
Lixo custa o dobro
Enquanto Cascavel gasta R$ 33 milhões anuais para fazer a coleta e tratamento de

lixo, a cidade de Maringá, que municipalizou o serviço há um mês, vai economizar anu-
almente algo em torno de R$ 15 milhões com o serviço. A cidade do Noroeste do Para-
ná tem uma população de 406,9 mil habitantes, enquanto Cascavel possui 319,6 mil.
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As polícias rodoviárias
iniciam hoje a Operação
Independência, com
fiscalização reforçada nas
estradas do Paraná.
Embriaguez ao volante,
ultrapassagens indevidas e
outros comportamentos
considerados de risco no
trânsito estão na mira
da fiscalização que
segue até a noite
de domingo.
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Chegou ao fim a série de vitóri-
as da seleção brasileira sob o co-
mando de Tite nas Eliminatórias
para a Copa do Mundo de 2018.
Depois de nove triunfos consecu-
tivos e de assegurar a vaga no
Mundial como primeiro colocado
na América do Sul, o Brasil teve
atuação apática, sem a mesma in-
tensidade das apresentações an-
teriores e apenas empatou (1 a
1) com a Colômbia na tarde de on-
tem, em Barranquilla.

O jogo da 16ª rodada foi mar-
cado por divididas ríspidas, forte
calor, a entrada de um cachorro
em campo e por belos gols. Para
os brasileiros, que abriram o pla-
car no primeiro tempo, Willian foi
às redes em chute venenoso de
fora da área. Para os colombia-
nos, que reagiram no segundo
tempo após serem dominados na
etapa inicial, foi decisivo o faro de

gol do centroavante Falcão García.
A seleção brasileira agora tem

37 pontos e terminará sua partici-
pação nas Eliminatórias contra Bo-
lívia, fora de casa, no dia 5 de outu-
bro, e contra o Chile, no Brasil, no
dia 10 de outubro. Já a Colômbia
chegou aos 26 pontos e na última
rodada dupla enfrentará Paraguai,
em casa, e Peru, em Lima.

FIFA

A Coreia do Sul participará de sua nona Copa do
Mundo graças a um empate sem gols com o
Uzbequistão em Tashkent, ontem, que lhe garantiu uma
vaga no Mundial da Rússia do ano que vem. O ponto
conquistado selou a segunda colocação do Grupo A
da Eliminatória Asiática, atrás do já classificado Irã. A
Arábia Saudita também se classificou e disputará um
Mundial pela primeira vez desde 2006 após vencer o
Japão por 1 a 0. Essas duas seleções se somam à
anfitriã Rússia, e a Brasil, México, Irã, Japão e Bélgica,
que já haviam garantido vaga no torneio.

Bolívia 1x0 Chile
Colômbia 1x1 Brasil
Equador 1x2 Peru
Paraguai 1x2 Uruguai
Argentina 1x1 Venezuela

16ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Brasil 37 16 11 4 1 38 11 27
2º Uruguai 27 16 8 3 5 28 18 10
3º Colômbia 26 16 7 5 4 19 16 3
4º Peru 24 16 7 3 6 26 25 1
5º Argentina 24 16 6 6 4 16 15 1
6º Chile 23 16 7 2 7 24 23 1
7º Paraguai 21 16 6 3 7 17 23 -6
8º Equador 20 16 6 2 8 24 24 0
9º Bolívia 13 16 4 1 11 14 34 -20
10º Venezuela 8 16 1 5 10 18 35 -17

ELIMINATÓRIAS

DIA 5/10
Colômbia x Paraguai

Chile x Equador
Argentina x Peru

Venezuela x Uruguai
Bolívia x Brasil

17ª RODADA

Na Copa

Tudo IgualTudo Igual

Dois jogos com o novo técnico Jorge Sampaoli e dois empates frustrantes. Após o 0 a 0
com o Uruguai em Montevidéu, o tropeço de ontem da Argentina foi em casa: 1 a 1 com a
lanterna Venezuela, o que aumentou o calvário da seleção nas Eliminatórias Sul-Americanas
para a Copa do Mundo de 2018. A Argentina foi a 24 pontos e segue fora da zona que
dá classificação direta para o Mundial: está em quinto, posição que garante apenas vaga na
repescagem contra a Nova Zelândia. Já a Venezuela, em último e já eliminada, subiu para oito
pontos. Na próxima rodada, em 5 de outubro, os argentinos receberão o Peru. Já no dia
10, encerrarão a participação nas Eliminatórias contra o Equador, fora de casa.

AFA
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Megasena
Concurso: 1964

02 27 32 36 48 50

Dupla sena
Concurso: 1689

19 21 34 36 43 501º sorteio

04 08 10 30 36 402º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1556

01 02 03 05 06 08 12 15
16 17 19 21 22 23 25

Quina
Concurso: 4474

07 15 21 22 55

Timemania
Concurso: 1079

03 26 34 46 61 73 75
TIME DO INTERNACIONAL-RS

Lotomania
Concurso: 1794

02 03 05 12 28 31 42 44
49 57 59 72 76 82 87 88

89 94 99 00
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5211

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

700.000
36.000
30.000
24.700
20.146

Passada a euforia vivida na Pri-
meira Liga e o climão por conta
da saída do técnico Lisca, o Para-
ná Clube se volta novamente para
a Série B, competição pela qual
desafia o Goiás nesta quarta-fei-
ra, às 19h30, no Serra Dourada,
pela 23ª rodada. A Gralha ocupa
a quinta colocação no campeona-
to e busca a vitória para chegar à
mesma pontuação do Ceará, que
fecha o G4 e que será o adversá-
rio do Londrina na rodada, no sá-
bado, no Estádio do Café. O Para-
ná Clube será comandado interi-

Agora é Série B

SÉRIE B
19h30 Goiás x Paraná Clube
21h45 Náutico x B. de Pelotas

JOGAM HOJE

O presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman, teve bens apreendidos durante as
buscas da Polícia Federal em sua casa na manhã de ontem, no Rio de Janeiro. Entre os
valores estão dois carros e a quantia em espécie de R$ 480 mil dividida em vários
tipos de moedas: euros, francos suíços, libras, dólares e reais. O maior montante estava
em euros. “Devido a criminalidade, não é muito usual a pessoa ter valores assim em
casa. Caberá a ele dizer de onde vem esses valores”, disse o delegado Anderson
Beaubrun. Além disso, dois carros foram bloqueados após o pedido do MP que leva
em consideração o pedido de indenização de R$ 1 bilhão dos envolvidos na compra
de votos para que o Rio de Janeiro fosse sede dos Jogos Olímpicos de 2016.
Nuzman teve a chance de se explicar ontem sobre a quantia em seu depoimento à
polícia federal, mas escolheu ficar calado. O fato de ter a quantia dentro de casa não
caracteriza, de fato, crime.

namente por Matheus Costa nes-
ta noite. Ele ainda não conta com
os atacantes Robson e Minho, que
estão em tratamento de lesão

PARANÁ CLUBE

desde o jogo contra o Flamengo,
pela Primeira Liga. Já os volantes
Felipe Vilela e Gabriel Dias estão
fora por suspensão.

Ninguém escapa

Agora é Série B
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Na verdade, é uma coleção com muitos volu-
mes, uma verdadeira biblioteca, que contempla
73 livros, 46 pertencem ao Antigo Testamento e
27 são Neotestamentários.

A Bíblia começou a ser escrita há mais de 3.000
anos atrás, tendo seu último livro redigido por vol-
ta do ano 100 d.C., ou seja, durante um período
superior a 1.000 anos.

Embora a Sagrada Escritura tenha sido es-
crita num lugar muito diferente de onde esta-
mos, há séculos atrás, dentro de uma cultura
diferente da nossa, a Palavra é viva e se atuali-
za até os dias atuais e por toda a eternidade. É
claro que para um melhor entendimento, o auxí-
lio do magistério é importante para a análise do
texto, em seu contexto, com o fim de se evitar
interpretações equivocadas.

Recomenda-se a leitura diária de trechos da Bí-
blia. Desde 1971, no mês de setembro, celebra-se
o “Mês da Bíblia”, oportunidade privilegiada para a
leitura e o estudo das Sagradas Escrituras. Neste
ano, o livro sugerido para tal fim é a Primeira Carta
aos Tessalonicenses, escrita por São Paulo por vol-
ta do ano 50 d.C. O texto é curto e pode ser com-
pletamente lido em alguns poucos minutos.

A BÍBLIA É MAIS QUE UM LIVRO

NOTAS

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
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 Na verdade, o que eu tenho é
medo. E o medo nos faz

alerta. E medo do quê? Medo
de errar muito e decepcionar
minha instituição. E todas as
questões que eu enfrentei, eu

enfrentei muito mais por
medo, medo de errar, medo

de me omitir.

Jeandré C. Castelon
Advogado e estudante de Teologia.

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

30
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Curitiba

16 31
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MINGUANTE
13/09 - 03h24

CRESCENTE
27/09 - 23h53

NOVA
20/09 - 02h29

CHEIA
06/09 - 04h02

17

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Rodrigo Janot, procurador-
geral da República

DIVULGAÇÃO

Acessibilidade
A Prefeitura de Cascavel é
parceira do Crea-PR
(Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do
Paraná), da Aeac
(Associação dos
Engenheiros e Arquitetos de
Cascavel), da OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil-
Subseção de Cascavel), da
FAG e da Unioeste na
realização do 3º Fórum de
Acessibilidade que será
realizado no 15 de
setembro, no Auditório
da Unioeste.

A presidência da
Câmara de

Cascavel que não
pensou duas vezes
para exonerar uma
servidora que batia
o cartão e voltava

para a casa.

Algumas indicações
para cargos em

comissões feitas por
vereadores que

beneficiam pessoas
sem compromisso

com o serviço
público

Expovel
A Sociedade Rural do Oeste
do Paraná (SRO) fez uma
mudança na data de
lançamento oficial da 38ª
Expovel, que agora será
realizada no próximo dia
22, a partir das 20 horas
com um jantar, a
solenidade terá lugar no
Círculo Italiano, anexo ao
Parque de Exposições de
Cascavel. Após o
lançamento da feira, será
escolhida a Rainha
Expovel, bem como a 1ª e
2ª princesas e a miss
simpatia do concurso.
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Reforma política
O prefeito Leonaldo Paranhos ainda não definiu
como será a reforma administrativa com base nas

sugestões apresentadas pela Dom Cabral, mas deve
começar nas próximas semanas a definir as

mudanças que pretendem dar mais agilidade e
eficiência à administração. As expectativas ficam
por conta de novos nomes e eventuais fusões de
secretarias para enxugar a máquina. Uma coisa é

certa: haverá mudanças.

Vereadores
A reforma
administrativa pode
provocar mudanças no
Legislativo já que não
está descartada a
possibilidade de
Paranhos chamar algum
vereador para compor
sua equipe de governo.
No campo das
especulações, os nomes
mais prováveis para
deixar a Câmara e
assumir uma pasta no
Executivo seriam
Romulo Quintino (PSL)
e Misael Jr (PSC), mas
outros podem surgir.

Pasta
Se isso de fato
acontecer, o mais
provável é que um dos
vereadores assuma a
Chefia de Gabinete de
Paranhos ou articulação
política. Nas mudanças,
uma das possibilidades
é a criação da Secretaria
de Planejamento e
Gestão, que reuniria as
atuais pastas da
Administração e
Planejamento. Neste
caso, o “planejamento”
seria de todas as ações
do governo e não
de obras.

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOEDUCAÇÃOEDUCAÇÃOEDUCAÇÃO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O vereador Madril segue a linha policial
investigativo e foi o responsável por flagrar uma
assessora da Câmara bater o cartão e voltar para a casa.

 Dragon Ball foi assunto ontem na Câmara. Quando
chamou a presença dos vereadores, o primeiro secretário
Olavo Santos mandou um quase “Goku Bueno” quando
chamou o presidente da Casa, Gugu Bueno.

A secretária Marcia Baldini (Educação)
aparentemente é “imexível” na pasta. Pelo menos
foi o que Paranhos deixou transparecer ontem
durante solenidade no Caic. “Temos a melhor
equipe de Educação do País, inclusive sendo
reconhecida em nível nacional como exemplo de
eficiência”, disse.

Não decidido ainda se
é mais vereador ou mais
policial, o Policial Madril
deu mais uma “dentro” na
função de investigador e
flagrou uma servidora que
batia o dedo na Câmara,
mas não ia trabalhar.

Os flagrantes foram
registrados ontem e na
segunda-feira. A servidora
foi indicada por Damasce-
no Júnior e trabalhava
para a Mesa Diretora.

A assessoria do verea-
dor denunciante afirmou
que recebeu a informação
de que uma servidora che-
gava para trabalhar, batia
o ponto e saía.

Na segunda-feira, ela
chegou à Câmara, bateu
o ponto biométrico e foi
para casa. No período da
tarde, ela foi vista indo à
casa de um vizinho, com
uma roupa diferente da
que estava na Casa de
Leis. Depois, ela voltou
para casa, colocou a mes-
ma roupa que estava quan-
do bateu o ponto
mais cedo, retor-
nou à Câmara, ba-

Um fantasma
na Câmara

teu o ponto do horário de
saída e foi para a casa.

De acordo com a as-
sessoria de Madril, havia
informação de que a ser-
vidora registrava o ponto
biométrico e ia trabalhar
em outro local. As más lín-
guas dizem que a servido-
ra ia para o trabalho em
uma ótica, de proprieda-
de do irmão do vereador
Damasceno Júnior. “Vie-
ram com essa conversa,
ficam tramando que todos
os meus assessores tra-
balham na ótica do meu
irmão. Agora a gente não
pode ter nada?”, rebate
Damasceno”.

EXONERADA
A servidora recebia, por mês, R$ 2.966 e foi exonerada
pela presidência ontem. “Nos últimos anos temos tomado
diversas medidas para coibir qualquer atitude imprópria por
parte do quadro de funcionários. Não poderíamos admitir
isso”, resume Gugu Bueno.
“Poderiam ter me repassado isso ontem, [segunda], não
esperado ela fazer isso hoje novamente. Se eu soubesse, eu
mesmo teria exonerado, agora o pessoal quer aparecer”,
cutuca Damasceno.

 Reportagem: Tatiane Bertolino

ASSESSORA havia sido indicada
pelo vereador Damasceno Junior

ASSESSORIA
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Copa Norte Sul
A Copa Norte Sul de
Futebol Suíço afunilou
e neste fim de sema-
na conhece os primei-
ros finalistas. A região
Sul da cidade terá um
dia decisivo neste
sábado com as parti-
das semifinais Fer-
caus x Marquinhos
Veículos, às 17h, e
Academia Vip x Lolla,
às 18h. No próximo
fim de semana, será a
vez da região Norte da
cidade definir os
finalistas, entre S.E.
Villa Norte x JMS/
Mundial Auto Center e
ABA x Cascavel Auto
Peças. Individualmen-
te, será oportunidade
para o artilheiro Júnior
Paixão (Fercaus)
ampliar suas estatísti-
cas na lista de golea-
dores do campeonato
e para o goleiro me-
nos vazado Eder Melin
(S.E. Villa Norte)
tentar novamente
fechar o gol de
sua equipe.
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Motoclubes em pauta
Membros de motoclubes de Cas-

cavel lotaram as cadeiras da Câma-
ra de Vereadores de Cascavel on-
tem. É que uma homenagem foi fei-
ta aos clubes pelo trabalho social
realizado, em diversas áreas, pelos
adeptos à boa e velha – ou nova até
demais – motocicleta. A homena-
gem foi proposta pelo vereador Ser-
ginho Ribeiro, que ressaltou o tra-
balho dos integrantes e agradeceu,

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Mano Nunes/Assessoria Serginho

 Clubes receberam
HOMENAGEM na Câmara

Refic
Só depois é que a pauta mesmo veio
à discussão. O veto a um inciso da
Lei que institui o Refic foi aprovado
pela maioria dos votos. Apenas o
vereador Fernando Hallberg votou
contra, mostrando, mais uma vez,
falta de conhecimento. No resumir
das palavras, ele disse que não
deveria haver um desconto tão
grande para os devedores. A opinião
foi rebatida por outros vereadores, que
disseram, resumidamente, que “quem
quer dar o nó vai dar o nó, com ou
sem desconto”. O vereador Hallberg
esqueceu que o Município prevê “tanto
desconto” para conseguir,
efetivamente, receber esses débitos.
A previsão é colocar na conta da
administração R$ 25 milhões.

principalmente, a participação no
Rocão, evento programado para aju-
dar a ONG Sou Amigo, que atua na
proteção animal em Cascavel.

Os membros dos clubes, devi-
damente “uniformizados” e estilo-
sos, receberam a homenagem da
mão dos vereadores.

Em segunda discussão, também foi aprovado o projeto de Lei nº 70/
2017, que denomina Expedicionário Pedro Marcon, um próprio público
em Cascavel. Também foi aprovado em segunda votação o projeto que
torna as políticas de Assistência Social uniformes às políticas estadu-
ais e federais. Também estava na pauta a moção assinada pela maioria
dos vereadores, para ser encaminhada à Assembleia Legislativa, contra
o projeto que libera a venda de bebida alcoólica nos estádios. Atrasa-
dos, já que os deputados aprovaram o projeto em segunda votação, os
vereadores retiraram a Moção. Ela vai ser reelaborada e encaminhada
direto ao governador Beto Richa, que ainda não sancionou à lei.

O projeto aprovado há algumas sessões na
Câmara, que institui o Dia do Colono, foi
sancionado pelo prefeito de Cascavel, Leonaldo
Paranhos e publicado, como Lei, no Diário Oficial
de hoje. O Dia do Colono será comemorado
anualmente no dia 25 de julho.

