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A última flecha de Janot
O procurador-geral da República,

Rodrigo Janot, apresentou na tarde
de ontem ao Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) nova denúncia contra o
presidente Michel Temer. Nesta se-
gunda denúncia, Janot acusa o pre-
sidente dos crimes de organização
criminosa e obstrução de Justiça.

De acordo com o procurador,
Temer e parlamentares do PMDB,
que também constam na denúncia,
participaram de um suposto esque-
ma de corrupção envolvendo inte-
grantes do partido na Câmara dos
Deputados com objetivo de obter
vantagens indevidas em órgãos da
administração pública.

Na acusação sobre obstrução
de Justiça, Janot sustenta que Te-
mer atuou para comprar o silêncio
do doleiro Lúcio Funaro, um dos
delatores nas investigações e que
teria sido o operador do suposto
esquema. A suposta interferência
teria ocorrido por meio dos empre-
sários da JBS, Joesley Batista e
Ricardo Saud, que também são acu-
sados do mesmo crime.

Imunidade
Joesley e Saud foram incluídos na
acusação de obstrução porque perderam
ontem a imunidade penal após o
procurador concluir que os acusados
omitiram informações da Procuradoria-
Geral da República (PGR) durante o
processo de assinatura do acordo de
delação premiada. Durante a
investigação, a defesa de Temer
questionou os benefícios concedidos a
Joesley Batista pela PGR no acordo
de delação. VIATURA DA PF É FURTADA

O furto de uma viatura da Polícia Federal (PF), na tarde de ontem, deixou em
alerta outras forças de segurança em Cascavel. O veículo, descaracterizado, estava
estacionado na Rua Paraná, nas proximidades do Hospital Dr. Lima quando foi
levado pelos bandidos. Até o final da tarde, agentes federais faziam o trabalho de
investigação, mas ainda não havia pistas do paradeiro do carro policial.

Com a chegada da denúncia ao STF, a Câmara dos De-
putados precisará fazer outra votação para decidir sobre a
autorização prévia para o prosseguimento do processo na
Suprema Corte.

O Supremo não poderá analisar a questão antes de uma
decisão prévia da Câmara. De acordo com a Constituição,
a denúncia apresentada contra Temer somente poderá ser
analisada após a aceitação de 342 deputados, o equiva-
lente a dois terços do número de deputados.

TRAMITAÇÃO

RODRIGO JANOT apresentou a denúncia contra Temer na tarde de ontem
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Ambulâncias na UTI
Das dez ambulâncias que compõem a frota da Secretaria Municipal de Saúde, oito

aguardam algum tipo de conserto. Alguns veículos estão em uso há mais de dez anos.
Segundo a Prefeitura, há recursos disponíveis para a aquisição de duas novas ambulân-
cias, mas que dependem de licitação. Também há um projeto para renovar toda a frota.

 Pág. 13

 Limpeza no
cartão-postal

A limpeza do chafariz da Praça Itália, na
Avenida Brasil, voltou a deixar bonito um
dos cartões-postais de Cascavel. Na tarde

de ontem, funcionário da empresa
contratada pela Prefeitura retirava a
sujeira acumulada no monumento.

 Pág. 12

AÍLTON SANTOS
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Meu pai, meu ídolo
Hoje aos 22 anos, Israel teve seu
primeiro contato com as competições
disputando campeonatos de kart na
infância. Teve seu primeiro contato
com os carros de corrida aos 17, dois
anos antes da primeira participação
na Cascavel de Ouro. “Tive a
experiência de participar de uma
Cascavel de Ouro em 2014, dividindo
o carro com o Edson Massaro,
naquele ano a corrida foi num
sábado, mas acabamos tendo
problemas e abandonamos”,
lembra o piloto.
O filho do maior vencedor da
Cascavel de Ouro não esconde a
grande expectativa que vive para a
histórica edição que marca os 50
anos da corrida – que vai premiar
os pilotos vencedores com R$ 100
mil. “Estou ansioso, até por correr
com o meu pai, que é um grande
ídolo meu. Vou ter um compromisso
a mais por ele ser o maior campeão
da prova e por correr pela Paraguay
Racing, que é a atual campeã e é
também a equipe em que eu
trabalho”, lembra.

Maior campeão da história da
Cascavel de Ouro, com vitórias em
seis das 14 vezes em que dispu-
tou a prova, Edgar Favarin está de
volta ao grid. O experiente piloto
cascavelense, atualmente residin-
do no litoral catarinense, vai dis-
putar a edição cinquentenária da
prova, no dia 5 de novembro no
Autódromo Internacional Zilmar
Beux, realizando um sonho de vá-
rios anos: terá o filho Israel Fava-
rin como parceiro na pilotagem do
VW Gol da Paraguay Racing.

“Para mim é um prazer especial
poder disputar mais uma Cascavel
de Ouro, ainda mais ao lado do Is-
rael e da Stumpf Preparações”, cita
o recordista de vitórias, citando a
equipe que dá suporte técnico à Pa-

raguay Racing. “Nós estamos ba-
talhando para tentar ganhar com
uma das melhores equipes de pre-
paradores que vão participar da
corrida. E claro, teremos de contar
também com a sorte para a nossa
estratégia dar certo”, ele acrescenta.

Edgar Favarin disputou 14 das
30 edições já realizadas da Cascavel
de Ouro. “Antigamente havia o han-
dicap, com carros de categorias di-
ferentes cumprindo percursos dife-
rentes, era feito um cálculo e muitas
vezes o carro vencedor acabava
completando menos voltas que ou-
tros carros. Era um formato interes-
sante”, recorda o piloto, que em 2016
atuou como estrategista da Paraguay
Racing, que venceu com a dupla
Odair dos Santos/Thiago Klein.

Sonho realizado

 CLEOCINEI ZONTA/GRELAK COMUNICAÇÃO
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O aplicativo do Estacionamento
Regulamentado (EstaR), em fase de
testes em Cascavel há pouco mais
de um mês, ainda gera dúvidas e o
sistema é aprovado parcialmente
pelos motoristas.

Jocenir Luiz Machado, embora
tenha aderido à nova forma de re-
gularização no Centro da cidade, é
contra a cobrança e sente no bolso
o impacto do serviço.

“Presto serviços nessa região
e em menos de duas semanas já
gastei R$ 100. Gostaria que hou-
vesse algum desconto para quem
tem trabalho nessas áreas de es-
tacionamento”, comenta o mes-
tre de obras.

Há também quem prefira pagar
estacionamento à moda antiga, com
os cartões do EstaR. “Esse aplicati-
vo traz muitas dúvidas, principal-
mente para o público mais velho e
do interior que vêm à nossa cidade”,
opina Lauro Luiz Nascimento.

O aplicativo Tecnopark Mobile
permite que os condutores desti-
nem a quantidade de créditos de-
sejada à placa do veículo.

Enquanto houver saldo, eles
podem usar vagas numeradas pelo
Centro e se livrar de multas.

Mesmo com suporte dessa tec-
nologia, os parquímetros ainda es-
tão em uso, embora em algumas
situações apresentem problemas.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Fábio Donegá

FUNCIONÁRIOS orientam sobre aplicativo e
consultam se motoristas têm saldo

Aprovação
parcial de
aplicativo

Aprovação
parcial de
aplicativo

PARQUÍMETROS ainda estão em uso
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Jogos
Abertos

A cidade de União da Vitória re-
cebe cerca de 3 mil atletas de 116
municípios do Estado de hoje até a
próxima quinta-feira (21), para as dis-
putas da Fase Final B da 60ª edição
dos Japs (Jogos Abertos do Paraná).
O dia hoje será reservado apenas
para a cerimônia de abertura da
competição, marcada para as 20h
no Ginásio do Centro Universitário
de União da Vitória (Uniuv).

Cascavel terá a maior delega-

ção do Oeste na competição, com
aproximadamente 60 pessoas.
Eles par tem nesta sexta-feira
para a cidade localizada a no Sul
do Estado, a cerca de 450 quilô-
metros da Capital do Oeste. O alo-
jamento das cinco equipes casca-
velenses será na Escola Munici-
pal Clementina Lona Costa.

Delas, apenas o basquete mas-
culino, do técnico Pedro de Almei-
da, chega como campeão regional.

 SEET

 EQUIPE masculina de
basquete chega à Fase Final
como campeã regional

Já o basquete feminino não dis-
putou a regional por ter sido a
única equipe inscrita, enquanto o
kickboxing (masculino e feminino)
e o handebol feminino entram na
competição apenas na fase final.
Todos buscam o título estadual,
mas apenas para os competido-
res da bola laranja o pódio signifi-
cará também uma vaga na Fase
Final A, que será de 17 a 26 de
novembro em Apucarana.

Jogos
Abertos
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A reportagem do Hoje News conversou com o vereador
Serginho Ribeiro, atualmente o representante da causa ani-
mal no Legislativo.  O vereador, que já inclusive usou a tribu-
na várias vezes para falar da importância do assunto, disse
que a proposta está em andamento para alteração de uma
Lei já existente, de 2007, que nunca foi cumprida. “Temos
que encontrar uma maneira também de reinserir essas pes-
soas que usam carroça no mercado de trabalho. Conversei
com o presidente da Casa [Gugu Bueno] e com o prefeito
Paranhos, e há possibilidade de uma parceria com a Itaipu
Binacional para a disponibilização de uma carroça elétrica
para essas pessoas”, afirma.

“A gente sabe que não acontece nada sem que alguém
denuncie uma situação de exploração. As pessoas vão
usando esse animal para o trabalho e deixam em situação
de exaustão. Queremos avançar”, ressalta.

Já existe uma lei que disciplina a circulação de veículos de tração
animal em Cascavel. A legislação é de 2007 e proíbe a condução de
carroças por menores de 16 anos e por pessoas sem a prévia habi-
litação.  Segundo a Lei, é função do executivo regulamentar esse
processo de habilitação e vistoriar tanto a carroça quanto o animal.
Além disso, segundo a Lei, é necessária autorização de circulação e
até placa. A lei estabelece, inclusive, que o peso máximo do que é
transportado não pode ser superior a duas vezes o peso do animal.
No início, quando a proposta foi aprovada, uma ação foi feita na cida-
de para colocação de placas em alguns veículos. Depois disso, o
assunto foi esquecido e sequer fiscalizado. A legislação daquele ano,
além do peso da carga, não prevê a proteção animal.

Sobre a atual gestão
Em nota, a Prefeitura de Cascavel disse
que apoia iniciativa nesse sentido. E

que inclusive está em análise na
Secretaria de Assuntos Jurídicos um

decreto que propõe a regulamentação
da coleta de resíduos, proibindo a

coleta individual do lixo em sacos de
ráfia, atividade que é exclusiva das

cooperativas de catadores. O decreto
deve incluir na redação a proibição do
uso de tração animal para esse tipo de
atividade. A fiscalização da atividade
seria da Secretaria de Meio Ambiente.

 animais puxando carroça
Proposta em andamento

O que diz a lei

ANIMAIS costumam carregar
muito peso e chegam à exaustão
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Escolares da
Juventude 14 a 17 anos

Já na etapa para alunos-
atletas de 14 a 17 anos de
idade, que será de 16 e 25
de novembro, em Brasília,
Cascavel terá representantes
em quatro modalidades:
judô, com André Nicola
Kenzo Donomai (C. E. Marilis
Faria Pirotelli); natação, com
a atleta Letícia Herrera da
Silva (Santa Maria) e o
técnico Rui Cezar Comin;
tênis de mesa, com Bárbara
Vitória Marroque (Santa
Maria); handebol feminino,
com a equipe do
Colégio Santa Maria.

As disputas da etapa para jo-
vens de 12 a 14 anos de idade dos
Jogos Escolares da Juventude está
sendo realizada desde terça em
Curitiba, onde até a próxima quin-
ta-feira (21) mais de 4 mil atletas de
cerca de 1.400 escolas públicas e
privadas de todo o Brasil passarão
por Curitiba para as disputas da
maior competição escolar do País.

O Paraná defende o título com 163
atletas - a maior equipe entre todos
os estados - em 13 modalidades es-
portivas: atletismo, badminton, ciclis-
mo, ginástica rítmica, judô, luta olímpi-

ca, natação, tênis de mesa, xadrez,
basquete, futsal, handebol e vôlei.

Sede da Regional 8 da Secreta-
ria do Esporte e do Turismo do Es-
tado, Cascavel terá quatro repre-
sentantes na delegação paranaen-
se, sendo dois cascavelenses: a ju-
doca Emily Kauani dos Santos (C.E.
Marilis Pirotelli) e a ginasta Kauanny
Zanettin (Sagrada Família).

Já Carlos Eduardo Barreto (C.E.
Castro Alves/Capitão L. Marques) e
Rafael Fernandes de Souza (C.E.
Duque de Caxias/Corbélia) compe-
tem no atletismo.

SEET/REGIONAL 8

4 mil atletas de
cerca de 1.400

escolas públicas
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Enquanto Maringá caminha a
passos largos quando o assunto é
proteção animal, Cascavel agora
que dá os primeiros suspiros com
relação ao assunto.  Na cidade do
Noroeste do Estado, a Prefeitura já
credencia clínicas e hospitais vete-
rinários interessados em prestar
serviços para castração de animais
domésticos, fêmeas e machos de
cães e gatos. As empresas têm até
dia 25 de setembro para protoco-
lar os documentos estabelecidos
em edital e a prefeitura vai pagar
ao credenciado R$ 130 por animal.

