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Wilson Joffre: Cadê
o dinheiro da obra?

A comemoração da Semana da Pátria no Colégio Wilson Joffre, ontem, foi marcada por
protesto. A comunidade escolar está revoltada com o pedido de arquivamento do anda-
mento da obra dos laboratórios - abandonada há quatro anos - e quer saber onde foi

parar o dinheiro que teria sido repassado pelo governo federal.
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Candidato à Presidência da
República, Ciro Gomes
(PDT), em entrevista ao

Estadão, criticou seu
adversário Jair Bolsonaro e
considerou que a vitória do

deputado nas eleições
representaria um “suicídio

coletivo”.

“O Exército
Brasileiro nas
fronteiras está

trabalhando a meio
expediente.
Felizmente

ninguém quer
invadir o Brasil.”
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Opinião

Luiz Pladevall é presidente da Apecs (Associação Paulista de
Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e Meio

Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP (Associação Brasileira
de Engenharia Sanitária e Ambiental)

 A Constituição de 1988 trouxe importantes avanços para o cida-
dão brasileiro, mas permitiu a rápida expansão do número de muni-
cípios. Para barrar a farra, foi preciso uma emenda à Constituição,
em 1996, e limitar a criação de novas cidades. Além disso, a Nova
Carta Magna impôs novas responsabilidades à municipalidade, mas
não indicou as fontes de recursos e não estruturou o apoio técnico
necessário para o cumprimento dessas obrigações.

Entre os novos deveres, as cidades devem elaborar o Plano
Urbanístico, o Plano de Saneamento, o Plano de Resíduos Sólidos.
Mas, 30 anos depois, levantamento da Firjan (Federação das Indús-
trias do Estado do Rio de Janeiro) aponta que 1.872 municípios ainda
dependem das transferências de Estados e da União para garantir o
funcionamento da máquina pública.

A expansão do número de novos municípios avançou nas últi-
mas três décadas. São 1.578 novas cidades e a maioria não conse-
gue gerar receita suficiente para pagar o salário de prefeito, vereado-
res e secretários. E está em tramitação no Congresso um projeto de
lei que poderá permitir a criação de 400 municípios.

Precisamos repensar o papel dos municípios e as condições
mínimas para sua criação. Devemos, inclusive, reavaliar as atuais
condições atuais dessas localidades.

A penúria das cidades precisa ainda de uma atuação urgente de
estados e da União, não apenas na oferta de recursos financeiros. A
maioria dos municípios padece da falta de mão de obra qualificada
capaz de produzir planos e também elaborar documentos para a
solicitação de verbas federais.

O resultado nesses 30 anos de Constituição mostra que uma
boa parcela dessas cidades continua enfrentando as mesmas con-
dições de precariedade. Avançar é rever e propor mudanças.

OS MUNICÍPIOS NA BERLINDA

 FELIPE RAUL/ESTADÃO
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Defesa do Executivo
Para defender a adequação da reforma administrativa, o staff
forte do Executivo esteve ontem no plenário da Câmara de

Vereadores: Cletírio Feistler, Edson Zorek, Vanilse Schenfert e
Alcineu Gruber. Em reunião no plenarinho, os vereadores -

pelo menos a maioria - foram convencidos de que a
adequação de cargos e a criação de novos é fundamental.
São duas gerências para a Saúde, um diretor e um gerente
para a Assistência Social, um gerente para o Procon e dois
assessores de imprensa. Impacto financeiro total neste ano
de R$ 302 mil e, para 2019, de R$ 763 mil. Mas, segundo

Zorek, isso vai depender se o prefeito vai ocupar esses
cargos. O projeto passou pela tribuna e teve a rejeição de

Jorge Bocasanta (Pros) e Pedro Sampaio (PSDB).

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Comissão de Cultura e Desporto discute dia 19, às
19h, com entidades e moradores a proposta de repassar
autódromo, estádio e kartódromo à iniciativa privada.

 Proposta voltará ao plenário em um mês e as
contribuições prometem garantir que as concessões sejam
boas aos moradores e também aos possíveis interessados.

Boca irredutível
Bocasanta, inclusive,
propôs emenda para que
os cargos em comissão -
exceto de secretário e
presidentes de autarquias
e fundações - fossem
preenchidos por
concursados. Já com
pareceres contrários das
comissões permanentes, a
emenda foi rejeitada.

Com a palavra...
Em meio a várias críticas
ao aumento de cargos e
50% no cargo de chefe de
gabinete, Gugu Bueno
(PR) pediu a palavra para
defender o Executivo dos
ataques ao pedido do
Executivo. “Isso nunca vai

dar certo ao comparar
alhos com bugalhos. Esse é
o momento de o Brasil se
livrar da demagogia e do
populismo barato. Não
vejo nenhum absurdo o
chefe de gabinete receber
R$ 12 mil em uma cidade
como Cascavel”.

Réplica
Sem citar nomes, Pedro
Sampaio deixou claro que
não gostou da análise do
presidente do Legislativo:
“Os servidores tiveram
1,7% de aumento e na
Câmara, 2,5%. Não é
demagogia nem populismo:
é pé no chão.
A Fundação do Esporte:
que recursos capitaneou? É
um prejuízo ao erário!”

 Reportagem: Josimar Bagatoli

O prefeito Leonaldo Pa-
ranhos (PSC) decide esta
semana se os contratos
emergenciais do transpor-
te escolar continuam até
o fim do ano ou se serão
suspensos. Com o aval do
TJ-PR (Tribunal de Justiça),
houve licitação e as novas
empresas já poderiam ini-
ciar os novos contratos
imediatamente, no entan-
to, o que impede é a ame-
aça de uma multa previs-
ta pela interrupção dos
contratos emergenciais
estimada em R$ 500 mil.
O valor está embasado na
argumentação das duas
empresas prestadoras do
serviço, sem contra-análi-
se do Executivo.

