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Há 16 anos, o mundo inteiro parou após o atentado contra as torres gêmeas do World Trade
Center. Até hoje, as imagens dos aviões atingindo o centro financeiro de Nova Iorque ainda impres-
sionam. Naquele dia, Raphael Pinto de Almeida dos Anjos, que na época trabalhava como engraxa-
te, adiou a entrada ao edifício por causa do hábito de fumar. O vício, que hoje ele não possui mais,

acabou salvando sua vida. Raphael se escondeu em uma loja e foi resgatado por bombeiros.
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Ele sobreviveu!

Vilão, outra vez
O tomate voltou a ser o

vilão nas gôndolas de
supermercados com

aumento que chega a
80%.  A entressafra e
a baixa produção são

apontadas como as
responsáveis pela

elevação do preço.
A expectativa é de

que com o início
da safra regional,

o preço comece
a cair.
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Cascavelense que viajou para
Paris com a expectativa de voltar
entre os cinco melhores do Cam-
peonato Mundial de IPSC (sigla
em inglês para Confederação In-
ternacional de Tiro Prático), na
França, Moacir de Azevedo retor-
nou para casa com o título de
atirador mais rápido do mundo.
Ele chegou sábado a Cascavel e
foi recepcionado por amigos e fa-
miliares, que seguiram em car-
reata da entrada da cidade, na
Avenida Tancredo Neves, até a
Unioeste, passando pelas aveni-
das Brasil e Carlos Gomes.

Azevedo é militar da reserva
e foi o único paranaense na
equipe de revólver da delegação
do Brasil que contou com cer-
ca de 70 atiradores em solo

Moacir se dedicou bastante an-
tes de ir ao Mundial. Ele treinou
desde o início do ano, tendo inten-
sificado a preparação nos últimos
dias. Ele considera ter sido esse
o diferencial para a conquista do
título: “eu estava querendo termi-
nar entre os cinco na classificação
final, mas fui com a expectativa de
ganhar o campeonato na minha
categoria. E eu consegui atirar
bem nos dois primeiros dias e
depois mantive o resultado e con-
segui ser campeão. Minha prepa-
ração foi o diferencial porque tive
treinando exatamente o que tinha
no Mundial, com alvos com a difi-
culdade de distância muito longe e
foi tudo bem”. Apesar da conquis-
ta, Azevedo terá pouco tempo de
descanso antes de pensar na pró-
xima disputa. “Agora tenho essa
semana de descanso e depois vol-
to a treinar porque tenho o Campe-
onato Pan-Americano da Jamaica
pela frente, em 2018, no qual pre-
ciso defender o título. Sou o atual
bicampeão pan-americano”, encer-
ra o cascavelense, que além de ter
familiares e amigos como fãs, tam-
bém é orgulho nacional.

Orgulho
nacional

francês. No geral, foram cerca de
1.600 competidores de todo o
mundo na competição que é rea-
lizada a cada três anos.

O cascavelense jamais havia
conquistado o Mundial. Azevedo
chegou à França como terceiro co-

locado por equipes na última edi-
ção, realizada em 2014 na Flóri-
da, nos Estados Unidos. Antes,
havia sido nono colocado no indi-
vidual e terceiro com a equipe no
Mundial do Equador, em 2007, e
top 4 na Grécia 2011.

Sem tempo para descanso

E special

FOTOS: FÁBIO DONEGÁ

Colecionador de medalhas em campeonatos locais,
regionais, estadual, nacional, intercontinental e mundial
de tiro prático, Moacir de Azevedo reservará um lugar
especial em sua galeria de conquistas para a medalha dourada
conquistada na França. Isso porque apenas campeões do
mundo têm direito a uma medalha especial, que lhes são
entregues com a de ouro. Moacir já tinha medalhas de
mundiais em sua galeria de conquistas, mas nunca havia
conquistado uma de ouro e consequentemente a “Diligentia Vis
Celerita”, que significa “Precisão, Força e Velocidade”.
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Siga o líder
Líder da Taça FPF, o FC Casca-

vel não perdeu a oportunidade de
seguir no topo da classificação
e venceu a Portuguesa Londrinen-
se por 2 a 0 na manhã de ontem,
no Estádio 14 de Dezembro, em
Toledo, pela 8ª e penúltima roda-
da do turno único da primeira
fase da competição.

Com o resultado, a Serpente
Aurinegra está a um empate de fe-
char a fase classificatória na pri-
meira posição, o que lhe dará a van-
tagem de fazer em casa as parti-
das derradeiras do mata-mata dos
playoffs. O próximo compromisso
será apenas no dia 24 (domingo),

em duas semanas, contra o Marin-
gá FC, no Estádio Olímpico.

A liderança geral poderia ter sido
garantida ontem mesmo, com an-
tecedência, caso o vice-líder Foz do
Iguaçu tropeçasse diante do lanter-
na Andraus, mas o Azulão garantiu
os três pontos em Campo Largo
com uma vitória por 2 a 1.

Já o triunfo cascavelense foi ga-
rantido no segundo tempo em Tole-
do - a Portuguesa Londrinense man-
dou seu jogo no Oeste por punição
pela expiração de laudos de seu
estádio. Artilheiro da equipe e vice-
artilheiro do campeonato, o lateral
Rodrigo Gasperin abriu o placar aos
37 minutos da etapa final do jogo,
em cobrança de pênalti. O segun-
do gol do FCC também saiu de bola
parada, mas com Pedro Júnior apro-
veitando cobrança de falta de Tuba-
rão, aos 45 minutos.

P. Londrinense 0x2 FC Cascavel
Andraus 1x2 Foz do Iguaçu

Maringá FC 1x0 Toledo
Iraty 2x2 Paranavaí

QUARTA-FEIRA (20)
20h15 Operário x Rio Branco

DOMINGO (24)
11h05 FC Cascavel x Maringá FC
11h05 Foz do Iguaçu x Toledo
11h05 Operário x Andraus
11h05 Rio Branco x Iraty
11h05 Paranavaí x P. Londrinense

8ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º FC Cascavel 19 8 6 1 1 12 6 6
2º Foz do Iguaçu 16 8 4 4 0 11 5 6
3º Rio Branco 11 7 3 2 2 8 7 1
4º Maringá FC 13 7 4 1 2 13 6 7
5º Toledo 9 7 2 3 2 8 7 1
6º Paranavaí 10 8 2 4 2 11 12 -1
7º Iraty 9 6 2 3 1 10 9 1
8º Operário 6 5 2 0 2 3 4 -1
9º P. Londrinense 4 8 1 1 6 4 11 -7
10º Andraus 1 8 0 1 7 6 17 -12

TAÇA FPF

 FCC/CATVE

9ª RODADA
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Megasena
Concurso: 1966

10 13 19 32 40 60

Dupla sena
Concurso: 1691

05 16 26 27 29 501º sorteio

14 16 27 34 44 462º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1557

02 03 04 05 06 09 12 16
17 18 20 21 22 24 25

Quina
Concurso: 4477

01 34 54 58 67

Timemania
Concurso: 1080

03 27 38 43 51 61 68
TIME DO CRUZEIRO/MG

Lotomania
Concurso: 1795

00 09 11 15 22 24 31 36
38 42 46 47 54 58 72

81 83 89 92 97
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5213

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

450.000
23.000
20.000
19.000
15.190

O clássico entre Santos e Corinthians
terminou com vitória do Peixe por 2 a 0
na Vila Belmiro, ontem. A rede não balan-
çou no primeiro tempo, mas na etapa
final os donos da casa conseguiram trans-
formar o ímpeto ofensivo em gols.

O primeiro saiu aos 12 minutos.
Bruno Henrique disparou pela esquer-
da, passou por Fagner, foi ao fundo e
cruzou para Ricardo Oliveira. Pablo
travou, mas a bola sobrou limpa para
Lucas Lima, que bateu no alto e tirou
qualquer chance de defesa do goleiro
Cássio. Já nos instantes finais, aos
47min, Bruno Henrique recebeu de
Lucas Lima, partiu em muita veloci-
dade e serviu Ricardo Oliveira. O ata-
cante só empurrou para a rede e ga-
rantiu o triunfo do Alvinegro praiano.

Para o técnico Levir Culpi, a vitória é

“Certeza que podemos
vencer a Libertadores”

uma certeza de que o Santos tem con-
dições de ser campeão da Libertadores.

“Enfrentar o primeiro lugar, com óti-
ma qualidade, e vencer... Para mim, dá
a certeza que podemos vencer a Liber-
tadores. Quem diria que faríamos 2 a 0
no Corinthians? Temos tido uma regu-
laridade, podemos ganhar qualquer
jogo. Estamos vivos e motivados. Po-
demos até ser campeões invictos [da
Libertadores], seria maravilhoso. Pode-
mos enfrentar qualquer time da Améri-
ca do Sul se administrarmos a questão
física”, afirmou o treinador santista.

Derrotado pela terceira vez nos últimos quatro jogos, o Corinthians ligou o sinal
de alerta, mesmo com a ampla vantagem mantida no Brasileirão, graças à
derrota do Grêmio para o Vasco, o que fez o Alvinegro do Parque São Jorge
manter a diferença de sete pontos na liderança da classificação.
“Se quisermos algo no campeonato, temos de melhorar. Não é o segundo turno
que queríamos mostrar. Em quatro partidas, temos uma vitória e três derrotas. O
resultado não foi o que viemos buscar aqui. Criamos oportunidade e não
conseguimos marcar”, analisou Fábio Carille.
O treinador não quis fazer grandes projeções ao ser questionado até quando o
time conseguiria manter sua vantagem na liderança : “temos que pensar jogo a
jogo. Não é fácil tirar sete pontos de vantagem. Tivemos resultados anormais
que nos atrapalharam. Fiquei muito chateado pela derrota para o Vitória. Perder
na Vila Belmiro não é o mesmo caso. Você perde a confiança quando seu time
começa a dar bicão. O meu time joga, põe a bola no chão. Tem de continuar
focado e trabalhando”, disse. O Timão agora vira a chave e passa a pensar na
Copa Sul-Americana. Na quarta-feira, o rival será o Racing, da Argentina, em
Itaquera, pela partida de ida das oitavas de final.

No Equador
O Santos enfrentará o Barcelona
de Guayaquil na quarta-feira, às

21h45, no Equador, pelo primeiro
jogo das quartas de final da

Libertadores. Para a partida, Levir
não contará com Gustavo

Henrique (dores no joelho),
Copete (dores musculares na

coxa), Vecchio (preservado) e
Nilmar (conjuntivite).

 Crise no Parque?