Serão três mil cirurgias por ano.
Só no primeiro semestre de 2017 fo-
ram 1.660 procedimentos.  Em 2016,
foram 258 castrações o ano todo.
Cascavel agora que começa a respi-
rar o assunto. Um anteprojeto de Lei
foi encaminhado à Câmara neste ano
e regulamenta as políticas públicas
de controle populacional de animais.
Um crédito de R$ 450 mil foi libera-
do para começar os trabalhos. A Lei
existe desde 2014, mas nunca foi
cumprida por falta de interesse do
Executivo na antiga gestão. Agora, a
legislação foi melhorada e espera-se
que vire realidade.

Em Maringá, também avança a legislação que proíbe o uso de animais em tração, ou seja, para
puxar carroças. Em terceira votação ontem, o projeto para proibição de uso de animais foi
aprovado na Câmara. E o assunto gerou discussão perante as protetoras cascavelenses, que
cobram do Legislativo e do Município uma postura a respeito, já que muitos carroceiros levam os
animais à exaustão, exploração para o trabalho. A necessidade de uma legislação assim ganhou
ainda mais apelo quando, no mês passado, um cavalo morreu agonizando em Cascavel. O animal
foi abandonado pela dona, e acabou se debilitando. Há indícios de que ele era utilizado para
trabalho com carroça.

“Os cavalos ajudam o homem no trabalho, mas tem todo um respeito e cuidado envolvido.
No campo, um cavalo trabalha um dia e dois dias fica no celeiro, recebendo cuidados. O que
esses animais passam puxando carroças nas ruas é no mínimo imoral”, afirma Isamara Oliveira, que é
advogada, confeiteira e atua na proteção animal.

ONG
Em Cascavel, a única ONG que atua

no recolhimento de grandes
animais é a Jorge Cavalaria. Com
recursos próprios, a instituição

inclusive denuncia casos de
exploração e, com o apoio da

Vigilância Sanitária, faz o
recolhimento desses animais.

Porém, acumula dívidas e encontra
dificuldades, já que há poucas

clínicas veterinárias em Cascavel
que atendem efetivamente a

animais desse porte.

Legislação contra

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos/Arquivo

Tração animal

Com legislação
AVANÇADA em
Maringá, protetoras
pedem providências
em Cascavel
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 15 de setembro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

Mário Cézar Daumann
Roseli do Carmo Avila

Luciano de Sousa Alves
Eliana Domingos

Daniel Piga Vagetti
Bruna Teixeira de Souza

Gulherme Henrique Braga de Souza
Leticia Cristina Eleuterio

Eduardo Manoel Branco
Franciely Peratelli Vitor

Antonio Rubilar Vieira Arrosi
Jessica Silva Possera

Ricardo Parzianello
Nayara de Souza Radaelli

Campolim Rocha
Telma Francisco da Silva

Valdecir Nazario
Vanilde Martinello

Edson Jacob da Cruz
Valdirene Terezinha Bueno

Paulo Rogério Castilho
Janete Kinzler

Sidinei de Moraes
Vanessa Marcelino de Souza

Delegação definida
A equipe TM Balanças se sa-

grou campeã do torneio de fute-
bol suíço na etapa local do Sesc
Cascavel dos Jogos Comerciários
do Paraná. Com isso, todos os re-
presentantes da cidade estão
definidos para a fase regional, que
será realizada em Cascavel nos
dias 7 e 8 de outubro com a pre-
sença dos campeões de Umuara-
ma, Campo Mourão, Paranavaí,
Francisco Beltrão e Maringá, to-
dos em busca de vagas para a
fase final, no litoral paranaense,
com todas as despesas pagas.

Na final do futebol suíço, a equi-
pe da TM Balanças venceu o time
da Upper Treinamento Funcional.
Já o time da JM Estacionamentos
ficou em terceiro lugar. O campeão
do futebol suíço se junta agora aos
vencedores do futsal (masculino e
feminino), basquete masculino,
truco misto, vôlei de quadra femi-
nino, vôlei de praia (masculino e
feminino), tênis de mesa (mascu-
lino e feminino) e xadrez (mascu-
lino e feminino) para formarem a
delegação cascavelense na 2ª
fase (regional) dos Jogos Comer-
ciários do Paraná.

FOTOS: SESC CASCAVEL

TM Balanças Upper
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Centro de atletismo
Os vereadores pediram informação, via requerimento, sobre as
obras do Centro Nacional de Atletismo de Cascavel. O local era
para estar pronto ainda para as Olimpíadas de 2016, mas até

agora não foi concluído. O Legislativo quer saber da Secretaria
de Esportes se houve a abertura de algum processo

administrativo para apurar possíveis irregularidades na obra.

Modernidade
O centro tem quase oito
mil metros quadrados de
área construída e ocupa
um terreno de mais de 86
mil metros quadrados. A
estrutura é para ser uma
das mais modernas do
País, isso se algum dia
ficar pronta. O Centro está
sendo construído
perto da FAG.

Sem protesto
O protesto dos zeladores
dos Cmeis (Centros
Municipais de Educação
Infantil) que estava
marcado para ontem, às
8h, em frente à Prefeitura,
não ocorreu. Isso porque o

dinheiro caiu na conta de
todo mundo até o horário
marcado para a
manifestação, e os
funcionários foram trabalhar
normalmente.

O caso
O salário de setembro,
referente a agosto, atrasou
para os trabalhadores. São
servidores que atuam pela
empresa terceirizada R.R.
Serviços Terceirizados de
Curitiba. O dinheiro havia
sido repassado pela
Prefeitura, mas a empresa
alegou o atraso do salário
ao feriado do dia 7 deste
mês, que é nacional, e ao
dia seguinte, que foi
feriado em Curitiba.

FALTOU DIVULGAÇÃO?

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

A participação foi nota zero na audiência pública para
discutir o PPA (Plano Plurianual) do Município. A
reunião, marcada para terça-feira, não teve participação
popular, nem de entidade, “male mal” dos vereadores.
Apesar da divulgação por parte da Comissão de Finanças
e Orçamento, talvez tenha faltado uma campanha em
massa para chamar as pessoas, dado o desinteresse da
população quando o assunto é política.

 E falando em PPA, hoje é o último prazo para que os
vereadores protocolem emendas para o plano, que define o
futuro do Município pelos próximos quatro anos.

 O problema é que não cabe muita coisa, já que o
orçamento de mais de R$ 5 bilhões para o período está
mais que comprometido.

 Os vereadores precisarão de cautelar na hora de sugerir
e também de aprovar novas emendas. Reportagem: Tatiane Bertolino

Postos sem
equipamentos

O problema dos pos-
tos de saúde de Cascavel
vai além da estrutura, ou
melhor, a falta dela, na
maioria dos casos. Em al-
gumas unidades, não há
equipamentos para fazer
exames básicos, como o
de sangue, por exemplo.

Uma paciente, que pre-
feriu não ser identificada,
relatou que foi à Unidade
Básica de Saúde (UBS) do
Bairro Parque Verde coletar
sangue para um exame e,
apesar de o atendimento
ser de excelente qualidade,
tudo foi feito no improviso.
“Primeiro que demorou 15
dias para agendar exame.
Segundo, não há estrutura
para coleta. A etiqueta que
vai colada no recipiente
com o sangue é feita à
mão. Além disso, o cura-
tivo é feito com um algo-
dão e um esparadrapo,
porque não há material
específico”, conta.

Ela afirma ainda que as
funcionárias comentaram
que o problema se esten-

de também a outros pos-
tos de saúde, que ainda
não estão adaptados para
receber o serviço.

A reportagem do Hoje
News entrou em contato
com a Secretaria de Saú-
de que, em nota, afirmou
que não há registro de fal-
ta de materiais para exa-
mes ambulatoriais. Quan-
to ao material do curativo
pós-coleta, o item não é
padronizado para compra
no município. É recomen-
dado o uso de algodão e
fita e não há contraindica-
ção quanto a isso.

Porém, de acordo com
a Secretaria de Saúde, há
um processo em andamen-
to para aquisição de novos
materiais e equipamentos
para garantir um melhor
atendimento à população.

Os agendamentos de
coletas de exames são rea-
lizados nas unidades de
Saúde de acordo com a de-
manda e são disponibiliza-
dos dois períodos de cole-
ta de exame na semana.

 Procedimentos
Esses procedimentos são feitos nas unidades básicas, no Laboratório Biovel

– que é credenciado no SUS e também no Laboratório Municipal. Na
cidade são, em média, nove mil exames por mês feitos pelo SUS.
No laboratório Municipal, são 148 tipos de exames ofertados.

Recentemente ampliou-se a capacidade de atendimento do Laboratório,
sendo ofertada  análise de exames laboratoriais para todos os serviços

componentes da rede de atenção à saúde do Município de Cascavel, bem
como a disponibilização de exames de Tuberculose, HIV e Hanseníase

para os 25 municípios pertencentes a 10ª Regional de Saúde.
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Biogás ou biometano é gás metano produzido em
biodigestores, via digestão anaeróbica. Os benefíci-
os ambientais da digestão anaeróbica de dejetos ani-
mais, são altamente desejáveis, porque livrar o meio
ambiente destes resíduos e de seus odores, é muito
saudável para o homem e para a natureza.

Além disso, biodigestores nas propriedades ru-
rais que possuem grandes volumes de resíduos
orgânicos são também muito lucrativos pois biogás
é fonte energética muito interessante aos produto-
res rurais.

O biogás pode perfeitamente substituir o gás
de cozinha (GLP) para alimentar o seu fogão, pode
ser usado como fonte de energia elétrica ainda
ser o combustível para movimentar suas máqui-
nas e seus motores.

Biodigestores funcionam como pequenas usinas
de produção de energia e são amplamente utiliza-
dos em países evoluídos. Aqui no Brasil, ainda é uma
técnica pouco reconhecida. Entretanto, produtores
rurais que querem agregar valores, e querem me-
lhorar o ambiente de suas propriedades, deveriam
optar por esta tecnologia.

A Secretaria de Agricultura de seu município ou
os escritórios locais da Emater possuem informa-
ções aos ruralistas interessados.

BIOGÁS

 Jornada de Letras
Encerram-se hoje as
inscrições com submissão de
resumos para comunicações
orais na I Jornada e XVII
Semana Acadêmica de
Letras da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná
(Unioeste). Neste ano de
2017.  O evento terá como
temática “Memórias dos 45
anos do curso de Letras”, a
qual” permitirá reavivar e
socializar memórias da
graduação. O evento
ocorrerá nas manhãs dos
dias 25, 26, 27 e 29
de setembro.
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“O Palocci é tão
esperto que ele é
capaz de simular

uma mentira
mais verdadeira
que a verdade”.

João Antonio Pagliosa
Engenheiro Agrônomo

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

A estudante,
Vanessa de
Almeida, do IFPR
em Cascavel,
selecionada para
representar a
Cidade  no
programa
Parlamento
Jovem Brasileiro.

A falta de
conscientização de
parte das pessoas
que insistem em
jogar bitucas de
cigarros em
vegetação seca,
provocando
incêndios.

Céu claro

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

33
Sexta

Curitiba

19 30
Sábado

29
Sexta
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Sábado
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Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

15

MINGUANTE
13/09 - 03h24

CRESCENTE
27/09 - 23h53

NOVA
20/09 - 02h29

CHEIA
05/10 - 15h40

19

Céu claro

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

 Foragidos
Números do Banco
Nacional de Mandados de
Prisão (BNMP), vinculado ao
Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), apontavam na
tarde de ontem que
Cascavel possui 721
mandados de prisão para
serem cumpridos. São
pessoas consideradas
foragidas da Justiça. Se
todas as prisões fossem
cumpridas, seria
necessário construir um
novo presídio na cidade.
O BNMP é atualizado
diariamente.

Ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva,

em depoimento a
Sergio Moro.

DIVULGAÇÃO
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Megasena
Concurso: 1967

13 30 32 39 46 54

Dupla sena
Concurso: 1693

01 03 05 07 33 501º sorteio

30 31 34 38 43 502º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1559

03 04 05 06 07 09 10 11
14 16 18 19 20 23 25

Quina
Concurso: 4481

11 21 30 32 67

Timemania
Concurso: 1082

19 28 34 35 49 54 80
TIME DO VITÓRIA-BA

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: 5214

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

350.000
18.000
15.000
12.000
10.888

SÁBADO
19h Botafogo x Santos
21h Ponte Preta x Atlético-GO

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

Pos. Time PG J V E D GP GC 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 Bahia 27 23 7 6 10 30 31 -1
16º Coritiba 27 23 7 6 10 22 28 -6
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 19 23 5 4 14 19 37 -18

SÉRIE A

24ª RODADA

Ranking da Fifa
As vitórias no início do mês so-

bre República Tcheca e Noruega
pelas Eliminatórias Europeias para
a Copa do Mundo de 2018 fizeram
com que a Alemanha ultrapasse o
Brasil e assumisse a liderança do

Ranking da Fifa, segundo a lista di-
vulgada ontem pela entidade máxi-
ma do futebol. Com a vaga garanti-
da para o Mundial, a seleção brasi-
leira, que vem de uma vitória sobre
o Equador e empate com a Colôm-

bia, pelas Eliminatórias Sul-Ameri-
canas, está na segunda colocação,
seguida por Portugal. Já a Argenti-
na, atualmente ocupando o quinto
lugar nas Eliminatórias, e que hoje
disputaria a repescagem contra a
Nova Zelândia, representante da
Oceania, caiu uma posição, fican-
do em quarto.