Pelo serviço até de-
zembro, a RF de Oliveira
Transportes Ltda recebe-
ria R$ 3.654.614,02 e a
Transtusa Transpor te
Santa Teresa Ltda,
R$ 3.279.268,94. Se a
prefeitura decidir suspen-
der esses contratos, terá
que discutir a multa de
meio milhão de reais na
Justiça. “Houve uma ten-
tativa de recisão amigá-
vel, no entanto, as empre-
sas já se posicionaram ofi-
cialmente que cobrarão
as multas”, acrescenta o
secretário de Planejamen-
to e Gestão, Edson Zorek.

Além das multas, a pre-
feitura analisa o impacto fi-
nanceiro sobre as novas
contratadas, pois teriam

Paranhos decide:
para ou continua

que admitir mais servido-
res de maneira urgente e
arcar com despesas sala-
riais em dezembro e janei-
ro - período em que é inter-
rompido o transporte esco-
lar. Já as empresas dispen-
sadas teriam de arcar com
as demissões - quatro me-
ses antes do previsto.

Os contratos da nova
licitação foram assinados
pela Colibri Transportes e
Turismo Eireli nos lotes
1 (R$ 2.399.120),
3 (R$ 2.712.752),
4 (R$ 1.649.956) e
6 (R$ 1.241.424) e tam-
bém pela V.C. de Paula &
Cia Ltda para o lote 2
(R$ 5.144.028) e a MLC
Transportes Eireli para o
lote 5 (R$ 6.696.692).
Essas duas últimas che-
garam a questionar os
valores indicando que se-
ria inviável oferecer os
serviços nos valores con-
tratados, no entanto, as-
sinaram os contratos. Só
que, quando iniciarem as
atividades, as empresas
poderão reivindicar ree-
quilíbrio econômico - ou
seja, pedir aumento já no
início da operação justifi-
cando aumento de custo
para operação devido à
demora entre a licitação
e o início dos contratos.

Parece que a preocupação com os gastos com pessoal está
crescendo no Executivo e chega aos 50,5% no orçamento
deste ano, ou seja, acima do recomendado pela Lei de
Responsabilidade Fiscal. Percentual repassado aos
parlamentares em reunião no plenarinho.

GASTO ELEVADO
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A solenidade em comemoração
à Semana da Pátria no Colégio Es-
tadual Wilson Joffre, em Cascavel,
na tarde de ontem, foi marcada por
patriotismo, civismo e uma mani-
festação silenciosa de professores
e alunos por conta das obras para-
das do prédio que abrigaria os la-
boratórios da instituição escolar.
Com o verde e amarelo estampado
em fitas no peito de cada aluno,
estava também a cor preta, simbo-
lizando luto.

A comunidade escolar quer sa-
ber onde estão os recursos federais
que foram repassados ao governo
do Estado que licitou e deu início à
obra, orçada em R$ 700 mil.

Em setembro de 2014, a cons-
trutora abandonou o canteiro com
38% das obras concluídas e uma das
alegações foi que recebera apenas
17% do valor, o que tornou inviável a
continuidade da execução. “Até onde

Pátria, civismo e

 AUDITORIA FEDERAL
Após o escândalo da Quadro Negro no Paraná, que revelou um esquema de

desvio de dinheiro da Secretaria Estadual de Educação durante o Governo Beto
Richa, o deputado federal Alfredo Kaefer (PP) apresentou uma proposta para
que o TCU (Tribunal de Contas da União) realize uma espécie de auditorias em

obras de escolas no Estado do Paraná, inclusive aquelas que possuem recursos do
FNDE, como é o caso do Colégio Estadual Wilson Joffre. O pedido foi aceito em

junho deste ano pelo ministro Vital do Rego.
A proposta apresentada por Kaefer teve parecer favorável do relator deputado

João Arruda e requer que o TCU apure a ocorrência de suspeitas de desvio de
dinheiro público federal investigado no âmbito da Operação Quadro Negro.

a gente entende do serviço público,
nenhum processo licitatório pode ser
aberto se não estiver garantida a ver-
ba. Então em algum momento essa
verba esteve disponível”, acredita a
presidente da APMF (Associação de
Pais, Mestres e Funcionários), Luci-
na Oliveira de Fariña.

Desde então, a comunidade es-
colar vem cobrando explicações e
na semana passada foi surpreen-
dida ao saber que a direção do co-

légio recebeu um comunicado da
Fundepar (Fundação de Desenvol-
vimento Educacional do Paraná)
com pedido para que o processo
tenha continuidade dentro de outro
programa, só que, segundo a presi-
dente da APMF, o andamento da
obra ficaria sob a responsabilida-
de do próprio colégio. “Não foi es-
clarecido no processo se seria usa-
do o recurso restante dessa obra
ou não”, diz Luciana.

ALUNOS e

professores usaram

a cor preta com a

fita verde e

amarela no peito
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vismo e

OBRAS estão paradas e abandonadas há quatro anos

 ESCLARECIMENTOS
Durante o ato da Semana da Pátria, a diretora do Colégio, Edna Anita Lopes Soares,

falou sobre a importância da obra: “Há quase cinco anos vivemos uma luta específica:
a retomada e o término de uma importante e sonhada obra de construção de nossos

laboratórios, conquistados com recursos federais para melhoria da qualidade da
nossa formação pedagógica. Hoje, infelizmente, está inacabada e abandonada e a

nossa singela manifestação de luto no verde e amarelo da nossa Pátria. Mesmo
assim, nós não perdemos a esperança de terminar o que foi começado e lutaremos

até o fim”, prometeu.
Edna confirmou ter recebido a solicitação para arquivar o processo e, com

representantes da APMF, teve semana passada uma reunião com a chefia do NRE
(Núcleo Regional de Educação) e então foi redigido um documento solicitando uma

manifestação da Secretaria de Educação.
Na próxima semana a chefe do NRE, Inês Delavechia, deverá ter uma reunião na

Fundepar para obter informações sobre o processo.
Edna explica que a obra é de fundamental importância para a instituição que tem

histórico de seis décadas de ensino em Cascavel. O prédio abrigará os laboratórios de
física, química, biologia, de informática e ainda teria um espaço para uma biblioteca

adequada, com elevador, o que daria acessibilidade aos alunos que possuem
problemas de locomoção motora. Além disso, liberaria mais espaços para novas salas

de aula: “A construção daquela obra nos seria útil de várias formas: pela
acessibilidade e pela oportunidade de abrimos pelo menos mais quatro salas de aula”.