CBF



GERAL22 HOJE NEWS, 11 DE SETEMBRO DE 2017

Um avião da Força Aérea Brasileira
(FAB) vai resgatar brasileiros que
se encontram na Ilha de São
Martinho, no Caribe, amanhã (12).
A ilha foi uma das mais atingidas
pelo Furacão Irma e, segundo o
Itamaraty, tem 32 brasileiros neste
momento – sendo 30 em Saint
Maarten (lado holandês da ilha) e

O empresário Joesley Batista e
o ex-executivo da J&F Ricardo Saud
se entregam na tarde de ontem à
Polícia Federal (PF), em São Paulo.
A informação foi confirmada pela
assessoria da companhia. A pri-
são temporária foi autorizada
pelo ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Edson Fachin a
pedido do procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot.

O pedido de prisão foi feito de-
pois de Janot concluir que os cola-
boradores esconderam do Ministé-
rio Público fatos criminosos que
deveriam ter sido contados nos de-
poimentos. A conclusão de que os
delatores omitiram informações
passou a ser investigada pela PGR
a partir de gravações entregues
pelos próprios delatores como com-
plemento do acordo.

A PGR também pediu a prisão
do ex-procurador da República Mar-
celo Miller, mas Fachin disse que
não há elemento indiciário com a
consistência necessária à decreta-
ção da prisão temporária.

Fachin havia determinado que o
cumprimento dos mandados ocor-
ressem com a “máxima discrição
e com a menor ostensivida-
de”, evitando o uso

FAB RESGATARÁ BRASILEIROS
dois em Saint Martin (lado francês).
De acordo com nota divulgada ontem
pelo Itamaraty, o governo brasileiro já
identificou que há mais 22 brasileiros
na Ilha de Tortola e 11 em Turcas e
Caicos, que são territórios britânicos.
No entanto, o aeroporto de Tortola
não tem condições de aterrissagem
após a passagem do Irma.

Por isso, o Ministério de Relações
Exteriores brasileiro está em contato
com França, Países Baixos e Reino
Unido para “averiguar se estaria sendo
elaborado plano de socorro e
evacuação dos nacionais nas
respectivas ilhas, no intuito de verificar
a possibilidade de inclusão de
brasileiros naquelas operações”.

Joesley já está preso

de algemas, pois não se trata de
pessoas perigosas. “Deverá a au-
toridade policial responsável pelo
cumprimento das medidas tomar
as cautelas apropriadas, especi-
almente para preservar a

imagem dos presos, evitando
qualquer exposição pública”, diz a
decisão.

JOESLEY teve a prisão decretada pelo ministro Edson Fachin, do STF
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Em mais uma cena de desperdí-
cio de dinheiro público, vários uni-
formes distribuídos pela Secretaria
Municipal de Educação foram, mais
uma vez, encontrados jogados em
um terreno baldio.

Essa é a segunda vez, em apro-
ximadamente um mês, que peças
são encontradas descartadas em
lixões a céu aberto. A primeira foi
no Bairro Esmeralda.  Agora, no
Bairro Interlagos.

Algumas peças foram recolhidas
para serem doadas. Outras acaba-
ram sendo alvo de um incêndio.
Roupas e também muito lixo que
estavam no local, na Avenida Piqui-
ri, foram queimados.

Diante disso, o Legislativo de Cas-
cavel estuda propor um projeto de Lei
para evitar esse tipo de cenário.

Economia
Segundo ele, essas roupas serviriam
para outras crianças e, desta forma,
geraria uma economia para o
Município. “São peças que podem
ser doadas para crianças menores
nas próprias escolas, ou até mesmo
nas creches, onde as crianças fazem
muito xixi e precisam ficar trocando
de roupa. É uma forma de evitar
desperdício de dinheiro público”.
“Conseguimos pegar algumas peças
das que estavam jogadas no
Interlagos, em perfeito estado.
Estamos providenciando a lavagem
e vamos fazer doação para uma
creche”, complementa.
A medida deve, em breve, virar
projeto de Lei, e ir para a
aprovação do Legislativo. Se
aprovada, será obrigatória.

Viabilidade
De acordo com a Secretaria de
Comunicação do Município, como
se trata de uma iniciativa de um
vereador, é necessário verificar como
isso se concretiza e se há, realmente,
necessidade de um projeto de Lei.
Segundo a Secom, há crianças que
não têm crescimento a ponto de
precisar trocar de uniforme de um
ano para o outro. No caso deste
ano, especificamente os uniformes
foram entregues no segundo
semestre. Já em 2018, a intenção é
que os kits venham no início do ano.
Desta forma, muitos poderão ser
reaproveitados. A administração vai
consultar a Secretaria
de Assuntos Jurídicos
na segunda-feira
a respeito.
 Reportagem: Tatiane Bertolino

   Foto: Aílton SantosA proposição é do vereador Jo-
sué de Souza e está em processo
de elaboração. “A nossa ideia é de
que os pais recebam o uniforme no
início do ano para os filhos, no fim
do ano devolvam esses kits, pare
receber os novos”, conta.

ROUPAS e muito lixo foram queimados

UNIFORMES estavam abandonados no
Bairro Interlagos
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Contra o
desperdício

de uniformes
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Nem parece, mas estamos
em pleno Inverno. Sem chuvas
há várias semanas, as tempe-
raturas superam a casa dos 30
graus. Oficialmente, o inverno
só termina com a chegada da
Primavera, dia 22 de setembro.
O verão 2017 só terá início em
21 de dezembro.

Os cuidados com o sol em
excesso precisam ser redobra-
dos porque a incidência dos rai-
os solares pode afetar a pele.
O uso de filtro solar acima do
fator 30 e uma boa hidratação
ainda são as principais reco-
mendações, conforme explica o
farmacêutico Lucas Mariussi.
“O uso de bastante protetor e
tomar muita água podem ajudar
as pessoas nesse
calor” diz.

AEDES
Outra preocupação com o
aumento da temperatura é a
circulação do mosquito Aedes
aegypti, transmissor de doenças
como dengue, zika e chikungunya.
“A população tem que se cuidar,
usar repelentes diariamente e não
deixar água parada em casa”,
alerta Mariussi.

A meteorologista Fabiana Weykamp, do Climatempo, explica que uma forte
massa de ar seco que cobre o Paraná tem bloqueado a chegada de novas
frentes frias.  Além disso, como o tempo está seco, os dias tem sido
ensolarados, o que contribui para a elevação de temperatura.  Somente em
dias chuvosos o clima deve ficar mais ameno. Ela ainda diz que o frio não
deve voltar. “Não há previsão para novas ondas fortes de frio para o
Paraná”. Para os próximos 30 dias, o sol forte, o calor e o tempo seco
continuam.  Mas hoje, no entanto, há uma pequena chance de chuva isolada
na região de Cascavel. “Pancadas mais significativas devem ocorrer somente
entre o fim de setembro e o começo de outubro” prevê Fabiana.

Muito Calor

UMIDADE BAIXA
Segundo a meteorologista, na maior parte
do mês de setembro a umidade deve
continuar baixa, com índices críticos nas
horas mais quentes do dia. Para o
farmacêutico Lucas Mariussi, os cuidados
com o nariz são muito importantes. Ele
recomenda o uso de umidificadores de ar
para ajudar na boa respiração e evitar
futuros problemas.

O SOL FORTE
continua em Cascavel

pelos próximos 30
dias, e qualquer

proximidade com a
água ajuda a

amenizar o calor.

Verão
antecipado
Verão
antecipado
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 Reportagem: Marina Kessler

Dezesseis anos depois dos ata-
ques às torres gêmeas, no World Tra-
de Center, em Nova Iorque (EUA), o
brasileiro Raphael Pinto Almeida dos
Anjos, de 35 anos, relembra o que viu
naquele dia, do andar térreo da Torre
Sul, a segunda a ser atingida pelos
aviões sequestrados pela Al-Qaeda,
liderada por Osama bin Laden.

Ele, que é natural de Governador
Valadares (MG), mora hoje em Casca-
vel, e conta como tudo aconteceu. “Fui
para os Estados Unidos com 18 anos
para trabalhar. Fazia um ano e meio que
estava lá e naquela época era engraxa-
te. Em 11 de setembro de 2001, che-
guei por volta das 7h30 ao meu local
de trabalho. Lá, a Bolsa de Valores abre
às 9h, e fica a três quarteirões de onde
eram os prédios. No entanto, os ban-
cos de investimentos, que são os que
movimentam a Bolsa, estavam todos
ali dentro [do WTC] e nos edifícios em
volta. Até esse horário, muitas pesso-
as aproveitavam para engraxar seus
sapatos, uma espécie de ritual an-
tes de começar a trabalhar, já que se-
gundo a cultura deles o sapato é o
espelho da alma”, relata.

Naquela terça-feira, dia do aten-
tado, Raphael estava preocupado em
arrecadar dinheiro para pagar o alu-
guel, que havia vencido na sexta-feira.
“Precisava fazer o dinheiro ali”, lem-
bra. Poucos minutos antes do primei-
ro avião colidir com a Torre Norte, às
8h46, o patrão de Raphael pediu para
que ele subisse alguns andares para
pegar algo. Porém, um hábito que o
então engraxate tinha naquela épo-
ca adiou sua subida. “Antes de ir
até o andar que meu chefe pediu, fui
para fora do prédio fumar.

Ele sobreviveu ao 11 de setembro

Tudo destruído
Raphael e um amigo seguiram para uma das ruas laterais às torres

gêmeas e tiveram de sair correndo quando viram que a primeira torre
começou a cair. “Ele foi descendo andar por andar, era um barulho

ensurdecedor. Quando foi descendo, a parte de baixo foi virando entulho e
se alastrando pelas ruas. Quem estava a cem metros do local, morreu.

Corremos e entramos dentro de uma loja de sapatos. Ficamos nos fundos,
aquele barulho não parava e os entulhos cobriram a entrada da loja.

Quando acabou, ficou um silêncio mortal”, lembra Raphael.
Bombeiros buscaram por sobreviventes e encontraram Raphael e seu

colega tentando sair da loja, levando-os à ponte Brooklyn Bridge. De lá, uma
multidão de pessoas parou para ver a Torre Sul cair da mesma maneira que

a Norte. “Estávamos atravessando a pé, muita gente chorando,
conversando, tentando entender o que estava acontecendo. Já estava em

cima da ponte e de lá vimos perfeitamente o momento em que o outro
[prédio] caiu. Andar por andar, descendo devagarzinho. Neste, vimos tudo,
houve uma grande comoção”, afirma. Vale lembrar que um terceiro avião

também foi sequestrado e colidiu contra o Pentágono, em Virgínia.

Fiquei conversando com alguns
conhecidos e lembro que faltava
pouco para às 9h. Foi aí que acon-
teceu o acidente com o primeiro
avião”, recorda.