CABEÇA DE CHAVE
No mesmo dia em que divulgou o ranking de seleções atualizado de setembro,
ontem, a Fifa comunicou que manteve o sistema adotado nos dois últimos
Mundiais, com o ranking do mês de outubro para definir o primeiro pote do
sorteio dos grupos da Copa do Mundo Rússia 2018. A honra, além do país
anfitrião, cabe aos sete melhores colocados na classificação mundial da
entidade, que leva em consideração jogos dos últimos quatro anos. Já
classificada ao Mundial e em segundo no ranking da Fifa, a seleção brasileira
só depende de si para recuperar a primeira posição - basta vencer Bolívia e
Chile nos jogos que restam -, mas o mais relevante é saber que nenhuma
combinação de resultados deixa o Brasil abaixo da terceira colocação. Caso
perca as duas partidas do próximo mês, aparecerá no ranking de outubro com
1453 pontos, marca que, além dos alemães, apenas a Argentina poderia
superar, vencendo o Peru e pelo menos empatando com o Equador.

CBF
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Atendimento Nota 10
A Uniacic abre inscrições para o
Workshop Atendimento Nota 10,
agendado para os dias 20 e 21 de
setembro, das 19h às 23h, na Acic.
Os conteúdos serão repassados pelo
consultor e empresário Gerson
Grassia. Ele falará, entre outras
coisas, sobre os cinco
conhecimentos fundamentais, como
ter alta competitividade no
atendimento, apresentação pessoal
e postura profissional, pré-vendas e
pós-vendas. Para empresas
associadas à Acic, a participação é
gratuita – limitado a dois inscritos
por empresa. Aos outros
interessados, o valor é de R$ 100.
Mais informações pelos telefones
3321-1415 e 3321-1436.

Ozires Silva faz palestra dia 25 em Cascavel
Uma das maiores autoridades em aviação e na
construção de aeronaves do Brasil, o engenheiro Ozires
Silva, estará em Cascavel no dia 25 de setembro. Ele
virá à cidade a convite do Conselho de Desenvolvimento
Econômico Sustentável e fará palestra em evento que terá
início às 19h, no Teatro Municipal. O 2º Fórum do
Conselho é destinado a representantes das 65 entidades
organizadas que compõem uma estrutura criada para
refletir sobre o futuro do município.
Ozires vai falar sobre sua trajetória e relação com a
Embraer, empresa que comemora 50 anos e que inseriu o
Brasil no mapa mundial da fabricação de aviões. “Imaginem
como foi difícil criar do zero uma empresa com essa
proposta em um país onde nem bicicletas produzíamos”, diz
o engenheiro em um dos vídeos que promovem a aviação
comercial brasileira. Com estudo, planejamento, trabalho e

busca da excelência, uma pequena equipe deu vida às bases iniciais de uma empresa que hoje
orgulha o Brasil e o seu povo.
No fórum do dia 25, os participantes vão abordar também sobre o Aeroporto Regional, uma
estrutura indispensável para o futuro devido à sua forte conexão com o desenvolvimento
econômico e social. São anseios do Conselho também pensar formas para melhorar e ampliar a
distribuição de renda, a geração de oportunidades e a integração de todos, dos mais diferentes
estratos sociais, na construção de um município melhor, mais progressista e mais organizado, diz
o presidente Edson José de Vasconcelos.

ASSESSORIA

Ozires Silva vai estar em Cascavel no
dia 25 de setembro

Piangers no Conexão
O escritor e jornalista Marcos Piangers vai comandar
a terceira das palestras do Conexão Acic. Ele falará
sobre Criatividade dentro e fora da caixa em palestra
na noite de segunda-feira, 18 de setembro. Será a partir
das 19h, no Anfiteatro Emir Sfair, no Centro de
Convenções e Eventos de Cascavel. A Uniacic
informa que ainda há uns poucos convites à venda –
R$ 62,50 por pessoa. Outras informações pelos
telefones 3321-1415 e 3321-1436.

Campanha de Natal
O Departamento Comercial da Acic começou a
vender kits da maior campanha de fim de ano do
município, que chega à sua quarta edição. Neste
ano, a Acic firmou 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).

Finanças comportamentais
O professor e doutorando em Administração pela PUC, Cláudio Metzner, vai comandar o treinamento
Finanças comportamentais, no dia 16 de setembro, das 8h às 18h, na Acic. O valor da inscrição é de

R$ 150 a associados e a estudantes e de R$ 200 aos outros interessados em participar. Inscrições
podem ser feitas pelos e-mails uniacic02@acicvel.com.br e uniacic03@acicvel.com.br.

DIVULGAÇÃO
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e
V do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

 Cascavel, 15 de setembro de 2017

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

1. JOEL MARTINS BATISTA E FERNANDA SOARES DE ARAUJO
2. RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA E VERONICA DA SILVA MODOLO
3. LAURECI LIMA DOS SANTOS E LUCINEIA DA SILVA
4. JOARES DA SILVA E ADRIANA CLAUDIA MACEDO
5. SIDNEI SOARES E GISELE PARVAS DIAS
6. PETER PREUSSLER E GICELI APARECIDA MACHADO
7. CLAUDINEI ANTONIO E SABRINA CUSTODIO DA SILVA
8. CESAR PAULO JACOB SANTIAGO DA ROSA E AMIKAELY REIS NORONHA
9. MARCOS LUCKNER E TASSIANA PAULA KARVATTE
10. WELLINGTON ANTONELLO E TAISE AMARAL FERRARI
11. KHALID OUALI E KAROLINE HEDY SCHMIDT GARCIA
12. EDSON BONOTTO SOARES E ADRIA APARECIDA SOARES GARCIA
13. IVANOR DOS SANTOS MARTINS E KELLY PINHEIRO DOS SANTOS
14. CESAR LUIZ COSER E CAMILA CAMPAGNOLO
15. JONATAS ALBERTO MALETZ E JULIANE DA SILVA RODRIGUES
16. RENAN DE SOUZA MEDEIROS E LEEARA RAQUEL TEIXEIRA
17. LUIZ FELIPE DELLA SANTA E LUANA ALEXANDRE
18. JULIANO CAMARGO SILVERIO E CLEUZA DE MELO
19. MARCOS HENRIQUE NUNES DE CARVALHO E ANDREIA MARIA FERREIRA
20. GABRIEL DA COSTA VALLE E ANA PAULA DOS SANTOS
21. VANCLEI APARECIDO FEDERIZZI E GABRIELA HENDGES
22. JEAN CARLOS CAROLINO E KEILA CRISTINA PASSOS

Legislativo e
Executivo juntos

No município tocantinense, o pre-
sidente citou o abuso de autoridade
ao dizer que a única autoridade exis-
tente é a Constituição. “Somos auto-
ridades constituídas, a única autorida-
de existente no sistema é a Lei, é a
Constituição. Quando falam em abu-
so de autoridade, falo o seguinte, não
é abuso de autoridade contra o pre-
sidente, governador, deputado.
Quando alguém ultrapassa os limites
da lei, ai que é a violação da autorida-
de. Que é uma coisa que temos que
evitar no Brasil”, disse.

Durante cerimônia, ontem, em Xambioá
(TO), para assinatura de ordem de serviço
para a construção de uma ponte, o presi-
dente Michel Temer disse que ao assumir a
condução do Brasil verificou a necessidade
de construir várias pontes no país.  Segundo
ele, as pontes já estabelecidas por seu go-
verno tiveram o mérito de “promover uma
pacificação entre os brasileiros”.

Temer disse que a primeira ponte que pre-
cisava ser estabelecida era com relação ao
Congresso Nacional, uma vez que Executivo
e Legislativo devem governar juntos.”E con-
seguimos com o apoio do Congresso Nacio-
nal vencer uma recessão extraordinária,  con-
seguimos chegar hoje com esta ponte esta-
belecida de um lado com o Congresso Nacio-
nal, do outro lado com a sociedade”, disse ao
discursar em Xambioá.

Cerimônia de assinatura da Ordem de
Serviço de construção da ponte rodoviária
sobre o Rio ARAGUAIA
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C onstituição
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Meu pai, meu ídolo
Hoje aos 22 anos, Israel teve seu
primeiro contato com as competições
disputando campeonatos de kart na
infância. Teve seu primeiro contato
com os carros de corrida aos 17, dois
anos antes da primeira participação
na Cascavel de Ouro. “Tive a
experiência de participar de uma
Cascavel de Ouro em 2014, dividindo
o carro com o Edson Massaro,
naquele ano a corrida foi num
sábado, mas acabamos tendo
problemas e abandonamos”,
lembra o piloto.
O filho do maior vencedor da
Cascavel de Ouro não esconde a
grande expectativa que vive para a
histórica edição que marca os 50
anos da corrida – que vai premiar
os pilotos vencedores com R$ 100
mil. “Estou ansioso, até por correr
com o meu pai, que é um grande
ídolo meu. Vou ter um compromisso
a mais por ele ser o maior campeão
da prova e por correr pela Paraguay
Racing, que é a atual campeã e é
também a equipe em que eu
trabalho”, lembra.

Maior campeão da história da
Cascavel de Ouro, com vitórias em
seis das 14 vezes em que dispu-
tou a prova, Edgar Favarin está de
volta ao grid. O experiente piloto
cascavelense, atualmente residin-
do no litoral catarinense, vai dis-
putar a edição cinquentenária da
prova, no dia 5 de novembro no
Autódromo Internacional Zilmar
Beux, realizando um sonho de vá-
rios anos: terá o filho Israel Fava-
rin como parceiro na pilotagem do
VW Gol da Paraguay Racing.

“Para mim é um prazer especial
poder disputar mais uma Cascavel
de Ouro, ainda mais ao lado do Is-
rael e da Stumpf Preparações”, cita
o recordista de vitórias, citando a
equipe que dá suporte técnico à Pa-

raguay Racing. “Nós estamos ba-
talhando para tentar ganhar com
uma das melhores equipes de pre-
paradores que vão participar da
corrida. E claro, teremos de contar
também com a sorte para a nossa
estratégia dar certo”, ele acrescenta.

Edgar Favarin disputou 14 das
30 edições já realizadas da Cascavel
de Ouro. “Antigamente havia o han-
dicap, com carros de categorias di-
ferentes cumprindo percursos dife-
rentes, era feito um cálculo e muitas
vezes o carro vencedor acabava
completando menos voltas que ou-
tros carros. Era um formato interes-
sante”, recorda o piloto, que em 2016
atuou como estrategista da Paraguay
Racing, que venceu com a dupla
Odair dos Santos/Thiago Klein.

Sonho realizado

 CLEOCINEI ZONTA/GRELAK COMUNICAÇÃO
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O aplicativo do Estacionamento
Regulamentado (EstaR), em fase de
testes em Cascavel há pouco mais
de um mês, ainda gera dúvidas e o
sistema é aprovado parcialmente
pelos motoristas.

Jocenir Luiz Machado, embora
tenha aderido à nova forma de re-
gularização no Centro da cidade, é
contra a cobrança e sente no bolso
o impacto do serviço.

“Presto serviços nessa região
e em menos de duas semanas já
gastei R$ 100. Gostaria que hou-
vesse algum desconto para quem
tem trabalho nessas áreas de es-
tacionamento”, comenta o mes-
tre de obras.

Há também quem prefira pagar
estacionamento à moda antiga, com
os cartões do EstaR. “Esse aplicati-
vo traz muitas dúvidas, principal-
mente para o público mais velho e
do interior que vêm à nossa cidade”,
opina Lauro Luiz Nascimento.

O aplicativo Tecnopark Mobile
permite que os condutores desti-
nem a quantidade de créditos de-
sejada à placa do veículo.

Enquanto houver saldo, eles
podem usar vagas numeradas pelo
Centro e se livrar de multas.

Mesmo com suporte dessa tec-
nologia, os parquímetros ainda es-
tão em uso, embora em algumas
situações apresentem problemas.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Fábio Donegá

FUNCIONÁRIOS orientam sobre aplicativo e
consultam se motoristas têm saldo

Aprovação
parcial de
aplicativo

Aprovação
parcial de
aplicativo

PARQUÍMETROS ainda estão em uso
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Giro da
Violência

Trinta e um motoristas foram fla-
grados ontem pela PRF (Polícia Ro-
doviária Federal) dirigindo sem o
cinto de segurança ou fazendo uso
do aparelho celular. A fiscalização,
que durou cerca de três horas, acon-
teceu na BR-277, em Cascavel, com
o uso do sistema de videomonito-
ramento existente na rodovia.

De acordo com a PRF, nos oito
primeiros meses deste ano foram
registrados na área da Delegacia
de Cascavel 858 acidentes, com
585 feridos e 87 mortos. Desse
total, 35% tiveram como causa a
falta de atenção, o que inclui o uso
do celular. Nesse mesmo período,
135 motoristas já foram flagrados
pelas equipes utilizando, manuse-
ando ou mesmo segurando o apa-
relho nas estradas pertencentes
à Delegacia. A multa para quem é
flagrado falando ao celular é mé-
dia, com quatro pontos na CNH
(Carteira Nacional de Habilitação)
e o condutor precisa desembolsar
R$ 130,16. Já quem está manu-
seando ou segurando o celular (uti-
lizando redes sociais, por exem-
plo), a multa se torna gravíssima,
com sete pontos na CNH e o valor
passa a ser de R$ 293,47. O mo-
tivo dessa diferença na pontuação

Arrombamento em escola
Mais uma escola foi alvo de
arrombadores na madrugada de ontem,
em Cascavel. O alvo dos criminosos desta
vez foi a instituição de ensino do
Reassentamento São Francisco, próximo a
BR-369. Do local os bandidos levaram
toda a fiação de cobre para ligar os
equipamentos, além de vários objetos de
cozinha como eletrodomésticos e nem
mesmo a merenda das crianças eles
perdoaram. Os meliantes entraram pelos
fundos da cozinha, quebrando uma
janela. Prejuízo estimado é de R$ 70 mil,
já que há alguns dias a escola já foi
arrombada.