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Fotos: Aílton Santos

protesto silencioso

SEM SENTIDO
Para a presidente da APMF,
Lucina Oliveira de Fariña, o
pedido da Fundepar para que o
colégio manifestasse interesse
em dar continuidade à obra é
estranho: “É uma pergunta que
não faz sentido, considerando
que a comunidade escolar
espera aquela obra.
Pedagógica e estruturalmente,
precisa muito”. Segundo ela, os
pais estão atentos ao
desenrolar do processo.
A Fundepar informou que o
contrato foi assinado em 2013 e
as obras tiveram início em
seguida. “O arquivamento está
ocorrendo em função de troca
de sistema, que passa a ser
digital. Arquivar, neste caso,
não significa cancelar. Significa
que o processo vai passar a
tramitar de forma mais
moderna e rápida, pois vai
ocorrer digitalmente, pelo
Obras On Line”.
Segundo a Fundação, a
paralisação ocorreu em função
da falta de pagamento por
parte do FNDE (Fundo Nacional
de Desenvolvimento da
Educação), de origem federal.
“Atualmente, essa obra se
encontra em fase de
planejamento e projeto. Deve
ser orçada no fim do ano e
licitada em meados de 2019. A
partir daí, o prazo de entrega
passa a ser de um ano”,
informou a Fundepar, em nota.
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O Distrito de São João do Oes-
te, que fica a 32 quilômetros do
Centro de Cascavel, está com 3,1
mil habitantes que têm uma deman-
da em comum: mais segurança.
“Demora uma hora para a polícia
vir até aqui. A Patrulha Rural e a
Guarda Municipal até passam,
mas muito pouco. Nós precisa-

São João: Mais segurança
SAÚDE VAI BEM
A saúde pública de São João tem
uma boa avaliação da comunidade.
A aposentada Maria Terezinha
Karvat, por exemplo, elogia o
atendimento: “O posto funciona
muito bem, venho aqui, consulto,
resolvo tudo. É muito bom”.
A coordenadora da Unidade de
Saúde de São João, Josiana Inês
Alves, diz que os horários estão
bons e o Município disponibiliza
transporte para os moradores que
vão consultar fora, desde que
recomendado pela unidade.

ECONOMIA
PARADA
A crise que atinge a economia
nacional não perdoou o Distrito de
São João. “Desde 1999 tenho o
mercado e nunca passamos por um
momento tão ruim como agora. Para
piorar, o pessoal vai bastante para
Cascavel e aqui fica sem movimento
local”, disse a comerciante Loiri de
Oliveira Berté.

Atenção você que mora no Bairro
Santa Cruz. Na próxima semana o

Hoje News traz reportagens
especiais da sua região.

Sugestões podem ser enviadas
para o WhatsApp

(45) 99975-1047 e pelas
redes sociais Facebook O Paraná /

Hoje News e Instagram
@oparanahojenews.

mos de um posto aqui com polici-
ais fixos”, sugere Luciana
Iankoski, que mora na área rural.

A operadora de caixa Samara da
Costa mora na área urbana do dis-
trito e também se sente insegura:
“Já soube de três assaltos nos
mercados e na lojinha. Tinham que
intensificar as rondas no distrito”.

A vice-presidente da Associação de Moradores de São João do Oeste,
Gisele Viel Karvat, queixa da falta de uma sede para a comunidade. “A gente se
reúne na capela mortuária ou na igreja porque não temos sede. Outras questões
necessárias aqui são um centro de educação infantil, uma escola municipal nova,
policiamento intensificado e um olhar diferenciado do Município para São João,
que recebe poucos investimentos”.
Para Gisele, a estrada que liga a BR-277 ao distrito precisa de recape,
pavimentação das ruas da área urbana e calçamento no interior. “Falta muita
infraestrutura. Já passou da hora das mudanças em São João. Nós
precisamos!”.

Demandas necessárias

 Reportagem: Silvio Matos
    Fotos: Aílton Santos

REUNIÕES da Associação de Moradores são

realizadas na igreja ou na capela mortuária por

falta de sede
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Meta lançada:
10 mil exames
 preventivos
Na rotina de rastreamento, segundo o secretário de Saúde, Rubens Griep,
as 42 unidades de saúde de Cascavel já realizam o preventivo de câncer
de colo de útero para mulheres a partir dos 25 anos por meio do Labcell
Citologia; também são realizadas bianualmente ou anualmente, dependendo
do diagnóstico, entre mulheres na faixa etária dos 50 aos 69 anos a
mamografia de rastreamento, por meio de parceria com o Ceonc, a
Uopeccan e o Hospital Universitário; e para os homens na faixa dos 45
aos 65 anos é disponibilizado o PAS rastreamento por meio do
Laboratório Municipal, também anual ou bianual conforme os resultados.
A Uopeccan e o Hospital Universitário irão apoiar a estratégia de
rastreamento com suporte a esse atendimento. Como as unidades já
trabalham com coleta de sangue na rotina dos pacientes atendidos, será
solicitado para incluir o PSA para os homens na faixa etária preconizada.
“No momento da coleta de sangue já será feita a coleta separada para
amostra do PSA, que será enviado a um prestador específico vinculado ao
Ceonc”, detalhou o secretário.