Outros aprovados

DIA do colono
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categoria Livre do 35º Caifusa, o campeonato interno de
futsal da Associação Atlética Comercial, conheceu seu cam-
peão na última sexta-feira. O título ficou com a equipe In-
jetronic/Escritório Bonfin, que na final venceu o time da
Panificadora Roani/Hookah Gold.

O detalhe é que os campeões por pouco não ficaram
de fora dos playoffs, tendo se classificado para a segun-
da fase pela repescagem e terminado o campeonato com
o troféu que neste ano levou o nome de Irineu Zotti, home-
nagem (in memorian) ao Conselheiro Nato do Clube e en-
tregue aos vencedores pela Sra. Terezinha (esposa) e pelo
filho Fernando.

O time campeão ainda teve o melhor ataque da compe-
tição e viu quatro de seus jogadores faturarem premia-
ções individuais: Marco Aurelio Travizan (goleiro menos
vazado), Fabiano David Travizan (destaque do campeona-
to), Marcelo Trigo Spinelli (atleta disciplina) e Willian Ro-
berson Barbosa (destaque da final).

Já o artilheiro foi Alexandre Badke, que há algum tem-
po trocou as luvas pela função de goleador. Ele foi terceiro
colocado no 35º Caico pela equipe café expresso. No to-
tal, a categoria teve 61 partidas com 573 gols marcados.

A

Troféu de terceiro lugar

Troféu do artilheiro da competiçãoDestaque da competição Goleiro menos vazado

Troféu
Irineu Zotti

Atleta disciplina
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Vereador mira Sanepar

Só na semana que vem
O relatório da CPI das Fossas que até agora não foi votado, ape-

sar de protocolado ainda no dia 22 de agosto, gerou um pequeno
atrito dos vereadores Alécio Espínola e Gugu Bueno. Alécio usava a
tribuna quando cutucou dizendo que é preciso ser favorável às inves-
tigações. Gugu respondeu dizendo que Alécio não deve levar o man-
dato para o lado dos questionamentos sem conhecimento e afirmou
que o relatório já teve parecer da CCJ e deve ir para a votação na
segunda-feira. “O relatório vem para o plenário como um projeto de
resolução e, por isso, deve ser analisado pelas comissões”, afirma.
Alécio se enrolou e foi salvo por outros vereadores que também se
dizem favoráveis a investigação do
caso pelo Ministério Público.

Em mais uma “bronca” levanta-
da, o vereador Celso Dal Molin ago-
ra questiona o contrato do Municí-
pio de Cascavel com a Sanepar, fir-
mado ainda em 2004 e com dura-
ção de 20 anos, até 2024.

O vereador encaminhou ao
Legislativo um requerimento,
que foi aprovado, e que solicita
à Sanepar as informações a res-
peito do contrato. Os dados tam-
bém foram pedidos à Secreta-
ria de Meio Ambiente que, para
variar, está com dificuldade em

encontrar os documentos deixa-
dos – se é que tem – pela ges-
tão passada.

Apenas no pedido feito à Sane-
par são 15 questionamentos.  Um
deles diz respeito ao funcionamen-
to das fontes com água não potá-
vel em Cascavel. “Considerando
que a Sanepar explora os serviços
de água potável com exclusivida-
de, por qual motivo a Sanepar não
interviu no fornecimento de água
imprópria das fontes à população
e solicitou o embargo dessas fon-
tes?”, questiona.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Vandré Dubiela

 O vereador também questi-
ona o serviço de desassorea-
mento do Lago Municipal,
cartão postal da cidade que
aos poucos está “sumindo”.

Outras 17 questões foram
feitas à Secretaria de Meio
Ambiente, uma ao IAP, duas à
Secretaria de Planejamento e
mais quatro ao administrativo

 Reportagem: Tatiane Bertolino

L ago
Legislativo quer INFORMAÇÕES a
respeito dos serviços prestados
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“É, campeão...”

FOTOS: COMERCIAL

Troféu de segundo lugar Destaque da final



ESPORTE 27CASCAVEL, 06 DE SETEMBRO DE 2017

Tá tudo liberado!

Equipe reforçada
Artilheiro do FC Cascavel na Taça FPF com quatro gols, o lateral-direito Gasperin será reforço para

o técnico Rodrigo Cabral nesta quinta-feira depois de ter cumprido suspensão contra o Andraus.
Ele não se ilude pelo fato de o Operário aparentar não querer nada na Taça FPF por já estar

garantido na Série C do Brasileiro. “Vai ser um jogo muito difícil. Até porque quem está
disputando a Taça FPF não estava disputando a Série D e quer ganhar seu espaço para ano que

vem disputar a Série C. Vamos encarar qualquer adversário para vencer para seguirmos na
liderança. Agora que assumimos a primeira posição, não vamos deixa-la escapar”, diz Gasperin.FÁBIO DONEGÁ

Após ficar quase um mês sem
atuar em casa, o FC Cascavel tem
aos poucos conquistado o torce-
dor cascavelense. Amanhã a equi-
pe fará a terceira partida seguida
como mandante na Taça FPF em
menos de dez dias. E para forta-
lecer sua identidade com a cida-
de, a Serpente Aurinegra recebe-
rá o Operário com portões do
Estádio Olímpico abertos neste fe-

riado de Sete de Setembro. O jogo
está marcado para as 15h, válido
por partida atrasada da 3ª rodada.

Líder da Taça FPF empatado
com o Foz do Iguaçu, o FC Casca-
vel terá a chance de se isolar no
topo da classificação, amanhã, e
espera a presença maciça de pú-
blico para seguir com 100% de
aproveitamento em casa.

Já são três vitórias no Olímpico.

Na estreia, no dia 6 de agosto, fo-
ram 102 pagantes no triunfo so-
bre o Toledo. Quase um mês de-
pois, no dia 30 de agosto, foram
apenas 45 contra o Iraty. No últi-
mo domingo, o público nova-
mente chegou à casa da cente-
na. Nesta quinta-feira, com por-
tões abertos, o time deverá ter
maior apoio vindo das arquiban-
cadas na competição.
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Com média mensal de R$ 2,8
milhões pagos por mês à OT Am-
biental, contratada na gestão pas-
sada para prestar serviço na lim-
peza urbana durante cinco anos,
Cascavel tem um custo maior que
Maringá para o serviço. Cabe lem-
brar que a Cascavel possui popu-
lação de 319,6 mil habitantes e
Maringá 406,9 mil.

Maringá é considerada pelo Ín-
dice de Sustentabilidade da Limpe-
za Urbana a cidade no País com
melhor serviço de Limpeza Urbana.

A cidade aparece com nota 0,744.
Outras cidades do Paraná também
são bem avaliadas. Londrina, com
0,71 e Curitiba, com 0,706. Casca-
vel está classificada bem abaixo pelo
estudo, com nota 0,695.

Desde o dia 1º de agosto o ser-

viço é municipalizado em Maringá,
já que o contrato com a empresa
terceirizada terminou no dia 31 de
julho. Para assumir o trabalho, a
prefeitura comprou 15 caminhões
novos. Maringá também elaborou

Apesar da trabalheira, a administração do Município estima economia gigantesca e terá
gastos de R$ 15 milhões anuais. Se a terceirização fosse mantida, a previsão era de R$
30 milhões. Enquanto isso, com o novo contrato, Cascavel paga, por ano, mais de R$
33 milhões no atual contrato. Para os cinco anos, são R$ 173.407.323.
O contrato firmado em Cascavel ainda na gestão Edgar foi criticado por entidades, pelo
Legislativo, pela população e, inclusive, pelo atual prefeito Leonaldo Paranhos
enquanto deputado estadual. Porém, apesar de querer, Paranhos, enquanto prefeito
eleito, não conseguiu acabar com o contrato firmado, pois corria o risco de um processo
por improbidade administrativa. Mas lutou para ganhar vantagens com um contrato que
não era considerado muito proveitoso a Cascavel. A intenção da gestão anterior era
firmar o acordo por ainda mais tempo: 20 anos. O projeto seria de uma PPP
(Parceria Público-Privada) que poderia custar ainda mais aos cofres públicos.

Nosso lixo é
bem mais caro Cascavel gasta R$ 33 milhões ao ano

com a coleta e tratamento de lixo

um Plano Municipal de Gestão In-
tegrada de Resíduos Sólidos por
conta da municipalização, que exi-
giu uma reorganização logística da
coleta. A cidade produz, em média,
290 toneladas de lixo diariamente.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

E conomia
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Giro da
Violência

Três pessoas foram vítimas de
atropelamento em menos de 24
horas em Cascavel. Os dados são
do Corpo de Bombeiros, que foi
acionado para prestar os primeiros
socorros às vítimas.

O primeiro caso foi de uma mu-
lher de 61 anos, identificada como
Terezinha da Silva Mafra dos San-
tos, atropelada na noite de segun-
da-feira. Segundo populares, ela
teria ateado fogo em folhas secas
na Rua Nova Santa Rosa, no bairro
Pacaembu e não percebeu a apro-
ximação de uma motocicleta, por
conta da fumaça.

Terezinha teve fratura aberta na
perna, além de contusões e esco-
riações pelo corpo. Ela foi encami-

Um Ford Ka ficou destruído em um
acidente na noite de segunda-feira, na BR-
467, próximo a Sede Alvorada, em
Cascavel. Segundo informações de
populares, o veículo seguia sentido a
Cascavel quando bateu violentamente na
traseira de um bitrem, que saiu do
estacionamento de um posto de
combustíveis e acessava o retorno para
seguir para Toledo. O condutor do Ka,
que não teve o nome divulgado, foi
atendido por socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma e
Emergência) e levado a unidade hospitalar
de Toledo.

Baterias recuperadas
Um homem de 29 anos,
identificado como Silvano
Fernandes, foi levado até a 15ª SDP
(Subdivisão Policial) com diversas
baterias furtadas de empresas de
telefonia. Ele foi detido em uma
ação da Polícia Militar. Conforme a
polícia, algumas das baterias
estavam no Jardim Veneza e outras
no Gramado, próximo a marginal da
rodovia. Questionado sobre a
origem dos produtos, Silvano disse
achou os objetos e não tem outras
passagens pelo setor policial.

Investigação de latrocínio
O GDE (Grupo de Diligências
Especiais) de Cascavel continua as
investigações sobre o caso de
latrocínio que vitimou Reinaldo
Pereira, de 50 anos, em uma
mercearia no Lago Azul. O homem,
que era radialista, foi alvejado com
um tiro no peito por um assaltante
na noite de domingo, 27 de agosto.
Segundo a polícia, a possibilidade
de execução já foi descartada e as
equipes possuem as características
dos autores do crime. Informações
podem ser repassadas pelos números
181 e 190.

Golpe do bilhete
Um idoso de 83 anos caiu no golpe
do bilhete premiado na tarde de
ontem, na Avenida Carlos Gomes,
próximo ao Banco Bradesco, em
Cascavel. Segundo a vítima, ela foi
abordada por um homem e duas
mulheres que diziam ter ganhado R$
1 milhão na loteria, mas que não
estavam conseguindo retirar o
prêmio. O idoso foi até a casa onde
mora e pegou R$ 1.200 para entrar
na ‘sociedade’, mas com o dinheiro
em mãos, os estelionatários fugiram.

Três atropelados
em 24 horas

nhada pelo Siate (Serviço Integrado
de Atendimento ao Trauma e Emer-
gência) ao Hospital Universitário.

Também envolvendo uma moto-
cicleta, o segundo caso de atrope-
lamento foi registrado na manhã de
ontem, na Avenida Brasil, no cen-
tro de Cascavel. O motociclista Muri-
lo Berre, de 19 anos, atingiu uma
mulher de 64 anos, identificada como
Aparecida Rosa Orsi. Por conta da ba-
tida, Murilo acabou sofrendo uma
queda de moto.O Siate foi acionado,
prestou os primeiros socorros, mas
as duas vítimas recusaram encami-
nhamento hospitalar.

Na calçada
Menos de duas horas depois, outro caso de atropelamento foi registrado
pelos bombeiros na Avenida Rocha Pombo, no Bairro Pacaembu. Leandro
Silva Soares, de 19 anos, estava sentando em uma calçada quando um
entregador de marmitas foi acessar o local com uma motocicleta e acabou
batendo no jovem. Com escoriações nas mãos, joelho e contusão no
tornozelo, ele foi levado à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Brasília.

AÍLTON SANTOS

 Reportagem: Tissiane Merlak
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Inadimplência ainda em alta
O número de pessoas com algum

tipo de dívida em Cascavel subiu
0,5% em julho deste ano na compa-
ração com o mês anterior. Os dados
que fazem parte da Boa Vista SCPC
(Serviço Central de Proteção ao Cré-
dito) foram divulgados pela ACP (As-
sociação Comercial do Paraná).

O cenário não é visto de ma-
neira negativa ao se considerar
que no acumulado do ano, o índi-
ce volta a aparecer positivo.
“Isso é atribuído à retomada da
atividade econômica do País, que
faz a inadimplência baixar, assim
como, a restrição ao crédito”, ex-
plica o economista da Boa Vista
SCPC, Yan Cattani.

Apesar do resultado negativo
para o mês de julho, ele afirma que
os próximos períodos tendem a
melhorar. “O que a gente observa
são consumidores cautelosos e há
indícios de caminho de neutralida-
de, economia crescente e a recu-
peração do crédito”, avalia.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

Em relação à recuperação de crédito, houve um recuo de 1% em julho
se comparado ao mês anterior. Considerando o mês de julho do ano
passado a redução é de 14,6% e no acumulado do ano chega a 9,8%.

O indicador de registro de inadimplência é elaborado a partir da quan-
tidade de novos registros de dívidas vencidas e não pagas e o indicador
de recuperação de crédito é elaborado a partir das exclusões de regis-
tros informadas à Boa Vista SCPC pelas empresas credoras.

Crédito
CRESCE o número de pessoas endividadas em Cascavel
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Apesar da campanha do Refinan-
ciamento Fiscal (Refic) ter iniciado
no dia 1º de setembro, “a resposta
dos contribuintes ao Refic tem sido
surpreendente”. A avaliação é do
secretário de Finanças, Renato Se-
galla, ao comentar o comparecimen-
to dos contribuintes ao saguão da
Prefeitura (ao lado da Secretaria de
Finanças), onde foi montada uma
força-tarefa de atendimento.

Nesses primeiros dias foi regis-
trada uma média de 300 atendi-
mentos por dia. Na grande maioria
são contribuintes com débitos de
IPTU e taxa de lixo.

Pela legislação aprovada recen-
temente pela Câmara de Vereado-
res, os contribuintes com taxas e
tributos em atraso até dezembro de
2016, têm o benefício de parcelar
seus débitos com descontos de até
95% nos juros e multas se o paga-

Adesão ao Refic surpreende

45 mil
De acordo com um levantamento
da Secretaria de Finanças
(Sefin), pelo menos 45 mil
contribuintes tinham algum
tributo ou taxa em atraso até o
fim do ano passado. Para
facilitar o atendimento, uma
notificação foi enviada pelos
Correios, informando o valor do
débito e as condições de
negociação. “Estamos estimando
recuperar aproximadamente R$
25 milhões”, avalia Segalla.

 Estão contemplados na lei do Refic, que vai até 1º de novem-
bro, todos os tributos e taxas municipais, como IPTU, taxa de lixo,
ISS, autos de infração, ITBI e contribuição de melhoria, entre ou-
tros. “Ficam de fora apenas as chamadas multas-penalidades,
aplicadas a contribuintes que não limparam seus terrenos, por
exemplo”, explica o secretário de Finanças, ressaltando que es-
ses casos serão contemplados por um novo projeto que está pronto
para ser enviado ao legislativo.

mento for feito em cota única.
Se a opção for pelo parcelamen-

to em 12 vezes, o desconto é de 75%
e 50% de desconto se as parcelas
forem de 13 a 24 vezes. “Em todas
as situações o contribuinte é bene-
ficiado, porque tem a oportunidade
de regularizar a sua situação fiscal
com descontos significativos nos
juros e multas e ainda podem par-
celar a dívida”, explica Segalla.
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Em média, 300
contribuintes procuram a

prefeitura diariamente

Contemplados
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Operação Independência

Restrição de Tráfego
Para dar mais fluidez no trânsito,
nos trechos de pista simples,
haverá restrição para circulação
de veículos portadores de AET
(Autorização Especial de
Trânsito), que são veículos que
possuem dimensões excedentes;
Combinação de Transportes de
Veículos, as famosas “cegonhas”;
além de Combinações de
Veículos e Cargas Paletizadas.
A restrição será na quinta-feira
das 6h às 12h e no domingo das
16h às 22 horas. O caminhoneiro
que desobedecer a restrição terá
o veículo retido, além de receber
multa grave no valor de R$ 195,23
e cinco pontos na CNH (Carteira
Nacional da Habilitação).

Segundo dados da PRF (Polícia Rodoviária Federal), no ano passado foram registradas 11
mortes nas rodovias do Paraná, número 27% menor que o mesmo período de 2015,
quando 15 pessoas morreram no Estado, com 163 feridos e 172 acidentes. Somente na
Delegacia de Cascavel foram contabilizados 16 acidentes, com uma morte e 17 feridos.
Já nas rodovias estaduais foram registradas oito mortes decorrentes de acidentes, com
redução de nada menos do que 70% na comparação com 2015, quando foram
registradas 27 vítimas fatais. O número de feridos caiu de 181 para 125, com queda de
31%. E o de acidentes também caiu de 176 para 134 (menos 24%).