Arrombamento em empresa
Uma loja de utilidades domésticas foi
alvo de arrombadores também na
madrugada de ontem no Bairro
Universitário, em Cascavel. O proprietário
percebeu o furto quando chegou ao
trabalho, pela manhã. Os bandidos
quebraram um dos vidros da porta do
estabelecimento comercial e levaram
alguns produtos da loja. A Polícia Militar
foi até o local e registrou a ocorrência.

Adolescentes com maconha
Três adolescentes foram detidos ontem
na Rua Castro Alves, na região central de
Cascavel. Os menores, dois de 17 anos e
outro de 15, foram flagrados com
porções de maconha. Eles foram
encaminhados para a 15ª SDP (Subdivisão
Policial).

Preso pela PRF
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) de
Cascavel prendeu ontem, na sede da
delegacia, um homem de 35 anos. Ele foi
até o local para retirar um documento e,
ao consultarem o sistema, as equipes
verificaram que contra ele havia um
mandado de prisão em aberto pelo crime
de descaminho. O homem foi levado para
a carceragem da 15ª SDP;  PRF CASCAVEL

Flagrados no
videomonitoramento

Além dos flagrantes de uso de celular, as equipes identificaram diver-
sos motoristas trafegando na rodovia sem usar o cinto de segurança. Este
ano a PRF de Cascavel já flagrou 576 motoristas e outros 1.381 passagei-
ros sem o cinto de segurança. Já os flagrantes de crianças que estavam
sem o sistema de retenção adequado (cadeirinhas) renderam outras 313
infrações na área de abrangência da Delegacia. Cabe ressaltar que o cinto
é o principal item de segurança para reduzir os ferimentos graves.

A falta de uso do cinto de segurança caracteriza uma multa no valor
de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH. No caso de crianças, o não uso da
cadeirinha gera uma multa no valor de R$ 293,47 e sete pontos na CNH
do condutor do veículo.

Câmeras instaladas na rodovia mostram
imprudência dos MOTORISTAS

Uso do celular, seja para ligações ou mensagens,
reduzem a atenção dos CONDUTORES

FOTOS: PRF CASCAVEL

e na valoração das infrações é que
pesquisas apontam que falar ao
celular aumentam o risco de aci-
dentes em quatro vezes e usar
para digitar uma mensagem, por
exemplo, esse risco aumenta para
mais de 20 vezes.

 Cinto de segurança
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 Cobrança para motos
Caso o aplicativo em testes seja
escolhido para controle do
estacionamento regulamentado,
haverá cobranças a motociclistas.
“A Cettrans estuda a
possibilidade da cobrança de
tarifa nas vagas destinadas para
motos, pois com a utilização do
aplicativo a cobrança se dará de
forma democrática”, esclarece a
Companhia ao acrescentar que
vagas desse tipo de veículo são
reduzidas nas áreas de
abrangência do EstaR  e a
rotatividade na utilização delas
também são prioridades.
José Valdemir trabalhar há quatro
anos como mototaxista e teme os
futuros prejuízos. “A gente se
esforça paras às vezes ganhar R$
20 no dia e se tivermos que
pagar estacionamento a situação
ficará ainda mais difícil”.

“Se mototaxistas
tiverem que pagar
estacionamento a
situação ficará ainda
mais difícil”
José Valdemir

enquete

“Traz muitas dúvidas,
principalmente para o
público mais velho e
do interior”
Lauro Nascimento

“Gostaria que houvesse
algum desconto para
quem trabalha nas áreas
de estacionamento
regulamentado”
Jocenir Luiz Machado

As notificações àqueles que estacionam sem utilizar nenhum dos
recursos disponíveis só podem ser emitidas por agentes da EstaR. En-
tretanto, somente dois funcionários contam com tabletes que permitem
consultar se motoristas têm saldos pelo aplicativo.

Funcionários da Tecnopark, empresa que criou o aplicativo, percor-
rem as principais ruas da região central para tirar dúvidas e “vender” o
serviço. “Na maioria das vezes, motoristas dizem que sabem como fun-
ciona, mas percebemos que não”, afirma Maria Sales, que presta servi-
ços à empresa.

Desde que o aplicativo entrou em funcionamento, há 30 dias, 10.571
pessoas, usuárias do estacionamento regulamentado, já tiveram experi-
ências com o mecanismo.

Para quem deseja utilizar o aplicativo basta acessar o play store e
optar pelo link Estacionamento Cascavel.

 Você aprova aplicativa para
estacionamento regulamentado?

N otificações
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Com a correria diária de pais,
avós, tios ou responsáveis, é pos-
sível que algumas doses de vaci-
nas de crianças e adolescentes
acabem passando em branco, o que
pode prejudicar a proteção dos pe-
quenos. Com a Campanha Nacio-
nal de Multivacinação, o Ministério
da Saúde oferece mais uma chan-
ce às famílias de colocarem em dia
o cartão de vacinação da garotada.

Para aqueles que durante a se-
mana isso é quase impossível,
amanhã, sábado, é uma boa opor-
tunidade: o “Dia D”, com abertura
de todas as unidades de saúde das
8 às 17 horas para garantir a vaci-
nação das doses que estejam de-
satualizadas.

“O objetivo do ‘Dia D’ é dar mais
uma oportunidade aos pais e res-
ponsáveis de garantirem a proteção
das crianças e adolescentes, asse-
gurando que nenhuma criança até
cinco anos de idade ou entre 9 e 15
anos fique de fora da campanha de
multivacinação deste ano”, explica
o gerente da Atenção Básica da Se-
cretaria de Saúde, Ali Haidar.

“Dia D” de multivacinação

Amanhã todas as
unidades de saúde de

Cascavel estarão
abertas para a
VACINAÇÃO

SECOM

Mobilização Redução
Segundo Haidar, o foco da campanha -
que começou dia 11 e segue até 22 de
setembro - é mobilizar as famílias a
atualizarem o cartão de vacinação.
“Devem comparecer aos postos de saúde
todas as crianças e adolescentes nessa
faixa etária, para que seja possível
identificar quais doses estão em atraso ou
devem ter o esquema iniciado. Serão
disponibilizadas vacinas do calendário da
criança e do adolescente, como
tuberculose, rotavírus, sarampo, rubéola,
coqueluche, caxumba, HPV, entre
outras”, detalha Haidar.

Com a campanha de vacinação, o
Ministério espera a redução das doenças
imunopreveníveis no País e diminuir o
abandono à vacinação. Como a vacinação
será de forma seletiva para a população-
alvo, não há meta a ser alcançada.
“É de grande importância ressaltar que a
Secretaria de Saúde de Cascavel convida
também adultos e idosos para que
compareçam às unidades para
atualização de seus cartões vacinais.
Sendo assim, disponibilizando
atualização vacinal para toda a
população no Dia D”, finaliza Haidar.

POLÍCIA 25CASCAVEL, 15 DE SETEMBRO DE 2017

Julgamento do Caso Gramado
O Tribunal do Júri de Cascavel jul-

gou ontem os réus Aparecido Cor-
deiro de Lima Pereira, Jackson Lu-
cas Carvalho de Jesus, José Ansel-
mo Gomes, Marco Aurélio Lourenço
Gomes, Maycon Daniel de Souza e
Vantoir Gomes.

Eles eram acusados de atear fogo
em várias casas de familiares de um
grupo ‘rival’ com o objetivo de matá-los
em agosto de 2015 no bairro Grama-
do, em Cascavel. O crime teria sido
motivado porque os homens estariam
disputando o controle do tráfico de dro-
gas na região.

Na época do crime, três barracos e
um carro foram incendiados, casas e
veículos danificados e duas pessoas
baleadas na área de invasão do bairro.
Vantuir foi alvejado por três tiros no bra-
ço, provocadas por espingarda calibre
12. José Anselmo foi baleado na coxa.

Marco Aurélio e Vantuir seriam os ‘co-
mandantes’ do tráfico na região. Além dos
incêndios, Vantuir seria o mandante do homi-
cídio de Ademir Bruno de Lima, ocorrido no
dia seguinte aos incêndios, e de uma tentati-
va de homicídio contra Paulo Pinto, que levou
um tiro no rosto e conseguiu dirigir até uma
unidade de saúde para pedir socorro.

Até o fechamento desta edição, o
julgamento nãohavia acabado.

Um homem de 46 anos ficou ferido na noite de
quarta-feira em um acidente de trânsito no cruzamento
da Avenida Brasil com a Rua Marechal Deodoro, no
centro de Cascavel. Segundo testemunhas, o
motorista de um Cruze trafegava pela Marechal
quando foi atingido por um Audi, que seguia na
Brasil. O trecho é controlado por semáforo e,
conforme o motorista do Cruze, o Audi teria
avançado a preferencial e posteriormente batido em
uma árvore. Marcelo de Oliveira teve ferimentos
moderados e foi encaminhado a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Veneza.

Dois presos pela PF
Duas pessoas foram presas ontem pela Polícia Federal de Cascavel

durante a Operação Cone Sul, deflagrada pela Delegacia da PF em Pelotas
(RS), relacionada ao tráfico internacional de drogas. Os dois presos estavam
com um mandado de prisão em aberto.

Além de Cascavel, mandados foram cumpridos também em Foz do Iguaçu e
Antônio João (MS).

As investigações da Operação Cone Sul tiveram início em fevereiro deste
ano com a apreensão de 870 quilos de maconha e outros 27 quilos de
cocaína, em Arroio Grande (RS). Segundo a PF, o grupo adquiria os
entorpecentes no Paraguai, passava pelos estados do Paraná, Santa Catarina,
Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, até chegar no Uruguai.

AÍLTON SANTOS

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

ELES ERAM acusados de uma série de crimes ocorridos em agosto de 2015
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A área de uma fazenda, localiza-
da na Estrada Chaparral, próximo
ao Contorno Oeste de Cascavel, fi-
cou completamente destruída pelo
fogo ontem. As chamas começaram
por volta das 11h30 e até as 15
horas os militares do Corpo de Bom-
beiros trabalhavam para impedir
que o fogo se alastrasse para ou-
tras fazendas da região.

Nas imagens feitas pelo repór-
ter fotográfico Ailton Santos, pos-
tadas no Facebook dos jornais O
Paraná / Hoje News, é possível ver
a rapidez com que o fogo consumia
a área de palhada de milho, que
estava pronta para o plantio da soja.

O vento forte e o clima seco pro-
piciaram para que diversos hecta-
res da fazenda fossem devasta-
dos. Trabalhadores da fazenda ten-
tavam, com o auxílio de equipa-

Plantação devastada

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Fotos: Aílton Santos

VENTO espalhou as chamas rapidamente por diversos hectares de fazenda

Plantação devastada

Um desmanche de veículos foi
flagrado ontem pela reportagem do
Hoje News. O repórter fotográfico
Aílton Santos fazia a cobertura de um
incêndio ambiental de grandes
proporções em uma área rural no
Bairro Paulo Godoy quando localizou
um Gol praticamente depenado. Não
há informações se o veículo possui
queixa de furto ou roubo.

Um agricultor morreu na tarde de
ontem em um acidente na área ru-
ral próximo ao distrito de São João
do Oeste, em Cascavel. Segundo
testemunhas, o agricultor trabalha-
va desde terça-feira na proprieda-
de e fazia a derrubada de árvores
quando um trator caiu sobre ele.

O homem de 38 anos foi identifi-

mentos agrícolas, fazer com que o
fogo não ultrapassasse a estrada
rural e atingisse o outro lado da
plantação, o que só foi consegui-
do um bom tempo depois.

Brigadistas do Corpo de Bombei-
ros de Cascavel de diversos pos-
tos foram acionados até o local e

quase todos os caminhões ABT
(Auto Bomba Tanque) foram deslo-
cados para conter as chamas. Ha-
via risco de o fogo atingir residênci-
as próximas a fazenda.

cado preliminarmente como Valdecir
e teve morte instantânea. Equipes do
Siate (Serviço Integrado de Atendi-
mento ao Trauma em Emergência),
com socorristas e o caminhão de res-
gate foram até o local, mas apenas
constataram o óbito. Valdecir seria
de Diamante do Sul e teria vindo a
Cascavel para trabalhar na fazenda.

TRATOR CAIU sobre um agricultor em uma propriedade rural

MORTE NO CAMPO
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Arquitetura e Engenharia Civil são
parceiros em Concurso de Ponte de Palitos
A qualidade da construção afeta o

desempenho da estrutura. A afirmativa
explica a proposta do concurso de Pon-
te de Palitos de Picolé, tradicional nos
cursos de Arquitetura e Urbanismo e de
Engenharia Civil da Universidade Para-
naense – Unipar, Unidade de Cascavel.
O evento foi realizado na última sema-
na, na Maquetaria da Unipar, possibili-
tando concretizar o que é uma treliça,
os principais componentes de uma pon-
te treliçada e como ela trabalha.

Responsável pela atividade, o pro-
fessor Pablo Lazarini declara que os
objetivos são vários, pedagogicamente
falando, aguçar a capacidade criativa na
resolução de problemas de engenharia
e aplicar os conceitos teóricos em protó-
tipos que simulem a realidade. Também
insere os objetivos de integração e tra-
balho em equipe, não apenas entre aca-
dêmicos da mesma turma, que se reú-
nem sempre nos mesmos grupos, mas
entre alunos de cursos diferentes.

A proposta foi que os alunos crias-
sem uma parceria interdisciplinar, um
grupo, e montassem uma ponte de pali-
tos de picolé. “Sempre se fala numa rixa
entre os cursos, mas a verdade é que
são profissões complementares, os ar-
quitetos precisam dos engenheiros e vice-
versa, quando as duas profissões traba-
lham juntas, o resultado é sempre mais
bonito, econômico e eficiente”, reflete.

O docente reafirma que unir os dois
cursos gera aprendizados e vivências
muito boas: “O aluno consegue absor-
ver um pouco mais da visão do curso
que não é o seu. Há alguns anos já te-

mos realizado este concurso desta for-
ma e os resultados têm se mostrado
muito positivos”.

