estresse em torno
de você e você vai chegar ao seu limite. Tente
encontrar algum lugar tranquilo e sossegado
para descansar a cabeça.

Iguaria rica em
colesterol
Especialista em ação
judicial
Nutrientes
da carne
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Marte está trabalhando com você e lhe promete
momentos inesquecíveis com as pessoas próximas. A felicidade está ao seu alcance. Você
estará esgotado até o final do dia e seria uma boa
ideia descansar e tomar um pouco de ar fresco.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

3/aid — pen — sic. 4/lito. 5/palco. 6/cálice. 7/fritura. 8/bechamel. 14/processualista.

Você está insistente, mas, ao mesmo tempo,
flexível e tem uma maneira de persuadir, reunindo e motivando aqueles que o rodeiam.
Apesar de passar a sensação de fadiga, você
está em boa forma hoje.

Leão

horóscopo
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Acusado de causar acidente
que matou diretora vai a júri
Vai a júri popular hoje (24), no
Fórum Estadual de Cascavel, Pedro
Fernandes, acusado de matar a
ex-companheira Salete de Fátima
dos Santos. O crime aconteceu no
dia 21 de janeiro de 2017, por volta
das 5h, na BR-369, em Cascavel.
Consta nos autos do processo
que a vítima era passageira no
veículo conduzido pelo réu e que
ele teria jogado o carro do lado do
passageiro contra um ônibus que
vinha no sentido contrário na rodovia. Salete morreu na hora. Pedro
fugiu do local.
A acusação é de homicídio triplamente qualificado. Uma das qualificadoras é a de crime de feminicídio,
pois Pedro não aceitava o fim do
relacionamento dos dois nem o novo
relacionamento de Salete.
A outra qualificadora é de
recurso que dificultou a defesa
da vítima, já que Pedro teria invadido a casa de Salete durante a

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

03
25
02
03
26

madrugada, ameaçado-a com uma
faca e a obrigado a entrar no carro
dele; na sequência provocou a colisão frontal, na qual, de acordo com
os autos do processo, ficou clara a
intenção de atingir apenas o lado
do carro em que a vítima estava,
para causar sua morte. A terceira
qualificadora é que a conduta do
réu resultou em perigo comum,

pois, provocando a colisão com o
ônibus, expôs todos os passageiros ao risco de morrer.
O crime causou grande comoção
e revolta na comunidade cascavelense. Salete era diretora da Escola
Quintino Bocaiuva, no Bairro Cataratas, em Cascavel.
O júri começa às 13h. O réu responde ao processo em liberdade.

Ossada Rio do Salto: Cabelo
e roupas são encontrados

Equipes do Corpo de Bombeiros de Cascavel e Pato Branco (com o auxílio do cão),
perícia e policiais da Delegacia de Homicídios de Cascavel estiveram durante a tarde
dessa segunda-feira (23) novamente no local onde uma ossada foi encontrada, no
Distrito de Rio do Salto, interior de Cascavel.
Eles encontraram cabelos, roupas e mais pedaços de ossos a cerca de 100 metros
de onde a ossada estava, quinta-feira (19), o que aumentou as suspeitas de que os
restos mortais sejam mesmo de Oracilda Aparecida Rodrigues, de 28 anos.
O CASO
Embora tenha desaparecido em abril de 2018, a morte de Oracilda Aparecida
Rodrigues, 28 anos, passou a ser investigada pela Delegacia de Homicídios desde
quinta-feira (19), quando a ossada foi encontrada.
A informação de que uma ossada estava em uma propriedade rural chegou à Polícia
Civil depois de o suspeito do crime ter sido detido por violência doméstica, na noite
de quarta-feira (18). Após ouvir testemunhas, a polícia diz acreditar que o material
encontrado sejam os restos mortais de Oracilda, que era nora do suspeito, casada
com o filho da companheira do acusado.
O suspeito foi autuado em flagrante por ocultação de cadáver, já que havia voltado
ao local para tentar destruir as evidências. Ele continua preso, mas nega o crime.
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Antigo Cense pode abrigar
administração do Depen
Diante da primeira sinalização
positiva da Secretaria de Justiça
para ceder o uso da estrutura que
antes abrigava o Cense I (Centro de
Socioeducação), no Bairro Coqueiral, ao Depen (Departamento Penitenciário), ainda não há definição
de como a estrutura será utilizada.
A ideia inicial, lançada pelo
vereador Rafael Brugneroto, era de
transferir para o imóvel detentos da
Cadeia Pública de Cascavel, já que
o local está superlotado, abrigando
mais de 160 presos em um espaço
com capacidade para 16. Mas, por
conta da falta de segurança no local,
o Depen havia proposta abrigar ali as
mulheres que hoje estão presas em
Corbélia, necessitando ainda assim
de uma adequação do local.
Agora, diante desse primeiro
parecer, o coordenador regional do
Depen, Thiago Correia, sugeriu outra
possibilidade de uso do local: “Nós
temos uma demanda reprimida de
espaço para o corpo administrativo
do Depen regional e, na primeira
visita ao local, percebemos que