O que as pessoas que estavam
no local ouviam era o barulho de um
avião cada vez mais próximo, no en-
tanto, não conseguiam enxergar o
que de fato ocorria, por conta dos
arranha-céus, típicos daquela região,
que escondiam uma grande tragé-
dia. “Havia muitos rumores na épo-
ca de ataques, mas nunca ninguém
esperava aquilo. Não achei que era
um avião, mas sim um míssil. Quan-
do conseguimos ver algo, vimos um
vulto preto”, conta.

FERNANDO COSTA

RAPHAEL lembra dos momentos que
presenciou os ataques de 11 de setembro de 2001

“Gente que eu engraxava
o sapato todo dia, soube

depois que havia
morrido no atentado”

Voltando para casa
Quase cinco horas depois, Raphael
retornou à sua casa. De lá, avisou
sua avó, que tranquilizou o
restante da família. Em 2004
voltou ao Brasil, e mais tarde
seguiu para a Espanha para
trabalhar. Hoje, vive em Cascavel
com sua família e atua como
aplicador de revestimentos para
piso, uma herança de sua
experiência em solo norte-
americano. “É algo que sempre
que lembro me emociono”, conclui.

 Esperança em voltar
Em seguida, os bombeiros, que já tentavam resgatar vítimas e apagar
o fogo que se alastrava pelo prédio, fizeram um cordão de isolamento
em torno da Torre Norte e evacuaram o local. “Tinha a esperança de

que era só um incêndio e que voltaria a trabalhar e fazer o meu
dinheiro para pagar o aluguel. Fiquei por ali, mas minhas coisas

estavam todas lá dentro”, acrescenta Raphael.
Foi aí que outra cena, também chocante, aconteceu. Era a

aproximação de um segundo avião, desta vez na Torre Sul, local onde
Raphael trabalhava. “Vimos de longe que era um avião. Num primeiro

momento, ele passou direto pelo prédio, parecia ter errado, foi até
perto da estátua [da Liberdade], voltou e entrou meio de lado no

prédio. Nesta hora, todos pensaram: tem algo errado”.

BOEING 767 da United
Airlines é visto segundos antes
de colidir com a Torre Sul do
World Trade Center
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Diálogo para solucionar
problemas
P

or meio de uma conversa esclarecedora e
amiga, a atual coordenadora do Procon em
Cascavel, Nadir Ivone Lovera, consegue
buscar a solução para mais da metade dos
casos que chegam até o órgão. A facilidade

de lidar com o público e o carisma de Nadir também tem
contribuído com esse trabalho.
Somente neste ano foram prestados 6.463 atendimentos.
Desses, 3.942, ou seja, 60% do total, foram resolvidos
diretamente pelo Procon.
“Nos últimos anos vimos que havia muitos processos e
agora diminuímos bastante a abertura de processos.
Temos buscado a resolução mais por meio do diálogo”,
comenta a coordenadora. Há casos que não são de
competência do Procon e, por isso, são realizados
encaminhamentos ao juizado especial.  A maior parte
das reclamações do público ainda é por conta de
cobrança indevida, juros abusivos e serviços de telefonia.
Nadir diz que ao receber o convite do prefeito Leonaldo
Paranhos sabia do desafio à frente, mas que o trabalho é
gratificante. “Temos condições de ajudar muitas pessoas.
Às vezes elas chegam desesperadas, mas lembramos que
estamos aqui para servi-las e nosso trabalho é ajudá-las.

Atendimentos
“Quando você se sente lesado, pode ir até o Procon e
então analisamos o caso que nos é apresentado para
ver se há uma relação de consumo ou não. Sendo uma
relação de consumo, entregaremos a senha ao atendi-
mento. É preciso trazer comprovante de residência, do-
cumentos pessoais e o contrato ou algo que comprove
o problema que se pretende resolver.
Também temos o canal fale conosco por meio do e-mail
procon@cascavel.pr.gov.br. Se você deseja fazer algu-
mas perguntas que tenha dúvida, poderemos dar o re-
torno pelo e-mail com as orientações”.

Demanda
“Somente neste ano já realizamos 6.463 atendimentos.
Desses, 3.942 foram resolvidos pelo Procon. Também
montamos 66 processos e os demais casos foram enca-
minhados ao juizado especial. A maior demanda de aten-
dimentos foi no último mês de agosto, quando recebe-
mos 955 consumidores.  Quando o caso é resolvido co-
nosco a pessoa volta para casa satisfeita. Já em relação
ao processo é porque ainda tentaremos um acordo”.

Perfil
 Nadir Ivone Lovera, casada com o

médico e ex-vice prefeito de Cascavel,
Jadir de Mattos, chegou em Cascavel no
dia 1º de maio de 1951 e faz parte de
uma das famílias pioneiras na cidade.

 Ela cresceu em Cascavel e acompanhou
de perto o crescimento de todos os
segmentos. Nadir é formada em Letras pela
então Fecivel, hoje Unioeste e também
concluiu o curso de Direito, na Univel.

 Trabalhou como professora na rede
municipal durante seis anos e atuou na
prefeitura no Departamento de Compras
por quase 20 anos. Por mais de 30 anos
também esteve à frente da própria
empresa no segmento de confecções e
desde o início do ano ocupa o cargo de
coordenadora do Procon, em Cascavel.

Compromisso
“Quando o prefeito me convidou ao cargo,
ele explicou que esperava a seriedade do
trabalho sem penalizar a empresa e o con-
sumidor. Se houver lesão de uma das par-
tes, teremos problema. Então trabalhamos
de tal forma que ninguém seja lesado. Gos-
to muito de trabalhar no Procon. É gratifi-
cante e temos condições de ajudar muitas
pessoas. Às vezes elas chegam desespera-
das, mas lembramos que estamos aqui para
servi-las e nosso trabalho é ajudá-las”.

Estrutura
“Estamos bem instalados, porém restam
alguns equipamentos que estão sendo
providenciados. As licitações são dificul-
tadas, mas todas as compras estão en-
caminhadas e acreditamos que até o iní-
cio de novembro toda a nossa estrutura
esteja adequada. A nossa equipe é for-
mada por 24 pessoas. No início deste ano,
tivemos muito trabalho acumulado, pro-
cessos pendentes e o ritmo precisou ser
acelerado. Agora a demanda foi desafo-
gada e trabalhamos sem atropelos. A pre-
feitura abriu concurso público para con-
tratação de funcionári-
os e que poderão ajudar
áreas com maior neces-
sidade”.

Fiscalizações
“Trabalhamos com fiscalização da se-
guinte forma: Quando há uma denún-
cia, vamos até o local para o auto de
constatação. Se constatarmos que re-
almente a denúncia é verdadeira, lavra-
mos o auto de infração, caso contrário,
somente haverá uma conversa para es-
clarecimentos.
Nos postos de combustíveis nós fizemos
duas fiscalizações em torno de 40 esta-
belecimentos. Verificamos se as notas
já estavam com preço reajustado com
alíquota que o governo aumentou e o
preço que era praticado nas bombas.
Não constatamos irregularidades e os
empresários nos atenderam muito bem.
Em relação ao comércio às vezes che-
gam denúncias de consumidores
dizendo que em determinado
panfleto a oferta não condiz
com o produto apresentado. Já
fomos a locais por duas vezes e

a situação pode ser resolvida”.

Reclamações
“A maior reclamação é por cobrança indevida, juros abusivos e telefonia. As
empresas de telefonia contam com terceirizados, que muitas vezes têm cotas a
cumprir, então eles ligam para o consumidor e fazem contratos que muitas vezes
não são verdadeiros. Nesses casos, normalmente é necessário um processo.
Percebemos que o número de atendimentos se mantém como no ano passado,
mas ampliamos o número de resoluções de problemas. Nos últimos anos vimos
que havia muitos processos e agora diminuímos bastante a abertura de proces-
sos. Temos buscado a resolução mais por meio do diálogo”.

Inusitado
“Uma situação que nos chamou bastante
a atenção é com relação a um consumi-
dor que comprou medicamento para dis-
função erétil e que reclamou não ter fun-
cionado. Esse foi um caso muito inusita-
do, pois o Procon não tem condições de
fazer análises de medicamentos, até por-
que para cada paciente pode haver uma
reação. Então, isso é um caso que fica
fora da nossa competência”.

Esclarecimento
“A grande maioria das pesso-
as conhece seus direitos. En-
tretanto, o Procon vai até al-
guns serviços públicos como
Cras, Creas, escolas, onde
somos solicitados, e leva-

mos uma pequena pales-
tra com palavras

de fácil compre-
ensão para que
todos compre-
endam da me-
lhor maneira

possível”.
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Reivindicação antiga da
comunidade da região
do Bairro Santa Cruz, a
revitalização da
Avenida Tito Muffato
deve acontecer a partir
de novembro. Durante a
semana houve uma nova
operação tapa-buraco.
No muro de uma
residência o flagrante de
um protesto em forma
de pichação. “Bem-
vindo a Tito Buraco”.

Em uma breve pesquisa por cin-
co grandes redes de supermerca-
dos de Cascavel, a reportagem do
Hoje News encontrou os seguin-
tes valores que variam de R$ 2,75ª
R$ 4,69, uma variação de 71%.

O tomate custa R$
2,75 em uma rede, e

R$ 4,69 em outro
supermercado, a

variação do produto
é de R$ 1,94 ou 71%.

 “Atualmente estamos passando por um período entressafras,
isso causa o aumento ou diminuição do preço do tomate”

Um dos principais componen-
tes da salada do brasileiro está
com o preço mais salgado. Para
fazer a tradicional salada o cas-
cavelense tem que colocar a mão
no bolso mais vezes. Olivar da Ro-
cha, analista de mercado da Cea-
sa (Centrais de Abastecimentos
do Paraná), em Cascavel, diz que
o preço médio do fruto está entre
R$ 2,50 até R$ 3,50 o quilo.
“Mas os supermercados estão
vendendo também com um preço
mais elevado”, diz.

Nos últimos 15 dias, o produto
teve um aumento de 80% segundo
Olivar. “Estamos em período de
entressafras” explica. Mas, segun-
do ele, a tendência é o preço do

tomate diminuir nos próximos 15
dias, de uma forma pouco signifi-
cativa, mas haverá a redução.

O proprietário de uma distribui-
dora de hortifrutigranjeiros, Laércio
Denardi, comenta que ele repassa
hoje para as redes de supermerca-
do por aproximadamente R$ 2,80 o
quilo e destaca que os preços altos
são devido à baixa produção e pelo
tomate estar vindo de Goiás e Mi-
nas Gerais, mas ele lembra que a
safra regional deve fazer o preço cair
levemente. “Nos próximos dias va-
mos começar a receber a safra aqui
do Paraná e o preço pode cair, não
muito, mas de uma forma sutil” con-
ta ele que em breve vai trazer a fruta
de Pitanga e de Londrina.