Este ano, a equipe ‘Piazões da Crau-
dete’ foi a vencedora. A ponte suportou
quase 142 vezes o seu peso próprio.
Diante dos resultados, o professor des-
taca, ainda, a criatividade das equipes
quanto ao design das pontes. “O desa-
fio é bem grande devido às restrições
do concurso, as pontes devem pesar
no máximo 150g, isso implica em mui-
ta criatividade, pois não se pode usar
muitos palitos”, define.

A ponte mais resistente foi produzi-
da pelos estudantes: Gabriel Fogaça,
Henrique Lisboa, Nicholas Garbin,
Mauro Braz (da Arquitetura) e Renan
Souza, Luís Gonzatti e Lucas Gonzat-
ti (da Engenharia). “Nos empenha-
mos bastante para realizar um bom
projeto em pouco tempo. Escolhemos
o projeto, que para nós poderia ser
um dos vencedores, trabalhamos
nele e tudo ocorreu da melhor forma
possível. Pensamos em uma ponte
simples, com eficiência alta”, diz a
equipe.

Concurso de Ponte de Palitos tem plateia e torcida Estrutura: Concurso testa resistência de protótipos

Professor Pablo Lazarini organiza atividadesCautela marca participação dos grupos
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 60
Homicídios 47
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 896
Furtos 2.710
Veículos (furtos/roubos) 333
Outros 3.273

Acidentes 1.927
Colisões 1.771
Atropelamentos 156
Mortes 41

Cansados de chegar em casa e
encontrar tudo revirado por conta de
criminosos, moradores do Lago Azul
entraram em contato com a repor-
tagem do Hoje News para pedir aju-
da. Segundo eles, somente esta
semana, cinco casas foram alvo dos
bandidos em apenas uma quadra.

A última casa foi a da auxiliar de
serviços gerais, Gisele Chaves. Ela
saiu de casa com o marido na ma-
nhã de ontem, por volta das 6h30,
deixaram os filhos na escola e quan-
do chegaram, ao meio-dia, encon-
traram a casa arrombada. “O pou-
co que eu tinha de valor dentro de
casa eles levaram. Minha televisão,
que terminei de pagar esses dias,

Um motociclista de 28 anos ficou ferido na
madrugada de ontem ao bater na traseira de uma
viatura do Pelotão de Choque em Cascavel. Eric
Roberto de Souza conduzia uma moto Kawasaki pela
Rua do Cowboy, sentido BR-277, quando bateu na
viatura, que trafegava no mesmo sentido. Eric teve
fratura em fêmur na perna direita e foi encaminhado
pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência) ao Hospital São Lucas. A
moto ficou bastante danificada e a viatura teve danos
no capô e no vidro traseiro.

“Chama e a polícia não vai”
um pouco de dinheiro, nem mesmo
a comida que eu tinha para passar
o mês eles perdoaram”.

No freezer, da carne que alimen-
taria a família com três crianças,
sobraram apenas os potes. “No meu
armário eles levaram quase tudo.
Acho que só não levaram mais coi-
sa porque não tinham como levar”.

Segundo Gisele, a situação enfren-
tada por ela ontem é a mesma de seus
vizinhos. “Na última rua, perto do clu-
be, quase todas as casas já recebe-
ram essa visita indesejada. E o pior de
tudo é que chamamos a polícia e eles
não vêm. Não sei porquê, se é por
medo ou porque pensam que não vão
conseguir encontrar ninguém”.

AÍLTON SANTOS

OUTRO LADO
A reportagem do Hoje News entrou
em contato com o setor de relações
públicas da Polícia Militar. De acordo
com o tenente Roberto Tavares,
primeiramente é preciso verificar se em
todos esses casos a polícia realmente foi
chamada. Ele ficou de verificar se houve
esses chamados, mas até o fechamento
da edição não havia retornado.

CASA FICOU
totalmente
revirada e até
alimentos foram
levados pelos
criminosos

DIVULGAÇÃO
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Sucatas de R$ 214 mil
O primeiro leilão de inservíveis da

Prefeitura de Cascavel deste ano supe-
rou as expectativas, totalizando R$
214.690,00 com a comercialização de
79 lotes, com exceção do Lote 22, ava-
liado em R$ 5 mil, composto por dois
aparelhos de scanner do Aeroporto Mu-
nicipal. “Os demais lotes tiveram exce-
lente disputa nos lances dados pelos
cerca de 50 participantes, pessoas fí-
sicas e jurídicas, de toda a região”, ava-
lia a diretora da Secretaria de Adminis-
tração, Marly do Rocio Correa.

Segundo ela, dos 25 lotes com mobiliário,
equipamentos, máquinas, luminárias e pos-
tes colocados à venda, o Município arrecadou
R$ 32.870,00. Já com os 54 lotes referentes
à frota (veículos e maquinários), todos suca-
tas e rodando no estado em que se encon-
tram, com valor inicial de R$ 145.660,00, a
venda alcançou R$ 181.820,00.

Após longa batalha judicial, o Grupo Diplomata apresentou na quarta-feira (13) o plano de
recuperação judicial na 1ª Vara Cível de Cascavel. O juiz Pedro Ivo Lins Moreira já despachou no
processo, abrindo prazo de 30 dias úteis para a manifestação de credores, Ministério Público
e administrador judicial e convocou assembleia dos credores para dia 11 de dezembro, preven-
do segunda convocação dia 18 de dezembro deste ano.

DIPLOMATA APRESENTA PLANO DE RECUPERAÇÃO

LEILÃO de inservíveis durou aproximadamente 7 horas

SECOM

L eilão
 O leilão começou às 9 horas de ontem e foi encerrado perto das

16 horas. Com os recursos arrecadados as secretarias poderão fa-
zer aquisição de novos equipamentos. “O lote que não foi comerci-
alizado será automaticamente incluído num próximo leilão da Prefei-
tura, provavelmente no início do próximo ano letivo”, explica Marly.
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Atendimento Nota 10
A Uniacic abre inscrições para o
Workshop Atendimento Nota 10,
agendado para os dias 20 e 21 de
setembro, das 19h às 23h, na Acic.
Os conteúdos serão repassados pelo
consultor e empresário Gerson
Grassia. Ele falará, entre outras
coisas, sobre os cinco
conhecimentos fundamentais, como
ter alta competitividade no
atendimento, apresentação pessoal
e postura profissional, pré-vendas e
pós-vendas. Para empresas
associadas à Acic, a participação é
gratuita – limitado a dois inscritos
por empresa. Aos outros
interessados, o valor é de R$ 100.
Mais informações pelos telefones
3321-1415 e 3321-1436.

Ozires Silva faz palestra dia 25 em Cascavel
Uma das maiores autoridades em aviação e na
construção de aeronaves do Brasil, o engenheiro Ozires
Silva, estará em Cascavel no dia 25 de setembro. Ele
virá à cidade a convite do Conselho de Desenvolvimento
Econômico Sustentável e fará palestra em evento que terá
início às 19h, no Teatro Municipal. O 2º Fórum do
Conselho é destinado a representantes das 65 entidades
organizadas que compõem uma estrutura criada para
refletir sobre o futuro do município.
Ozires vai falar sobre sua trajetória e relação com a
Embraer, empresa que comemora 50 anos e que inseriu o
Brasil no mapa mundial da fabricação de aviões. “Imaginem
como foi difícil criar do zero uma empresa com essa
proposta em um país onde nem bicicletas produzíamos”, diz
o engenheiro em um dos vídeos que promovem a aviação
comercial brasileira. Com estudo, planejamento, trabalho e

busca da excelência, uma pequena equipe deu vida às bases iniciais de uma empresa que hoje
orgulha o Brasil e o seu povo.
No fórum do dia 25, os participantes vão abordar também sobre o Aeroporto Regional, uma
estrutura indispensável para o futuro devido à sua forte conexão com o desenvolvimento
econômico e social. São anseios do Conselho também pensar formas para melhorar e ampliar a
distribuição de renda, a geração de oportunidades e a integração de todos, dos mais diferentes
estratos sociais, na construção de um município melhor, mais progressista e mais organizado, diz
o presidente Edson José de Vasconcelos.

ASSESSORIA

Ozires Silva vai estar em Cascavel no
dia 25 de setembro

Piangers no Conexão
O escritor e jornalista Marcos Piangers vai comandar
a terceira das palestras do Conexão Acic. Ele falará
sobre Criatividade dentro e fora da caixa em palestra
na noite de segunda-feira, 18 de setembro. Será a partir
das 19h, no Anfiteatro Emir Sfair, no Centro de
Convenções e Eventos de Cascavel. A Uniacic
informa que ainda há uns poucos convites à venda –
R$ 62,50 por pessoa. Outras informações pelos
telefones 3321-1415 e 3321-1436.

Campanha de Natal
O Departamento Comercial da Acic começou a
vender kits da maior campanha de fim de ano do
município, que chega à sua quarta edição. Neste
ano, a Acic firmou 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).

Finanças comportamentais
O professor e doutorando em Administração pela PUC, Cláudio Metzner, vai comandar o treinamento
Finanças comportamentais, no dia 16 de setembro, das 8h às 18h, na Acic. O valor da inscrição é de

R$ 150 a associados e a estudantes e de R$ 200 aos outros interessados em participar. Inscrições
podem ser feitas pelos e-mails uniacic02@acicvel.com.br e uniacic03@acicvel.com.br.

DIVULGAÇÃO
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e
V do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

 Cascavel, 15 de setembro de 2017

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

1. JOEL MARTINS BATISTA E FERNANDA SOARES DE ARAUJO
2. RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA E VERONICA DA SILVA MODOLO
3. LAURECI LIMA DOS SANTOS E LUCINEIA DA SILVA
4. JOARES DA SILVA E ADRIANA CLAUDIA MACEDO
5. SIDNEI SOARES E GISELE PARVAS DIAS
6. PETER PREUSSLER E GICELI APARECIDA MACHADO
7. CLAUDINEI ANTONIO E SABRINA CUSTODIO DA SILVA
8. CESAR PAULO JACOB SANTIAGO DA ROSA E AMIKAELY REIS NORONHA
9. MARCOS LUCKNER E TASSIANA PAULA KARVATTE
10. WELLINGTON ANTONELLO E TAISE AMARAL FERRARI
11. KHALID OUALI E KAROLINE HEDY SCHMIDT GARCIA
12. EDSON BONOTTO SOARES E ADRIA APARECIDA SOARES GARCIA
13. IVANOR DOS SANTOS MARTINS E KELLY PINHEIRO DOS SANTOS
14. CESAR LUIZ COSER E CAMILA CAMPAGNOLO
15. JONATAS ALBERTO MALETZ E JULIANE DA SILVA RODRIGUES
16. RENAN DE SOUZA MEDEIROS E LEEARA RAQUEL TEIXEIRA
17. LUIZ FELIPE DELLA SANTA E LUANA ALEXANDRE
18. JULIANO CAMARGO SILVERIO E CLEUZA DE MELO
19. MARCOS HENRIQUE NUNES DE CARVALHO E ANDREIA MARIA FERREIRA
20. GABRIEL DA COSTA VALLE E ANA PAULA DOS SANTOS
21. VANCLEI APARECIDO FEDERIZZI E GABRIELA HENDGES
22. JEAN CARLOS CAROLINO E KEILA CRISTINA PASSOS

Legislativo e
Executivo juntos

No município tocantinense, o pre-
sidente citou o abuso de autoridade
ao dizer que a única autoridade exis-
tente é a Constituição. “Somos auto-
ridades constituídas, a única autorida-
de existente no sistema é a Lei, é a
Constituição. Quando falam em abu-
so de autoridade, falo o seguinte, não
é abuso de autoridade contra o pre-
sidente, governador, deputado.
Quando alguém ultrapassa os limites
da lei, ai que é a violação da autorida-
de. Que é uma coisa que temos que
evitar no Brasil”, disse.

Durante cerimônia, ontem, em Xambioá
(TO), para assinatura de ordem de serviço
para a construção de uma ponte, o presi-
dente Michel Temer disse que ao assumir a
condução do Brasil verificou a necessidade
de construir várias pontes no país.  Segundo
ele, as pontes já estabelecidas por seu go-
verno tiveram o mérito de “promover uma
pacificação entre os brasileiros”.

Temer disse que a primeira ponte que pre-
cisava ser estabelecida era com relação ao
Congresso Nacional, uma vez que Executivo
e Legislativo devem governar juntos.”E con-
seguimos com o apoio do Congresso Nacio-
nal vencer uma recessão extraordinária,  con-
seguimos chegar hoje com esta ponte esta-
belecida de um lado com o Congresso Nacio-
nal, do outro lado com a sociedade”, disse ao
discursar em Xambioá.

Cerimônia de assinatura da Ordem de
Serviço de construção da ponte rodoviária
sobre o Rio ARAGUAIA
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Pesca no Lago
Hoje é o último dia para

se inscrever para a Pesca no
Lago deste domingo. A

pesca será das 7h às 17h. O
valor das inscrições, que

podem ser feitas na
Secretaria de Meio Ambiente
e na prefeitura, é um quilo

de alimento não perecível, o
qual será destinado ao

Provopar.

V a c i n aV a c i n aV a c i n aV a c i n aV a c i n a
Amanhã será realizado o

Dia de Mobilização Nacional,
campanha para a

multivacinação. As UBSs
(Unidades Básicas de Saúde)
e USFs (Unidades de Saúde
da Família) estarão abertas

das 8 às 17 horas, sem
intervalo para o almoço para
que as famílias façam adesão

à Campanha.