Com a proximidade dos meses
tradicionalmente voltados às cam-
panhas de prevenção dos cânce-
res com maior incidência entre o
público feminino, em outubro, e
masculino, em novembro, o Muni-
cípio de Cascavel definiu estratégi-
as para intensificar a rotina de ras-
treamento que já é realizada nas
unidades de saúde durante o ano.

A meta é realizar 10 mil exa-
mes preventivos (colo de útero e
mamografia para mulheres e o PSA
para detecção precoce do câncer
de próstata para o público mascu-
lino) até o fim do ano, com inten-
sificação no Outubro Rosa e no
Novembro Azul.

O prefeito Leonaldo Paranhos
enfatizou as parcerias e as estra-
tégias. “Temos trabalhado com
ênfase na prevenção porque é a
alternativa em saúde: muito mais
eficiente, econômica e inteligente.
Tradicionalmente intensificamos as
campanhas em outubro e novem-
bro e agora estimamos pelos me-
nos 10 mil exames, número  con-
siderável para se atingir, mas que
será possível de realizar com im-
portantes parcerias”.

Sindy Laura Birck, presidente da Cooperativa Mirim da
Escola Municipal Aloys João Mann, Maria Luiza Farias,
vice-tesoureira, e Yasmim Patzlot, cooperada,
acompanhadas do diretor da Escola, Álvaro Dai,
entregaram na manhã dessa terça-feira (4) ao prefeito
Leonaldo Paranhos um convite para participar da
primeira assembleia da cooperativa, formada em 2017.
A assembleia será dia 20 na sede da instituição, na Rua
Salgado Filho, 3.533, no Bairro Cancelli, em Cascavel.
Também devem participar do encontro representantes da
Secretaria Municipal de Educação, Sicoob, Unimed e Rotary.
“Será um grande encontro e um momento importante para
as crianças”, disse o diretor da escola.
A cooperativa tem 20 membros. Antes da viabilização, o
projeto foi apresentado aos pais, à comunidade escolar, à
secretária de Educação, Márcia Baldini, e a todos os alunos
da escola.  Álvaro explicou que as crianças fazem parte da
cooperativa e foram as que demonstraram interesse em
participar das atividades extracurriculares.

Estudantes formam  cooperativa mirim

Rotina

PREFEITO PARANHOS recebe convite para participar de assembleia

SECOM
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 Os consumidores de energia
elétrica terão de pagar mais para
cobrir o custo dos subsídios do se-
tor. A Aneel (Agência Nacional de
Energia Elétrica) aprovou nessa ter-
ça-feira (4) a revisão do orçamen-
to da CDE (Conta de Desenvolvi-
mento Energético), taxa embutida
na conta de luz que banca progra-
mas sociais, descontos tarifários
e empréstimos subsidiados para
o setor. Para que seja possível
conceder esses benefícios, todos
os consumidores precisam pagar
contas mais altas.

A CDE é um fundo setorial que
concede benefícios a diversos gru-
pos de interesse, como a tarifa so-

Consumidor vai pagar
R$ 1,93 bi na conta de luz

cial da baixa renda e o programa
Luz para Todos, descontos para di-
versos grupos, como agricultores
e irrigantes, subsídios para ener-
gias renováveis e para a compra

 Gasolina sobe e preço é recorde
Cinco dias após o último aumento no preço da gasolina, a Petrobras anunciou

ontem que a partir desta quarta-feira (5), nas refinarias de todo o País, o preço
do derivado estará 1,68% mais caro. Com o novo aumento, o preço do litro da
gasolina passará de R$ 2,1704, que vigorava desde o último sábado (1º), para
R$ 2,2069. É o valor mais alto cobrado pelo preço do litro da gasolina desde

junho do ano passado, quando a Petrobras mudou a política de preços e passou
a acompanhar as oscilações do preço da commodity no mercado externo.

Na última sexta-feira, após três meses de congelamento em decorrência de
acordo do governo que pôs fim à greve dos caminhoneiros e que envolveu

subsídio governamental ao produto, a Petrobras anunciou aumento de 13%
no preço médio do óleo diesel comercializado nas refinarias do País.

de carvão, empréstimos subsidia-
dos para as distribuidoras da Ele-
trobrás, compra de combustível
para usinas termelétricas em re-
giões isoladas, entre outros.
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Placo
O Circuito Cultural do Sesi

traz a Cascavel uma das
obras teatrais consagradas

de Jean-Paul, Huis Clos
(“Entre quatro paredes”, em
português). A peça teatral

foi escrita durante a
Segunda Guerra Mundial,

no ano de 1944.
A apresentação será dia 12

de setembro, no Teatro
Municipal, às 20h, com

entrada franca.

Dia da Árvore
De 17 a 21 de setembro a
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente realizará

uma extensa programação
infantil e acadêmica
em comemoração ao

 Dia da Árvore.

oOo

As inscrições para as
oficinas é um quilo de
alimento não perecível.
Toda a arrecadação será
doada ao Provopar. Mais

informações pelo telefone
(45) 3223-6635.

Encontro do Coletivo Educador de Educação Ambiental
de Cascavel, realizado no Ceavel, que contou com presença

de gestores e da secretária de Educação, Marcia Baldini

gente@jhoje.com.br

Felicidades!
Gerson Aparecida Zara,

Veri Skirzinski, Fernanda

Lima Zanatta, Margarida

Pertuzatti, Francielle

Antunes, Kamylla Treis

Cordeiro, Rosa Maria,

Sandra Maria Fagundes

e Paulo do Rosário.