No ano passado, em
rodovias estaduais,
foram registradas
11 mortes,
27% menor que no

mesmo período de 2015

Com previsão de aumento no
movimento de 11% no trecho da
BR-277 entre Guarapuava e Cas-
cavel, tem início a zero hora de hoje
e prossegue até a meia-noite de
domingo (10) a Operação Indepen-
dência 2017, deflagrada pela PRF
(Polícia Rodoviária Federal).

Em âmbito da PRE (Polícia Ro-
doviária Estadual), a operação
tem início às 14 horas desta
quarta-feira e termina às 12 ho-
ras de segunda-feira (11).

Dentre os focos das operações
estão a fiscalização de ultrapas-
sagens indevidas, excesso de ve-
locidade, embriaguez ao volante,
uso de cinto de segurança e os
dispositivos de segurança para as
crianças (cadeirinhas).

A Delegacia da PRF de Cascavel
é responsável por 795 quilômetros
de rodovias, nas regiões de Casca-
vel, Catanduvas, Laranjeiras do Sul,
Lindoeste, Ubiratã e Campo Mou-
rão. No feriado da Independência do
ano passado houve 16 acidentes,
com uma pessoa morta e 17 feri-
dos nas rodovias federais.

Para conscientizar os moto-
ristas sobre os cuidados na di-
reção, hoje, a partir das 9 horas,
no quilômetro 573 da BR-277 no
SAU (Serviço de Atendimento ao
Usuário), em Cascavel, será re-
alizada uma ação educativa.

ANO passado
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Quem pretende amenizar o im-
pacto no bolso na hora de abaste-
cer o veículo já pode optar pelo eta-
nol. O valor desse combustível está
mais em conta do que a gasolina.

O proprietário de uma das mecâ-
nicas em Cascavel, Jairo Aluízio de
França, comenta que esse é o per-
centual mínimo recomendado para
que o motorista obtenha economia.

“No geral o desempenho com
o etanol é 20% menor se compa-
rado a gasolina, mas existem car-
ros que conseguem fazer a mes-
ma quilometragem com os dois
combustíveis e, por isso, nesse

Etanol no lugar da gasolina
momento, a maioria tem optado
pelo etanol”, explica.

Em alguns postos da cidade, o
valor do litro da gasolina após au-
mento da Petrobrás já chega a R$
4,18, já o etanol é encontrado na
faixa dos R$ 2,88.

No mês de agosto, entretanto,
o preço médio do etanol conforme
pesquisa da ANP (Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis) em 32 estabelecimentos
ficou em R$ 2,75.

Motoristas que estão de olho nos preços praticados
pelos postos de combustíveis na cidade e que até então
estavam acostumados a abastecer com gasolina devem

ficar atentos no momento da mudança.
“É recomendável que o carro chegue na reserva para então

completar o tanque com o etanol. Além disso, orientamos que o
motorista percorra com o veículo por pelo menos 20 quilôme-
tros antes da parada para que haja o reconhecimento da troca

do combustível”, explica França

Mais cuidados
Outros cuidados tam-

bém são indispensáveis
para o bom funcionamento

do veículo. “Para quem
abastece só com etanol

recomendamos que haja a
manutenção preventiva

dentro do prazo, pois esse
combustível é mais denso e

os filtros, por exemplo,
precisam da limpeza”.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

  Para ser mais
vantajoso, o preço
do etanol deve ser

até 70% o valor
 da gasolina

De olho
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Acidente grave na BR-369
Cinco pessoas ficaram feridas

ontem em um grave acidente de
trânsito no perímetro urbano da
BR-369, em Cascavel. De acordo
com informações de testemu-
nhas, o motorista de um Corolla
tentava uma conversão para aces-
sar uma empresa às margens da
rodovia quando foi atingido por um
Renault Symbol, que seguia sen-
tido Corbélia levando pessoas
para um velório. Com o impacto
da colisão, o Symbol atravessou
a pista e acabou capotando.

Várias equipes de socorro, dentre
elas o Siate (Serviço Integrado de Aten-
dimento ao Trauma em Emergência),
Samu (Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência) e da Viapar, concessio-
nária que administra a rodovia, com o
apoio médico, foram até o local do
acidente para atender as vítimas.

No Corolla ninguém se feriu. Já
no Symbol, que era ocupado por cin-
co pessoas, todos tiveram ferimen-
tos. Franciele Martelo era a que
apresentava maior risco. Ela foi
atendida pela Viapar e encaminha-
da para o Hospital Universitário de
Cascavel. Devair Detz Dola, de 34
anos e seu pai, José Detz Dola, fi-
caram feridos moderadamente e
foram encaminhados à UPA (Unida-
de de Pronto-Atendimento) Brasília.

 Reportagem: Tissiane Merlak
    Fotos: Aílton Santos

Os cinco ocupantes do Symbol, que
seguiam para um velório em Corbélia,
ficaram feridos; um com GRAVIDADE

O motorista de um Corolla acessava uma EMPRESA às margens da rodovia quando foi atingido pelo
Symbol, que atravessou a pista e CAPOTOU

F erimentos
Devair apresentava uma contu-

são na cabeça e escoriações pelo
corpo. A esposa de José, que não
teve o nome repassado pelos so-
corristas, teve ferimentos leves e
foi levada para a mesma unidade
de saúde. Além dos adultos, uma
criança de cinco anos, que estava
na cadeirinha no momento do aci-
dente, teve ferimentos leves.
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Oito residências ficaram total-
mente ou parcialmente destruídas
nos últimos seis dias em Casca-
vel. Os números são do Corpo de
Bombeiros, que são acionados para
conter as chamas e com o uso de
ABT (Auto Bomba Tanque) evitam
que outras casas sejam atingidas.

O último deles foi registrado
na noite de segunda-feira, em um
imóvel na Rua Xavantes, no Bair-
ro Santa Cruz. Segundo os briga-
distas, a Polícia Militar que atua
no bairro fazia patrulhamento e
percebeu que havia fogo nos fun-
dos de um imóvel, em uma obra.

As chamas tomaram conta de
todo imóvel, mas devido a ação rá-
pida dos brigadistas, foi possível
evitar que o incêndio se espalhas-
se. O fogo começou em algumas
madeiras. Moradores da residên-
cia precisaram evacuá-la e retirar

Foi condenado a sete anos, em regime
semiaberto, pelo Tribunal do Júri em
Cascavel, Alessandro Lopes Gulchinski.
Ele era acusado de matar, no dia 25 de
outubro de 2014, Marina dos Santos.
Segundo o processo, Marina foi ferida
por três disparos de arma de fogo em
uma casa, no cruzamento das ruas Adolfo
Garcia e Pitágoras, no Bairro Tarumã.
Os tiros atingiram o abdômen, cotovelo
e o dedo da vítima.
Marina estava na casa de familiares
quando foi alvejada pelos tiros. Segundo
testemunhas, ela teria discutido com
Alessandro, que seria namorado de uma
familiar dela. A mulher foi socorrida e
levada ao Hospital Universitário, mas
morreu três dias depois.
Antes do júri de Alessandro, Jonny
Carvalho, que era acusado de tentar
matar Cezar Alves Boeno, em fevereiro
do ano passado, foi absolvido, a pedido
do Ministério Público. Segundo o
processo, além de Jonny, Rodrigo Edgar
Ferreira também foi denunciado, mas foi
absolvido em outro julgamento.

Homem é condenado
por homicídio de 2014

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 60
Homicídios 47
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 880
Furtos 2.687
Veículos (furtos/roubos) 310
Outros 3.257

Acidentes 1.856
Colisões 1.704
Atropelamentos 152
Mortes 39

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

 ALESSANDRO era acusado da morte de
Marina dos Santos, em 2014

os veículos. A rua foi interditada
pela Polícia Militar, para evitar que
curiosos atrapalhassem os traba-
lhos dos bombeiros.

EM MENOS de uma
semana foram
contabilizados
oito incêndios em
edificações

Fogo em
residências

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos
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Após anos de espera, as obras
na Escola Municipal José Henrique
Teixeira, no Bairro Morumbi, em
Cascavel, poderão ser retomadas
em breve. O processo da nova lici-
tação segue no Departamento de
Compras e o edital, no modelo de
concorrência pública, será publica-
do nos próximos dias.

“O edital já havia sido publica-
do, mas houve necessidade de re-
adequação do projeto”, esclarece
em nota a prefeitura.

O valor máximo da licitação é de
R$ 2.845.900 e deve atender to-
das as necessidades da obra que
foi abandonada pela empresa En-
getecne em 2015.

“Considerando a metodologia
das licitações adotadas na atual
gestão, certamente haverá uma
redução nesse valor. A estimativa

Mais próximo da reforma

O prefeito Leonaldo Paranhos e a secretária de Educação, Márcia
Baldini, assinam hoje, às 8 horas, a ordem de serviço para o início das
obras na Escola Municipal Manoel Ludgero Pompeu, localizada na Rua
Graciliano Ramos, 1.099, no Bairro Alto Alegre, atendendo a uma antiga
reivindicação da comunidade.

O contrato será assinado com a empresa Interlagos Materiais de Cons-
trução, que venceu a licitação oferecendo desconto de 24%, baixando o
custo inicial da obra que era de R$ 1.370.182,78 para R$ 1.041.338,80,
proporcionando mais esta economia aos cofres públicos.

Além da reforma em salas de aula, laboratórios, área administrativa e
banheiros, adequações na acessibilidade, entre outras melhorias, a escola
também será contemplada com a construção de um ginásio poliesportivo.

de valor e previsão do início da obra
depende da publicação do edital”,
acrescenta a prefeitura.

A Escola Municipal José Henri-
que Teixeira foi comprometida ao
longo dos 40 anos de construção
e apresenta inúmeros problemas.

As melhorias são reivindicadas
pela comunidade.

Conforme a prefeitura, a reforma
acontecerá sem que os alunos se-
jam atendidos em outro local, da
mesma forma como já foi feito no
CAIC I no bairro Clarito.

Mais reformas

ESTRUTURA
construída há
40 anos
apresenta
inúmeros
problemas

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

David Colombo
Maiara Lorenzini Botacio

Paulo Maycon Fernandes
Tainara de Souza Neves

Andre Vinicius Mendes
Vanessa Alexia de Campos

Sergio da Silva Dzvonek
Giovana Xavier da Silva

Pedro Soares
Creusa Sebastião

Vanderson de Lima Santin da Silva
Larissa Tauana Pacher Bevolo

Cristiano Belo da Silva
Solange Kessler

PF encontra “bunker” do Geddel
Em uma operação para cumprir

mandado de busca e apreensão,
emitido pela 10ª Vara Federal de
Brasília, a Polícia Federal (PF) en-
controu ontem várias caixas e ma-
las com dinheiro em imóvel na
Rua Barão de Loreto, no bairro da
Graça em Salvador, "que seria, su-
postamente, utilizado por Geddel
Vieira Lima [ex-ministro] como
'bunker' para armazenagem de di-
nheiro em espécie”. De acordo
com a PF, “os valores apreendi-
dos serão transpor tados a um
banco onde será contabilizado e
depositado em conta judicial”.

O apartamento pertence, segun-
do a Justiça, a Silvio Silveira, que
teria cedido o imóvel ao ex-minis-

tro, para que guardasse, “supos-
tamente, pertences do pai, faleci-
do em janeiro de 2016". Uma de-
núncia anônima, feita por telefone,
alertou a polícia de que Geddel es-

COMISSÃO
INVESTIGARÁ A JBS
O Congresso Nacional instalou ontem
uma Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito (CPMI) para investigar
irregularidades envolvendo a empresa
JBS e a holding J&F em operações com
o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). Também
serão investigados os procedimentos
do acordo de delação premiada
celebrado com o Ministério Público
Federal (MPF).
Reunidos para instalação da
comissão, parlamentares elegeram o
senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)
para presidente dos trabalhos e o
senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)
para vice.
Já estão na comissão, aguardando
apreciação, requerimentos para ouvir
o ex-procurador do Ministério Público
Marcelo Miller e o ex-presidente do
BNDES Luciano Coutinho, entre outros.
No momento, as reuniões de todas as
comissões estão suspensas no Senado.
O plenário da Casa discute a criação
da Taxa de Longo Prazo (TLP) para ser
aplicada aos empréstimos do BNDES.

DINHEIRO
encontrado pela
PF em imóvel
supostamente
usado por Geddel

taria utilizando o apartamento no
bairro da Graça para “guardar cai-
xas com documentos”, o que foi
constatado após consultas reali-
zadas aos moradores do edifício.

DIVULGAÇÃO/PF
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Asfalto para o Periollo
O governo do Estado liberou on-

tem, por indicação do deputado
estadual Adelino Ribeiro (PSL), R$
1.015 milhão para pavimentação
do Bairro Periollo, na região norte
do Município. Além do deputado, o
vereador Sidnei Mazutti (PSL) tam-
bém representou o prefeito Leonal-
do Paranhos na cerimônia realiza-
da no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

Segundo o deputado Adelino Ribei-
ro, a soma liberada hoje representa
R$ 700 mil de emenda parlamentar e
R$ 315 mil de contrapartida munici-
pal. “A obra será de pavimentação das
ruas do bairro que têm pedra irregu-
lar. O município já está com o recurso
liberado e autorizado a licitar”.

Um segundo projeto, orçado em
R$ 600 mil, já foi aprovado pelo
governo e aguarda apenas a assi-
natura do convênio para completar
a pavimentação no mesmo bairro.
“Este segundo projeto contempla
as ruas que ainda não tem nem
asfalto e nem pedra irregular. São
R$ 300 mil de emenda parlamen-
tar e igual quantia de contraparti-
da do município. Com isso teremos
o Periollo com 100% de asfalto”.

O deputado fez questão de agradecer ao prefeito Paranhos por garantir a
contrapartida do Município, o que possibilitará pavimentar todo o bairro.
“O prefeito Paranhos está atendo as necessidades do município e
trabalhando incansavelmente para sanar todos os problemas. Nós
conseguimos uma parte dos recursos e ele prontamente anunciou o restante
para que seja executada obra em todas as ruas do bairro, atendendo todos
os moradores”, parabenizou Adelino.

Contrapartida

DEPUTADO
ADELINO

Ribeiro com o
vereador Sidnei

Mazutti durante
o evento em

Curitiba

DIVULGAÇÃO



A maior felicidade é a certeza
de sermos amados apesar de

ser como somos.
 Victor Hugo
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Festa do Padroeiro
Dia 10 de setembro a

Paróquia Santo Agostinho, do
Bairro Floresta realiza a 1ª
Festa do Padroeiro e a 36ª

Festa da Comunidade.
Várias atividades culturais

estão previstas, além de um
delicioso almoço. Os ingressos
custam R$ 20 e toda renda será

revertida para a reforma
do salão de festas.

Arte
Continua em cartaz no

Museu de Arte de Cascavel a
exposição A Cidade e Eu: Uma

retrospectiva pictórica, do
artista Alberto Gerardo Garcia.

A mostra contemporânea
revela e traz para a superfície

as aventuras do olhar
apaixonado pela paisagem

urbana e suas construções. O
público tem até o dia 22 de

setembro para conferir.
Sempre da 9h às 17h.

Para os jovens
A Comunidade Apostólica
Vida Feliz vai realizar o

Congresso IIntenso 2017-
iimpacto, de 7 a 10 de

setembro, das 18h às 22h.
O evento contará com

participações especiais de
Pedro do Borel, Gilberto

Araujo e Pr Nelson Junior.
O endereço é Rua Rio de

Janeiro, 2182. Chega lá!

OraçãoOraçãoOraçãoOraçãoOração
O Grupo de Oração

Universitário da FAG realiza
hoje mais uma ação solidária.

Você pode colaborar. Doe
alimentos ou roupas. O evento

será às 20h30, na FAG.

Rosa
Dia 22 de setembro tem o Jantar Dançante do

Cascavel Rosa, às 20h, no Clube Tuiuti. O evento é
para comemorar os cinco anos em Cascavel.

Garanta seu convite. Contato (45) 99971-1192

gente@jhoje.com.br

 Ana Clara é só felicidade. O belo registro é de Vera e Grasi Fotografias

Porco à Juvinópolis
  O Núcleo Territorial Acic de Juvinópolis promove a sexta

edição do evento gastronômico Porco à Juvinópolis. Será
sábado, a partir das 20h, no salão da igreja. Os convites estão

à venda por R$ 20. Outras informações
pelo telefone 3321-1400.

Vereador Pedro Sampaio pedalando com a filha, durante o
15o Passeio Ciclístico do  6o Batalhão da Polícia Militar

AÍLTON SANTOS
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O feriado da Independência, ce-
lebrado amanhã (7), vai movimen-
tar a rodoviária de Cascavel. A ex-
pectativa da Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e Trân-
sito) é de que sejam feitos 23,8 mil
embarques e desembarques no
terminal até o domingo (10), mes-
mo montante registrado em 2016.

Entre os principais destinos es-
tão as praias catarinenses, como
Florianópolis e Balneário Camboriú.
Segundo o encarregado de uma
agência de viagens, Paulo Cesar
Pacheco, a projeção é de que o feri-
ado prolongado aumente em até
5% as vendas de passagens. “A
gente até tem uma promoção de
que quem comprar com antece-
dência o bilhete pode ter de 30%
a 50% de desconto”, diz. O bônus,
conforme Pacheco, incentiva os
indecisos a aproveitar os quatro
dias de folga para viajar.