Menos resíduosMenos resíduosMenos resíduosMenos resíduosMenos resíduos
Toda primeira quinzena de

cada mês o Lions Clube de
Cascavel promove a

campanha Logística Reversa
(coleta de lixo eletrônico,

óleo de cozinha usado,
garrafas pets e

 tampas plásticas).
 É só entregar na Rua

Riachuelo, 666, Centro.

A PrimaveraA PrimaveraA PrimaveraA PrimaveraA Primavera
c h e g o u !c h e g o u !c h e g o u !c h e g o u !c h e g o u !

De 29 de setembro a 8 de
outubro, ocorre a 12ª

Rotary Fest Flores. O evento
será realizado no Centro de

Eventos de Cascavel.
A entrada é franca

Hip HopHip HopHip HopHip HopHip Hop
O Bboy Negin e Willyan Ramos comandam

a Batalha de Hip Hop no Lago. O evento faz parte do
28º Festival de Dança de Cascavel e será sábado, às 14h.

“É preciso amar as
pessoas e usar as coisas e

não, amar as coisas
e usar as pessoas”

Cecília Meireles

Katiane Viel Farias,
Terezinha Braga e
Denise Farias, durante
o lançamento do livro
“Na ternura das horas”,
da escritora
Tere Tavares DIVULGAÇÃO

C r i a t i v i d a d eC r i a t i v i d a d eC r i a t i v i d a d eC r i a t i v i d a d eC r i a t i v i d a d e
O escritor e jornalista
Marcos Piangers vai

comandar a terceira das
palestras do Conexão Acic.
Ele falará sobre Criatividade
dentro e fora da caixa. Será

dia 18, às 19h, no
Anfiteatro Emir Sfair, no
Centro de Convenções e

Eventos de Cascavel. Mais
informações pelos telefones
3321-1415 e 3321-1436.

O casal,
CLARICE e
KAUÊ, no
clique de
Leila Lang

gente@jhoje.com.br
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A limpeza do chafariz da Praça
Itália, na Avenida em Brasil, em Cas-
cavel, volta a deixar mais bonito um
dos cartões postais da cidade. Na
tarde de ontem, funcionário da em-
presa contratada pela prefeitura re-
alizava serviços para limpeza do
monumento que por um bom tem-
po acumulou sujeira.

Trabalhos com a mesma finali-
dade serão realizados em chafari-
zes de outros espaços públicos. O
contrato da prefeitura com empre-
sa para limpeza e manutenção de
locais em atendimento à Secreta-

ria de Meio Ambiente terá o custo
de R$ 120 mil e está previsto para
o prazo de um ano.

Na Praça da Neva também houve
a limpeza do chafariz, no entanto, fo-
lhas que são retiradas do local onde

cai água, ainda não foram recolhidas
pela OT Ambiental que tem a respon-
sabilidade de levá-las ao aterro.

Água mais limpa

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

 Chafariz no
Bairro Neva

repleto de folhas

NOVAS LIXEIRAS NA BRASIL
A OT Ambiental, empresa responsável pela
limpeza da cidade, implantou oito lixeiras de maior
porte na região central da Avenida Brasil para
atender a demandas dos comerciantes que possuem
lojas no Calçadão. Segundo a Prefeitura, o lixo
estava ficando acumulado e provocando sujeira na
via pública. A orientação é para que apenas lixos
orgânicos sejam colocados nas lixeiras, já que o
material reciclável é coletado por agentes
ecológicos ligados à cooperativa de catadores.

AÍLTON SANTOS
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Rolinho
 12 bifes de coxão mole finos
 2 dentes de alho esmagados
 sal e pimenta-do-reino a goto
 1/2 copo (americano) de vinho branco
 12 tiras de bacon
 1 pimentão verde cortado em 12 tiras finas
 1 pimentão vermelho cortado em 12 tiras finas
 2 abobrinhas amarelas cortadas em 12 tiras finas
 2 xícas (chá) de molho de tomate

 PREPARO
Tempere os bifes com o alho, o
sal, a pimenta e o vinho. Deixe
descansar por 30 minutos.
Escorra e reserve o vinho. Ponha
sobre cada bife o bacon, o
pimentão verde, o pimentão
vermelho e a abobrinha. Enrole
cada bife e amarre com barbante.
Arrume os rolinhos um ao lado do
outro em uma panela. Regue com
o vinho reservado e leve ao fogo.
Quando o vinho ferver,
acrescente o molho de tomate e
cozinhe por 40 minutos.

de bife

BACON PIMENTÃO ABOBRINHA ALHO

Alguns ingredientes

TOMATE

FOTOS: DIVULGAÇÃO

USE ERVAS AROMÁTICAS
COMO TOMILHO, LOURO,

SALSA E ALECRIM

Vinhos brancos muito
amarelados podem
estar oxidados e vinhos

tintos jovens de cor âmbar também
podem indicar algum defeito na
bebida. Certifique-se que estas são
as reais características do vinho
antes de comprá-lo.
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

OITENTA por cento da frota de
ambulâncias precisam de consertos

Atualmente há recursos disponíveis para compra de dois no-
vos veículos, via emenda parlamentar, que, no entanto, depende
de licitação. “Também existe projeto em andamento para aquisi-
ção de dez ambulâncias para substituir e ampliar a frota existen-
te”, esclarece a Secretaria de Saúde.

No momento existem recursos disponíveis para aquisição de
2 veículos, via emenda parlamentar, que depende de licitação.
Também existe projeto em andamento para aquisição de 10 am-
bulâncias para substituir e ampliar a frota existente.

A frota de ambulâncias disponi-
bilizada à Secretaria de Saúde de
Cascavel precisa de socorro com
urgência. Entre os dez veículos, há
oito no aguardo por consertos. Com
o passar do tempo, os desgastes
são inevitáveis e há ambulância
que percorre as ruas da cidade e
da região por mais de dez anos.

Conforme a Secretaria de Saú-
de, as ambulâncias são utilizadas
pela Central de Transporte Sanitá-
rio, que realiza a remoção de paci-
entes que moram em Cascavel e
estão em tratamento de saúde pelo
SUS (Sistema único de Saúde).

As locomoções são destinadas
a pessoas acamadas e debilitadas,
que não podem utilizar transporte
comum. “Elas necessitam de pro-
cedimentos como hemodiálise,
quimioterapia, radioterapia, consul-

tas especializadas, curativos de
grande porte, revisão de cirurgia,
tomografia, ressonância, colonos-
copia, ultrasson, coletas de exa-
mes para análise clínica e patoló-
gica, pequena cirurgia e raio X”,
esclarece a Secretaria de Saúde.

As ambulâncias também ofe-
recem suporte ao tratamento de

pacientes fora do domicílio, com-
plementa a secretaria. “É instru-
mento legal, estabelecido pela
Portaria SAS/Ministério da Saú-
de nº 055, de 24/02/1999, que
visa garantir, através do SUS, tra-
tamento a pacientes portadores
de doenças não tratáveis no mu-
nicípio de origem”.

Ambulâncias
na emergência

R ecursos
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(45) 3036-5636 - www.amicoeste.org.br

Visita à secretaria de
Desenvolvimento de Cascavel

Na manhã da última quarta (13), o presidente da Amic, Celso
Bevilacqua, o tesoureiro Leandro Khul e o assessor, Sérgio
Wosiack realizaram uma visita de cortesia ao secretário de

Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Cascavel, João
Alberto Soares de Andrade. O presidente da Am ic entregou ao
secretário o livro Trabalhista! O que mudou? Escrito pelo Juiz

Federal do Trabalho, Marlos Melek.
Quem desejar adquirir o livro poderá dirigir-se à Amic.

 Ponto de Atendimento realiza
curso de Gestão de Equipes
O Ponto de Atendimento Amic iniciou no último
dia 12 o curso de Gestão de Equipes, na sala de
treinamentos da entidade, com a instrutora Rosi
Neto. A finalidade da capacitação é refletir sobre
as consequências da própria postura sobre a
equipe, compreender a importância da
excelência na gestão de equipes; compreender
os aspectos que impactam na atração, além de
retenção e desenvolvimento de pessoas e
elaborar plano de ações em relação às práticas
de gestão de equipes. O curso foi finalizado na
última quarta-feira (13), das 19h às 23h. A Amic
oferece outros cursos, para saber mais ligue (45)
3036-5636 e fale com a agente do Ponto de
Atendimento, Viviane Bastazini.
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Unioeste abre inscrições para o
 curso Bom Negócio Paraná

No próximo dia 19, a Unioeste inicia mais uma
turma do Programa Bom Negócio Paraná. As aulas

acontecerão nas segundas e terças, na
Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do

Paraná), Campus de Cascavel, das 19h às 21h40. O
objetivo é capacitar micro empreendedores
individuais, assim como micro e pequenos

empresários na gestão do seu negócio,
transmitindo conceitos e práticas da

administração em cinco áreas, sendo elas: Gestão
de Negócios, Gestão de Finanças, Gestão

Comercial, Gestão de Pessoas e Gestão Estratégica.
Para mais informações ligue 3220-3138 ou pelo

email: pbnp.unioeste.cvel@gmail.com
O curso não tem restrição, qualquer pessoa que

tenha interesse nos assuntos abordados pode se
inscrever, independente de idade ou formação.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • SBT

SBT • CARINHA DE ANJO

MALHAÇÃO
Samantha se irrita com Tina, e

Keyla oferece ajuda a Tato. Anderson
tenta conversar com Tina. Bóris des-
pista Malu. Keyla repreende o com-
portamento de Tato. Samantha flerta
com Anderson. Tato pede ajuda a Aldo,
mas o pai expulsa o rapaz de casa.
Tina e Keyla têm uma crise de ciú-
mes pela proximidade entre Ellen e
Lica, e Benê fica confusa.

NOVO MUNDO
Anna e Joaquim conseguem dei-

xar o navio em chamas, mas acredi-
tam que Thomas não tenha conse-
guido escapar com vida. Greta se de-
sespera por ter sido abandonada e
Diara a conforta. Ferdinando sofre
com sua atitude. Bonifácio lê o falso
artigo de Libério e alerta Dom Pedro.
Cecília afirma que foi Sebastião
quem sabotou o jornal. Matias garan-
te a Idalina que quer se vingar de
Sebastião. Dom Pedro ordena o fe-
chamento do jornal de Libério, acu-
sado de conspiração. Domitila usa

um disfarce para ir ao encontro de
Dom Pedro. Leopoldina vê Francisco
e Benedita, e decide ir até o Paço.

PEGA PEGA
Rômulo apoia Júlio. Madalena fica

arrasada quando Sabine lhe oferece
dinheiro para se afastar de Dom. Eric
diz a Domênico que desconfia de Cín-
tia e Malagueta. Maria Pia afirma a
Dom que não deixará ninguém machu-
car Madalena.

A FORÇA DO QUERER
Os traficantes resgatam Rubinho do

hospital e Sabiá aconselha Bibi a deixar
a comunidade com o marido. Silvana
afirma a Dita que enfrentará Irene, caso
a vilã se aproxime de Eurico. Rubinho
volta para o Morro do Beco. Ruy se irrita
quando Ritinha se preocupa com Zeca.
Zeca conversa com Ritinha e pensa em
voltar com ela para Parazinho.

NO LIMITE DA PAIXÃO
Maciel lembra a Frida que a adver-

tiu para que não tentasse nada com o

herdeiro (referindo-se a João Manuel).
Gabriel pede a Juliana que chame Re-
beca, pois quer pedir perdão a sua ver-
dadeira mãe. Frida diz ao Maciel que
Rosália já sabe que ele trocou os be-
bês no hospital, pois Caetana contou
a ela. Furioso, Maciel jura que Caeta-
na vai pagar por não ter mantido a
boca fechada.

O RICO E LÁZARO
Nitócris chega e tenta socorrer o

rei. Cínico, Belsazar finge que o so-
berano passou mal do nada. Matias
e os familiares procuram por Saul nas
ruas da Babilônia. Zac encontra Ne-
buzaradã e avisa que se vingará de
Asher. Neusta avisa que chegou a
hora de Joaquim fugir com Edissa. A
rainha de Judá tenta distrair o guar-
da da prisão. Em conversa com Zac,
Nebuzaradã e Sammu-Ramat pro-
põem um plano de assassinar Evil-
Merodaque para culpar Asher. Ilana
se preocupa com o sumiço de Saul.
Nabucodonosor se recupera e fala do
afronto de Belsazar.

DIVULGAÇÃO

Verônica diz para Gustavo que precisa conversar com ele
um assunto pessoal e por isso não pode ser na empresa. A
secretária pergunta se eles podem jantar juntos. Gustavo diz
que sim, afinal, são amigos. Verônica faz questão de dizer
para Cecília que irá jantar com Gustavo e espera que a noite
seja inesquecível. Luciano descobre que a mãe de Zeca está
vendendo bolo e que o garoto irá com roupa de liquidação em
sua festa. Dulce aproveita que Madre Superiora está dormin-
do e telefona para Vitor para pedir que ele lhe busque para
levar ela para comprar o presente de casamento da Tia Peru-
cas. Durante o jantar, Verônica revela para Gustavo que está
completamente apaixonada por ele.

 • RECORD

Dulce telefona
para Vitor
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O Núcleo Regional de Edu-
cação (NRE) em Cascavel reali-
zou de junho a setembro a For-
mação em Ação Disciplinar
(FAD), planejado a partir do Pro-
grama Minha Escola Tem Ação
(Meta). O foco do evento foi tra-
balhar a formação continuada
para todos os profissionais da
educação. Segundo o NRE, o
objetivo é melhorar a qualida-
de de ensino e de aprendiza-
gem nas instituições da Rede
Pública Estadual.