talvez esse imóvel seja perfeito para abrigar esse setor,
que hoje fica nas penitenciárias e que já não têm mais
espaço para expandir os
trabalhos, então essa seria
uma opção”, explica Thiago.
Ele esclarece que essa
sinalização positiva é apenas da Secretaria de Justiça, a quem per tence o
prédio, mas que ainda são
necessários trâmites em
outras secretarias para que a ocupação do local seja confirmada.

INTERDIÇÃO
Durante boa parte dos anos em
que esteve à frente da Vara da Infância e Juventude de Cascavel, o juiz
Sérgio Kreuz brigou na Justiça para
que o antigo prédio que abrigava o
Cense I fosse interditado, até que
conseguiu a construção de um novo
prédio. Kreuz afirma que o antigo
prédio não oferece segurança suficiente para abrigar presos, a menos
que tenha passado por uma reforma

significativa, o que não aconteceu.
CADEIA PÚBLICA
Quanto à superlotação da Cadeia
Pública, Thiago Correia reconhece a
necessidade de melhorias, mas afirma
que o Depen está atuando para amenizar o problema. “Reduzimos cerca de
40% o número de detentos na Cadeia
Pública e estamos trabalhando para
reduzir mais ainda a quantidade de
presos ali”, garantiu, embora não
divulgou os números exatos alegando
“questão de segurança”.
n Reportagem: Cláudia Neis
Foto: Aílton Santos

14

ESPORTE

HOJE NEWS, 24 DE SETEMBRO DE 2019

Cascavel nos Jojups
Principal competição multidespostiva do Estado entre seleções
municipais formadas por atletas
com até 18 anos de idade (ou 19,
em algumas modalidades), os Jojups (Jogos da Juventude do Paraná) seguem com intensas disputas
na fase final da Divisão A de sua
32ª edição, que está sendo realizada desde a última sexta-feira
(20) em Londrina. Nove modalidades já foram encerradas durante o fim de semana, e Cascavel se destacou em todas que
par ticipou (não teve atletas no tênis, no xadrez e no badminton).
O melhor resultado foi na na-

tação, com o segundo lugar na
classificação final no feminino e
no masculino, atrás apenas de
Curitiba, em ambos os naipes.
No total, os comandados do técnico Rui Comin conquistaram 27
medalhas, sendo seis de ouro, dez
de prata e 11 de bronze.
Dentre os destaques individuais, evidência maior para Tauana
Eduarda de Moraes Lopes, de 17
anos, e Beatriz Garute da Silva,
14, que estabeleceram novos recordes nos Jogos da Juventude
do Paraná. Tauana nos 50m peito (35s02) e Beatriz nos 1500m
livre (17min57s77).