Irene Aparecida Pinto já anteci-
pou sua viagem e veio de Curitiba a
Cascavel na segunda-feira (4). “Vim
aqui visitar meu filho. Fazia alguns
meses que não o via e como tem
vários dias de folga, tirei um tempi-
nho para viajar”, conta.

 Já a expectativa da assistente
administrativa de uma agência de vi-
agens, Ines Padovan, é de que o feri-
ado prolongado gere um faturamen-
to 10% maior do que em dias nor-
mais. “Neste ano o pessoal decidiu
viajar”, relata. Em sua agência, a mai-
oria das passagens já vendidas tem
como destino Porto Alegre, Passo
Fundo, Caxias do Sul e Florianópolis.

Para atender a demanda, as agências se preparam com ônibus extras. Pacheco
diz que além dos carros utilizados todos os dias, outros dois reservas, com
capacidade para 60 pessoas, já estão praticamente lotados. “Um já lotou, o
outro está pela metade, mas até amanhã fecha tudo”, comenta.
Quem ainda não comprou a passagem precisa ser rápido e correr contra o
tempo. “Ainda tem [passagem], mas como a maioria dos embarques são para
amanhã [hoje], os clientes precisam se apressar”, ressalta Pacheco.

E xtras

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

Vim aqui visitar
meu filho.

Fazia alguns meses
que não o via.

Irene Aparecida Pinto

Mais de 23 mil
na rodoviária
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Abre e fecha do feriadão

LAZER
Quem quer aproveitar o feriado
para passear em Cascavel pode ir
ao zoológico, que ficará aberto para
visitação de quinta a domingo, das
8h às 17h30.

EDUCAÇÃO
As escolas e Cmeis (Centros
Municipais de Educação Infantil) e
os setores administrativos da
Secretaria de Educação fecham na
quinta e na sexta, voltando às
atividades na segunda-feira (8).

ZOOLÓGICO
permanecerá

aberto durante
todo o feriado

Por conta do feriado prolongado em comemoração ao Dia da
Independência, celebrado na quinta-feira (7), alguns serviços pú-
blicos e privados não terão atendimento.

Entre eles estão as Unidades Básicas de Saúde e da Família,
que fecham na quinta e só retornam na segunda-feira (11). As unida-
des de Saúde Mental e Especializadas também fecham. O que perma-
nece com atendimento ininterrupto são os serviços de emergência,
como Siate, Samu, UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Brasília,
Veneza e Tancredo Neves (pediatria) e serviços de Proteção Social Es-
pecial de Alta Complexidade (unidades de acolhimento masculino e
feminino, residências inclusivas, Casa Pop e Abrigo de Mulheres).

O Serviço de Abordagem e o Família Acolhedora atenderão em
regime de sobreaviso pelos telefones 98431-6376 e 98433-6080,
respectivamente. Os Conselhos Tutelares atenderão em regime de
plantão pelos telefones 99972-0662 (Leste), 98431-6353 (Oeste)
e 98813-5799 (Sul).

Já os serviços de Proteção Social Básica, entre eles os Cras,
Eurecas, Centro da Juventude, CEU (Centro de Artes e Esportes Uni-
ficados), Cadastro Único e a Inclusão Produtiva, ficarão fechados nos
dias 7, 8, 9 e 10, voltando a atender normalmente na segunda-feira
(11). O Restaurante Popular Albino Zanata fecha na quinta-feira (7), e
funciona normalmente na sexta-feira (8). A coleta seletiva e a de lixo
serão mantidas durante o feriado.

Os bancos funcionam até às 15h de hoje e
só retornam na sexta-feira (8) a partir das 10h.
Já os supermercados vão atender normalmen-
te de quinta a domingo.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Vandré Dubiela
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

 Annabelle 2 - A Criação do Mal
Sala 1: Qui a Qua 14h30 - 17h (Dublado)
Sala 1: Qui a Qua 19h10 - 21h20 (Legendado)

 Emoji: O Filme
Sala 2: Qui a Qua 14h, 15h50, 17h40,19h30 (3D)

 Planeta dos Macacos: A Guerra
Sala 2: Qui a Qua 21h20 (Dublado-3D)

 Dupla Explosiva
Sala 3: Qui a Qua 14h20, 16h40, 19h (Dublado)
Sala 3: Qui a Qua 21h20 (Legendado)

 Bingo: O Rei das Manhãs
Sala 4: Qui a Qua 13h40

 A Torre Negra
Sala 4: Qui a Qua 15h50, 17h40, 19h30, 21h20

SHOPPING JL

Bingo - O Rei das Manhãs
Sala 2: Qui a Qua 21h50

 A Torre Negra
Sala 2: Qui a Qua  15h45 - 19h50

 Emoji - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 16h - 21h10 (3D)
Sala 2: Qui a Qua 13h50 - 17h45

SHOPPING WEST SIDE

AGOSTO 2017
Dia da Independência do Brasil07

Calendario

fonte:www.smartkids.com.br/datas-comemorativas/

Você sabe o que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822?
Independência do Brasil!
No dia 7 de setembro de 1822, D.Pedro fez uma declaração oficial de
independência,afirmando assim seu acordo com os brasileiros. Nos meses
seguintes, os brasileiros venceram facilmente o ataque das tropas portuguesas, com
apoio inglês. Em pouco tempo, vários países da América, que já haviam se
libertado do domínio europeu, apoiaram oficialmente nossa independência.
D.Pedro tornou-se o primeiro imperador do Brasil, com o título de D.Pedro I.
O Brasil passou a ser uma monarquia, uma forma de governo em que os
poderes são exercidos pelo imperador ou rei.

08
Dia mundial da
Alfabetização

09
Dia do
Veterinário

19
Dia do
Teatro
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Alunos da Escola Municipal Edi-
son Pietrobelli (Caic), do Bairro
Santa Cruz, em Cascavel, se en-
volveram na manhã de ontem na
programação da semana da Pá-
tria. Crianças do Cmei (Centro Mu-
nicipal de Educação Infantil) Espa-
ço e Vida também participaram da
solenidade que contou ainda com
a participação do prefeito Leonal-
do Paranhos e da secretária de

Crianças demonstram civismo
Educação Marcia Baldini.

Para o prefeito, a sociedade e
principalmente o Setor Público,
têm o compromisso de dar o
exemplo necessário para as cri-
anças no que ele chamou de “re-
tomada do civismo”. “Se nós fi-
zermos coisas cer tas, positivas,
transparentes e eficientes, estas
crianças poderão comemorar”,
disse Paranhos.

Banda do Exército
Além das apresentações preparadas pelos alunos da Escola Caic

II, o ponto alto da solenidade foi a participação da Banda do Exérci-
to, que tocou o Hino da Independência e ainda alegrou as crianças
com músicas seculares. A alegria dos alunos foi tanta que ao final
das apresentações as crianças se uniram em um grande abraço no
subtenente Edison Dias Pinheiro, regente da banda. “É com muito
amor que eles [os alunos] retribuem o carinho que nós temos em
nossos corações transmitirmos através da música. E
é isso que a música faz, aproxima as pessoas”, finali-
zou o subtenente Edson.

HISTÓRIA
A secretária de Educação,
Marcia Baldini, também esteve
presente, lembrou da importância
de conhecer a história do Brasil e
da responsabilidade da escola na
missão de repassar este
conhecimento às crianças. “Nós,
brasileiros, temos que proclamar a
Independência todos os dias,
lutando por uma educação melhor,
por saúde e por conhecimento. E
a função da escola é a transmissão
do conhecimento científico, e
história é conhecimento científico”,
lembrou Marcia, enfatizando aos
alunos que é necessário estudar
sobre a história do País, sempre
fazendo uma relação crítica
com a atual realidade.

 CRIANÇAS pararam para ouvir a aplaudir a banda do Exército

SECOM



N  o  velas
 • REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Tina convoca as meninas para con-

versar sobre Lica e Bóris. Deco convida
Keyla para jantar. Edgar sugere que
Malu aproxime Luís de Clara, para neu-
tralizar as desconfianças do rival. Luís
alerta Marta sobre as intenções de Ed-
gar. Roney e Keyla gravam um anúncio
para a lanchonete e Josefina e Julinho
acham graça. Lica fica constrangida ao
encontrar Bóris. Clara marca um encon-
tro com Guto em casa.

NOVO MUNDO
Leopoldina, Bonifácio, Anna e Joa-

quim analisam a relação entre Portugal e
as províncias do Brasil. Thomas e Se-
bastião torcem pelo retorno de Dom Pe-
dro e Leopoldina a Portugal. Tibiriçá acon-
selha Piatã a visitar novamente a aldeia
em que esteve. Dom Pedro declara seu
amor por Domitila, e Chalaça fica inco-
modado. Hugo e Elvira se beijam. Dom
Pedro consegue o apoio político da pro-
víncia de São Paulo. Schultz decide não
dar o chá preparado por Greta para Wol-
fgang e percebe a melhora do patrão.

A FORÇA DO QUERER
Bibi se desespera com a possibilida-

de de represália de Sabiá. Zeca des-
cobre que Jeiza está saindo com Caio
e afirma que o relacionamento dos dois
não tem mais volta. Ivana sofre discri-
minação ao procurar um emprego. Sa-
biá perdoa o mau negócio de Bibi. Ruy
repreende Cibele por tentar ajudar Iva-
na. Alertada por Biga sobre a rejeição
da família a Ivana, Silvana encontra
uma forma de ajudar, e Simone agra-
dece a mãe.

O QUE A VIDA ME ROUBOU
Nádia lamenta tudo o que seu irmão

fez. Padre Anselmo conversa com Ma-
cário e diz que espera que tenha escla-
recido todos os mal entendidos com seu
filho e que o trate com mais carinho. Vítor
avisa Macário que Alessandro encontrou
Kevin ferido e o levou para o hospital. Ales-
sandro, José Luiz e Demétrio encontram
Montserrat quase afogada e tentam rea-
nimá-la. Pedro e seus cúmplices chegam
na casa de Alessandro, amarram Vítor e
se surpreendem ao ver Graziela de pé.
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CARINHA DE ANJO
Verônica conta para Cecília que Dul-

ce Maria falou o tempo todo dela na pis-
cina. Rosana e Diana gravam um vídeo
para anunciar que em breve o site dos
bolos de Diana vai estar no ar. A mãe de
Juju garante para Diana que irá conver-
sar com o doutor André para explicar que
ela não vai poder mais trabalhar com ele.
Gustavo telefona para Cecília para con-
vidá-la para o jantar de noivado na casa
de Vitor.  Flávio diz que irá embora para
morar com Noemia e Haydee fica de-
sesperada.

MIL E UMA NOITES
Fusun se desespera depois de qua-

se ser estuprada. Kerem tenta melhorar
seu relacionamento com Bennu. Melek
está tentando ficar em paz com Mert.
Ahu enfrenta momentos difíceis. Fusun
é presa. Sherazade fica confusa quan-
do descobre que Onur está vigiando-a.
Fusun está sofrendo na prisão enquan-
to Burhan está tentando de tudo para
tirá-la da cadeia, mas Nadide acha que
Fusun se colocou nessa situação.

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

 • SBT
 • BAND

•RECORD
O RICO E LÁZARO

Joana não acredita ao ver Asher. Zac tenta impedir, mas ela corre ao seu
encontro. Todos se surpreendem ao ver o Lobo de Judá no palácio. Joana
desmaia ao reencontrar Asher. Matias descobre que Gadise beijou Ebede e
fica furioso. Zac tenta cuidar de Joana, mas Asher toma a frente. Nebuzaradã
diz estar se divertindo com a situação. Ilana ampara Gadise. Joana desperta e
se emociona ao ver Asher. Enciumado, ele pede para ela abraçar Zac e vai
embora. Joana corre atrás do grande amor. Gadise começa a explicar para
Ilana o desentendimento com Matias. Asher pergunta se Joana se casará com
Zac. Sem alternativa, ela não responde. Nabucodonosor se recusa a soltar
Joaquim. O rei repara nas pintas da mão de Hurzabum e fica intrigado.

Asher
pergunta
se Joana
se casará
com Zac

DIVULGAÇÃO
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Já estão abertas as inscrições
para a 17ª Pesca no Lago. Até o dia
16 de setembro quem deseja parti-
cipar do evento pode se inscrever
em um dos quatro pontos credenci-
ados, levando um quilo de alimento
não perecível e já garantir a pulsei-
ra de identificação que dará direi-
to também a participar da premia-
ção em caso de retirar um dos mai-
ores peixes do Lago. A inscrição é
obrigatória para todos os partici-
pantes, incluindo para crianças aci-
ma de 5 anos de idade. A pesca
será realizada no dia 17 de setem-
bro, das 7 às 17 horas.

 “Estimamos pelo menos 10 mil
inscritos, com um doação significa-
tiva de alimentos ao Provopar, que
depende dessas doações principal-
mente para as cozinhas comunitári-
as do Interlagos, que diariamente

serve cerca de 300 refeições, e do
Cascavel Velho, com uma média de
250 refeições servidas por dia”,
explica o secretário de Meio Ambi-
ente, Juarez Berté. Toda a parte aci-
ma da barragem do lago será isola-
da ainda no sábado (16) para que
se possa instalar no local espaço
para lazer e para cerca de 30 trail-
lers e carrinhos de lanches.

A poio
A Pesca conta com parceiros como 4º Grupamento de Bombeiros, a Polícia
Militar, a Defesa Civil, a Guarda Municipal, a Cettrans, e demais entidades
como Unioeste e Sesc. De acordo com o coordenador do evento, o gestor
ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, José Luiz Ferreira, a sugestão
de doação de alimentos no ato da inscrição é para óleo de cozinha, arroz e
feijão. “Todos produtos consumidos em maior quantidade nas cozinhas
comunitárias. Não aceitaremos sal como doação”, ressaltou.

PONTOS DE
INSCRIÇÃO

 Provopar: Rua Martin Afonso de
Souza, 550 - Bairro Pacaembu -
Anexo ao Centro de Convenções
e Eventos - Horário comercial -
Até o dia 16 de setembro, às 17
horas.-

 Pesca e Cia - Rua 7 de Setembro,
em frente à Praça Wilson Joffre -
horário comercial, até às 17 horas
do dia 16 de setembro.

 Secretaria de Meio Ambiente -
Lago Municipal - Horário
Comercial - Até o dia 15 de
setembro.

 Prefeitura de Cascavel - horário
comercial, até o dia 15 de
setembro.

PESCA NO LAGO já se
tornou tradicional e atrai

milhares de pessoas

ARQUIVO

PESCA NO LAGO:
inscrições
estão abertas

PESCA NO LAGO:
inscrições
estão abertas
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Á
ri

es

Hoje, o astral é favorável para quem
pensa em trocar de emprego. Faça
alguns ajustes na rotina e experimen-
te novas maneiras de organizar suas
tarefas. Aproveite para mexer no vi-
sual. Cor: lilás.

horóscopo

To
ur

o

A companhia dos amigos será bem-
vinda e esses laços se tornarão ainda
mais fortes. Entre em contato com quem
está longe e drible a saudade. Cor:
preto.

Li
br

a

Você vai se sair bem ao lidar com di-
nheiro, inclusive na hora de negociar
um aumento ou fechar um negócio. Mas
mantenha as boas notícias financeiras
em segredo, por enquanto. Cor: bege.

E
sc

or
pi

ão

Hoje, você conta com boas energias para
fazer visitar locais próximos, inclusive a
trabalho. Assuma o controle e vai se des-
tacar, ainda mais se apostar na diploma-
cia para se entender com colegas. Cor:
creme.

G
êm

eo
s Bom momento para fazer algumas mu-

danças no serviço e até conseguir um
novo posto. A família pode dar uma aju-
da, se está em busca de trabalho. Cor:
pink.

C
ân

ce
r Bom dia para fazer contatos e melho-

rar a comunicação com colegas. Quem
trabalha com serviço ligado a entrete-
nimento ou em contato com jovens tem
tudo para se destacar. Cor: laranja.

Sa
gi

tá
rio

Agir na surdina será a melhor tática
para atingir seus objetivos. Esconda
seus interesses e não comente sobre
as finanças, especialmente se tiver um
golpe de sorte. Cor: rosa.

C
ap

ric
ór

ni
o Você vai contar com o apoio dos ami-

gos para o que precisa hoje. Reforce
os laços e aproveite para reunir o pes-
soal. Otimista, você vai se envolver em
projetos grandiosos, ainda que não
sejam tão práticos. Cor: lilás.

Le
ão

Hoje, o astral é favorável para com-
prar algo para o lar ou dar um novo
passo atrás do sonho da casa própria.
A família pode desempenhar um papel
importante na sua vida profissional. Cor:
prata.

V
irg

em

Você vai esbanjar agilidade e pode adian-
tar vários assuntos particulares. É um bom
momento para fazer contatos, mostrar o
que pensa e usar seu encanto pessoal
para convencer as pessoas. Cor: lilás.

A
qu

ár
io

A profissão conta com boas energias e
você pode conseguir algo importante.
Vale a pena dar mais atenção à apa-
rência e até tentar um novo visual se
quiser causar uma boa impressão. Cor:
marrom.

Pe
ix

es

Bom dia para cuidar de um assunto
que envolve a Justiça. Planos para
uma viagem contam com a proteção
das estrelas. Se tiver a oportunidade,
visite um lugar diferente na companhia
dos amigos. Cor: pink.

ANJO NITH-HAIAH
Quem nasce sob esta influência, possui
serenidade, moderação, equilíbrio, auto-
controle, harmonia e paciência. Assim,
consegue com mais facilidade que os
outros, estabilidade emocional, profissi-
onal e material. Benevolente mesmo com
os inimigos, vive de maneira plena, tem
alegria e prazer em viver. Sua vida não
tem travas ou limites. Geralmente um au-
todidata, é bem informado sobre qualquer
assunto. Poderá possuir um grande
poder paranormal e inspiração
para dominar as ciências esotéri-
cas. Terá curiosidade sobre a ci-
ência do mal, para poder atacá-la
através do bem e da bondade.