“Triste coisa é querer
bem a quem não
sabe perdoar”.
Renato Russo

Momento família, a vovó
Joseane com a filha

Anna Paula curtindo a
neta Ana Clara e o neto

Davi. O registro é de
Michelle Galvão

DIVULGAÇÃO

Queen Experience
In Concert

Orquestra e Banda Queen
Experience In Concert se

apresenta em Cascavel dia 6 de
outubro, no Teatro Municipal,
às 21h. Os ingressos estão à
venda online pelo endereço

https://bit.ly/2w4ql6S
ou no Teatro Municipal

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

 � REDE GLOBO

GLOBO  �  ORGULHO E PAIXÃO

 � SBT

 � RECORD

MALHAÇÃO
Maria Alice afirma que Rei lhe cau-

sou muito sofrimento e se nega a per-
doar o rapaz. Santiago pede para con-
sultar os búzios com a mãe de Talíssia.
Maria Alice se defende das insinuações
machistas dos homens de Barreirinhas.
Rei garante a Tito e Garoto que faria
qualquer coisa pelo perdão de Maria
Alice. Maria Alice revela sua história com
Rei a Rosália, mas pede que a mãe
não fale com Penha. Talíssia apresenta
a ONG Percurso a Santiago, e Vinícius
fica enciumado. Maria Alice e Rosália
se despedem de Penha.

O TEMPO NÃO PARA
Samuca tenta acalmar Betina. Ce-

sária pede para Marino vender uma de

Susana revela a Xavier que trocou as taças, e ele percebe que bebeu o
sonífero. Susana e Petúlia se preparam para fugir, mas são interpeladas por
Lady Margareth. Virgílio tenta golpear Susana, que é salva por Petúlia, e as

duas conseguem fugir. Camilo revela a Jane seu passado. Susana se esconde
na Fazenda Bittencourt. Mariana comunica à família que se casará com

Brandão. Amélia, Mariko, Tenório e Estilingue chegam ao Vale. Fani e Edmundo
decidem deixar a casa de Gaetano. Julieta e Camilo se reconciliam.

suas joias. Vanda e Carmen se preocu-
pam com o estado de Betina. Coronela
flagra Waleska e Mateus aos beijos.
Marino pede ajuda a Carmen para ven-
der a joia de Cesária. Samuca sugere
que Betina se afaste da Samvita. Elmo
beija Miss Celine. Marocas se aconse-
lha com Agustina. Nico e Kiki veem Miss
Celine deixando o quarto de Elmo. Sa-
muca avisa a Betina que ela só poderá
voltar à empresa depois de procurar um
médico. Nico e Kiki chantageiam Elmo.

SEGUNDO SOL
Manu apoia Acácio na manifestação

para salvar o casarão. Luzia e Valentim
se reconciliam. Beto e Luzia aceitam
fazer um show para ajudar o casarão.
Valentim e Ícaro tentam se entender.
Severo pede desculpas a Zefa, que o
repele. Selma convida Ionan para ser

padrinho de seu filho. Rosa e Laureta
se preocupam com a festa promovida
por Remy. Luzia diz para Beto que so-
nha em ter um filho dele. Karola conta
para Laureta que encomendou a morte
de Remy. Remy escapa, vai atrás de
Luzia e anuncia que o filho que ela teve
com Beto está vivo.

JESUS
Pilatos apresenta Petronius ao pú-

blico. Maria Madalena encara o compe-
tidor. Isacariotes tenta convencer Anti-
pas a dessitir de prender Batista, mas
o filho de Herodes mantém a ordem.
Hélio enfrenta Dimas e Gestas, mas o
dinheiro da aposta acaba caindo pela
arquibancada. Hélio se desespera ao ver
que perdeu todo o dinheiro. Livona diz
que fará Judite dormir sozinha essa
noite. Barrabás admira Maria Madale-
na. Ela repara o olhar dele. Helena não
se interessa pelo pretendente. Zebe-
deu estranha a demora de Pedro. Li-
vona prepara uma infusão para cau-
sar sono em Judite. Susana é apre-
sentada ao público. Anás fala para Ni-
codemos sobre a situaçáo entre Cai-
fás e Judite. Mateus se irrita com o
comportamento de Asisa.

POLIANA
Benício, Gael, Mário e Lorena vão

até a casa de Sr. Pendleton para agra-
decer ele ter ajudado Claudia a ser re-
contratada. Ciro é demitido e a família
fica preocupada. Gleyci diz para Kes-
sya que vai aceitar trabalhar com Verô-
nica até Ciro conseguir um novo traba-
lho. Luigi e Yasmin descobrem onde fica
o clubinho de Benício, Gael, Mário e
Lorena. Guilherme vai até a casa de
Raquel para assistir um filme com ela e
Lorena, pois Durval saiu para um encon-
tro. Sophie descobre o esconderijo de
João e o menino revela a verdade para a
professora sobre seu histórico. Os crimi-
nosos da comunidade roubam e danifi-
cam toda padaria durante a noite como
retaliação ao comportamento de Vini e
Jeferson. Poliana encontra João com
Sophie. Guilherme e Raquel continuam
a receber mensagens anônimas.

Camilo e Julieta ensaiam
uma reconciliação

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo

Á
ri

es

Você estará com mais disposição para
interagir. Aproveite para aprender algo
novo. Há chance de ter uma boa notí-
cia se tem algo pendente na Justiça.
Só evite se distrair.

To
ur

o

Júpiter traz ânimo para a vida profissi-
onal e você poderá contar com a sorte
nesse setor. O desejo pega fogo nos
momentos de intimidade e esquenta a
vida a dois.

G
êm

os

As associações estão em alta e você
vai aumentar suas chances de suces-
so se unir forças com outras pessoas.
Júpiter entra em seu paraíso astral e
inicia uma fase muito positiva!