Tomate: O vilão voltouFÁ
B

IO
 D

O
N

E
G

Á

CURIOSIDADE: TOMATE É FRUTO
Não só o tomate é um fruto, como a berinjela, a abobrinha, o pepino, o

pimentão e outros alimentos que nós chamamos de legumes, também são. O
correto, segundo a Wikipédia – enciclopédia online – é chamar de fruto, mas
muitas pessoas erroneamente chamam o produto de fruta.

A enciclopédica explica que “fruto é o termo botânico aplicado ao órgão que
tem função de proteger e disseminar sementes. Fruta é termo popular aplicado
aos frutos doces e comestíveis, como banana e uva, mas não é aplicado ao
tomate, que é um fruto, mas não é”.

V ariação

FÁBIO DONEGÁ
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Reivindicação antiga da
comunidade da região
do Bairro Santa Cruz, a
revitalização da
Avenida Tito Muffato
deve acontecer a partir
de novembro. Durante a
semana houve uma nova
operação tapa-buraco.
No muro de uma
residência o flagrante de
um protesto em forma
de pichação. “Bem-
vindo a Tito Buraco”.

Em uma breve pesquisa por cin-
co grandes redes de supermerca-
dos de Cascavel, a reportagem do
Hoje News encontrou os seguin-
tes valores que variam de R$ 2,75ª
R$ 4,69, uma variação de 71%.
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tomate estar vindo de Goiás e Mi-
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safra regional deve fazer o preço cair
levemente. “Nos próximos dias va-
mos começar a receber a safra aqui
do Paraná e o preço pode cair, não
muito, mas de uma forma sutil” con-
ta ele que em breve vai trazer a fruta
de Pitanga e de Londrina.
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Não só o tomate é um fruto, como a berinjela, a abobrinha, o pepino, o

pimentão e outros alimentos que nós chamamos de legumes, também são. O
correto, segundo a Wikipédia – enciclopédia online – é chamar de fruto, mas
muitas pessoas erroneamente chamam o produto de fruta.

A enciclopédica explica que “fruto é o termo botânico aplicado ao órgão que
tem função de proteger e disseminar sementes. Fruta é termo popular aplicado
aos frutos doces e comestíveis, como banana e uva, mas não é aplicado ao
tomate, que é um fruto, mas não é”.

V ariação

FÁBIO DONEGÁ
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A Casa POP passará a atender
em novo endereço dentro do prazo
de trinta dias. A unidade que hoje
funciona na Rua Tuiuti, no Bairro
Cancelli em Cascavel, será trans-
ferida à Rua Cabo Clodoaldo Ursu-
lano, no Bairro Santa Felicidade.

Conforme publicado no órgão
oficial do município, a locação do
imóvel para o serviço no prazo de
um ano terá o custo de R$ 10 mil.

Casa POP mudará
de endereço

A mudança ocorre por conta da
demanda de atendimentos e neces-
sidade de ampliar serviços e pro-
gramas como o ConstRua Cidadão.

Casa POP oferece acolhimento
provisório para pessoas em situ-
ação de rua e desabrigo. O espa-
ço onde a estrutura antiga foi
construída poderá ser utilizado
para ampliação de UBS (Unidade
Básica de Saúde).

A Primavera das Letras chega à sua
décima edição. Após ter nascido como
um dueto poético, hoje reúne a coletânea
de cinco artistas: Antonio de Jesus, Ana
Lúcia Simões, Maria Aparecida Palma,
Maria Lúcia Periotto e Tere Tavares. E
com um diferencial. Nesta edição, a
homenagem é para um dos maiores nomes
da poesia estadual, Paulo Leminski.
Nesta coletânea, cada artista apresenta ao

Casa Pop oferece acolhimento provisório para pessoas em situação de rua

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

PRIMAVERA DAS LETRAS LANÇA LIVRO
menos três trabalhos, seguidos da sua
apresentação pessoal e profissional.
A homenagem a Leminski, patrono da
Cadeira 17 da Academia Cascavelense
de Letras, inclui um breve histórico sobre a
vida e a arte do poeta, professor, escritor,
compositor, entre tantas outras atividades
a ele atribuídas. Além, é claro, de trazer
algumas das suas obras. E, na sua décima
edição, a Primavera das Letras, da

Academia Cascavelense de Letras,
realiza nesta terça-feira (12), às 19h30,
o lançamento do livro “Na ternura das
horas”, da escritora Tere Tavares. O
evento será na Sala Verde, da Biblioteca
Pública Municipal.
A Primavera das Letras começou dia 4 e
segue até 29 de setembro, com a
exposição Poemas Ilustrados, das Parcerias
Poéticas, que é organizada pela ACL.
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A crise é um período importante
de reflexão às empresas. É nesse
momento que elas costumam parar
e, ao mesmo tempo em que fazem
leituras apuradas do cenário, avali-
am-se internamente a fim de enten-
der o que pode ser mudado e me-
lhorado. E uma dessas atitudes é
perceber que proteger a empresa da
inadimplência é mais que um cus-
to, é um investimento.

O SPC (Serviço de Proteção ao Cré-
dito) da Acic acaba de divulgar os nú-
meros de agosto em comparação com
o mesmo período do ano passado. O
número de registros, de pessoas que
não conseguiram honrar seus compro-
missos e foram negativadas, cresceu
35%. Foram 3.699 em agosto de
2016 contra 5.012 do mês passado.

Ao mesmo tempo em que cresce o
número de empresas que fazem comu-
nicação de débitos aos bancos de da-
dos, há outros fatores que explicam
esse volume maior de utilização do sis-
tema nesse período. Um deles, segun-
do o SPC, é que empresas fizeram em
julho registros referentes às compras
de maio, o mês das mães. Depois do
Natal, o Dia das Mães é o de maior
procura e venda do comércio, com au-
mento no volume de negócios e, con-
sequentemente, da inadimplência.

Por outro lado, o Serviço de Proteção ao Crédito da Acic mostra também
que houve elevação nas baixas, ou seja, de pessoas que regularizaram a sua
situação, limpando o nome para poder voltar a consumir. O avanço é de
14%. Foram 3.002 consumidores retirados do sistema em agosto último
contra 2.634 do mesmo mês no ano passado. O número de consultas
aumentou 11% em agosto de 2017 ante o mesmo mês do ano anterior.
Foram 45.600 de agosto de 2016 contra 50.455 de agora, reflexo do
aumento das vendas impulsionadas pelo Dia dos Pais.

Mais consultas ao SPC

Números
mostram alta na
inadimplência em
Cascavel

Nome limpo

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

Roubos 890
Furtos 2.700
Veículos (furtos/roubos) 325
Outros 3.265

Acidentes 1.898
Colisões 1.745
Atropelamentos 153
Mortes 39

Mais incêndios

O fogo na carcaça de um veícu-
lo, que estava em um terreno bal-
dio na esquina das ruas Chopin-
zinho e Bororós, no Bairro Paulo
Godoy, quase atingiu uma resi-
dência ontem, em Cascavel.

Populares iniciaram o comba-
te às chamas até que o caminhão
ABT (Auto Bomba Tanque) do Cor-
po de Bombeiros chegasse ao
local. Horas depois, em uma área
de vegetação na Rua Aloys Barti-
nick, próximo a BR-467, no Bairro
São Cristóvão, foi atingida pelas
chamas. Lá, o risco maior é de
que por conta da proximidade, a

rede de alta tensão de uma su-
bestação da Copel fosse atingida.
No bairro Floresta, ainda na tar-
de de ontem, em outro terreno
que fica localizado na Avenida das
Pombas, foi registrado mais um
foco de incêndio. Além da vegeta-
ção do clima seco e o vento forte
no terreno, o Corpo de Bombeiros
encontrou diversos entulhos que
fizeram com que o fogo se espa-
lhasse rapidamente.

FOGO começou em
um veículo e havia risco

de atingir uma
residência

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá
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O feriado da Independência, que
terminou à meia-noite de ontem
trouxe para a região Oeste um nú-
mero bastante positivo. Diferente-
mente dos demais feriados prolon-
gados, em que a grande quantida-
de de acidentes envolvendo princi-
palmente vitimas fatais, o 7 de Se-
tembro de 2017 deve ficar marca-
do como um dos mais tranquilos
nas rodovias.

Mesmo com o movimento médio
de 12% a mais do que nos dias co-
muns, no trecho da BR-277 entre
Foz do Iguaçu e Guarapuava, não
foram contabilizados nenhum aci-
dente de grande impacto no Oeste
do Estado.

Um dos motivos é a intensa fis-
calização feita desde a quinta-feira
tanto pela PRF (Polícia Rodoviária
Federal) quanto pela PRE (Polícia Ro-
doviária Estadual) nas rodovias que
circundam Cascavel.

Nas rodovias federais, a PRF
encerrou a Operação Independên-
cia às 23h59 de ontem e deve di-
vulgar às 10 horas de hoje o balan-

Voltando pra casa

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

ço oficial da atuação nas estradas.
Com o uso de radares móveis, as
equipes foram para as rodovias fis-
calizar o excesso de velocidade e
as ultrapassagens em local proibi-
do, dois dos principais ingredien-
tes dos acidentes de trânsito e res-
ponsável por grande parte das mor-
tes. Além do radar, os etilômetros,
que verificam se o motorista inge-
riu bebida alcoólica antes de dirigir
também foi usado. O resultado dos
testes de bafômetro e das multas

aplicadas pelos radares também
será divulgado. Outro item impor-
tante verificado foi o uso do cinto
de segurança nos veículos, dos ca-
pacetes em motociclistas (que de-
vem seguir as normas específicas
da legislação) e o uso das cadeiri-
nhas de transporte para crianças
foi checado.

Nas estaduais
Nas rodovias estaduais, a PRE (Polícia Rodoviária Estadual)

encerra a Operação Independência ao meio-dia de hoje. A ação dos
policiais começou às 14 horas de quinta-feira e, assim como nas
federais, teve como principais focos o excesso de velocidade, o

consumo de álcool aliado à direção, ultrapassagens em local proibi-
do e o uso dos dispositivos de segurança, como o cinto e as cadeiri-
nhas para crianças. O resultado da Operação deverá ser divulgado

somente no período da tarde mas, conforme um levantamento feito
pela reportagem do Hoje News, nas rodovias que pertencem à 3ª
Companhia da Polícia Militar Rodoviária, durante o feriado foram

contabilizados 11 acidentes com oito feridos e duas mortes.

Mesmo com movimento intenso,
RODOVIAS NÃO REGISTRARAM

grandes acidentes no feriadão
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Com cinco tiros no peito e ou-
tros na mão e antebraço direito,
um homem foi levado em estado
grave, com risco de morte, na tar-
de de ontem ao Hospital Universi-
tário em Cascavel. O crime acon-
teceu na esquina das ruas Angéli-
ca com México, no bairro Periolo,
próximo ao viaduto da BR-467.