Parabéns!

Provérbio do Dia
Salmo 9:1- 3

 Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu
coração; contarei todas as tuas maravi-
lhas. Em ti me alegrarei e saltarei de pra-
zer; cantarei louvores ao teu nome, ó Altís-
simo. Porquanto os meus inimigos retorna-
ram, caíram e pereceram diante da tua face.

N

Luciara Ciane Port Thomé, Charleston Hartmann,
Adiles Bertoldi, Adriana Bregoli, Gilberto Martigno-
ni, Nilton Cesar Fagundes, Orlando Felipe Junior,
Melani Mor, Dielson Kleber Pickler, Ivone Bassani,
Nih Damasceno, Luiz Carlos Eckstein, Inês Marile-
ne, Simone Cristina Fiuza, Maria Linda, Cristina
Chagas, Vilmor Cambruzzi, Edivaldo Candido, Ka-
mila Stefhany Muryel e Anna Polidorio. Buscador de moda

São mais de 3 mil marcas e mais de 350 produtos
atualizados constantemente, em tempo praticamente
real. O Paraíso Feminino não realiza a venda, toda
a operação comercial é realizada diretamente nos e-
commerces indexados. Mais que encontrar o melhor
produto pelo melhor preço o buscador oferece uma
experiência completa de compra. Para conhecer,
acess: https://www.paraisofeminino.com.br.

a última semana ocorreu a
edição 44 do São Paulo
Fashion Week. E a
brasilidade esteve nas

passarelas também!
A fundadora do Paraíso Feminino,
Rachel Toyama,  primeiro buscador
de moda exclusivamente para
mulheres, enfatiza a moda autoral
e brasileira que se viu nas
passarelas do São Paulo Fashion
Week. Uma moda real, que pode
ser encontrada nas mais de 3 mil
marcas do buscador.

O SPFW nunca foi tão brasilei-
ro: o que vimos foram as grifes dei-
xando um pouco as tendências in-
ternacionais de lado para desfilar
nas passarelas uma moda mais
autoral, mais focada no público
nacional”, explica Rachel, que tam-
bém é consultora de estilo.

 A moda das
nossas passarelas
nunca foi tão
brasileira

MODA
BRASILEIRA

A moda do Brasil esteve for-
temente representada, tanto nas
estampas, quanto literalmente
nas passarelas. Coleções com
estampas inspirada no Rio de
Janeiro, ou nas brasileiras que
Glória Coelho convidou para re-
presentar mulheres reais na pas-
sarela.

Segundo Rachel, mais uma
temporada está aí para provar a
influência do streetwear, mos-
trando que a moda faz as ruas,
mas as ruas também fazem a
moda, o que ficou claro no stylist
de Samuel Cirnansck ao mistu-

rar vestidos de festa com jeans,
ou na coleção de Juliana Ja-
bour, que combinou amplos
moletons com a delicadeza

de tules e transparências.
Ela enfatiza: A moda vem

se mostrando cada
vez mais democrá-

tica, diversifica-
da e de nicho,
permitindo que
cada mulher
siga seu próprio
estilo.
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MALHAÇÃO
Tina convoca as meninas para con-

versar sobre Lica e Bóris. Deco convida
Keyla para jantar. Edgar sugere que
Malu aproxime Luís de Clara, para neu-
tralizar as desconfianças do rival. Luís
alerta Marta sobre as intenções de Ed-
gar. Roney e Keyla gravam um anúncio
para a lanchonete e Josefina e Julinho
acham graça. Lica fica constrangida ao
encontrar Bóris. Clara marca um encon-
tro com Guto em casa.

NOVO MUNDO
Leopoldina, Bonifácio, Anna e Joa-

quim analisam a relação entre Portugal e
as províncias do Brasil. Thomas e Se-
bastião torcem pelo retorno de Dom Pe-
dro e Leopoldina a Portugal. Tibiriçá acon-
selha Piatã a visitar novamente a aldeia
em que esteve. Dom Pedro declara seu
amor por Domitila, e Chalaça fica inco-
modado. Hugo e Elvira se beijam. Dom
Pedro consegue o apoio político da pro-
víncia de São Paulo. Schultz decide não
dar o chá preparado por Greta para Wol-
fgang e percebe a melhora do patrão.

A FORÇA DO QUERER
Bibi se desespera com a possibilida-

de de represália de Sabiá. Zeca des-
cobre que Jeiza está saindo com Caio
e afirma que o relacionamento dos dois
não tem mais volta. Ivana sofre discri-
minação ao procurar um emprego. Sa-
biá perdoa o mau negócio de Bibi. Ruy
repreende Cibele por tentar ajudar Iva-
na. Alertada por Biga sobre a rejeição
da família a Ivana, Silvana encontra
uma forma de ajudar, e Simone agra-
dece a mãe.

O QUE A VIDA ME ROUBOU
Nádia lamenta tudo o que seu irmão

fez. Padre Anselmo conversa com Ma-
cário e diz que espera que tenha escla-
recido todos os mal entendidos com seu
filho e que o trate com mais carinho. Vítor
avisa Macário que Alessandro encontrou
Kevin ferido e o levou para o hospital. Ales-
sandro, José Luiz e Demétrio encontram
Montserrat quase afogada e tentam rea-
nimá-la. Pedro e seus cúmplices chegam
na casa de Alessandro, amarram Vítor e
se surpreendem ao ver Graziela de pé.
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CARINHA DE ANJO
Verônica conta para Cecília que Dul-

ce Maria falou o tempo todo dela na pis-
cina. Rosana e Diana gravam um vídeo
para anunciar que em breve o site dos
bolos de Diana vai estar no ar. A mãe de
Juju garante para Diana que irá conver-
sar com o doutor André para explicar que
ela não vai poder mais trabalhar com ele.
Gustavo telefona para Cecília para con-
vidá-la para o jantar de noivado na casa
de Vitor.  Flávio diz que irá embora para
morar com Noemia e Haydee fica de-
sesperada.

MIL E UMA NOITES
Fusun se desespera depois de qua-

se ser estuprada. Kerem tenta melhorar
seu relacionamento com Bennu. Melek
está tentando ficar em paz com Mert.
Ahu enfrenta momentos difíceis. Fusun
é presa. Sherazade fica confusa quan-
do descobre que Onur está vigiando-a.
Fusun está sofrendo na prisão enquan-
to Burhan está tentando de tudo para
tirá-la da cadeia, mas Nadide acha que
Fusun se colocou nessa situação.

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

 • SBT
 • BAND

•RECORD
O RICO E LÁZARO

Joana não acredita ao ver Asher. Zac tenta impedir, mas ela corre ao seu
encontro. Todos se surpreendem ao ver o Lobo de Judá no palácio. Joana
desmaia ao reencontrar Asher. Matias descobre que Gadise beijou Ebede e
fica furioso. Zac tenta cuidar de Joana, mas Asher toma a frente. Nebuzaradã
diz estar se divertindo com a situação. Ilana ampara Gadise. Joana desperta e
se emociona ao ver Asher. Enciumado, ele pede para ela abraçar Zac e vai
embora. Joana corre atrás do grande amor. Gadise começa a explicar para
Ilana o desentendimento com Matias. Asher pergunta se Joana se casará com
Zac. Sem alternativa, ela não responde. Nabucodonosor se recusa a soltar
Joaquim. O rei repara nas pintas da mão de Hurzabum e fica intrigado.

Asher
pergunta
se Joana
se casará
com Zac

DIVULGAÇÃO
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Já estão abertas as inscrições
para a 17ª Pesca no Lago. Até o dia
16 de setembro quem deseja parti-
cipar do evento pode se inscrever
em um dos quatro pontos credenci-
ados, levando um quilo de alimento
não perecível e já garantir a pulsei-
ra de identificação que dará direi-
to também a participar da premia-
ção em caso de retirar um dos mai-
ores peixes do Lago. A inscrição é
obrigatória para todos os partici-
pantes, incluindo para crianças aci-
ma de 5 anos de idade. A pesca
será realizada no dia 17 de setem-
bro, das 7 às 17 horas.

 “Estimamos pelo menos 10 mil
inscritos, com um doação significa-
tiva de alimentos ao Provopar, que
depende dessas doações principal-
mente para as cozinhas comunitári-
as do Interlagos, que diariamente

serve cerca de 300 refeições, e do
Cascavel Velho, com uma média de
250 refeições servidas por dia”,
explica o secretário de Meio Ambi-
ente, Juarez Berté. Toda a parte aci-
ma da barragem do lago será isola-
da ainda no sábado (16) para que
se possa instalar no local espaço
para lazer e para cerca de 30 trail-
lers e carrinhos de lanches.

A poio
A Pesca conta com parceiros como 4º Grupamento de Bombeiros, a Polícia
Militar, a Defesa Civil, a Guarda Municipal, a Cettrans, e demais entidades
como Unioeste e Sesc. De acordo com o coordenador do evento, o gestor
ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, José Luiz Ferreira, a sugestão
de doação de alimentos no ato da inscrição é para óleo de cozinha, arroz e
feijão. “Todos produtos consumidos em maior quantidade nas cozinhas
comunitárias. Não aceitaremos sal como doação”, ressaltou.

PONTOS DE
INSCRIÇÃO

 Provopar: Rua Martin Afonso de
Souza, 550 - Bairro Pacaembu -
Anexo ao Centro de Convenções
e Eventos - Horário comercial -
Até o dia 16 de setembro, às 17
horas.-

 Pesca e Cia - Rua 7 de Setembro,
em frente à Praça Wilson Joffre -
horário comercial, até às 17 horas
do dia 16 de setembro.

 Secretaria de Meio Ambiente -
Lago Municipal - Horário
Comercial - Até o dia 15 de
setembro.

 Prefeitura de Cascavel - horário
comercial, até o dia 15 de
setembro.

PESCA NO LAGO já se
tornou tradicional e atrai

milhares de pessoas

ARQUIVO

PESCA NO LAGO:
inscrições
estão abertas

PESCA NO LAGO:
inscrições
estão abertas
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

 Annabelle 2 - A Criação do Mal
Sala 1: Qui a Qua 14h30 - 17h (Dublado)
Sala 1: Qui a Qua 19h10 - 21h20 (Legendado)

 Emoji: O Filme
Sala 2: Qui a Qua 14h, 15h50, 17h40,19h30 (3D)

 Planeta dos Macacos: A Guerra
Sala 2: Qui a Qua 21h20 (Dublado-3D)

 Dupla Explosiva
Sala 3: Qui a Qua 14h20, 16h40, 19h (Dublado)
Sala 3: Qui a Qua 21h20 (Legendado)

 Bingo: O Rei das Manhãs
Sala 4: Qui a Qua 13h40

 A Torre Negra
Sala 4: Qui a Qua 15h50, 17h40, 19h30, 21h20

SHOPPING JL

Bingo - O Rei das Manhãs
Sala 2: Qui a Qua 21h50

 A Torre Negra
Sala 2: Qui a Qua  15h45 - 19h50

 Emoji - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 16h - 21h10 (3D)
Sala 2: Qui a Qua 13h50 - 17h45

SHOPPING WEST SIDE

AGOSTO 2017
Dia da Independência do Brasil07

Calendario

fonte:www.smartkids.com.br/datas-comemorativas/

Você sabe o que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822?
Independência do Brasil!
No dia 7 de setembro de 1822, D.Pedro fez uma declaração oficial de
independência,afirmando assim seu acordo com os brasileiros. Nos meses
seguintes, os brasileiros venceram facilmente o ataque das tropas portuguesas, com
apoio inglês. Em pouco tempo, vários países da América, que já haviam se
libertado do domínio europeu, apoiaram oficialmente nossa independência.
D.Pedro tornou-se o primeiro imperador do Brasil, com o título de D.Pedro I.
O Brasil passou a ser uma monarquia, uma forma de governo em que os
poderes são exercidos pelo imperador ou rei.

08
Dia mundial da
Alfabetização

09
Dia do
Veterinário

19
Dia do
Teatro
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Alunos da Escola Municipal Edi-
son Pietrobelli (Caic), do Bairro
Santa Cruz, em Cascavel, se en-
volveram na manhã de ontem na
programação da semana da Pá-
tria. Crianças do Cmei (Centro Mu-
nicipal de Educação Infantil) Espa-
ço e Vida também participaram da
solenidade que contou ainda com
a participação do prefeito Leonal-
do Paranhos e da secretária de

Crianças demonstram civismo
Educação Marcia Baldini.

Para o prefeito, a sociedade e
principalmente o Setor Público,
têm o compromisso de dar o
exemplo necessário para as cri-
anças no que ele chamou de “re-
tomada do civismo”. “Se nós fi-
zermos coisas cer tas, positivas,
transparentes e eficientes, estas
crianças poderão comemorar”,
disse Paranhos.

Banda do Exército
Além das apresentações preparadas pelos alunos da Escola Caic

II, o ponto alto da solenidade foi a participação da Banda do Exérci-
to, que tocou o Hino da Independência e ainda alegrou as crianças
com músicas seculares. A alegria dos alunos foi tanta que ao final
das apresentações as crianças se uniram em um grande abraço no
subtenente Edison Dias Pinheiro, regente da banda. “É com muito
amor que eles [os alunos] retribuem o carinho que nós temos em
nossos corações transmitirmos através da música. E
é isso que a música faz, aproxima as pessoas”, finali-
zou o subtenente Edson.

HISTÓRIA
A secretária de Educação,
Marcia Baldini, também esteve
presente, lembrou da importância
de conhecer a história do Brasil e
da responsabilidade da escola na
missão de repassar este
conhecimento às crianças. “Nós,
brasileiros, temos que proclamar a
Independência todos os dias,
lutando por uma educação melhor,
por saúde e por conhecimento. E
a função da escola é a transmissão
do conhecimento científico, e
história é conhecimento científico”,
lembrou Marcia, enfatizando aos
alunos que é necessário estudar
sobre a história do País, sempre
fazendo uma relação crítica
com a atual realidade.

 CRIANÇAS pararam para ouvir a aplaudir a banda do Exército

SECOM
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Abre e fecha do feriadão

LAZER
Quem quer aproveitar o feriado
para passear em Cascavel pode ir
ao zoológico, que ficará aberto para
visitação de quinta a domingo, das
8h às 17h30.

EDUCAÇÃO
As escolas e Cmeis (Centros
Municipais de Educação Infantil) e
os setores administrativos da
Secretaria de Educação fecham na
quinta e na sexta, voltando às
atividades na segunda-feira (8).

ZOOLÓGICO
permanecerá

aberto durante
todo o feriado

Por conta do feriado prolongado em comemoração ao Dia da
Independência, celebrado na quinta-feira (7), alguns serviços pú-
blicos e privados não terão atendimento.

Entre eles estão as Unidades Básicas de Saúde e da Família,
que fecham na quinta e só retornam na segunda-feira (11). As unida-
des de Saúde Mental e Especializadas também fecham. O que perma-
nece com atendimento ininterrupto são os serviços de emergência,
como Siate, Samu, UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Brasília,
Veneza e Tancredo Neves (pediatria) e serviços de Proteção Social Es-
pecial de Alta Complexidade (unidades de acolhimento masculino e
feminino, residências inclusivas, Casa Pop e Abrigo de Mulheres).

O Serviço de Abordagem e o Família Acolhedora atenderão em
regime de sobreaviso pelos telefones 98431-6376 e 98433-6080,
respectivamente. Os Conselhos Tutelares atenderão em regime de
plantão pelos telefones 99972-0662 (Leste), 98431-6353 (Oeste)
e 98813-5799 (Sul).

Já os serviços de Proteção Social Básica, entre eles os Cras,
Eurecas, Centro da Juventude, CEU (Centro de Artes e Esportes Uni-
ficados), Cadastro Único e a Inclusão Produtiva, ficarão fechados nos
dias 7, 8, 9 e 10, voltando a atender normalmente na segunda-feira
(11). O Restaurante Popular Albino Zanata fecha na quinta-feira (7), e
funciona normalmente na sexta-feira (8). A coleta seletiva e a de lixo
serão mantidas durante o feriado.

Os bancos funcionam até às 15h de hoje e
só retornam na sexta-feira (8) a partir das 10h.
Já os supermercados vão atender normalmen-
te de quinta a domingo.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Vandré Dubiela
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A maior felicidade é a certeza
de sermos amados apesar de

ser como somos.
 Victor Hugo

SOCIAL 21CASCAVEL, 06 DE SETEMBRO DE 2017

Festa do Padroeiro
Dia 10 de setembro a

Paróquia Santo Agostinho, do
Bairro Floresta realiza a 1ª
Festa do Padroeiro e a 36ª

Festa da Comunidade.
Várias atividades culturais

estão previstas, além de um
delicioso almoço. Os ingressos
custam R$ 20 e toda renda será

revertida para a reforma
do salão de festas.

Arte
Continua em cartaz no

Museu de Arte de Cascavel a
exposição A Cidade e Eu: Uma

retrospectiva pictórica, do
artista Alberto Gerardo Garcia.

A mostra contemporânea
revela e traz para a superfície

as aventuras do olhar
apaixonado pela paisagem

urbana e suas construções. O
público tem até o dia 22 de

setembro para conferir.
Sempre da 9h às 17h.