15

Esforço e dedicação
aos 14 anos de idade

A equipe de natação também
contou com os atletas cascavelenses Daniela Sá, Bianca Bruna Fernandes, João Augusto
Moreno Sopchaki, João Paulo
Zanella Janke, Willyan Haruo
Matana e os gêmeos Hiuri e Higor Selzler da Silva.
DIVULGAÇÃO

Judô e ciclismo

DIVULGAÇÃO
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No judô e no ciclismo, as equipes de Cascavel tiveram
resultados semelhantes. Nos tatames, eles terminaram em
sétimo lugar e elas em oitavo, enquanto sobre duas rodas
eles terminaram em sétimo e elas na nona posição.

Uma das medalhas de ouro conquistadas pela natação cascavelense nos Jojups em Londrina foi a primeira entregue na
edição 2019 dos Jogos. Ela foi conquistada por Beatriz Garute
(foto), que com apenas 14 anos participou pelo segundo ano
consecutivo da competição. Para ela, é um incentivo ganhar
de outras atletas mais velhas e que isso se torna um incentivo para as competições maiores.
Em 2018, na sua primeira participação e como uma das atletas
mais novas dos Jojups, ela levou dois ouros na competição.
Desta vez, o número idas ao pódio foi dobrada: ouro nos 800m
livre e nos 1500m livre, com direito a recorde na distância maior
(17min57s77); e prata nos 400m medley e 400m livre.
A trajetória impressiona, mas Garute, que este ano também
foi vice-campeã nos 200m costas do Campeonato Brasileiro
Infantil, enfatiza que suas conquistas não vêm de talento
nato nem sorte: “[as pessoas] não têm a noção de quanto
nos dedicamos para chegar nesse lugar”.
Beatriz é precoce no esporte. Com 6 meses de vida já estava
matriculada em uma aula de natação, porque sua mãe queria
prevenir possíveis problemas respiratórios. Com 8 anos
começou a competir e hoje esse é seu foco. Garute treina
quatro horas e meia todos os dias durante a semana e duas
horas aos sábados, entre práticas de natação e atividades
físicas. A partir de agora, ela vai começar a treinar também
pela madrugada, das 5h às 7h. “Gosto bastante de competir;
não é fácil, mas toda dedicação vale a pena”.
DIVULGAÇÃO

O taekwondo de Cascavel, comandado pelo Mestre Ricardo Zimmer, conquistou o
troféu de prata no naipe feminino na fase final da Divisão A dos 32º Jojups, em Londrina, enquanto no masculino terminou em quarto lugar na classificação geral. Foram cinco
medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze conquistadas pelos cascavelenses
em Londrina.

A equipe feminina de Cascavel
conquistou o troféu de segundo lugar
geral no tênis de mesa na fase final da
Divisão A dos Jojups em Londrina. O
time comandado pelo técnico Edson
Marroque contou com as atletas Bárbara Vitória Jorente Marroque, Lívia
Dalla Vechia, Elissa Leoblein Padial e
Laura Maria Zantut. No masculino, o
resultado final foi o sétimo lugar.

No caratê, os cascavelenses da equipe
masculina ficaram
em terceiro lugar na
modalidade na fase
final da Divisão A
dos 32º Jojups,
em Londrina. A
equipe contou com
os atletas Cristian
Beletini, Paulo
Henrique Castegnaro, Paulo Henrique
Barron, Artur Rafael
Feltrin, Dioni de
Oliveira Carvalho,
Thairon Michael Reis
Domingos e André
Lucas Figueiredo dos
Santos, todos comandados pelo Sensei
Valmir Penteado.
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Cascavel Futsal volta à
Ouro e desafia o Toledo
A Série Ouro do Paranaense de
Futsal teve uma reviravolta e ontem
(23), em uma reunião em Curitiba
entre os dirigentes das equipes
que disputam a recém-criada LFP
(Liga Futsal Paraná) e também os
campeonatos da FPFS (Federação
Paranaense de Futebol de Salão) e
os mandatários da Federação, ficou
definido que o Cascavel Futsal está
de volta à competição. Mais do que
isso. Foi acertado que o maior vencedor do Estado fará hoje o Clássico da
Soja com o Toledo, jogo que deveria
ter sido realizado sábado pela última
rodada da fase classificatória. A partida será às 20h30 desta terça-feira
(24) no Ginásio Alcides Pan.
“Foram retiradas as punições