C
ân

ce
r Você pode dar um salto importante no

trabalho hoje. Mas será preciso se
dedicar em dobro e analisar as infor-
mações com cuidado, já que há risco
de mal-entendido no serviço.

Le
ão

Bom dia para planejar uma viagem de
férias ou de lazer. O alto-astral e a confian-
ça vão crescer: você tem boas chances
de ter sucesso em uma jogada mais arris-
cada, seja no trabalho ou em uma aposta.

V
ir

ge
m O astral é favorável para quem pensa

em reformar ou mudar de residência.
Passe mais tempo com a família, mas
deixe as diferenças pessoais de lado.

Li
br

a

Hoje, Júpiter entra em seu signo e você
vai enxergar a vida com mais otimis-
mo. A comunicação está em destaque
e você vai se expressar com desen-
voltura.

E
sc

or
pi

ão Sua habilidade para lidar com dinhei-
ro continua em alta e pode até encon-
trar uma nova fonte de renda. Mas a
grana será proporcional ao seu esfor-
ço, portanto, mergulhe no trabalho!

S
ag

it
ár

io Além de estar mais confiante, você tam-
bém vai contar com criatividade para
atingir seus objetivos. Mas há sinal de
tensão com alguém mais conservador.
Júpiter estimula as amizades.

C
ap

ric
ór

ni
o Você pode descobrir novas maneiras de

conseguir o que quer, mas não confiar
tanto nos outros. Se tem planos para vi-
ajar, redobre o cuidado. Alguém do pas-
sado pode reacender seu interesse.

A
qu

ár
io No trabalho, você pode apresentar

ideias originais. Além disso, terá habi-
lidade para convencer os outros. Jú-
piter estimula o desejo de conhecer
lugares novos.

 P
ei

xe
s É um bom momento para lutar por um

aumento. Júpiter favorece mudanças
e você não vai pensar muito para se
livrar do que anda incomodando.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 35

Latrocínios 00

Confrontos 03

Mortes no trânsito 30

A Polícia Civil de Cascavel desarti-
culou uma quadrilha especializada na
venda de crack que estava enraizada
na região norte de Cascavel e era res-
ponsável por vender droga para toda
a cidade e até para municípios da re-
gião. Seis pessoas foram presas.

Segundo a polícia, a droga vinha
de fora do Paraná. A quadrilha era or-
ganizada com três fornecedores e
dois vendedores, que tinham até a
contabilidade de toda a droga vendi-
da, documentos que também foram
apreendidos pela Polícia Civil.

A investigação durou quatro me-

Quadrilha enraizada
na região norte

CRIANÇA FERIDA
EM CMEI
Uma criança de um ano e oito meses
sofreu um corte no dedo indicador
da mão direita enquanto brincava no
parquinho do Cmei (Centro
Municipal de Educação Infantil)
Estrela da Manhã, no Bairro
Cascavel Velho, em Cascavel.
A criança foi socorrida pelo Corpo
de Bombeiros e levada para
atendimento hospitalar.
Segundo a prefeitura, o acidente
aconteceu durante a brincadeira
externa, sob o monitoramento de
professoras. O brinquedo foi
interditado para verificar se há
problemas. De acordo com a
Secretaria de Educação, neste ano
até agora não há registro de outros
acidentes na rede.

Ontem foi a vez das mulheres
policiais participarem do campeonato
de tiro do 6º BPM (Batalhão de
Polícia Militar). Ao todo, 31
atiradoras - entre policiais militares e
civis, guardas municipais e agentes
penitenciárias - competiram em um
campo montado nos fundos do
batalhão que simula uma ocorrência
em favela. Para as mulheres a
premiação é uma carabina calibre 22,
uma viagem e outros prêmios.

FÁBIO DONEGÁ

ses e a Operação Pedra da Morte foi
deflagrada ontem para o cumprimen-
to de cinco mandados de prisão e oito
mandados de busca e apreensão.
Segundo a polícia, a informação é de
que o grupo atuava havia muito tem-
po na região.

Durante as buscas, a polícia apre-
endeu droga e diversas ferramentas
que seriam produto de furto.

Uma pessoa foi presa por recep-
tação. Pequenas porções de drogas
também foram apreendidas.

OBJETOS que seriam furtados foram apreendidos durante a operação

P
O
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 Reportagem: Tatiane Bertolino

A PRF (Polícia
Rodoviária Federal)
interceptou na noite
de ontem um
caminhão roubado
na divisa entre
Cascavel e Santa
Tereza do Oeste.
Quatro ladrões estavam em um carro dando suporte. Um dos ladrões
foi preso, um morreu baleado e outros dois conseguiram fugir no meio
do mato. Eles estavam fortemente armados e a polícia fechou o cerco
para tentar capturá-los. O caminhão com placas de Nova Friburgo
(RJ) e um carro foram recuperados pela polícia.

AÍLTON SANTOS

Confronto policial
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Giro da
Violência

Prisão por mandado
A Polícia Militar de Cascavel, por
meio da UPS (Unidade Paraná
Seguro) da Região Norte,
prendeu um rapaz de 25 anos na
manhã de ontem. A abordagem
aconteceu no Jardim Alvorada.
Contra o rapaz havia um
mandado de prisão em aberto
por contrabando e descaminho.
Ele foi encaminhado para a 15ª
SDP (Subdivisão Policial)
de Cascavel.

Dentista é denunciado
O dentista Cesar Augusto Spada,
preso acusado de agredir a
esposa, foi denunciado pelo
Ministério Público, por meio da
17ª Promotoria, por tentativa de
homicídio com a qualificadora de
tentativa de feminicídio, o que
pode aumentar a pena, se
condenado. O caso foi
investigado pela Polícia Civil e
ganhou repercussão nas redes
sociais. A mulher ficou
gravemente ferida e o acusado
foi preso em flagrante dia 13
de agosto.