Para os jovens
A Comunidade Apostólica
Vida Feliz vai realizar o

Congresso IIntenso 2017-
iimpacto, de 7 a 10 de

setembro, das 18h às 22h.
O evento contará com

participações especiais de
Pedro do Borel, Gilberto

Araujo e Pr Nelson Junior.
O endereço é Rua Rio de

Janeiro, 2182. Chega lá!

OraçãoOraçãoOraçãoOraçãoOração
O Grupo de Oração

Universitário da FAG realiza
hoje mais uma ação solidária.

Você pode colaborar. Doe
alimentos ou roupas. O evento

será às 20h30, na FAG.

Rosa
Dia 22 de setembro tem o Jantar Dançante do

Cascavel Rosa, às 20h, no Clube Tuiuti. O evento é
para comemorar os cinco anos em Cascavel.

Garanta seu convite. Contato (45) 99971-1192

gente@jhoje.com.br

 Ana Clara é só felicidade. O belo registro é de Vera e Grasi Fotografias

Porco à Juvinópolis
  O Núcleo Territorial Acic de Juvinópolis promove a sexta

edição do evento gastronômico Porco à Juvinópolis. Será
sábado, a partir das 20h, no salão da igreja. Os convites estão

à venda por R$ 20. Outras informações
pelo telefone 3321-1400.

Vereador Pedro Sampaio pedalando com a filha, durante o
15o Passeio Ciclístico do  6o Batalhão da Polícia Militar

AÍLTON SANTOS
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O feriado da Independência, ce-
lebrado amanhã (7), vai movimen-
tar a rodoviária de Cascavel. A ex-
pectativa da Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e Trân-
sito) é de que sejam feitos 23,8 mil
embarques e desembarques no
terminal até o domingo (10), mes-
mo montante registrado em 2016.

Entre os principais destinos es-
tão as praias catarinenses, como
Florianópolis e Balneário Camboriú.
Segundo o encarregado de uma
agência de viagens, Paulo Cesar
Pacheco, a projeção é de que o feri-
ado prolongado aumente em até
5% as vendas de passagens. “A
gente até tem uma promoção de
que quem comprar com antece-
dência o bilhete pode ter de 30%
a 50% de desconto”, diz. O bônus,
conforme Pacheco, incentiva os
indecisos a aproveitar os quatro
dias de folga para viajar.

Irene Aparecida Pinto já anteci-
pou sua viagem e veio de Curitiba a
Cascavel na segunda-feira (4). “Vim
aqui visitar meu filho. Fazia alguns
meses que não o via e como tem
vários dias de folga, tirei um tempi-
nho para viajar”, conta.

 Já a expectativa da assistente
administrativa de uma agência de vi-
agens, Ines Padovan, é de que o feri-
ado prolongado gere um faturamen-
to 10% maior do que em dias nor-
mais. “Neste ano o pessoal decidiu
viajar”, relata. Em sua agência, a mai-
oria das passagens já vendidas tem
como destino Porto Alegre, Passo
Fundo, Caxias do Sul e Florianópolis.

Para atender a demanda, as agências se preparam com ônibus extras. Pacheco
diz que além dos carros utilizados todos os dias, outros dois reservas, com
capacidade para 60 pessoas, já estão praticamente lotados. “Um já lotou, o
outro está pela metade, mas até amanhã fecha tudo”, comenta.
Quem ainda não comprou a passagem precisa ser rápido e correr contra o
tempo. “Ainda tem [passagem], mas como a maioria dos embarques são para
amanhã [hoje], os clientes precisam se apressar”, ressalta Pacheco.

E xtras

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

Vim aqui visitar
meu filho.

Fazia alguns meses
que não o via.

Irene Aparecida Pinto

Mais de 23 mil
na rodoviária
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PF encontra “bunker” do Geddel
Em uma operação para cumprir

mandado de busca e apreensão,
emitido pela 10ª Vara Federal de
Brasília, a Polícia Federal (PF) en-
controu ontem várias caixas e ma-
las com dinheiro em imóvel na
Rua Barão de Loreto, no bairro da
Graça em Salvador, "que seria, su-
postamente, utilizado por Geddel
Vieira Lima [ex-ministro] como
'bunker' para armazenagem de di-
nheiro em espécie”. De acordo
com a PF, “os valores apreendi-
dos serão transpor tados a um
banco onde será contabilizado e
depositado em conta judicial”.

O apartamento pertence, segun-
do a Justiça, a Silvio Silveira, que
teria cedido o imóvel ao ex-minis-

tro, para que guardasse, “supos-
tamente, pertences do pai, faleci-
do em janeiro de 2016". Uma de-
núncia anônima, feita por telefone,
alertou a polícia de que Geddel es-

COMISSÃO
INVESTIGARÁ A JBS
O Congresso Nacional instalou ontem
uma Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito (CPMI) para investigar
irregularidades envolvendo a empresa
JBS e a holding J&F em operações com
o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). Também
serão investigados os procedimentos
do acordo de delação premiada
celebrado com o Ministério Público
Federal (MPF).
Reunidos para instalação da
comissão, parlamentares elegeram o
senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)
para presidente dos trabalhos e o
senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)
para vice.
Já estão na comissão, aguardando
apreciação, requerimentos para ouvir
o ex-procurador do Ministério Público
Marcelo Miller e o ex-presidente do
BNDES Luciano Coutinho, entre outros.
No momento, as reuniões de todas as
comissões estão suspensas no Senado.
O plenário da Casa discute a criação
da Taxa de Longo Prazo (TLP) para ser
aplicada aos empréstimos do BNDES.

DINHEIRO
encontrado pela
PF em imóvel
supostamente
usado por Geddel

taria utilizando o apartamento no
bairro da Graça para “guardar cai-
xas com documentos”, o que foi
constatado após consultas reali-
zadas aos moradores do edifício.

DIVULGAÇÃO/PF
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Asfalto para o Periollo
O governo do Estado liberou on-

tem, por indicação do deputado
estadual Adelino Ribeiro (PSL), R$
1.015 milhão para pavimentação
do Bairro Periollo, na região norte
do Município. Além do deputado, o
vereador Sidnei Mazutti (PSL) tam-
bém representou o prefeito Leonal-
do Paranhos na cerimônia realiza-
da no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

Segundo o deputado Adelino Ribei-
ro, a soma liberada hoje representa
R$ 700 mil de emenda parlamentar e
R$ 315 mil de contrapartida munici-
pal. “A obra será de pavimentação das
ruas do bairro que têm pedra irregu-
lar. O município já está com o recurso
liberado e autorizado a licitar”.

Um segundo projeto, orçado em
R$ 600 mil, já foi aprovado pelo
governo e aguarda apenas a assi-
natura do convênio para completar
a pavimentação no mesmo bairro.
“Este segundo projeto contempla
as ruas que ainda não tem nem
asfalto e nem pedra irregular. São
R$ 300 mil de emenda parlamen-
tar e igual quantia de contraparti-
da do município. Com isso teremos
o Periollo com 100% de asfalto”.

O deputado fez questão de agradecer ao prefeito Paranhos por garantir a
contrapartida do Município, o que possibilitará pavimentar todo o bairro.
“O prefeito Paranhos está atendo as necessidades do município e
trabalhando incansavelmente para sanar todos os problemas. Nós
conseguimos uma parte dos recursos e ele prontamente anunciou o restante
para que seja executada obra em todas as ruas do bairro, atendendo todos
os moradores”, parabenizou Adelino.

Contrapartida

DEPUTADO
ADELINO

Ribeiro com o
vereador Sidnei

Mazutti durante
o evento em

Curitiba

DIVULGAÇÃO
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Oito residências ficaram total-
mente ou parcialmente destruídas
nos últimos seis dias em Casca-
vel. Os números são do Corpo de
Bombeiros, que são acionados para
conter as chamas e com o uso de
ABT (Auto Bomba Tanque) evitam
que outras casas sejam atingidas.

O último deles foi registrado
na noite de segunda-feira, em um
imóvel na Rua Xavantes, no Bair-
ro Santa Cruz. Segundo os briga-
distas, a Polícia Militar que atua
no bairro fazia patrulhamento e
percebeu que havia fogo nos fun-
dos de um imóvel, em uma obra.

As chamas tomaram conta de
todo imóvel, mas devido a ação rá-
pida dos brigadistas, foi possível
evitar que o incêndio se espalhas-
se. O fogo começou em algumas
madeiras. Moradores da residên-
cia precisaram evacuá-la e retirar

Foi condenado a sete anos, em regime
semiaberto, pelo Tribunal do Júri em
Cascavel, Alessandro Lopes Gulchinski.
Ele era acusado de matar, no dia 25 de
outubro de 2014, Marina dos Santos.
Segundo o processo, Marina foi ferida
por três disparos de arma de fogo em
uma casa, no cruzamento das ruas Adolfo
Garcia e Pitágoras, no Bairro Tarumã.
Os tiros atingiram o abdômen, cotovelo
e o dedo da vítima.
Marina estava na casa de familiares
quando foi alvejada pelos tiros. Segundo
testemunhas, ela teria discutido com
Alessandro, que seria namorado de uma
familiar dela. A mulher foi socorrida e
levada ao Hospital Universitário, mas
morreu três dias depois.
Antes do júri de Alessandro, Jonny
Carvalho, que era acusado de tentar
matar Cezar Alves Boeno, em fevereiro
do ano passado, foi absolvido, a pedido
do Ministério Público. Segundo o
processo, além de Jonny, Rodrigo Edgar
Ferreira também foi denunciado, mas foi
absolvido em outro julgamento.

Homem é condenado
por homicídio de 2014

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 60
Homicídios 47
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 880
Furtos 2.687
Veículos (furtos/roubos) 310
Outros 3.257

Acidentes 1.856
Colisões 1.704
Atropelamentos 152
Mortes 39

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

 ALESSANDRO era acusado da morte de
Marina dos Santos, em 2014

os veículos. A rua foi interditada
pela Polícia Militar, para evitar que
curiosos atrapalhassem os traba-
lhos dos bombeiros.

EM MENOS de uma
semana foram
contabilizados
oito incêndios em
edificações

Fogo em
residências

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos
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Após anos de espera, as obras
na Escola Municipal José Henrique
Teixeira, no Bairro Morumbi, em
Cascavel, poderão ser retomadas
em breve. O processo da nova lici-
tação segue no Departamento de
Compras e o edital, no modelo de
concorrência pública, será publica-
do nos próximos dias.

“O edital já havia sido publica-
do, mas houve necessidade de re-
adequação do projeto”, esclarece
em nota a prefeitura.

O valor máximo da licitação é de
R$ 2.845.900 e deve atender to-
das as necessidades da obra que
foi abandonada pela empresa En-
getecne em 2015.

“Considerando a metodologia
das licitações adotadas na atual
gestão, certamente haverá uma
redução nesse valor. A estimativa

Mais próximo da reforma

O prefeito Leonaldo Paranhos e a secretária de Educação, Márcia
Baldini, assinam hoje, às 8 horas, a ordem de serviço para o início das
obras na Escola Municipal Manoel Ludgero Pompeu, localizada na Rua
Graciliano Ramos, 1.099, no Bairro Alto Alegre, atendendo a uma antiga
reivindicação da comunidade.

O contrato será assinado com a empresa Interlagos Materiais de Cons-
trução, que venceu a licitação oferecendo desconto de 24%, baixando o
custo inicial da obra que era de R$ 1.370.182,78 para R$ 1.041.338,80,
proporcionando mais esta economia aos cofres públicos.

Além da reforma em salas de aula, laboratórios, área administrativa e
banheiros, adequações na acessibilidade, entre outras melhorias, a escola
também será contemplada com a construção de um ginásio poliesportivo.

de valor e previsão do início da obra
depende da publicação do edital”,
acrescenta a prefeitura.

A Escola Municipal José Henri-
que Teixeira foi comprometida ao
longo dos 40 anos de construção
e apresenta inúmeros problemas.

As melhorias são reivindicadas
pela comunidade.

Conforme a prefeitura, a reforma
acontecerá sem que os alunos se-
jam atendidos em outro local, da
mesma forma como já foi feito no
CAIC I no bairro Clarito.

Mais reformas

ESTRUTURA
construída há
40 anos
apresenta
inúmeros
problemas

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo
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Quem pretende amenizar o im-
pacto no bolso na hora de abaste-
cer o veículo já pode optar pelo eta-
nol. O valor desse combustível está
mais em conta do que a gasolina.

O proprietário de uma das mecâ-
nicas em Cascavel, Jairo Aluízio de
França, comenta que esse é o per-
centual mínimo recomendado para
que o motorista obtenha economia.

“No geral o desempenho com
o etanol é 20% menor se compa-
rado a gasolina, mas existem car-
ros que conseguem fazer a mes-
ma quilometragem com os dois
combustíveis e, por isso, nesse

Etanol no lugar da gasolina
momento, a maioria tem optado
pelo etanol”, explica.

Em alguns postos da cidade, o
valor do litro da gasolina após au-
mento da Petrobrás já chega a R$
4,18, já o etanol é encontrado na
faixa dos R$ 2,88.

No mês de agosto, entretanto,
o preço médio do etanol conforme
pesquisa da ANP (Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis) em 32 estabelecimentos
ficou em R$ 2,75.

Motoristas que estão de olho nos preços praticados
pelos postos de combustíveis na cidade e que até então
estavam acostumados a abastecer com gasolina devem

ficar atentos no momento da mudança.
“É recomendável que o carro chegue na reserva para então

completar o tanque com o etanol. Além disso, orientamos que o
motorista percorra com o veículo por pelo menos 20 quilôme-
tros antes da parada para que haja o reconhecimento da troca

do combustível”, explica França

Mais cuidados
Outros cuidados tam-

bém são indispensáveis
para o bom funcionamento

do veículo. “Para quem
abastece só com etanol

recomendamos que haja a
manutenção preventiva

dentro do prazo, pois esse
combustível é mais denso e

os filtros, por exemplo,
precisam da limpeza”.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

  Para ser mais
vantajoso, o preço
do etanol deve ser

até 70% o valor
 da gasolina

De olho
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Acidente grave na BR-369
Cinco pessoas ficaram feridas

ontem em um grave acidente de
trânsito no perímetro urbano da
BR-369, em Cascavel. De acordo
com informações de testemu-
nhas, o motorista de um Corolla
tentava uma conversão para aces-
sar uma empresa às margens da
rodovia quando foi atingido por um
Renault Symbol, que seguia sen-
tido Corbélia levando pessoas
para um velório. Com o impacto
da colisão, o Symbol atravessou
a pista e acabou capotando.

Várias equipes de socorro, dentre
elas o Siate (Serviço Integrado de Aten-
dimento ao Trauma em Emergência),
Samu (Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência) e da Viapar, concessio-
nária que administra a rodovia, com o
apoio médico, foram até o local do
acidente para atender as vítimas.

No Corolla ninguém se feriu. Já
no Symbol, que era ocupado por cin-
co pessoas, todos tiveram ferimen-
tos. Franciele Martelo era a que
apresentava maior risco. Ela foi
atendida pela Viapar e encaminha-
da para o Hospital Universitário de
Cascavel. Devair Detz Dola, de 34
anos e seu pai, José Detz Dola, fi-
caram feridos moderadamente e
foram encaminhados à UPA (Unida-
de de Pronto-Atendimento) Brasília.

 Reportagem: Tissiane Merlak
    Fotos: Aílton Santos

Os cinco ocupantes do Symbol, que
seguiam para um velório em Corbélia,
ficaram feridos; um com GRAVIDADE

O motorista de um Corolla acessava uma EMPRESA às margens da rodovia quando foi atingido pelo
Symbol, que atravessou a pista e CAPOTOU

F erimentos
Devair apresentava uma contu-

são na cabeça e escoriações pelo
corpo. A esposa de José, que não
teve o nome repassado pelos so-
corristas, teve ferimentos leves e
foi levada para a mesma unidade
de saúde. Além dos adultos, uma
criança de cinco anos, que estava
na cadeirinha no momento do aci-
dente, teve ferimentos leves.
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Apesar da campanha do Refinan-
ciamento Fiscal (Refic) ter iniciado
no dia 1º de setembro, “a resposta
dos contribuintes ao Refic tem sido
surpreendente”. A avaliação é do
secretário de Finanças, Renato Se-
galla, ao comentar o comparecimen-
to dos contribuintes ao saguão da
Prefeitura (ao lado da Secretaria de
Finanças), onde foi montada uma
força-tarefa de atendimento.

Nesses primeiros dias foi regis-
trada uma média de 300 atendi-
mentos por dia. Na grande maioria
são contribuintes com débitos de
IPTU e taxa de lixo.

Pela legislação aprovada recen-
temente pela Câmara de Vereado-
res, os contribuintes com taxas e
tributos em atraso até dezembro de
2016, têm o benefício de parcelar
seus débitos com descontos de até
95% nos juros e multas se o paga-

Adesão ao Refic surpreende

45 mil
De acordo com um levantamento
da Secretaria de Finanças
(Sefin), pelo menos 45 mil
contribuintes tinham algum
tributo ou taxa em atraso até o
fim do ano passado. Para
facilitar o atendimento, uma
notificação foi enviada pelos
Correios, informando o valor do
débito e as condições de
negociação. “Estamos estimando
recuperar aproximadamente R$
25 milhões”, avalia Segalla.