Segundo testemunhas, Eduar-
do Kochimanski, de 27 anos, es-
tava na rua quando dois homens
passaram em uma motocicleta de
cor escura (preta ou azul marinho)
atirando contra ele.

Socorristas e o médico de plan-
tão do Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em Emer-
gência) foram acionados e presta-
ram os primeiros atendimentos. A
Polícia Militar e policiais civis da
Delegacia de Homicídios foram até

o bairro e colheram informações
para elucidar o crime e prender os
dois atiradores.

Conforme populares, conheci-
dos da vítima, Eduardo veio no sá-
bado de Curitiba para Cascavel.

Cinco tiros no peito

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

HOMEM é natural de Cascavel,
mas voltaria ontem a noite para
Curitiba, onde mora

Dois homens em uma motocicleta efetuaram vários disparos de pistola contra a vítima
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Giro da
ViolênciaPoliciais civis da Delegacia de

Homicídios de Cascavel prenderam
ontem, Everton da Silva Salvora, de
26 anos. Contra o homem, que é
conhecido pelo apelido de Boi, havia
um mandado de prisão expedido pela
1ª Vara Criminal de Cascavel.

Everton é acusado de uma tenta-
tiva de homicídio contra Jair Gregó-
rio dos Reis, de 38 anos, e foi detido
no loteamento Julieta Bueno.

O crime aconteceu no dia 6 de
agosto, na Rua da Bondade, no
Bairro 14 de novembro. Jair foi al-
vejado com tiros no abdômen, no
dorso, um na região lombar e outro
na perna esquerda, que atingiu a
veia femoral e fraturou o fêmur. Em
estado grave, o homem foi levado
ao Hospital Universitário, mas já
teve alta. A tentativa de homicídio
teria ligação com o tráfico de dro-
gas. O acusado já possui passa-
gens pelo setor criminal e foi leva-
do para a carceragem da 15ª SDP
(Subdivisão Policial).

Acusado de tentativa
Preso com droga
Um homem foi preso ontem pela
PRF (Polícia Rodoviária Federal)
com 85 gramas de maconha. O
motorista estava com um Renault
Duster com placas de São Paulo,
abordado pela equipe na BR-277,
próximo ao viaduto do Carelli, em
Cascavel. A polícia acredita que o
veículo tenha sido usado para o
transporte de entorpecentes, uma
vez que no sábado já havia sido
abordado no Mato Grosso do Sul.

Veículo recuperado
Mais um veículo levado por
criminosos em Cascavel foi
recuperado ontem pela Polícia
Militar. O Gol, furtado na quinta-
feira (6) na Rua Manoel Ribas, foi
localizado pela polícia
abandonado em uma estrada rural,
aos fundos do bairro Santos
Dumont. O veículo estava sem as
quatro rodas, sem o aparelho de
som e ainda sem a bateria.
Guinchado, o Gol foi levado para a
15ª SDP (Subdivisão Policial).

Sede do Eureca
Bandidos arrombaram na noite de
sábado ou madrugada de domingo
a sede do Projeto Eureca, na Rua
Apalais, no Bairro Santa Cruz. Os
criminosos entraram por uma
janela e por ali tiveram acesso a
uma sala onde ficavam guardados
produtos de limpeza. Os itens,
segundo a Guarda Municipal, que
foi acionada até o local e registrar
o furto, são de valor irrisório.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Delegacia de Homicídios

Homem de 26 anos teria ATIRADO em Jair
Gregório dos Reis, em agosto

Mais uma escola de Cascavel
foi alvo de criminosos. A ‘vítima’
dessa vez foi a Escola Arthur Sar-
tori, no bairro Santa Felicidade. Se-
gundo os responsáveis pela insti-
tuição de ensino, os bandidos que-
braram o vidro de uma das janelas
para conseguir arrombar o restan-
te e acessar a escola.

Do local eles fugiram levando
alguns itens da merenda e utensí-
lios de cozinha, que seriam usados
hoje pelos funcionários da unidade.
Marcas de sangue deixadas pelo
marginal indicam que ele se feriu
no momento que pulou a janela.

Há cerca de 15 dias a Escola Ivo-
ne Varela dos Passos, no Pioneiros
Catarinenses, foi alvo dos bandidos.
Além de levar diversos produtos, os  Reportagem: Tissiane Merlak

SEM MERENDA
marginais picharam as paredes, tor-
neiras foram arrancadas, dentre
outros. Um mês antes, o aparelho
de televisão da sala dos professo-
res foi levado. Na Escola Municipal
Maria Tereza Abreu Figueiredo os
bandidos furtaram dois aparelhos
de TV, quebraram azulejos e estra-
garam as portas das salas de aula.

No distrito de Jangada Taborda,
a Escola Municipal Thomas Antônio
Gonzaga foi alvo de vandalismo e
furto por duas vezes nas últimas
semanas. Além de levar comida que
seria usada na merenda, eles leva-
ram as câmeras de monitoramen-
to, materiais de pintura, jalecos,
dentre outros itens.
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Comunicação sem comunicação
Dizem as más, e também as boas línguas, que tem gente
no setor de comunicação da Câmara sem poder usar o

celular durante o expediente. Considerando que muitos
pedidos de informação, dúvidas e até mesmo assuntos

dentro do próprio ambiente de trabalho são tratados via
Whatsapp, entre outras redes sociais, fica difícil entender

como é que o pessoal do setor de Comunicação de uma
Casa de Leis faz o seu trabalho, de comunicar, sem a

bendita da “comunicação”. É de se pensar...

Alteração no Refic
O Refic, medida da
prefeitura que está de
“vento em popa” para
solucionar dívidas com
contribuintes, será
debatido novamente na
Câmara hoje. É que estará
em discussão e votação o
Projeto de Lei
Complementar nº 04/2017.
É uma substituição do
inciso 3 da Lei, que foi
vetado pelo Executivo, e o
veto mantido pelo
Legislativo na semana
passada. Isso porque o
inciso retirado excluía os
descontos da negociação.
E o município “quer porque

quer” arrecadar. Seja com
multa ou não.

Novembro Azul
Também estará em pauta o
Projeto de Lei nº 67/2017,
que institui o Novembro
Azul no calendário oficial
do Município. É uma
campanha para dar atenção
à saúde do homem. A
campanha já existe em
âmbito nacional, mas em
Cascavel já trocou mais de
mês do que os vereadores
de camisa. Segundo a
assessoria da Câmara, o
foco do projeto é com
relação à prevenção do
câncer de próstata.

REDES SOCIAIS

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Depois de muitos anos com greve no mês de setembro,
enfim os bancários não terão paralisação em 2017.

 É que no ano passado o acordo firmado já previu o
reajuste deste ano, além do INPC, 1% de aumento real. A
data-base da categoria é 1º de setembro.

Faltando 13 meses para as eleições presidenciais,
multiplicam-se nas redes sociais grupos de discussões
políticas em tornos dos candidatos. Alguns debatem
democraticamente, enquanto outros são grupos apenas
para adeptos de um determinado candidato e quem não
comungar com as ideias é excluído. O debate é salutar e
respeito às divergências de ideologias políticas também.
É preciso saber separar debate de confronto.

Depois de mais de 15
dias de espera após o pro-
tocolo do relatório da CPI
das Fossas, finalmente
ele será lido na Câmara
de Vereadores hoje. É que
o relatório vem ao Plená-
rio como Projeto de Reso-
lução, e por isso, assim
como um projeto de Lei,
precisa passar pelas co-
missões permanentes.

O relatório analisa fal-
ta de fiscalização no con-
trato com a empresa Auto
Fossa Cascavel, realiza-
ção e pagamento de ser-
viços que não estavam
previstos em contrato
e negligência por parte

Fontes e
fossas em

pauta

do fiscal do contrato Bia-
non Canor e do ex-secre-
tário de Educação, Valde-
cir Nath.

Na conclusão, os vere-
adores membros Misael
Júnior – presidente; Sid-
nei Mazutti – relator; e
Serginho Ribeiro – mem-
bro, solicitam o encami-
nhamento do caso ao Mi-
nistério Público.

O encaminhamento
será lido, votado, e tem
tudo para passar, já que os
vereadores são favoráveis
à investigação do caso.

FONTES CONTAMINADAS
O Legislativo também está com um projeto na pauta que diz
respeito a um assunto que deu o que falar: a qualidade, ou
melhor, a falta dela, da água das fontes de Cascavel. A
proposta é de que o Município coloque no Portal da
Transparência do Município de Cascavel os relatórios das
análises realizadas nas fontes de água. A denúncia do
fornecimento de água imprópria por parte do Município,
mesmo com conhecimento da Secretaria de Meio Ambiente
na gestão passada, já é alvo de investigação do Ministério
Público, que está com um inquérito aberto a respeito.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

RELATÓRIO da CPI foi publicado no dia 22 de agosto
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Paranhos “mãos
Vem aí um corta-corta no Exe-

cutivo que já assusta muita gente
na administração pública. O pre-
feito de Cascavel Leonaldo Para-
nhos prometeu, e em outubro deve
encaminhar ao Legislativo, a pro-
posta de uma intensa reforma ad-
ministrativa no seu governo.

“Fizemos uns dois ou três es-
tudos diferentes. Temos necessi-
dade de dar eficiência à gestão do
Município, fazer mudanças porque
temos um momento de muita difi-
culdade. Vamos diminuir umas
duas ou três secretarias e alguns
cargos”, afirma Paranhos.

Porém, essa grande reforma
depende do Legislativo. “Vamos
mandar para a Câmara e depen-
demos também do Legislativo
aprovar para podermos traba-
lhar também no orçamento de
2018 já com essas adequa-
ções”, comenta.

Em nota, a Secretaria de Comu-
nicação explicou que ainda não há
definição sobre o número de se-
cretarias ou servidores extintos.
Informou que isso ainda está sen-
do estudado com cautela. “Exis-
tem três estudos. Um mais radi-
cal, com redução mais drástica de
secretarias e de cargos, mas tam-
bém com impacto maior sobre a
administração; um estudo inter-
mediário e mais conservador, com
redução e impacto menores, e a
possibilidade de outro modelo,
mesclando essas reformas”, afir-
ma, em nota, o secretário de Co-
municação Ivan Zuchi.

As especulações giram em torno de que o prefeito pode mexer também no Legislativo,
e que alguns nomes seriam cotados para a equipe do Executivo. Nos bastidores circula
m os nomes de Romulo Quintino (PSL) e Misael Jr (PSC), mas outros também não
estão descartados.

NECESSIDADES
No início da gestão, Paranhos se
deparou com necessidade de compra
de medicamentos, manutenção de
estradas rurais, dificuldade com pessoal
e necessidades principalmente para a
área de Saúde. Dinheiro que não tinha
e por isso foi necessário apertar o
cerco. “Historicamente, as licitações
que a prefeitura fez nos últimos 10
anos deu 8% [de economia]a cada
100 milhões de reais lançados em
licitação. A nossa deu 32%. Tanto a
licitação da merenda, quanto do
uniforme, conseguimos abrir a
concorrência. No ano passado foram
três participantes. Na nossa gestão
foram 22”, explica.