Veículo apreendido
O semirreboque de uma carreta
foi apreendido pela Polícia
Militar na tarde de ontem em
Cascavel. A ação da PM aconteceu
no Bairro Parque São Paulo, na
Rua Sete de Setembro. Segundo a
PM, o veículo tem ligação com
outras carretas e bitrens
furtados, que foram recuperados
em Cascavel no último sábado
por meio de denúncias. O veículo
foi encaminhado para o pátio da
15ª SDP (Subdivisão Policial).

Mercadoria avaliada em R$ 80
mil foi recolhida pela Receita Fede-
ral de Cascavel na tarde de ontem.
A abordagem dos agentes a dois
veículos, um Monza e um Kadett
com placas de Foz do Iguaçu, acon-
teceu na BR-369, em Cascavel.

No bagageiro e debaixo do as-
soalho dos dois carros a Receita
encontrou os eletrônicos: videoga-

R$ 80 mil
em games

ELETRÔNICOS estavam escondidos embaixo de assoalho de veículo

mes Playstation 4 que seriam le-
vados para São Paulo.

Os dois carros estão em si-
tuação regular e os passageiros
não foram presos porque a quan-
tidade de mercadoria dividida
pelo número de pessoas não
configura prisão. Eles responde-
rão processo por descaminho na
Justiça Federal.
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Durou menos de uma hora o

julgamento de Guilherme Henrique

dos Santos, ontem, no Fórum de

Cascavel. Em um dos júris mais

rápidos já realizados na cidade, a

justificativa para a agilidade é de que

não houve réplica e tréplica por

parte da defesa e do Ministério

Público. Segundo a 17ª Promotoria,

Guilherme confessou o crime. Por

isso, não foram necessárias as

alegações da Promotoria nem da

defesa. “Vim preparado para ficar

horas aqui, mas, como houve a

confissão, a condenação saiu em

Júri relâmpago
poucos minutos por parte do júri

popular”, relatou o promotor

Guilherme Schimin.

O réu foi condenado a seis anos de

prisão em regime semiaberto por

homicídio simples. Ele responderá

em liberdade por ser réu primário e

por ter ficado solto durante todo o

processo do crime.

Guilherme confessou ter matado a

tiros Milton Machado, no Centro de

Cascavel, em 2011.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
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STOCK CAR:

Não é à toa que os primeiros
macacões de corrida tiveram como
ponto de partida os utilizados pe-
los astronautas da Nasa, a agên-
cia espacial dos Estados Unidos.
Ou que os carros de competição
tenham entre seus conceitos bási-
cos elementos aerodinâmicos reti-
rados da indústria da aviação. Ou
ainda que os melhores competido-
res da atualidade façam treinamen-
tos específicos para conseguir o
foco mental e os reflexos dos pilo-
tos de avião de caça e o preparo
físico dos melhores soldados de
infantaria. Essas são característi-
cas e filosofia comuns à elite do

vivendo no limite

grid na Stock Car, categoria que dis-
puta neste domingo em Cascavel a
oitava etapa da temporada.

Se disputar uma corrida em alto
nível é também viver no limite da
capacidade mental e física, nin-
guém chega ao seu ápice sozinho.
Por isso, os pilotos contam com
equipamentos e assessores pro-
fissionais que os auxiliam a ser
mais eficientes e também aumen-
tam as variáveis e a complexidade
do ambiente das corridas. Essa é
uma realidade que começa a ser
enfrentada por Bruno Baptista
(foto), 21 anos, o mais jovem com-
petidor da Stock Car.

Para vencer neste domingo, os pilotos
comandam equipes que usam

tecnologia da indústria aeronáutica e
ações inspiradas na filosofia militar

Sexta-feira (7/9)
10h Treino Livre Stock Car
10h45 Treino Livre Stock Car
11h40 Treino Livre Marcas
13h Treino Livre Stock Car
13h45 Treino Livre Stock Car
14h40 Treino Livre Marcas
16h30 Corrida 2 Marcas*
*Complemento 3ª etapa

Sábado (8/9)
9h Treino Livre Marcas
9h45 Treino Livre Stock Car
10h30 Treino Livre Stock Car
11h20 Classificação Marcas
13h Classificação Stock Car
14h45 Corrida 1 Marcas

Domingo (9/9)
8h Abertura portões
8h15 Warm-up Stock Car
9h Corrida 2 Marcas
10h Visitação aos boxes
12h Corrida 1 Stock Car
13h05 Corrida 2 Stock Car

PROGRAMAÇÃO
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vivendo no limite

INSPIRAÇÃO
MILITAR
“Um dos principais desafios do
piloto é ser um atleta e também um
líder. Ele precisa comandar a equipe,
ajudar no desenvolvimento técnico.
Para isso é preciso ter corpo e mente
fortes”, diz Pereira. Nos anos 90, o
exército britânico estudou as
estratégias utilizadas pela F-1 em seus
pit stops, visando adaptá-las a ações
militares que exigem rapidez. “Uma
equipe faz ações coordenadas como
um pelotão de combate”, diz
Vanderlei Pereira, especialista em
condicionamento físico e mental de
pilotos profissionais. Entre as estrelas
que já estiveram aos seus cuidados
estão Rubens Barrichello, Felipe
Massa, Cacá Bueno e o campeão
mundial de Fórmula E, Lucas Di
Grassi – outro que tentará ganhar em
Cascavel pela primeira vez na Stock.