 Estão contemplados na lei do Refic, que vai até 1º de novem-
bro, todos os tributos e taxas municipais, como IPTU, taxa de lixo,
ISS, autos de infração, ITBI e contribuição de melhoria, entre ou-
tros. “Ficam de fora apenas as chamadas multas-penalidades,
aplicadas a contribuintes que não limparam seus terrenos, por
exemplo”, explica o secretário de Finanças, ressaltando que es-
ses casos serão contemplados por um novo projeto que está pronto
para ser enviado ao legislativo.

mento for feito em cota única.
Se a opção for pelo parcelamen-

to em 12 vezes, o desconto é de 75%
e 50% de desconto se as parcelas
forem de 13 a 24 vezes. “Em todas
as situações o contribuinte é bene-
ficiado, porque tem a oportunidade
de regularizar a sua situação fiscal
com descontos significativos nos
juros e multas e ainda podem par-
celar a dívida”, explica Segalla.
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Em média, 300
contribuintes procuram a

prefeitura diariamente

Contemplados
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Operação Independência

Restrição de Tráfego
Para dar mais fluidez no trânsito,
nos trechos de pista simples,
haverá restrição para circulação
de veículos portadores de AET
(Autorização Especial de
Trânsito), que são veículos que
possuem dimensões excedentes;
Combinação de Transportes de
Veículos, as famosas “cegonhas”;
além de Combinações de
Veículos e Cargas Paletizadas.
A restrição será na quinta-feira
das 6h às 12h e no domingo das
16h às 22 horas. O caminhoneiro
que desobedecer a restrição terá
o veículo retido, além de receber
multa grave no valor de R$ 195,23
e cinco pontos na CNH (Carteira
Nacional da Habilitação).

Segundo dados da PRF (Polícia Rodoviária Federal), no ano passado foram registradas 11
mortes nas rodovias do Paraná, número 27% menor que o mesmo período de 2015,
quando 15 pessoas morreram no Estado, com 163 feridos e 172 acidentes. Somente na
Delegacia de Cascavel foram contabilizados 16 acidentes, com uma morte e 17 feridos.
Já nas rodovias estaduais foram registradas oito mortes decorrentes de acidentes, com
redução de nada menos do que 70% na comparação com 2015, quando foram
registradas 27 vítimas fatais. O número de feridos caiu de 181 para 125, com queda de
31%. E o de acidentes também caiu de 176 para 134 (menos 24%).

No ano passado, em
rodovias estaduais,
foram registradas
11 mortes,
27% menor que no

mesmo período de 2015

Com previsão de aumento no
movimento de 11% no trecho da
BR-277 entre Guarapuava e Cas-
cavel, tem início a zero hora de hoje
e prossegue até a meia-noite de
domingo (10) a Operação Indepen-
dência 2017, deflagrada pela PRF
(Polícia Rodoviária Federal).

Em âmbito da PRE (Polícia Ro-
doviária Estadual), a operação
tem início às 14 horas desta
quarta-feira e termina às 12 ho-
ras de segunda-feira (11).

Dentre os focos das operações
estão a fiscalização de ultrapas-
sagens indevidas, excesso de ve-
locidade, embriaguez ao volante,
uso de cinto de segurança e os
dispositivos de segurança para as
crianças (cadeirinhas).

A Delegacia da PRF de Cascavel
é responsável por 795 quilômetros
de rodovias, nas regiões de Casca-
vel, Catanduvas, Laranjeiras do Sul,
Lindoeste, Ubiratã e Campo Mou-
rão. No feriado da Independência do
ano passado houve 16 acidentes,
com uma pessoa morta e 17 feri-
dos nas rodovias federais.

Para conscientizar os moto-
ristas sobre os cuidados na di-
reção, hoje, a partir das 9 horas,
no quilômetro 573 da BR-277 no
SAU (Serviço de Atendimento ao
Usuário), em Cascavel, será re-
alizada uma ação educativa.

ANO passado
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Giro da
Violência

Três pessoas foram vítimas de
atropelamento em menos de 24
horas em Cascavel. Os dados são
do Corpo de Bombeiros, que foi
acionado para prestar os primeiros
socorros às vítimas.

O primeiro caso foi de uma mu-
lher de 61 anos, identificada como
Terezinha da Silva Mafra dos San-
tos, atropelada na noite de segun-
da-feira. Segundo populares, ela
teria ateado fogo em folhas secas
na Rua Nova Santa Rosa, no bairro
Pacaembu e não percebeu a apro-
ximação de uma motocicleta, por
conta da fumaça.

Terezinha teve fratura aberta na
perna, além de contusões e esco-
riações pelo corpo. Ela foi encami-

Um Ford Ka ficou destruído em um
acidente na noite de segunda-feira, na BR-
467, próximo a Sede Alvorada, em
Cascavel. Segundo informações de
populares, o veículo seguia sentido a
Cascavel quando bateu violentamente na
traseira de um bitrem, que saiu do
estacionamento de um posto de
combustíveis e acessava o retorno para
seguir para Toledo. O condutor do Ka,
que não teve o nome divulgado, foi
atendido por socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma e
Emergência) e levado a unidade hospitalar
de Toledo.

Baterias recuperadas
Um homem de 29 anos,
identificado como Silvano
Fernandes, foi levado até a 15ª SDP
(Subdivisão Policial) com diversas
baterias furtadas de empresas de
telefonia. Ele foi detido em uma
ação da Polícia Militar. Conforme a
polícia, algumas das baterias
estavam no Jardim Veneza e outras
no Gramado, próximo a marginal da
rodovia. Questionado sobre a
origem dos produtos, Silvano disse
achou os objetos e não tem outras
passagens pelo setor policial.

Investigação de latrocínio
O GDE (Grupo de Diligências
Especiais) de Cascavel continua as
investigações sobre o caso de
latrocínio que vitimou Reinaldo
Pereira, de 50 anos, em uma
mercearia no Lago Azul. O homem,
que era radialista, foi alvejado com
um tiro no peito por um assaltante
na noite de domingo, 27 de agosto.
Segundo a polícia, a possibilidade
de execução já foi descartada e as
equipes possuem as características
dos autores do crime. Informações
podem ser repassadas pelos números
181 e 190.

Golpe do bilhete
Um idoso de 83 anos caiu no golpe
do bilhete premiado na tarde de
ontem, na Avenida Carlos Gomes,
próximo ao Banco Bradesco, em
Cascavel. Segundo a vítima, ela foi
abordada por um homem e duas
mulheres que diziam ter ganhado R$
1 milhão na loteria, mas que não
estavam conseguindo retirar o
prêmio. O idoso foi até a casa onde
mora e pegou R$ 1.200 para entrar
na ‘sociedade’, mas com o dinheiro
em mãos, os estelionatários fugiram.

Três atropelados
em 24 horas

nhada pelo Siate (Serviço Integrado
de Atendimento ao Trauma e Emer-
gência) ao Hospital Universitário.

Também envolvendo uma moto-
cicleta, o segundo caso de atrope-
lamento foi registrado na manhã de
ontem, na Avenida Brasil, no cen-
tro de Cascavel. O motociclista Muri-
lo Berre, de 19 anos, atingiu uma
mulher de 64 anos, identificada como
Aparecida Rosa Orsi. Por conta da ba-
tida, Murilo acabou sofrendo uma
queda de moto.O Siate foi acionado,
prestou os primeiros socorros, mas
as duas vítimas recusaram encami-
nhamento hospitalar.

Na calçada
Menos de duas horas depois, outro caso de atropelamento foi registrado
pelos bombeiros na Avenida Rocha Pombo, no Bairro Pacaembu. Leandro
Silva Soares, de 19 anos, estava sentando em uma calçada quando um
entregador de marmitas foi acessar o local com uma motocicleta e acabou
batendo no jovem. Com escoriações nas mãos, joelho e contusão no
tornozelo, ele foi levado à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Brasília.

AÍLTON SANTOS

 Reportagem: Tissiane Merlak
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Inadimplência ainda em alta
O número de pessoas com algum

tipo de dívida em Cascavel subiu
0,5% em julho deste ano na compa-
ração com o mês anterior. Os dados
que fazem parte da Boa Vista SCPC
(Serviço Central de Proteção ao Cré-
dito) foram divulgados pela ACP (As-
sociação Comercial do Paraná).

O cenário não é visto de ma-
neira negativa ao se considerar
que no acumulado do ano, o índi-
ce volta a aparecer positivo.
“Isso é atribuído à retomada da
atividade econômica do País, que
faz a inadimplência baixar, assim
como, a restrição ao crédito”, ex-
plica o economista da Boa Vista
SCPC, Yan Cattani.

Apesar do resultado negativo
para o mês de julho, ele afirma que
os próximos períodos tendem a
melhorar. “O que a gente observa
são consumidores cautelosos e há
indícios de caminho de neutralida-
de, economia crescente e a recu-
peração do crédito”, avalia.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

Em relação à recuperação de crédito, houve um recuo de 1% em julho
se comparado ao mês anterior. Considerando o mês de julho do ano
passado a redução é de 14,6% e no acumulado do ano chega a 9,8%.

O indicador de registro de inadimplência é elaborado a partir da quan-
tidade de novos registros de dívidas vencidas e não pagas e o indicador
de recuperação de crédito é elaborado a partir das exclusões de regis-
tros informadas à Boa Vista SCPC pelas empresas credoras.

Crédito
CRESCE o número de pessoas endividadas em Cascavel
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Tá tudo liberado!

Equipe reforçada
Artilheiro do FC Cascavel na Taça FPF com quatro gols, o lateral-direito Gasperin será reforço para

o técnico Rodrigo Cabral nesta quinta-feira depois de ter cumprido suspensão contra o Andraus.
Ele não se ilude pelo fato de o Operário aparentar não querer nada na Taça FPF por já estar

garantido na Série C do Brasileiro. “Vai ser um jogo muito difícil. Até porque quem está
disputando a Taça FPF não estava disputando a Série D e quer ganhar seu espaço para ano que

vem disputar a Série C. Vamos encarar qualquer adversário para vencer para seguirmos na
liderança. Agora que assumimos a primeira posição, não vamos deixa-la escapar”, diz Gasperin.FÁBIO DONEGÁ

Após ficar quase um mês sem
atuar em casa, o FC Cascavel tem
aos poucos conquistado o torce-
dor cascavelense. Amanhã a equi-
pe fará a terceira partida seguida
como mandante na Taça FPF em
menos de dez dias. E para forta-
lecer sua identidade com a cida-
de, a Serpente Aurinegra recebe-
rá o Operário com portões do
Estádio Olímpico abertos neste fe-

riado de Sete de Setembro. O jogo
está marcado para as 15h, válido
por partida atrasada da 3ª rodada.

Líder da Taça FPF empatado
com o Foz do Iguaçu, o FC Casca-
vel terá a chance de se isolar no
topo da classificação, amanhã, e
espera a presença maciça de pú-
blico para seguir com 100% de
aproveitamento em casa.

Já são três vitórias no Olímpico.

Na estreia, no dia 6 de agosto, fo-
ram 102 pagantes no triunfo so-
bre o Toledo. Quase um mês de-
pois, no dia 30 de agosto, foram
apenas 45 contra o Iraty. No últi-
mo domingo, o público nova-
mente chegou à casa da cente-
na. Nesta quinta-feira, com por-
tões abertos, o time deverá ter
maior apoio vindo das arquiban-
cadas na competição.
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Com média mensal de R$ 2,8
milhões pagos por mês à OT Am-
biental, contratada na gestão pas-
sada para prestar serviço na lim-
peza urbana durante cinco anos,
Cascavel tem um custo maior que
Maringá para o serviço. Cabe lem-
brar que a Cascavel possui popu-
lação de 319,6 mil habitantes e
Maringá 406,9 mil.

Maringá é considerada pelo Ín-
dice de Sustentabilidade da Limpe-
za Urbana a cidade no País com
melhor serviço de Limpeza Urbana.

A cidade aparece com nota 0,744.
Outras cidades do Paraná também
são bem avaliadas. Londrina, com
0,71 e Curitiba, com 0,706. Casca-
vel está classificada bem abaixo pelo
estudo, com nota 0,695.

Desde o dia 1º de agosto o ser-

viço é municipalizado em Maringá,
já que o contrato com a empresa
terceirizada terminou no dia 31 de
julho. Para assumir o trabalho, a
prefeitura comprou 15 caminhões
novos. Maringá também elaborou

Apesar da trabalheira, a administração do Município estima economia gigantesca e terá
gastos de R$ 15 milhões anuais. Se a terceirização fosse mantida, a previsão era de R$
30 milhões. Enquanto isso, com o novo contrato, Cascavel paga, por ano, mais de R$
33 milhões no atual contrato. Para os cinco anos, são R$ 173.407.323.
O contrato firmado em Cascavel ainda na gestão Edgar foi criticado por entidades, pelo
Legislativo, pela população e, inclusive, pelo atual prefeito Leonaldo Paranhos
enquanto deputado estadual. Porém, apesar de querer, Paranhos, enquanto prefeito
eleito, não conseguiu acabar com o contrato firmado, pois corria o risco de um processo
por improbidade administrativa. Mas lutou para ganhar vantagens com um contrato que
não era considerado muito proveitoso a Cascavel. A intenção da gestão anterior era
firmar o acordo por ainda mais tempo: 20 anos. O projeto seria de uma PPP
(Parceria Público-Privada) que poderia custar ainda mais aos cofres públicos.

Nosso lixo é
bem mais caro Cascavel gasta R$ 33 milhões ao ano

com a coleta e tratamento de lixo

um Plano Municipal de Gestão In-
tegrada de Resíduos Sólidos por
conta da municipalização, que exi-
giu uma reorganização logística da
coleta. A cidade produz, em média,
290 toneladas de lixo diariamente.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

E conomia
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Vereador mira Sanepar

Só na semana que vem
O relatório da CPI das Fossas que até agora não foi votado, ape-

sar de protocolado ainda no dia 22 de agosto, gerou um pequeno
atrito dos vereadores Alécio Espínola e Gugu Bueno. Alécio usava a
tribuna quando cutucou dizendo que é preciso ser favorável às inves-
tigações. Gugu respondeu dizendo que Alécio não deve levar o man-
dato para o lado dos questionamentos sem conhecimento e afirmou
que o relatório já teve parecer da CCJ e deve ir para a votação na
segunda-feira. “O relatório vem para o plenário como um projeto de
resolução e, por isso, deve ser analisado pelas comissões”, afirma.
Alécio se enrolou e foi salvo por outros vereadores que também se
dizem favoráveis a investigação do
caso pelo Ministério Público.

Em mais uma “bronca” levanta-
da, o vereador Celso Dal Molin ago-
ra questiona o contrato do Municí-
pio de Cascavel com a Sanepar, fir-
mado ainda em 2004 e com dura-
ção de 20 anos, até 2024.

O vereador encaminhou ao
Legislativo um requerimento,
que foi aprovado, e que solicita
à Sanepar as informações a res-
peito do contrato. Os dados tam-
bém foram pedidos à Secreta-
ria de Meio Ambiente que, para
variar, está com dificuldade em

encontrar os documentos deixa-
dos – se é que tem – pela ges-
tão passada.

Apenas no pedido feito à Sane-
par são 15 questionamentos.  Um
deles diz respeito ao funcionamen-
to das fontes com água não potá-
vel em Cascavel. “Considerando
que a Sanepar explora os serviços
de água potável com exclusivida-
de, por qual motivo a Sanepar não
interviu no fornecimento de água
imprópria das fontes à população
e solicitou o embargo dessas fon-
tes?”, questiona.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Vandré Dubiela

 O vereador também questi-
ona o serviço de desassorea-
mento do Lago Municipal,
cartão postal da cidade que
aos poucos está “sumindo”.

Outras 17 questões foram
feitas à Secretaria de Meio
Ambiente, uma ao IAP, duas à
Secretaria de Planejamento e
mais quatro ao administrativo

 Reportagem: Tatiane Bertolino

L ago
Legislativo quer INFORMAÇÕES a
respeito dos serviços prestados
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“É, campeão...”

FOTOS: COMERCIAL

Troféu de segundo lugar Destaque da final
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Motoclubes em pauta
Membros de motoclubes de Cas-

cavel lotaram as cadeiras da Câma-
ra de Vereadores de Cascavel on-
tem. É que uma homenagem foi fei-
ta aos clubes pelo trabalho social
realizado, em diversas áreas, pelos
adeptos à boa e velha – ou nova até
demais – motocicleta. A homena-
gem foi proposta pelo vereador Ser-
ginho Ribeiro, que ressaltou o tra-
balho dos integrantes e agradeceu,

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Mano Nunes/Assessoria Serginho

 Clubes receberam
HOMENAGEM na Câmara

Refic
Só depois é que a pauta mesmo veio
à discussão. O veto a um inciso da
Lei que institui o Refic foi aprovado
pela maioria dos votos. Apenas o
vereador Fernando Hallberg votou
contra, mostrando, mais uma vez,
falta de conhecimento. No resumir
das palavras, ele disse que não
deveria haver um desconto tão
grande para os devedores. A opinião
foi rebatida por outros vereadores, que
disseram, resumidamente, que “quem
quer dar o nó vai dar o nó, com ou
sem desconto”. O vereador Hallberg
esqueceu que o Município prevê “tanto
desconto” para conseguir,
efetivamente, receber esses débitos.
A previsão é colocar na conta da
administração R$ 25 milhões.

principalmente, a participação no
Rocão, evento programado para aju-
dar a ONG Sou Amigo, que atua na
proteção animal em Cascavel.

Os membros dos clubes, devi-
damente “uniformizados” e estilo-
sos, receberam a homenagem da
mão dos vereadores.