ECONOMIA
Nos primeiros seis meses de governo,
Leonaldo Paranhos engatilhou uma
economia de mais de R$ 35 milhões.
Dinheiro que já está comprometido.
“Destinamos R$ 8 milhões para
Educação, compramos equipamentos
para as escolas, contratamos mais
gente, principalmente para as escolas e
os postos de saúde que precisam
começar a funcionar. Era um dinheiro
que não estava previsto e que veio
dessa economia”, explica Paranhos.

OBRAS MANTIDAS
Com essa economia é que a
administração conseguiu manter as
obras do PDI (Programa de
Desenvolvimento Integrado),
considerando que metade da
contrapartida do município com o BID
já é paga. “Quando assumi a
prefeitura, percebi que íamos ter
problemas. Temos um orçamento de
R$ 1,050 bi. Uma parte disso vai
para o IPMC, outra para a Câmara, e
sobram R$ 800 milhões. E de receita
livre temos 3%, que dá R$ 24
milhões. Temos uma dívida com o BID
de R$ 56 milhões”, lembra.

L EGISLATIVO

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.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Vandré Dubiela
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A data de hoje, 11 de setembro, é uma daque-
las que ficam guardadas na memória coletiva da
população mundial. Há exatamente 16 anos o
mundo era sacudido com o atentado das torres
gêmeas do World Trade Center, em Nova Iorque.
O atentado que mudou os Estados Unidos e aba-
lou o mundo ainda assusta e mostra o lado inte-
lectual do terrorismo.

Planejado com muita antecedência, a ponto de
os terroristas fazerem curso de pilotagem e sin-
cronizar os ataques para que o mundo pudesse
assistir ao vivo a segunda torre ser destruída, o 11
de setembro foi um atentado que obrigou as em-
presas aéreas e as autoridades mundiais a ado-
tarem medidas de segurança para evitar outras
ações semelhantes.

O ataque levou a população dos Estados Uni-
dos a viver de forma apreensiva, uma espécie
de guerra psicológica constante. Desde aquele
11 de setembro aos dias atuais, a humanidade
vem pedindo a Deus que cenas como aquelas
não mais se repitam. Entretanto, tem se repeti-
do sem aeronaves, mas com caminhões, vans
e veículos jogados contra potenciais alvos, es-
pecialmente na Europa. A guerra ao terror ainda
está longe de ser vencida.

GUERRA AO TERROR

 Bom negócio
O programa Bom Negócio
Paraná abriu as inscrições
para sua trigésima
segunda turma de curso
presencial. As aulas terão
início no dia 19 de
setembro (terça-feira) às 19
horas na sala 26 da
Unioeste, e acontecerão
todas as segundas e terças.
O Programa Bom Negócio
Paraná, instituído em 2012,
oferece cursos de
capacitação gerencial e
consultorias gratuitas
para micro e pequenos
empresários.
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 “A nossa ideia é de
que os pais
recebam o

uniforme no início
do ano para os

filhos, no fim do
ano devolvam esses

kits, pare receber
os novos.”

Da Editoria

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

A Operação
Independência
nas rodovias
encerrada ontem
e sem acidentes
graves na região
de Cascavel.

A decisão do STF
de não decretar a
prisão do ex-
procurador Marcelo
Miller, conforme
havia pedido
Rodrigo Janot

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

29
Segunda

Curitiba

19 32
Terça

30
Segunda

29
Terça

15

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

13

MINGUANTE
13/09 - 03h24

CRESCENTE
27/09 - 23h53

NOVA
20/09 - 02h29

CHEIA
06/09 - 04h02

18

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

chuvas isoladas

Vereador Josué de
Souza, vereador

DIVULGAÇÃO

 Conexão Acic
Liderança e sucesso será o
tema da segunda palestra
do Conexão Acic 2017. O
assunto vai ser
apresentado pelo
empresário Carlos Wizard,
conhecido como o rei das
franquias. A exposição será
na terça-feira, 12, a partir
das 19h, no anfiteatro do
Centro de Convenções e
Eventos de Cascavel. A
terceira das quatro
palestras do Conexão será
com o jornalista e escritor
Marcos Piangers, no dia
18 de setembro.
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gente@jhoje.com.br

 SILVANA E
PAULO
TEIXEIRA
COM A FILHA
MARIAH

LEILA  LANG

A secretária de Educação Marcia Baldini prestigiando
o Desfile de Sete de Setembro

AÍLTON SANTOS

Já é Natal. . .Já é Natal. . .Já é Natal. . .Já é Natal. . .Já é Natal. . .
A quarta edição do Natal da Acic já está a todo vapor. Os
kits da maior campanha de fim de ano do município já
estão à venda. A novidade deste ano é parceria com a

Faciap e serão duas fases de premiação, local e regional,
com mais de R$ 1 milhão em prêmios aos consumidores.
Para saber mais e participar basta ligar para o telefone

3321-1403 ou acessar o site da Acic (www.acicvel.com.br).

P r i m a v e r aP r i m a v e r aP r i m a v e r aP r i m a v e r aP r i m a v e r a
das Letrasdas Letrasdas Letrasdas Letrasdas Letras

Amanhã tem o lançamento
do livro de Ensaios Na
ternura das horas, da

escritora e artista plástica
Tere Tavares. O evento é às
19h, na Biblioteca Pública

Municipal Sandálio
dos Santos.

Oficina teatralOficina teatralOficina teatralOficina teatralOficina teatral
O poeta Miguel das Neves
vai ministrar curso de

teatro. As aulas têm início
dia 22 de setembro, sempre

às sextas-feiras.

oOo
As oficinas custam R$ 75

e as vagas são limitadas. O
horário é das 9h  às 11h e
das 14h às 16h. A idade

mínima, nove anos.
Mais informações pelo

telefone  (45) 999 178620
ou pelo face.

Miguel das Neves.

Ladeado
pelos
filhos
Kevin e
Wesley
Marmith,
o paizão
Vanderlei
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POS. TIME PGJ V E D GPGC SG
1º Corinthians 50 23 15 5 3 33 13 20
2º Grêmio 43 23 13 4 6 40 20 20
3º Santos 41 23 11 8 4 25 14 11
4º Palmeiras 37 23 11 4 8 34 26 8
5º Flamengo 35 23 9 8 6 31 23 8
6º Cruzeiro 34 23 9 7 7 28 21 7
7º Botafogo 34 23 9 7 7 27 23 4
8º Vasco 31 23 9 4 10 24 34 -10
9º Atlético-PR 31 23 8 7 8 26 26 0
10º Fluminense 31 23 7 10 6 33 31 2
11º Atlético-MG 30 23 8 6 9 25 27 -2
12º Sport 29 23 8 5 10 30 34 -4
13º Ponte Preta 28 23 7 7 9 25 29 -4
14º Avaí 28 23 7 7 9 14 26 -12
15º Coritiba 27 23 7 6 10 22 28 -6
16º Bahia 26 22 7 5 10 29 30 -1
17º Vitória 26 23 7 5 11 25 33 -8
18º Chapecoense 25 23 7 4 12 27 37 -10
19º São Paulo 24 23 6 6 11 30 35 -5
20º Atlético-GO 18 22 5 3 14 18 36 -18

Atlético-MG 1x1 Palmeiras
Vasco 1x0 Grêmio

São Paulo 2x2 Ponte Preta
Atlético-PR 1x1 Coritiba

Santos 2x0 Corinthians
Sport 0x1 Avaí

Vitória 2x2 Fluminense
Botafogo 2x0 Flamengo

Chapecoense 1x2 Cruzeiro
HOJE

20h Atlético-GO x Bahia

SÉRIE A

23ª RODADA

SÁBADO
16h Ponte Preta x Atlético-GO
19h Botafogo x Santos

DOMINGO
11h Avaí x Atlético-MG
16h Flamengo x Sport
16h Corinthians x Vasco
16h Atlético-PR x Fluminense
16h Grêmio x Chapecoense
16h Vitória x São Paulo
19h Cruzeiro x Bahia

SEGUNDA-FEIRA
20h Palmeiras x Coritiba

24ª RODADA

BRASILEIRÃO
20h Atlético-GO x Bahia

ESPANHOL
16h Málaga x Las Palmas

INGLÊS
16h West Ham x Huddersfield

JOGAM HOJE

O Botafogo conseguiu uma im-
portante vitória por 2 a 0 contra o
Flamengo, ontem à noite, em casa.
Além de conseguir os três pontos
no Campeonato Brasileiro, o time
alvinegro encerrou um longo jejum
em partidas contra o rival e ainda
ganhou confiança para disputar as
quartas de final da Copa Libertado-
res. O herói da partida foi Roger,
que fez os dois gols do jogo.

O tabu era longo: desde março
de 2015 o Botafogo não vencia o
Flamengo. Os times tinham dispu-
tado oito partidas, com cinco vitóri-

Fim do tabu
CBF

 Entre as lendas
Nada de zebra em Flushing Meadows. No início da noite de

ontem, Rafael Nadal e Kevin Anderson se enfrentaram em uma
final que tinha um amplo favorito à vitória, e ele não decepcio-
nou. Demonstrando muita firmeza desde o início, o espanhol

número 1 do mundo despachou o sul-africano por três sets a zero,
parciais de 6/3, 6/3 e 6/4 e se sagrou campeão do US Open

pela terceira vez na carreira.
Com o título, Rafael Nadal entra para o seleto grupo de

tenistas com trinta anos, ou mais, que conquistaram dois Grand
Slams na mesma temporada. Roger Federer, nesta temporada, e

Rod Laver, em 1969, alcançaram este feito.
Esta é a 16ª vez que o espanhol é campeão de um dos

quatro torneios mais importantes do circuito, atrás apenas de
Roger Federer, com 19.

as rubro-negras e três empates.
No Brasileirão o Botafogo segue

na sétima posição, agora com 34
pontos. O Flamengo ficou em quin-
to, com um ponto a mais.
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Á
ri

es

Bom dia para fazer contatos com pes-
soas que estão distantes. Sentirá mais
disposição para praticar atividades fí-
sicas: aproveite o período para cuidar
mais de você. Cor: rosa.

horóscopo

To
ur

o

Fique de olho nas oportunidades que
surgirem e demonstre seu entusiasmo
no emprego. Acredite mais nas pesso-
as ao seu redor e conseguirá recupe-
rar sua paz de espírito. Cor: branco.

Li
br

a

Atividades autônomas ou que possa
desenvolver sem ficar na dependên-
cia de terceiros são as mais indica-
das. Mantenha a discrição e não mos-
tre tudo que sabe hoje. Cor: amarelo.