Segurança é prioridade
Os equipamentos que cercam um piloto de stock Car empregam tecnologia
cara e desenvolvida ao longo de décadas. O capacete, por exemplo, é o item
de segurança pessoal mais antigo do automobilismo. Na Fórmula 1, ele data
de 1953. Apesar da grande evolução, danos na cabeça e pescoço ainda são
as maiores preocupações dos médicos nos acidentes em corrida de automóvel.
Para minimizar riscos, os capacetes mais modernos devem ser muito leves e
resistentes. A norma da Federação Internacional de automobilismo determina o
peso de 1,250 quilos.
O macacão, formado por um conjunto de três a quatro camadas de tecido
antichama sobrepostas, é apenas a peça visível de uma proteção vital para os
competidores. Abaixo dele, eles usam um kit de roupas que cobrem desde a
cabeça até os pés, formando uma segunda pele, também antichama. Outros
equipamentos importantes são o sistema de comunicação com o box, o sistema
de refrigeração dos macacões com circuito de água gelada e até o banco, que
é produzido para encaixar firmemente o corpo do competidor. “Tudo isso é
importante, seja para te dar confiança para acelerar sem medo, seja para reduzir
o cansaço ou o stress durante uma corrida”, diz Bruno Baptista.

 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

Cascavel, 05 DE SETEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

1- Adilson Bergamasco e Marilei França
2-  José Rodrigo Perico e Vanessa Grosseli Filgueira
3- Jealcimar Araujo da Silva e Itamelia do Rosário Oliveira
4- Adão Machado de Oliveira e Geralda de Fátima Nascimento
5- Juares Nelson Appel e Florinal  Amaro
6- Édson de Souza Soares  e Sonia Regina Almeida Ribas
7- Claucinei Krüguer Gomes e Valdirene Alves Martins
8- Elenilson Silva Bezerra e Zenilda Aparecida de Quadros
9- Valmir Viana de Jesus Irala e Iara Elaine Mariano dos Santos
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Inter x Fla vale a 2ª posição
e pode significar a liderança

O horário das 21h45 desta quar-
ta-feira está reservado para um dos
principais jogos da 23ª rodada do Bra-
sileirão: Internacional x Flamengo, no
Beira-Rio. O duelo opõe o vice-líder e
o terceiro colocado do campeonato.

Neste embate direto pela segun-
da posição, o Colorado ainda pode
terminar na liderança, caso vença
e o líder São Paulo seja derrotado
pelo Atlético-MG em Minas Gerais.

De olho em fazer o dever de casa
e voltar a vencer depois de dois
empates seguidos por 0 a 0 (contra
Palmeiras e Cruzeiro), o Colorado faz
mistério. O técnico Odair Hellmann
fechou o treino de ontem numa pri-
vacidade que deverá ser mantida

para os próximos dias, pois no fim
de semana terá pela frente o arquir-
rival Grêmio em clássico no Beira-
Rio. O certo é que o treinador terá o
retorno de Rodrigo Moledo à zaga,
de volta de suspensão.

Já no Flamengo, que vem de der-
rota para o penúltimo colocado Ce-
ará, terá uma escalação bastante
modificada em relação à do fim de
semana. A cinco pontos do líder
São Paulo, o Rubro-Negro tenta su-
bir na classificação sem Réver (clá-
usula contratual), Diego (suspenso)
e Cuéllar, Trauco e Lucas Paquetá,
que estão com suas respectivas
seleções. Por outro lado, Léo Duar-
te volta de suspensão.

Teste para a boa fase
Equipes dentre as que mais

subiram de produção nas
últimas rodadas do Brasilei-
rão, Palmeiras e Atlético-PR
colocam a ascensão à prova
nesta noite, em duelo marcado
para as 21h no Allianz Parque,
em São Paulo, pela 23ª roda-
da. Tanto Verdão quando
Furacão estão invictos há sete
jogos no campeonato, e têm
empolgado seus torcedores.
Na classificação o time paulis-
ta é o quinto colocado com os
mesmos 40 pontos do quarto
colocado Grêmio, enquanto a
equipe paranaense ocupa a
nona posição, com 27 pontos.

Também às 21h45 desta quarta-feira, o líder São Paulo desafia o Atlético-

MG às 21h45, no Independência. O Tricolor tenta voltar a vencer para não

precisar contar com outros resultados para seguir no topo da classificação.

Na última rodada, empatou com o Fluminense e se manter líder pelo

empate entre Cruzeiro e Internacional. Desta vez, um tropeço, aliado a

um triunfo do vice-líder Inter custará a liderança. Suspenso, Diego Souza

está fora, bem como Bruno Peres, vetado por dores musculares. Por outro

lado, Nenê e Jucilei voltam de suspensão.

 Jogos simultâneos

BRASILEIRÃO

19h30 Bahia x Sport

19h30 Botafogo x Cruzeiro

20h Ceará x Corinthians

21h Paraná Clube x Chapecoense

21h Palmeiras x Atlético-PR

21h45 Atlético-MG x São Paulo

21h45 Internacional x Flamengo

JOGAM HOJE

AÍLTON SANTOS

Num jogo eletrizante de nove gols no Ginásio
da Neva, ontem à noite, o Foz Cataratas
superou o Cascavel por 5 a 4, pela Série Ouro
do Paranaense de Futsal, e encerrou uma longa
invencibilidade da Serpente no local. A última
derrota dos cascavelenses na Neva havia sido
no dia 6 de junho, para o Marreco. Ontem, o
Cascavel abriu dois gols de vantagem com
Rafinha e Madson logo no início do jogo, mas
os visitantes empataram ainda no primeiro tempo.
Na segunda etapa o Foz virou o placar para 3
a 2 e Issamu empatou, mas a igualdade não
durou muito tempo. O Azulão da Fronteira abriu
5 a 3 e o Cascavel só conseguiu diminuir a
diferença, novamente com Issamu, fechando o
placar em 5 a 4. O resultado não alterou a
posição das equipes na classificação.