A formação será encerrada ofi-
cialmente hoje e as oficinas acon-
teceram em cinco instituições di-
ferentes. O evento presencial teve
carga horária de oito horas e con-
tou com a participação de apro-
ximadamente 2,7 mil profissio-
nais da educação, atuantes nas
instituições de ensino da Rede
Estadual do município.

As oficinas foram ministra-
das pelos técnicos do NRE e
docentes colaboradores, por
meio de atividades teóricas e
práticas, com temas relaciona-
dos ao ensino-aprendizagem e
ao cotidiano das escolas.

2,7
mil pessoas

participaram
da Formação

em Ação
Disciplinar

Inez Aliete Dalavechia, chefe do NRE, acompanhou
todo o trabalho realizado. Ela avalia como positiva
as atividades de formação continuada. “[as
oficinas] Propiciaram avanços no conhecimento
científico e maior interação entre os profissionais
da educação. Foram atendidos professores,
diretores, pedagogos e funcionários de todas as 94
escolas estaduais”, diz Inez.
De acordo com a avaliação dos participantes, a
formação teve um resultado positivo,
proporcionando reflexões e debates relevantes
que muito contribuirão para o desenvolvimento
do trabalho escolar.

Quatro meses de formação
PROFISSIONAIS da educação participam das atividades

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

Roubos 896
Furtos 2.710
Veículos (furtos/roubos) 333
Outros 3.273

Acidentes 1.927
Colisões 1.771
Atropelamentos 156
Mortes 41

Cansados de chegar em casa e
encontrar tudo revirado por conta de
criminosos, moradores do Lago Azul
entraram em contato com a repor-
tagem do Hoje News para pedir aju-
da. Segundo eles, somente esta
semana, cinco casas foram alvo dos
bandidos em apenas uma quadra.

A última casa foi a da auxiliar de
serviços gerais, Gisele Chaves. Ela
saiu de casa com o marido na ma-
nhã de ontem, por volta das 6h30,
deixaram os filhos na escola e quan-
do chegaram, ao meio-dia, encon-
traram a casa arrombada. “O pou-
co que eu tinha de valor dentro de
casa eles levaram. Minha televisão,
que terminei de pagar esses dias,

Um motociclista de 28 anos ficou ferido na
madrugada de ontem ao bater na traseira de uma
viatura do Pelotão de Choque em Cascavel. Eric
Roberto de Souza conduzia uma moto Kawasaki pela
Rua do Cowboy, sentido BR-277, quando bateu na
viatura, que trafegava no mesmo sentido. Eric teve
fratura em fêmur na perna direita e foi encaminhado
pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência) ao Hospital São Lucas. A
moto ficou bastante danificada e a viatura teve danos
no capô e no vidro traseiro.

“Chama e a polícia não vai”
um pouco de dinheiro, nem mesmo
a comida que eu tinha para passar
o mês eles perdoaram”.

No freezer, da carne que alimen-
taria a família com três crianças,
sobraram apenas os potes. “No meu
armário eles levaram quase tudo.
Acho que só não levaram mais coi-
sa porque não tinham como levar”.

Segundo Gisele, a situação enfren-
tada por ela ontem é a mesma de seus
vizinhos. “Na última rua, perto do clu-
be, quase todas as casas já recebe-
ram essa visita indesejada. E o pior de
tudo é que chamamos a polícia e eles
não vêm. Não sei porquê, se é por
medo ou porque pensam que não vão
conseguir encontrar ninguém”.

AÍLTON SANTOS

OUTRO LADO
A reportagem do Hoje News entrou
em contato com o setor de relações
públicas da Polícia Militar. De acordo
com o tenente Roberto Tavares,
primeiramente é preciso verificar se em
todos esses casos a polícia realmente foi
chamada. Ele ficou de verificar se houve
esses chamados, mas até o fechamento
da edição não havia retornado.

CASA FICOU
totalmente
revirada e até
alimentos foram
levados pelos
criminosos

DIVULGAÇÃO
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A área de uma fazenda, localiza-
da na Estrada Chaparral, próximo
ao Contorno Oeste de Cascavel, fi-
cou completamente destruída pelo
fogo ontem. As chamas começaram
por volta das 11h30 e até as 15
horas os militares do Corpo de Bom-
beiros trabalhavam para impedir
que o fogo se alastrasse para ou-
tras fazendas da região.

Nas imagens feitas pelo repór-
ter fotográfico Ailton Santos, pos-
tadas no Facebook dos jornais O
Paraná / Hoje News, é possível ver
a rapidez com que o fogo consumia
a área de palhada de milho, que
estava pronta para o plantio da soja.

O vento forte e o clima seco pro-
piciaram para que diversos hecta-
res da fazenda fossem devasta-
dos. Trabalhadores da fazenda ten-
tavam, com o auxílio de equipa-

Plantação devastada

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Fotos: Aílton Santos

VENTO espalhou as chamas rapidamente por diversos hectares de fazenda

Plantação devastada

Um desmanche de veículos foi
flagrado ontem pela reportagem do
Hoje News. O repórter fotográfico
Aílton Santos fazia a cobertura de um
incêndio ambiental de grandes
proporções em uma área rural no
Bairro Paulo Godoy quando localizou
um Gol praticamente depenado. Não
há informações se o veículo possui
queixa de furto ou roubo.

Um agricultor morreu na tarde de
ontem em um acidente na área ru-
ral próximo ao distrito de São João
do Oeste, em Cascavel. Segundo
testemunhas, o agricultor trabalha-
va desde terça-feira na proprieda-
de e fazia a derrubada de árvores
quando um trator caiu sobre ele.

O homem de 38 anos foi identifi-

mentos agrícolas, fazer com que o
fogo não ultrapassasse a estrada
rural e atingisse o outro lado da
plantação, o que só foi consegui-
do um bom tempo depois.

Brigadistas do Corpo de Bombei-
ros de Cascavel de diversos pos-
tos foram acionados até o local e

quase todos os caminhões ABT
(Auto Bomba Tanque) foram deslo-
cados para conter as chamas. Ha-
via risco de o fogo atingir residênci-
as próximas a fazenda.

cado preliminarmente como Valdecir
e teve morte instantânea. Equipes do
Siate (Serviço Integrado de Atendi-
mento ao Trauma em Emergência),
com socorristas e o caminhão de res-
gate foram até o local, mas apenas
constataram o óbito. Valdecir seria
de Diamante do Sul e teria vindo a
Cascavel para trabalhar na fazenda.

TRATOR CAIU sobre um agricultor em uma propriedade rural

MORTE NO CAMPO
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Arquitetura e Engenharia Civil são
parceiros em Concurso de Ponte de Palitos
A qualidade da construção afeta o

desempenho da estrutura. A afirmativa
explica a proposta do concurso de Pon-
te de Palitos de Picolé, tradicional nos
cursos de Arquitetura e Urbanismo e de
Engenharia Civil da Universidade Para-
naense – Unipar, Unidade de Cascavel.
O evento foi realizado na última sema-
na, na Maquetaria da Unipar, possibili-
tando concretizar o que é uma treliça,
os principais componentes de uma pon-
te treliçada e como ela trabalha.

Responsável pela atividade, o pro-
fessor Pablo Lazarini declara que os
objetivos são vários, pedagogicamente
falando, aguçar a capacidade criativa na
resolução de problemas de engenharia
e aplicar os conceitos teóricos em protó-
tipos que simulem a realidade. Também
insere os objetivos de integração e tra-
balho em equipe, não apenas entre aca-
dêmicos da mesma turma, que se reú-
nem sempre nos mesmos grupos, mas
entre alunos de cursos diferentes.

A proposta foi que os alunos crias-
sem uma parceria interdisciplinar, um
grupo, e montassem uma ponte de pali-
tos de picolé. “Sempre se fala numa rixa
entre os cursos, mas a verdade é que
são profissões complementares, os ar-
quitetos precisam dos engenheiros e vice-
versa, quando as duas profissões traba-
lham juntas, o resultado é sempre mais
bonito, econômico e eficiente”, reflete.

O docente reafirma que unir os dois
cursos gera aprendizados e vivências
muito boas: “O aluno consegue absor-
ver um pouco mais da visão do curso
que não é o seu. Há alguns anos já te-

mos realizado este concurso desta for-
ma e os resultados têm se mostrado
muito positivos”.

Este ano, a equipe ‘Piazões da Crau-
dete’ foi a vencedora. A ponte suportou
quase 142 vezes o seu peso próprio.
Diante dos resultados, o professor des-
taca, ainda, a criatividade das equipes
quanto ao design das pontes. “O desa-
fio é bem grande devido às restrições
do concurso, as pontes devem pesar
no máximo 150g, isso implica em mui-
ta criatividade, pois não se pode usar
muitos palitos”, define.

A ponte mais resistente foi produzi-
da pelos estudantes: Gabriel Fogaça,
Henrique Lisboa, Nicholas Garbin,
Mauro Braz (da Arquitetura) e Renan
Souza, Luís Gonzatti e Lucas Gonzat-
ti (da Engenharia). “Nos empenha-
mos bastante para realizar um bom
projeto em pouco tempo. Escolhemos
o projeto, que para nós poderia ser
um dos vencedores, trabalhamos
nele e tudo ocorreu da melhor forma
possível. Pensamos em uma ponte
simples, com eficiência alta”, diz a
equipe.

Concurso de Ponte de Palitos tem plateia e torcida Estrutura: Concurso testa resistência de protótipos

Professor Pablo Lazarini organiza atividadesCautela marca participação dos grupos
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Julgamento do Caso Gramado
O Tribunal do Júri de Cascavel jul-

gou ontem os réus Aparecido Cor-
deiro de Lima Pereira, Jackson Lu-
cas Carvalho de Jesus, José Ansel-
mo Gomes, Marco Aurélio Lourenço
Gomes, Maycon Daniel de Souza e
Vantoir Gomes.

Eles eram acusados de atear fogo
em várias casas de familiares de um
grupo ‘rival’ com o objetivo de matá-los
em agosto de 2015 no bairro Grama-
do, em Cascavel. O crime teria sido
motivado porque os homens estariam
disputando o controle do tráfico de dro-
gas na região.

Na época do crime, três barracos e
um carro foram incendiados, casas e
veículos danificados e duas pessoas
baleadas na área de invasão do bairro.
Vantuir foi alvejado por três tiros no bra-
ço, provocadas por espingarda calibre
12. José Anselmo foi baleado na coxa.

Marco Aurélio e Vantuir seriam os ‘co-
mandantes’ do tráfico na região. Além dos
incêndios, Vantuir seria o mandante do homi-
cídio de Ademir Bruno de Lima, ocorrido no
dia seguinte aos incêndios, e de uma tentati-
va de homicídio contra Paulo Pinto, que levou
um tiro no rosto e conseguiu dirigir até uma
unidade de saúde para pedir socorro.

Até o fechamento desta edição, o
julgamento nãohavia acabado.

Um homem de 46 anos ficou ferido na noite de
quarta-feira em um acidente de trânsito no cruzamento
da Avenida Brasil com a Rua Marechal Deodoro, no
centro de Cascavel. Segundo testemunhas, o
motorista de um Cruze trafegava pela Marechal
quando foi atingido por um Audi, que seguia na
Brasil. O trecho é controlado por semáforo e,
conforme o motorista do Cruze, o Audi teria
avançado a preferencial e posteriormente batido em
uma árvore. Marcelo de Oliveira teve ferimentos
moderados e foi encaminhado a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Veneza.

Dois presos pela PF
Duas pessoas foram presas ontem pela Polícia Federal de Cascavel

durante a Operação Cone Sul, deflagrada pela Delegacia da PF em Pelotas
(RS), relacionada ao tráfico internacional de drogas. Os dois presos estavam
com um mandado de prisão em aberto.

Além de Cascavel, mandados foram cumpridos também em Foz do Iguaçu e
Antônio João (MS).

As investigações da Operação Cone Sul tiveram início em fevereiro deste
ano com a apreensão de 870 quilos de maconha e outros 27 quilos de
cocaína, em Arroio Grande (RS). Segundo a PF, o grupo adquiria os
entorpecentes no Paraguai, passava pelos estados do Paraná, Santa Catarina,
Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, até chegar no Uruguai.

AÍLTON SANTOS

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá

ELES ERAM acusados de uma série de crimes ocorridos em agosto de 2015
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Giro da
Violência

Trinta e um motoristas foram fla-
grados ontem pela PRF (Polícia Ro-
doviária Federal) dirigindo sem o
cinto de segurança ou fazendo uso
do aparelho celular. A fiscalização,
que durou cerca de três horas, acon-
teceu na BR-277, em Cascavel, com
o uso do sistema de videomonito-
ramento existente na rodovia.

De acordo com a PRF, nos oito
primeiros meses deste ano foram
registrados na área da Delegacia
de Cascavel 858 acidentes, com
585 feridos e 87 mortos. Desse
total, 35% tiveram como causa a
falta de atenção, o que inclui o uso
do celular. Nesse mesmo período,
135 motoristas já foram flagrados
pelas equipes utilizando, manuse-
ando ou mesmo segurando o apa-
relho nas estradas pertencentes
à Delegacia. A multa para quem é
flagrado falando ao celular é mé-
dia, com quatro pontos na CNH
(Carteira Nacional de Habilitação)
e o condutor precisa desembolsar
R$ 130,16. Já quem está manu-
seando ou segurando o celular (uti-
lizando redes sociais, por exem-
plo), a multa se torna gravíssima,
com sete pontos na CNH e o valor
passa a ser de R$ 293,47. O mo-
tivo dessa diferença na pontuação

Arrombamento em escola
Mais uma escola foi alvo de
arrombadores na madrugada de ontem,
em Cascavel. O alvo dos criminosos desta
vez foi a instituição de ensino do
Reassentamento São Francisco, próximo a
BR-369. Do local os bandidos levaram
toda a fiação de cobre para ligar os
equipamentos, além de vários objetos de
cozinha como eletrodomésticos e nem
mesmo a merenda das crianças eles
perdoaram. Os meliantes entraram pelos
fundos da cozinha, quebrando uma
janela. Prejuízo estimado é de R$ 70 mil,
já que há alguns dias a escola já foi
arrombada.