E
sc

or
pi

ão

Abra-se a novos conhecimentos
profissionais e faça melhorias em
suas tarefas rotineiras. Trabalhos em
grupo contam com boas energias.
Cor: bege.

G
êm

eo
s O dia não começará muito bom, mas

levante o seu astral! É um ótimo mo-
mento para expressar suas opiniões
no campo profissional. Tarefas que
exijam mais energia são as mais indi-
cadas hoje. Cor: branco.

C
ân

ce
r Bom dia para colocar em ordem tare-

fas pendentes. Terá facilidade para
pedir ajuda no trabalho. Quando o as-
sunto é a sua vida pessoal, aja de for-
ma mais discreta. Cor: rosa.

Sa
gi

tá
rio

No campo profissional, seu entusias-
mo será contagiante. Deixe as tensões
para trás e direcione as atividades para
uma maior produtividade. Divirta-se na
companhia do pessoal de casa. Cor:
tons escuros.

C
ap

ric
ór

ni
o Agir com discrição é a melhor forma de

manter seu rendimento no trabalho. Se
precisar de ajuda em suas atividades,
conte apenas com pessoas mais pró-
ximas. Cor: rosa

Le
ão

Excelente período para entrar em
contato com pessoas distantes ou vi-
ajar a trabalho. Compartilhe seus
projetos com quem possa ajudá-lo a
colocar suas ideias em prática. Cor:
azul-claro.

V
irg

em

Não convém acreditar em tudo o que
ouve neste dia, principalmente no am-
biente de trabalho. É um bom momento
para demonstrar seu amor ao pessoal
de casa. Cor: laranja.

A
qu

ár
io

Vai sentir segurança para exercer o
cargo de liderança no trabalho. En-
tão, esbanje entusiasmo em tudo que
envolva a sua rotina profissional.
Cor: cinza.

Pe
ix

es

Divida melhor seu tempo para conse-
guir conciliar seus interesses neste dia.
Sua vitalidade estará em alta, então
aproveite para se dedicar a tarefas que
exijam mais energia. Cor: lilás.

ANJO OMAEL

Quem nasce sob esta influência é extre-
mamente justo e vive em harmonia com
seu universo. Por ser superprotegido por
seu anjo, terá uma confiança inabalável
em si mesmo e lutará sempre por grandes
ideais. Amará os animais, a natureza e os
homens com uma grande sinceridade. Terá
conhecimento geral de todas as áreas, es-
tando sempre reavaliando as situações em
busca de uma visão mais objetiva.
Os anjos predizem a vitória, su-
cesso e realização em todos os
sentidos, mas caberá a cada um
escolher a caminhada sobre as li-
nhas do destino.

Parabéns!

Salmo do Dia
Salmo 144:1- 4

 Bendito seja o SENHOR, minha rocha,
que ensina as minhas mãos para a pele-
ja e os meus dedos para a guerra;  Be-
nignidade minha e fortaleza minha; alto
retiro meu e meu libertador és tu; escu-
do meu, em quem eu confio, e que me
sujeita o meu povo. Senhor, que é o ho-
mem, para que o conheças, e o filho do
homem, para que o estimes? O homem é
semelhante à vaidade; os seus dias são
como a sombra que passa.

Edilson Itaborahy
Jose Erivaldo de Freitas

Para quem quer adotar um
gato, é importante conhecer
sobre suas  manias e
necessidades únicas. Entender
seus hábitos contribui para a

saúde e o bem-estar do bichano.
Os gatos são conhecidos por estarem
entre os animais mais limpos do mundo e
por sua independência. Também são
carinhosos e brincalhões.
Confira as dicas do médico veterinário,
Alexandre Merlo, para cuidar bem do
seu bichano. A recomendação final do
Gerente Técnico de Animais de
Companhia da Zoetis é que o tutor faça
o acompanhamento periódico do seu
animal de estimação no médico
veterinário, para que ele possa ajudá-lo
com as vacinas, alimentação e demais
necessidades.

MIAUUUUU!

 Gatos não podem
comer certos
alimentos
humanos:
Evite dar ração de outros animais
para o seu gato, bem como
alimentos para humanos como, por
exemplo, cebola, alho, uvas passas,
cafeína, chocolate, ovos, leite e
carnes cruas. O ideal é conversar
com seu médico veterinário para
conhecer mais sobre a alimentação
dos gatinhos e conhecer  a ração
mais indicada para eles.

 Gatos não precisam
de banhos regulares
A menos que o médico veterinário
prescreva banhos por algum fator
específico, os gatos não necessitam
deste tipo de limpeza com
frequência. O que é importante
fazer todos os dias, até nos animais
de pelagem curta, é a escovação
dos pelos, pois isso evita que pelos
soltos sejam engolidos por eles
quando se lambem”.

 Gatos gostam de
água fresca e em
movimento
“Por isso, sempre troque a
água das vasilhas de seu gato,
se possível mais de uma vez ao
dia. Fontes com água vertendo
também são um sucesso.
Procure colocar muitas vasilhas
de água pela casa, uma vez
que eles são preguiçosos para
beber. E atenção: quanto mais
amplas as vasilhas, melhor –
eles não gostam de mergulhar
os bigodes na água.”

3. Gatos não gostam de comer e beber
água perto da caixa de areia: “Os
felinos vão se sentir incomodados se
tiverem que comer ou beber próximo à
caixa de areia. Explico: logo que os
gatos fazem suas necessidades na areia,
eles as enterram, se protegendo ao
evitar que um possível predador sinta o
seu cheiro. Sendo assim, ele não se
sentirá seguro em se alimentar próximo
ao local que pode ser descoberto por
outros animais”.

2. Gatos gostam de brincar:
“Mesmo dormindo muito, os gatos
também adoram passar o tempo e
gastar energia brincando. Os
brinquedos preferidos são aqueles
que possuem penas, sininhos, cordas
coloridas soltas  – o importante é
que sejam chamativos para eles. Às
vezes, o objeto mais simples e menos
esperado será aquele do qual o gato
irá gostar mais”.

 Gatos dormem
muito
Não estranhe se seu gato dormir por
longos períodos. Esse é um hábito
normal para os felinos e, apesar de
eles fazerem isso em qualquer lugar
da casa, é melhor providenciar um
cantinho próprio onde se sintam
seguros para os momentos de sono.

 Gatos vivem muito
bem sozinhos
Ao contrário do que se pensa, gatos
costumam ser felizes vivendo
sozinhos. Eles não têm a mesma
necessidade dos cães, e, às vezes, a
chegada de um companheiro pode
ser um transtorno.

 Gatos precisam de
vacinas que vão
além da
antirrábica
A vacina contra a raiva já é bem
conhecida entre os donos de
gatos, mas não é a única que deve
estar presente no calendário de
vacinação. Os gatos podem ser
infectados com a Leucemia felina,
que é uma doença infecciosa que
enfraquece o sistema imunológico e
não tem cura. Além disso, eles
também podem adquirir doenças
respiratórias e gastrointestinais.

P

Quer saber mais dicas, acesse:
  www.zoetis.com.br.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Á
ri

es

Bom dia para fazer contatos com pes-
soas que estão distantes. Sentirá mais
disposição para praticar atividades fí-
sicas: aproveite o período para cuidar
mais de você. Cor: rosa.

horóscopo

To
ur

o

Fique de olho nas oportunidades que
surgirem e demonstre seu entusiasmo
no emprego. Acredite mais nas pesso-
as ao seu redor e conseguirá recupe-
rar sua paz de espírito. Cor: branco.

Li
br

a

Atividades autônomas ou que possa
desenvolver sem ficar na dependên-
cia de terceiros são as mais indica-
das. Mantenha a discrição e não mos-
tre tudo que sabe hoje. Cor: amarelo.

E
sc

or
pi

ão
Abra-se a novos conhecimentos
profissionais e faça melhorias em
suas tarefas rotineiras. Trabalhos em
grupo contam com boas energias.
Cor: bege.

G
êm

eo
s O dia não começará muito bom, mas

levante o seu astral! É um ótimo mo-
mento para expressar suas opiniões
no campo profissional. Tarefas que
exijam mais energia são as mais indi-
cadas hoje. Cor: branco.

C
ân

ce
r Bom dia para colocar em ordem tare-

fas pendentes. Terá facilidade para
pedir ajuda no trabalho. Quando o as-
sunto é a sua vida pessoal, aja de for-
ma mais discreta. Cor: rosa.

Sa
gi

tá
rio

No campo profissional, seu entusias-
mo será contagiante. Deixe as tensões
para trás e direcione as atividades para
uma maior produtividade. Divirta-se na
companhia do pessoal de casa. Cor:
tons escuros.

C
ap

ric
ór

ni
o Agir com discrição é a melhor forma de

manter seu rendimento no trabalho. Se
precisar de ajuda em suas atividades,
conte apenas com pessoas mais pró-
ximas. Cor: rosa

Le
ão

Excelente período para entrar em
contato com pessoas distantes ou vi-
ajar a trabalho. Compartilhe seus
projetos com quem possa ajudá-lo a
colocar suas ideias em prática. Cor:
azul-claro.

V
irg

em

Não convém acreditar em tudo o que
ouve neste dia, principalmente no am-
biente de trabalho. É um bom momento
para demonstrar seu amor ao pessoal
de casa. Cor: laranja.

A
qu

ár
io

Vai sentir segurança para exercer o
cargo de liderança no trabalho. En-
tão, esbanje entusiasmo em tudo que
envolva a sua rotina profissional.
Cor: cinza.

Pe
ix

es

Divida melhor seu tempo para conse-
guir conciliar seus interesses neste dia.
Sua vitalidade estará em alta, então
aproveite para se dedicar a tarefas que
exijam mais energia. Cor: lilás.

ANJO OMAEL

Quem nasce sob esta influência é extre-
mamente justo e vive em harmonia com
seu universo. Por ser superprotegido por
seu anjo, terá uma confiança inabalável
em si mesmo e lutará sempre por grandes
ideais. Amará os animais, a natureza e os
homens com uma grande sinceridade. Terá
conhecimento geral de todas as áreas, es-
tando sempre reavaliando as situações em
busca de uma visão mais objetiva.
Os anjos predizem a vitória, su-
cesso e realização em todos os
sentidos, mas caberá a cada um
escolher a caminhada sobre as li-
nhas do destino.

Parabéns!

Salmo do Dia
Salmo 144:1- 4

 Bendito seja o SENHOR, minha rocha,
que ensina as minhas mãos para a pele-
ja e os meus dedos para a guerra;  Be-
nignidade minha e fortaleza minha; alto
retiro meu e meu libertador és tu; escu-
do meu, em quem eu confio, e que me
sujeita o meu povo. Senhor, que é o ho-
mem, para que o conheças, e o filho do
homem, para que o estimes? O homem é
semelhante à vaidade; os seus dias são
como a sombra que passa.