Nova casa

JOGAM HOJE
19h15
19h15
19h15
20h30
20h30
20h30
21h30
21h30
16h
16h
16h

das quatro equipes, que voltam às
competições da Federação, e a Copa
da LFP vai ser realizada agora com a
chancela da Federação Paranaense”,
explica Pedrinho Muffato, apoiador
do Cascavel Futsal e diretor financeiro
da LFP. As quatro equipes em questão
são Cascavel, Foz Cataratas, Siqueira
Campos e Guarapuava, que haviam sido
excluídas da FPFS na última semana
por terem participado da LFP.
Na reunião de ontem, ficou acordado que a arbitragem da nova competição ficará a cargo da Federação,
além de as questões jurídicas da LFP
serem levadas ao Tribunal de Justiça
Desportiva da LFPS.
Foz Cataratas x Pato, que
deveria ter sido realizado na última

SÉRIE B
Botafogo-SP x Operário
Guarani x Criciúma
Londrina x Sport
América-MG x B. de Pelotas
Oeste x São Bento
Vila Nova x CRB
Figueirense x Bragantino
Vitória x Atlético-GO
ESPANHOL
Barcelona x Villarreal
FRANCÊS
Mônaco x Nice
ITALIANO
Brescia x Juventus

A semana no Cascavel Futsal
também começou com novidade
dentro de quadra. Desde ontem, a
Serpente Tricolor tem nova casa,
o Ginásio Elvira Menin, na vizinha
Santa Tereza do Oeste. A nova
mudança se deu pela baixa adesão
da torcida aos jogos no Ginásio da
Coopavel, onde o time cascavelense
mandava seus jogos desde o fim do
mês de julho, por causa das reformas no Ginásio da Neva.

quar ta-feira (18) pela penúltima
rodada da Série Ouro, também será
nesta terça-feira (24), às 20h30, em
Foz do Iguaçu. Já Ampére x Foz Cataratas, pela última rodada, ficou para
a próxima segunda-feira (30).

SÉRIE OURO
Pos. Time
1ºPato Futsal
2ºMarechal
3ºC. Mourão
4ºMarreco
5ºCascavel
6ºFoz Cataratas
7ºUmuarama
8ºDois Vizinhos
9ºToledo
10º Ampére
11º Palmas
12º S. J. dos Pinhais
13º Matelândia
14º São Lucas

PG
59
55
54
49
48
45
40
36
26
25
21
21
17
7

MASSA FM
CASCAVEL

V
19
16
17
15
14
12
12
11
8
7
5
5
4
1

E
2
7
3
4
6
9
4
3
4
4
6
6
5
4

D
4
3
6
7
5
3
10
12
13
14
15
15
17
21

GP
99
90
89
75
73
68
75
62
52
54
64
70
56
42

GC
45
39
44
66
46
36
62
65
61
74
93
113
103
122

25ª RODADA (atrasada)
20h30

HOJE
Foz Cataratas x Pato

26ª RODADA (última)

20h30
20h30

SÁBADO (21)
Marechal 5x3 Pato
Marreco 5x3 Dois Vizinhos
São Lucas 1x5 C. Mourão
S. J. dos Pinhais 4x2 Umuarama
Palmas 2x2 Matelândia
HOJE
Toledo x Cascavel
SEGUNDA-FEIRA (30)
Ampére x Foz Cataratas

a minha rádio é

ESTÁ NO AR A

J
25
26
26
26
25
24
26
26
25
25
26
26
26
26

SG
54
51
45
9
27
32
13
-3
-9
-20
-29
-43
-47
-80