Em segunda discussão, também foi aprovado o projeto de Lei nº 70/
2017, que denomina Expedicionário Pedro Marcon, um próprio público
em Cascavel. Também foi aprovado em segunda votação o projeto que
torna as políticas de Assistência Social uniformes às políticas estadu-
ais e federais. Também estava na pauta a moção assinada pela maioria
dos vereadores, para ser encaminhada à Assembleia Legislativa, contra
o projeto que libera a venda de bebida alcoólica nos estádios. Atrasa-
dos, já que os deputados aprovaram o projeto em segunda votação, os
vereadores retiraram a Moção. Ela vai ser reelaborada e encaminhada
direto ao governador Beto Richa, que ainda não sancionou à lei.

O projeto aprovado há algumas sessões na
Câmara, que institui o Dia do Colono, foi
sancionado pelo prefeito de Cascavel, Leonaldo
Paranhos e publicado, como Lei, no Diário Oficial
de hoje. O Dia do Colono será comemorado
anualmente no dia 25 de julho.

Outros aprovados

DIA do colono

ESPORTE 29HOJE NEWS, 06 DE SETEMBRO DE 2017

categoria Livre do 35º Caifusa, o campeonato interno de
futsal da Associação Atlética Comercial, conheceu seu cam-
peão na última sexta-feira. O título ficou com a equipe In-
jetronic/Escritório Bonfin, que na final venceu o time da
Panificadora Roani/Hookah Gold.

O detalhe é que os campeões por pouco não ficaram
de fora dos playoffs, tendo se classificado para a segun-
da fase pela repescagem e terminado o campeonato com
o troféu que neste ano levou o nome de Irineu Zotti, home-
nagem (in memorian) ao Conselheiro Nato do Clube e en-
tregue aos vencedores pela Sra. Terezinha (esposa) e pelo
filho Fernando.

O time campeão ainda teve o melhor ataque da compe-
tição e viu quatro de seus jogadores faturarem premia-
ções individuais: Marco Aurelio Travizan (goleiro menos
vazado), Fabiano David Travizan (destaque do campeona-
to), Marcelo Trigo Spinelli (atleta disciplina) e Willian Ro-
berson Barbosa (destaque da final).

Já o artilheiro foi Alexandre Badke, que há algum tem-
po trocou as luvas pela função de goleador. Ele foi terceiro
colocado no 35º Caico pela equipe café expresso. No to-
tal, a categoria teve 61 partidas com 573 gols marcados.

A

Troféu de terceiro lugar

Troféu do artilheiro da competiçãoDestaque da competição Goleiro menos vazado

Troféu
Irineu Zotti

Atleta disciplina
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Reforma política
O prefeito Leonaldo Paranhos ainda não definiu
como será a reforma administrativa com base nas

sugestões apresentadas pela Dom Cabral, mas deve
começar nas próximas semanas a definir as

mudanças que pretendem dar mais agilidade e
eficiência à administração. As expectativas ficam
por conta de novos nomes e eventuais fusões de
secretarias para enxugar a máquina. Uma coisa é

certa: haverá mudanças.

Vereadores
A reforma
administrativa pode
provocar mudanças no
Legislativo já que não
está descartada a
possibilidade de
Paranhos chamar algum
vereador para compor
sua equipe de governo.
No campo das
especulações, os nomes
mais prováveis para
deixar a Câmara e
assumir uma pasta no
Executivo seriam
Romulo Quintino (PSL)
e Misael Jr (PSC), mas
outros podem surgir.

Pasta
Se isso de fato
acontecer, o mais
provável é que um dos
vereadores assuma a
Chefia de Gabinete de
Paranhos ou articulação
política. Nas mudanças,
uma das possibilidades
é a criação da Secretaria
de Planejamento e
Gestão, que reuniria as
atuais pastas da
Administração e
Planejamento. Neste
caso, o “planejamento”
seria de todas as ações
do governo e não
de obras.

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOEDUCAÇÃOEDUCAÇÃOEDUCAÇÃO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O vereador Madril segue a linha policial
investigativo e foi o responsável por flagrar uma
assessora da Câmara bater o cartão e voltar para a casa.

 Dragon Ball foi assunto ontem na Câmara. Quando
chamou a presença dos vereadores, o primeiro secretário
Olavo Santos mandou um quase “Goku Bueno” quando
chamou o presidente da Casa, Gugu Bueno.

A secretária Marcia Baldini (Educação)
aparentemente é “imexível” na pasta. Pelo menos
foi o que Paranhos deixou transparecer ontem
durante solenidade no Caic. “Temos a melhor
equipe de Educação do País, inclusive sendo
reconhecida em nível nacional como exemplo de
eficiência”, disse.

Não decidido ainda se
é mais vereador ou mais
policial, o Policial Madril
deu mais uma “dentro” na
função de investigador e
flagrou uma servidora que
batia o dedo na Câmara,
mas não ia trabalhar.

Os flagrantes foram
registrados ontem e na
segunda-feira. A servidora
foi indicada por Damasce-
no Júnior e trabalhava
para a Mesa Diretora.

A assessoria do verea-
dor denunciante afirmou
que recebeu a informação
de que uma servidora che-
gava para trabalhar, batia
o ponto e saía.

Na segunda-feira, ela
chegou à Câmara, bateu
o ponto biométrico e foi
para casa. No período da
tarde, ela foi vista indo à
casa de um vizinho, com
uma roupa diferente da
que estava na Casa de
Leis. Depois, ela voltou
para casa, colocou a mes-
ma roupa que estava quan-
do bateu o ponto
mais cedo, retor-
nou à Câmara, ba-

Um fantasma
na Câmara

teu o ponto do horário de
saída e foi para a casa.

De acordo com a as-
sessoria de Madril, havia
informação de que a ser-
vidora registrava o ponto
biométrico e ia trabalhar
em outro local. As más lín-
guas dizem que a servido-
ra ia para o trabalho em
uma ótica, de proprieda-
de do irmão do vereador
Damasceno Júnior. “Vie-
ram com essa conversa,
ficam tramando que todos
os meus assessores tra-
balham na ótica do meu
irmão. Agora a gente não
pode ter nada?”, rebate
Damasceno”.

EXONERADA
A servidora recebia, por mês, R$ 2.966 e foi exonerada
pela presidência ontem. “Nos últimos anos temos tomado
diversas medidas para coibir qualquer atitude imprópria por
parte do quadro de funcionários. Não poderíamos admitir
isso”, resume Gugu Bueno.
“Poderiam ter me repassado isso ontem, [segunda], não
esperado ela fazer isso hoje novamente. Se eu soubesse, eu
mesmo teria exonerado, agora o pessoal quer aparecer”,
cutuca Damasceno.

 Reportagem: Tatiane Bertolino

ASSESSORA havia sido indicada
pelo vereador Damasceno Junior

ASSESSORIA
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Copa Norte Sul
A Copa Norte Sul de
Futebol Suíço afunilou
e neste fim de sema-
na conhece os primei-
ros finalistas. A região
Sul da cidade terá um
dia decisivo neste
sábado com as parti-
das semifinais Fer-
caus x Marquinhos
Veículos, às 17h, e
Academia Vip x Lolla,
às 18h. No próximo
fim de semana, será a
vez da região Norte da
cidade definir os
finalistas, entre S.E.
Villa Norte x JMS/
Mundial Auto Center e
ABA x Cascavel Auto
Peças. Individualmen-
te, será oportunidade
para o artilheiro Júnior
Paixão (Fercaus)
ampliar suas estatísti-
cas na lista de golea-
dores do campeonato
e para o goleiro me-
nos vazado Eder Melin
(S.E. Villa Norte)
tentar novamente
fechar o gol de
sua equipe.
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Megasena
Concurso: 1964

02 27 32 36 48 50

Dupla sena
Concurso: 1689

19 21 34 36 43 501º sorteio

04 08 10 30 36 402º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1556

01 02 03 05 06 08 12 15
16 17 19 21 22 23 25

Quina
Concurso: 4474

07 15 21 22 55

Timemania
Concurso: 1079

03 26 34 46 61 73 75
TIME DO INTERNACIONAL-RS

Lotomania
Concurso: 1794

02 03 05 12 28 31 42 44
49 57 59 72 76 82 87 88

89 94 99 00
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5211

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

700.000
36.000
30.000
24.700
20.146

Passada a euforia vivida na Pri-
meira Liga e o climão por conta
da saída do técnico Lisca, o Para-
ná Clube se volta novamente para
a Série B, competição pela qual
desafia o Goiás nesta quarta-fei-
ra, às 19h30, no Serra Dourada,
pela 23ª rodada. A Gralha ocupa
a quinta colocação no campeona-
to e busca a vitória para chegar à
mesma pontuação do Ceará, que
fecha o G4 e que será o adversá-
rio do Londrina na rodada, no sá-
bado, no Estádio do Café. O Para-
ná Clube será comandado interi-

Agora é Série B

SÉRIE B
19h30 Goiás x Paraná Clube
21h45 Náutico x B. de Pelotas

JOGAM HOJE

O presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman, teve bens apreendidos durante as
buscas da Polícia Federal em sua casa na manhã de ontem, no Rio de Janeiro. Entre os
valores estão dois carros e a quantia em espécie de R$ 480 mil dividida em vários
tipos de moedas: euros, francos suíços, libras, dólares e reais. O maior montante estava
em euros. “Devido a criminalidade, não é muito usual a pessoa ter valores assim em
casa. Caberá a ele dizer de onde vem esses valores”, disse o delegado Anderson
Beaubrun. Além disso, dois carros foram bloqueados após o pedido do MP que leva
em consideração o pedido de indenização de R$ 1 bilhão dos envolvidos na compra
de votos para que o Rio de Janeiro fosse sede dos Jogos Olímpicos de 2016.
Nuzman teve a chance de se explicar ontem sobre a quantia em seu depoimento à
polícia federal, mas escolheu ficar calado. O fato de ter a quantia dentro de casa não
caracteriza, de fato, crime.

namente por Matheus Costa nes-
ta noite. Ele ainda não conta com
os atacantes Robson e Minho, que
estão em tratamento de lesão

PARANÁ CLUBE

desde o jogo contra o Flamengo,
pela Primeira Liga. Já os volantes
Felipe Vilela e Gabriel Dias estão
fora por suspensão.

Ninguém escapa

Agora é Série B
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Na verdade, é uma coleção com muitos volu-
mes, uma verdadeira biblioteca, que contempla
73 livros, 46 pertencem ao Antigo Testamento e
27 são Neotestamentários.

A Bíblia começou a ser escrita há mais de 3.000
anos atrás, tendo seu último livro redigido por vol-
ta do ano 100 d.C., ou seja, durante um período
superior a 1.000 anos.

Embora a Sagrada Escritura tenha sido es-
crita num lugar muito diferente de onde esta-
mos, há séculos atrás, dentro de uma cultura
diferente da nossa, a Palavra é viva e se atuali-
za até os dias atuais e por toda a eternidade. É
claro que para um melhor entendimento, o auxí-
lio do magistério é importante para a análise do
texto, em seu contexto, com o fim de se evitar
interpretações equivocadas.

Recomenda-se a leitura diária de trechos da Bí-
blia. Desde 1971, no mês de setembro, celebra-se
o “Mês da Bíblia”, oportunidade privilegiada para a
leitura e o estudo das Sagradas Escrituras. Neste
ano, o livro sugerido para tal fim é a Primeira Carta
aos Tessalonicenses, escrita por São Paulo por vol-
ta do ano 50 d.C. O texto é curto e pode ser com-
pletamente lido em alguns poucos minutos.

A BÍBLIA É MAIS QUE UM LIVRO

NOTAS
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 Na verdade, o que eu tenho é
medo. E o medo nos faz

alerta. E medo do quê? Medo
de errar muito e decepcionar
minha instituição. E todas as
questões que eu enfrentei, eu

enfrentei muito mais por
medo, medo de errar, medo

de me omitir.

Jeandré C. Castelon
Advogado e estudante de Teologia.

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

30
Quarta

Curitiba

16 31
Quinta

28
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26
Quinta

11

Fases da lua
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13

MINGUANTE
13/09 - 03h24

CRESCENTE
27/09 - 23h53

NOVA
20/09 - 02h29

CHEIA
06/09 - 04h02

17

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Rodrigo Janot, procurador-
geral da República

DIVULGAÇÃO

Acessibilidade
A Prefeitura de Cascavel é
parceira do Crea-PR
(Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do
Paraná), da Aeac
(Associação dos
Engenheiros e Arquitetos de
Cascavel), da OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil-
Subseção de Cascavel), da
FAG e da Unioeste na
realização do 3º Fórum de
Acessibilidade que será
realizado no 15 de
setembro, no Auditório
da Unioeste.

A presidência da
Câmara de

Cascavel que não
pensou duas vezes
para exonerar uma
servidora que batia
o cartão e voltava

para a casa.

Algumas indicações
para cargos em

comissões feitas por
vereadores que

beneficiam pessoas
sem compromisso

com o serviço
público

Expovel
A Sociedade Rural do Oeste
do Paraná (SRO) fez uma
mudança na data de
lançamento oficial da 38ª
Expovel, que agora será
realizada no próximo dia
22, a partir das 20 horas
com um jantar, a
solenidade terá lugar no
Círculo Italiano, anexo ao
Parque de Exposições de
Cascavel. Após o
lançamento da feira, será
escolhida a Rainha
Expovel, bem como a 1ª e
2ª princesas e a miss
simpatia do concurso.



Lixo custa o dobro
Enquanto Cascavel gasta R$ 33 milhões anuais para fazer a coleta e tratamento de

lixo, a cidade de Maringá, que municipalizou o serviço há um mês, vai economizar anu-
almente algo em torno de R$ 15 milhões com o serviço. A cidade do Noroeste do Para-
ná tem uma população de 406,9 mil habitantes, enquanto Cascavel possui 319,6 mil.
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As polícias rodoviárias
iniciam hoje a Operação
Independência, com
fiscalização reforçada nas
estradas do Paraná.
Embriaguez ao volante,
ultrapassagens indevidas e
outros comportamentos
considerados de risco no
trânsito estão na mira
da fiscalização que
segue até a noite
de domingo.

 Pág. 25

Operação
Independência
Operação
Independência
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Chegou ao fim a série de vitóri-
as da seleção brasileira sob o co-
mando de Tite nas Eliminatórias
para a Copa do Mundo de 2018.
Depois de nove triunfos consecu-
tivos e de assegurar a vaga no
Mundial como primeiro colocado
na América do Sul, o Brasil teve
atuação apática, sem a mesma in-
tensidade das apresentações an-
teriores e apenas empatou (1 a
1) com a Colômbia na tarde de on-
tem, em Barranquilla.

O jogo da 16ª rodada foi mar-
cado por divididas ríspidas, forte
calor, a entrada de um cachorro
em campo e por belos gols. Para
os brasileiros, que abriram o pla-
car no primeiro tempo, Willian foi
às redes em chute venenoso de
fora da área. Para os colombia-
nos, que reagiram no segundo
tempo após serem dominados na
etapa inicial, foi decisivo o faro de

gol do centroavante Falcão García.
A seleção brasileira agora tem

37 pontos e terminará sua partici-
pação nas Eliminatórias contra Bo-
lívia, fora de casa, no dia 5 de outu-
bro, e contra o Chile, no Brasil, no
dia 10 de outubro. Já a Colômbia
chegou aos 26 pontos e na última
rodada dupla enfrentará Paraguai,
em casa, e Peru, em Lima.

FIFA

A Coreia do Sul participará de sua nona Copa do
Mundo graças a um empate sem gols com o
Uzbequistão em Tashkent, ontem, que lhe garantiu uma
vaga no Mundial da Rússia do ano que vem. O ponto
conquistado selou a segunda colocação do Grupo A
da Eliminatória Asiática, atrás do já classificado Irã. A
Arábia Saudita também se classificou e disputará um
Mundial pela primeira vez desde 2006 após vencer o
Japão por 1 a 0. Essas duas seleções se somam à
anfitriã Rússia, e a Brasil, México, Irã, Japão e Bélgica,
que já haviam garantido vaga no torneio.

Bolívia 1x0 Chile
Colômbia 1x1 Brasil
Equador 1x2 Peru
Paraguai 1x2 Uruguai
Argentina 1x1 Venezuela

16ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Brasil 37 16 11 4 1 38 11 27
2º Uruguai 27 16 8 3 5 28 18 10
3º Colômbia 26 16 7 5 4 19 16 3
4º Peru 24 16 7 3 6 26 25 1
5º Argentina 24 16 6 6 4 16 15 1
6º Chile 23 16 7 2 7 24 23 1
7º Paraguai 21 16 6 3 7 17 23 -6
8º Equador 20 16 6 2 8 24 24 0
9º Bolívia 13 16 4 1 11 14 34 -20
10º Venezuela 8 16 1 5 10 18 35 -17

ELIMINATÓRIAS

DIA 5/10
Colômbia x Paraguai

Chile x Equador
Argentina x Peru

Venezuela x Uruguai
Bolívia x Brasil

17ª RODADA

Na Copa

Tudo IgualTudo Igual

Dois jogos com o novo técnico Jorge Sampaoli e dois empates frustrantes. Após o 0 a 0
com o Uruguai em Montevidéu, o tropeço de ontem da Argentina foi em casa: 1 a 1 com a
lanterna Venezuela, o que aumentou o calvário da seleção nas Eliminatórias Sul-Americanas
para a Copa do Mundo de 2018. A Argentina foi a 24 pontos e segue fora da zona que
dá classificação direta para o Mundial: está em quinto, posição que garante apenas vaga na
repescagem contra a Nova Zelândia. Já a Venezuela, em último e já eliminada, subiu para oito
pontos. Na próxima rodada, em 5 de outubro, os argentinos receberão o Peru. Já no dia
10, encerrarão a participação nas Eliminatórias contra o Equador, fora de casa.

AFA