Edilson Itaborahy
Jose Erivaldo de Freitas

Para quem quer adotar um
gato, é importante conhecer
sobre suas  manias e
necessidades únicas. Entender
seus hábitos contribui para a

saúde e o bem-estar do bichano.
Os gatos são conhecidos por estarem
entre os animais mais limpos do mundo e
por sua independência. Também são
carinhosos e brincalhões.
Confira as dicas do médico veterinário,
Alexandre Merlo, para cuidar bem do
seu bichano. A recomendação final do
Gerente Técnico de Animais de
Companhia da Zoetis é que o tutor faça
o acompanhamento periódico do seu
animal de estimação no médico
veterinário, para que ele possa ajudá-lo
com as vacinas, alimentação e demais
necessidades.

MIAUUUUU!

 Gatos não podem
comer certos
alimentos
humanos:
Evite dar ração de outros animais
para o seu gato, bem como
alimentos para humanos como, por
exemplo, cebola, alho, uvas passas,
cafeína, chocolate, ovos, leite e
carnes cruas. O ideal é conversar
com seu médico veterinário para
conhecer mais sobre a alimentação
dos gatinhos e conhecer  a ração
mais indicada para eles.

 Gatos não precisam
de banhos regulares
A menos que o médico veterinário
prescreva banhos por algum fator
específico, os gatos não necessitam
deste tipo de limpeza com
frequência. O que é importante
fazer todos os dias, até nos animais
de pelagem curta, é a escovação
dos pelos, pois isso evita que pelos
soltos sejam engolidos por eles
quando se lambem”.

 Gatos gostam de
água fresca e em
movimento
“Por isso, sempre troque a
água das vasilhas de seu gato,
se possível mais de uma vez ao
dia. Fontes com água vertendo
também são um sucesso.
Procure colocar muitas vasilhas
de água pela casa, uma vez
que eles são preguiçosos para
beber. E atenção: quanto mais
amplas as vasilhas, melhor –
eles não gostam de mergulhar
os bigodes na água.”

3. Gatos não gostam de comer e beber
água perto da caixa de areia: “Os
felinos vão se sentir incomodados se
tiverem que comer ou beber próximo à
caixa de areia. Explico: logo que os
gatos fazem suas necessidades na areia,
eles as enterram, se protegendo ao
evitar que um possível predador sinta o
seu cheiro. Sendo assim, ele não se
sentirá seguro em se alimentar próximo
ao local que pode ser descoberto por
outros animais”.

2. Gatos gostam de brincar:
“Mesmo dormindo muito, os gatos
também adoram passar o tempo e
gastar energia brincando. Os
brinquedos preferidos são aqueles
que possuem penas, sininhos, cordas
coloridas soltas  – o importante é
que sejam chamativos para eles. Às
vezes, o objeto mais simples e menos
esperado será aquele do qual o gato
irá gostar mais”.

 Gatos dormem
muito
Não estranhe se seu gato dormir por
longos períodos. Esse é um hábito
normal para os felinos e, apesar de
eles fazerem isso em qualquer lugar
da casa, é melhor providenciar um
cantinho próprio onde se sintam
seguros para os momentos de sono.

 Gatos vivem muito
bem sozinhos
Ao contrário do que se pensa, gatos
costumam ser felizes vivendo
sozinhos. Eles não têm a mesma
necessidade dos cães, e, às vezes, a
chegada de um companheiro pode
ser um transtorno.

 Gatos precisam de
vacinas que vão
além da
antirrábica
A vacina contra a raiva já é bem
conhecida entre os donos de
gatos, mas não é a única que deve
estar presente no calendário de
vacinação. Os gatos podem ser
infectados com a Leucemia felina,
que é uma doença infecciosa que
enfraquece o sistema imunológico e
não tem cura. Além disso, eles
também podem adquirir doenças
respiratórias e gastrointestinais.

P

Quer saber mais dicas, acesse:
  www.zoetis.com.br.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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MALHAÇÃO
Anderson não entende a atitude de

Tina, que mantém a decisão de se se-
parar. Tina sofre e as amigas a apoiam.
Benê revela a Samantha que Guto gos-
taria de cantar com ela, e o menino se
irrita. Ellen cobra que Nena ajude An-
derson. Noboru conforta Tina. Anderson
afirma a Ellen que ama Tina. Mitsuko
comenta com Tina sobre Akira.

NOVO MUNDO
Fred pressiona Jacinto e Hassam a

continuar a caçada ao galeão, apesar
dos ataques indígenas. Diara descon-
fia de que Schultz tenha sido assassi-
nado. Leopoldina descobre que Pedro
ordenou a transferência de Felício. Ní-
vea e Olinto demonstram interesse um
pelo outro.

PEGA PEGA
Antônia se irrita por ter beijado Jú-

lio. Eric se incomoda com as pergun-
tas feitas por Luiza. Antônia chora pen-
sando em Júlio e toma uma decisão.
Eric afirma a Luiza que não fez nada
contra Mirella. Madalena conta para
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 • SBT

 GLOBO • A FORÇA DO QUERER

DIVULGAÇÃO

 • RECORD

 Mira discute com Irene, e Caio ouve a conversa
das duas. Garcia afirma que quem atentou contra
Elvira foi Solange/Irene. Aurora conta para Bibi sobre
o ocorrido em sua casa com Elvira. Rubinho comen-
ta com Sabiá que presenteará Carine. Jeiza avisa a
Cândida que irá apresentá-la a Caio. Irene ameaça
Elvira, que consegue escapar, mas não reconhece a
vilã. Joyce acredita que Ivana voltará para casa. Riti-
nha implora para que Zeca não comente com Caio
sobre o casamento dos dois. Zu é rude com Zeca ao
vê-lo falando com Ritinha. Bibi é presa e Caio con-
fronta a ex-noiva. Silvana vai a uma roda de jogo e
Dita se preocupa. Irene provoca Joyce e Eugênio.
Caio chega à casa de Jeiza e Zeca se incomoda.
Nonato consegue um emprego para Ivana. Simone
descobre Elis Miranda. Aurora visita Bibi na prisão.

Maria Pia que Dom é seu filho. Bebeth
conversa com Borges sobre Flor. Pe-
drinho vai à casa de Nelito e os dois
estranham o comportamento de Antô-
nia. Arlete se penaliza com o sofrimen-
to de Júlio.

OS DIAS ERAM ASSIM
Serginho ouve a conversa entre

Amaral e Eunice e conta para Cátia e
Natália. Gustavo afirma a Cátia que será
uma nova pessoa após o nascimento
do filho. Rimena conversa com Laura.
Cora tenta convencer Vitor a ir para
Miami com os filhos. Renato tenta con-
fortar Domingos. Ernesto elogia as ati-
tudes de Alice. Nanda sente-se mal, e
Caíque pede o apoio de Toni. Leon e
Rudá são hostilizados na rua.

CARINHA DE ANJO
Franciely fica encantada com Silves-

tre vestido sem uniforme. Haydee vai
até a igreja para conversar com o Pa-
dre Gabriel e dizer que como Flávio está
namorando e ela sobrou como mãe. O
religioso convida Haydee para trabalhar
em um asilo como obra social. A mu-

lher aceita. Dulce Maria é suspensa por
três dias após vender as roupas no co-
légio. Estefânia faz a prova do vestido e
casamento com o estilista Lucas An-
deri (um dos especialistas do progra-
ma “Fábrica de Casamentos”). Noemia
envia para Haydee dois cachorros adul-
tos para fazer companhia para ela. Hay-
dee não sabe lidar com a situação e
fica irritada com a surpresa.

O RICO E LÁZARO
Nebuzaradã nega a acusação de

Evil. Furioso, o príncipe acerta um soco
no Chefe da Guarda Real. Deborah ten-
ta achar Shag-Shag. Neusta diz que
assumirá a culpa para livrar Joaquim.
Evil-Merodaque diz que contará tudo ao
rei. Joana fica decepcionada com a ati-
tude de Zac. Lior fala sobre Asher com
Lia e Naomi. Shamiran diz admirar a
rainha Amitis. Fassur ofende Oziel. Zelfa
diz não aprovar a união entre Elga e Fas-
sur. Tamir e Shamir tentam arrancar in-
formações da prostituta sobre o sacer-
dote. Neusta pede para Edissa fugir
com Joaquim. Evil e Asher dizem toda
a verdade para o rei.

Irene ameaça Elvira



VARIEDADES 19CASCAVEL, 11 DE SETEMBRO DE 2017

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

 IT - a coisa
Sala 1: Qui a Qua  14h - 16h30

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

 A Torre Negra
Sala 2: Qui a Qua  21h20

 Polícia Federal - A Lei é Para Todo
Sala 3: Qui a Qua 14h40 - 17h - 19h10 - 21h20

 Lino
Sala 4: Qui a Qua 13h40 - 15h30 - 17h20

 Annabelle 2 - A Criação do Mal
Sala 4: Qui a Qua 19h10 - 21h20

SHOPPING JL

Atômica
Sala 1: Qui a Qua 22h10

 A Torre Negra
Sala 2: Qui a Qua 20h20

 Emoji - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 15h - 18h35
Sala 1: Qui, Sex, Sáb e Dom - 20h20

SHOPPING WEST SIDE

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA DO
FESTIVAL DE DANÇA DE

CASCAVEL
Local: Teatro Municipal

de Cascavel
 11/09 - Segunda-feira - 20h
Noite Folclórica - entrada gratuita

12/09 - 19h
Competição infantil - entrada gratuita

13/09 - 19h - competição juvenil
entrada gratuita

14/09 - 19h
Competição juvenil avançado
Entrada gratuita

15/09 - 19h
Competição adulto - entrada gratuita

16/09  - 14h - Batalha Hip Hop
 Lago Municipal de Cascavel

20 horas - resultado geral
Noite de gala - Espetáculo Carmen
Balé Teatro Guaíra - Entrada gratuita
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As crianças marcaram presença durante o desfile de Sete de Setembro. O registro é do fotógrafo  Aílton Santos

 Nossos
amiguinhos
estão com
muita fome.
Vamos ajudá-los
a chegar  ao
alimento de
cada um?

Isabely Eduarda Plasse,  entra para o RankBrasil por ser a Miss mirim com maior
número de títulos em um ano. Foram   duas conquistas em 2016. Entre os
principais títulos estão Mini Miss Brasil, Mini Miss World Brasil e Mini
Princesinha De Las Americas

DIVULGAÇÃO

1 - Qual
animal que
come com o
rabo?

2 -Que
palavra de
quatro sílabas
contém todas
as letras?

RESPOSTA DA CHARADA: 1 - TODOS, POIS NÃO PODEM TIRAR O RABO PARA COMER.- 2 - A PALAVRA "ALFABETO".

Encontre os sete erros