Arrombamento em empresa
Uma loja de utilidades domésticas foi
alvo de arrombadores também na
madrugada de ontem no Bairro
Universitário, em Cascavel. O proprietário
percebeu o furto quando chegou ao
trabalho, pela manhã. Os bandidos
quebraram um dos vidros da porta do
estabelecimento comercial e levaram
alguns produtos da loja. A Polícia Militar
foi até o local e registrou a ocorrência.

Adolescentes com maconha
Três adolescentes foram detidos ontem
na Rua Castro Alves, na região central de
Cascavel. Os menores, dois de 17 anos e
outro de 15, foram flagrados com
porções de maconha. Eles foram
encaminhados para a 15ª SDP (Subdivisão
Policial).

Preso pela PRF
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) de
Cascavel prendeu ontem, na sede da
delegacia, um homem de 35 anos. Ele foi
até o local para retirar um documento e,
ao consultarem o sistema, as equipes
verificaram que contra ele havia um
mandado de prisão em aberto pelo crime
de descaminho. O homem foi levado para
a carceragem da 15ª SDP;  PRF CASCAVEL

Flagrados no
videomonitoramento

Além dos flagrantes de uso de celular, as equipes identificaram diver-
sos motoristas trafegando na rodovia sem usar o cinto de segurança. Este
ano a PRF de Cascavel já flagrou 576 motoristas e outros 1.381 passagei-
ros sem o cinto de segurança. Já os flagrantes de crianças que estavam
sem o sistema de retenção adequado (cadeirinhas) renderam outras 313
infrações na área de abrangência da Delegacia. Cabe ressaltar que o cinto
é o principal item de segurança para reduzir os ferimentos graves.

A falta de uso do cinto de segurança caracteriza uma multa no valor
de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH. No caso de crianças, o não uso da
cadeirinha gera uma multa no valor de R$ 293,47 e sete pontos na CNH
do condutor do veículo.

Câmeras instaladas na rodovia mostram
imprudência dos MOTORISTAS

Uso do celular, seja para ligações ou mensagens,
reduzem a atenção dos CONDUTORES

FOTOS: PRF CASCAVEL

e na valoração das infrações é que
pesquisas apontam que falar ao
celular aumentam o risco de aci-
dentes em quatro vezes e usar
para digitar uma mensagem, por
exemplo, esse risco aumenta para
mais de 20 vezes.

 Cinto de segurança
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 Cobrança para motos
Caso o aplicativo em testes seja
escolhido para controle do
estacionamento regulamentado,
haverá cobranças a motociclistas.
“A Cettrans estuda a
possibilidade da cobrança de
tarifa nas vagas destinadas para
motos, pois com a utilização do
aplicativo a cobrança se dará de
forma democrática”, esclarece a
Companhia ao acrescentar que
vagas desse tipo de veículo são
reduzidas nas áreas de
abrangência do EstaR  e a
rotatividade na utilização delas
também são prioridades.
José Valdemir trabalhar há quatro
anos como mototaxista e teme os
futuros prejuízos. “A gente se
esforça paras às vezes ganhar R$
20 no dia e se tivermos que
pagar estacionamento a situação
ficará ainda mais difícil”.

“Se mototaxistas
tiverem que pagar
estacionamento a
situação ficará ainda
mais difícil”
José Valdemir

enquete

“Traz muitas dúvidas,
principalmente para o
público mais velho e
do interior”
Lauro Nascimento

“Gostaria que houvesse
algum desconto para
quem trabalha nas áreas
de estacionamento
regulamentado”
Jocenir Luiz Machado

As notificações àqueles que estacionam sem utilizar nenhum dos
recursos disponíveis só podem ser emitidas por agentes da EstaR. En-
tretanto, somente dois funcionários contam com tabletes que permitem
consultar se motoristas têm saldos pelo aplicativo.

Funcionários da Tecnopark, empresa que criou o aplicativo, percor-
rem as principais ruas da região central para tirar dúvidas e “vender” o
serviço. “Na maioria das vezes, motoristas dizem que sabem como fun-
ciona, mas percebemos que não”, afirma Maria Sales, que presta servi-
ços à empresa.

Desde que o aplicativo entrou em funcionamento, há 30 dias, 10.571
pessoas, usuárias do estacionamento regulamentado, já tiveram experi-
ências com o mecanismo.

Para quem deseja utilizar o aplicativo basta acessar o play store e
optar pelo link Estacionamento Cascavel.

 Você aprova aplicativa para
estacionamento regulamentado?

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

Mário Cézar Daumann
Roseli do Carmo Avila

Luciano de Sousa Alves
Eliana Domingos

Daniel Piga Vagetti
Bruna Teixeira de Souza

Gulherme Henrique Braga de Souza
Leticia Cristina Eleuterio

Eduardo Manoel Branco
Franciely Peratelli Vitor

Antonio Rubilar Vieira Arrosi
Jessica Silva Possera

Ricardo Parzianello
Nayara de Souza Radaelli

Campolim Rocha
Telma Francisco da Silva

Valdecir Nazario
Vanilde Martinello

Edson Jacob da Cruz
Valdirene Terezinha Bueno

Paulo Rogério Castilho
Janete Kinzler

Sidinei de Moraes
Vanessa Marcelino de Souza

Delegação definida
A equipe TM Balanças se sa-

grou campeã do torneio de fute-
bol suíço na etapa local do Sesc
Cascavel dos Jogos Comerciários
do Paraná. Com isso, todos os re-
presentantes da cidade estão
definidos para a fase regional, que
será realizada em Cascavel nos
dias 7 e 8 de outubro com a pre-
sença dos campeões de Umuara-
ma, Campo Mourão, Paranavaí,
Francisco Beltrão e Maringá, to-
dos em busca de vagas para a
fase final, no litoral paranaense,
com todas as despesas pagas.

Na final do futebol suíço, a equi-
pe da TM Balanças venceu o time
da Upper Treinamento Funcional.
Já o time da JM Estacionamentos
ficou em terceiro lugar. O campeão
do futebol suíço se junta agora aos
vencedores do futsal (masculino e
feminino), basquete masculino,
truco misto, vôlei de quadra femi-
nino, vôlei de praia (masculino e
feminino), tênis de mesa (mascu-
lino e feminino) e xadrez (mascu-
lino e feminino) para formarem a
delegação cascavelense na 2ª
fase (regional) dos Jogos Comer-
ciários do Paraná.

FOTOS: SESC CASCAVEL

TM Balanças Upper
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Centro de atletismo
Os vereadores pediram informação, via requerimento, sobre as
obras do Centro Nacional de Atletismo de Cascavel. O local era
para estar pronto ainda para as Olimpíadas de 2016, mas até

agora não foi concluído. O Legislativo quer saber da Secretaria
de Esportes se houve a abertura de algum processo

administrativo para apurar possíveis irregularidades na obra.

Modernidade
O centro tem quase oito
mil metros quadrados de
área construída e ocupa
um terreno de mais de 86
mil metros quadrados. A
estrutura é para ser uma
das mais modernas do
País, isso se algum dia
ficar pronta. O Centro está
sendo construído
perto da FAG.

Sem protesto
O protesto dos zeladores
dos Cmeis (Centros
Municipais de Educação
Infantil) que estava
marcado para ontem, às
8h, em frente à Prefeitura,
não ocorreu. Isso porque o

dinheiro caiu na conta de
todo mundo até o horário
marcado para a
manifestação, e os
funcionários foram trabalhar
normalmente.

O caso
O salário de setembro,
referente a agosto, atrasou
para os trabalhadores. São
servidores que atuam pela
empresa terceirizada R.R.
Serviços Terceirizados de
Curitiba. O dinheiro havia
sido repassado pela
Prefeitura, mas a empresa
alegou o atraso do salário
ao feriado do dia 7 deste
mês, que é nacional, e ao
dia seguinte, que foi
feriado em Curitiba.

FALTOU DIVULGAÇÃO?

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

A participação foi nota zero na audiência pública para
discutir o PPA (Plano Plurianual) do Município. A
reunião, marcada para terça-feira, não teve participação
popular, nem de entidade, “male mal” dos vereadores.
Apesar da divulgação por parte da Comissão de Finanças
e Orçamento, talvez tenha faltado uma campanha em
massa para chamar as pessoas, dado o desinteresse da
população quando o assunto é política.

 E falando em PPA, hoje é o último prazo para que os
vereadores protocolem emendas para o plano, que define o
futuro do Município pelos próximos quatro anos.

 O problema é que não cabe muita coisa, já que o
orçamento de mais de R$ 5 bilhões para o período está
mais que comprometido.

 Os vereadores precisarão de cautelar na hora de sugerir
e também de aprovar novas emendas. Reportagem: Tatiane Bertolino

Postos sem
equipamentos

O problema dos pos-
tos de saúde de Cascavel
vai além da estrutura, ou
melhor, a falta dela, na
maioria dos casos. Em al-
gumas unidades, não há
equipamentos para fazer
exames básicos, como o
de sangue, por exemplo.

Uma paciente, que pre-
feriu não ser identificada,
relatou que foi à Unidade
Básica de Saúde (UBS) do
Bairro Parque Verde coletar
sangue para um exame e,
apesar de o atendimento
ser de excelente qualidade,
tudo foi feito no improviso.
“Primeiro que demorou 15
dias para agendar exame.
Segundo, não há estrutura
para coleta. A etiqueta que
vai colada no recipiente
com o sangue é feita à
mão. Além disso, o cura-
tivo é feito com um algo-
dão e um esparadrapo,
porque não há material
específico”, conta.

Ela afirma ainda que as
funcionárias comentaram
que o problema se esten-

de também a outros pos-
tos de saúde, que ainda
não estão adaptados para
receber o serviço.

A reportagem do Hoje
News entrou em contato
com a Secretaria de Saú-
de que, em nota, afirmou
que não há registro de fal-
ta de materiais para exa-
mes ambulatoriais. Quan-
to ao material do curativo
pós-coleta, o item não é
padronizado para compra
no município. É recomen-
dado o uso de algodão e
fita e não há contraindica-
ção quanto a isso.

Porém, de acordo com
a Secretaria de Saúde, há
um processo em andamen-
to para aquisição de novos
materiais e equipamentos
para garantir um melhor
atendimento à população.

Os agendamentos de
coletas de exames são rea-
lizados nas unidades de
Saúde de acordo com a de-
manda e são disponibiliza-
dos dois períodos de cole-
ta de exame na semana.

 Procedimentos
Esses procedimentos são feitos nas unidades básicas, no Laboratório Biovel

– que é credenciado no SUS e também no Laboratório Municipal. Na
cidade são, em média, nove mil exames por mês feitos pelo SUS.
No laboratório Municipal, são 148 tipos de exames ofertados.

Recentemente ampliou-se a capacidade de atendimento do Laboratório,
sendo ofertada  análise de exames laboratoriais para todos os serviços

componentes da rede de atenção à saúde do Município de Cascavel, bem
como a disponibilização de exames de Tuberculose, HIV e Hanseníase

para os 25 municípios pertencentes a 10ª Regional de Saúde.
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Escolares da
Juventude 14 a 17 anos

Já na etapa para alunos-
atletas de 14 a 17 anos de
idade, que será de 16 e 25
de novembro, em Brasília,
Cascavel terá representantes
em quatro modalidades:
judô, com André Nicola
Kenzo Donomai (C. E. Marilis
Faria Pirotelli); natação, com
a atleta Letícia Herrera da
Silva (Santa Maria) e o
técnico Rui Cezar Comin;
tênis de mesa, com Bárbara
Vitória Marroque (Santa
Maria); handebol feminino,
com a equipe do
Colégio Santa Maria.

As disputas da etapa para jo-
vens de 12 a 14 anos de idade dos
Jogos Escolares da Juventude está
sendo realizada desde terça em
Curitiba, onde até a próxima quin-
ta-feira (21) mais de 4 mil atletas de
cerca de 1.400 escolas públicas e
privadas de todo o Brasil passarão
por Curitiba para as disputas da
maior competição escolar do País.

O Paraná defende o título com 163
atletas - a maior equipe entre todos
os estados - em 13 modalidades es-
portivas: atletismo, badminton, ciclis-
mo, ginástica rítmica, judô, luta olímpi-

ca, natação, tênis de mesa, xadrez,
basquete, futsal, handebol e vôlei.

Sede da Regional 8 da Secreta-
ria do Esporte e do Turismo do Es-
tado, Cascavel terá quatro repre-
sentantes na delegação paranaen-
se, sendo dois cascavelenses: a ju-
doca Emily Kauani dos Santos (C.E.
Marilis Pirotelli) e a ginasta Kauanny
Zanettin (Sagrada Família).

Já Carlos Eduardo Barreto (C.E.
Castro Alves/Capitão L. Marques) e
Rafael Fernandes de Souza (C.E.
Duque de Caxias/Corbélia) compe-
tem no atletismo.

SEET/REGIONAL 8

4 mil atletas de
cerca de 1.400

escolas públicas
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Enquanto Maringá caminha a
passos largos quando o assunto é
proteção animal, Cascavel agora
que dá os primeiros suspiros com
relação ao assunto.  Na cidade do
Noroeste do Estado, a Prefeitura já
credencia clínicas e hospitais vete-
rinários interessados em prestar
serviços para castração de animais
domésticos, fêmeas e machos de
cães e gatos. As empresas têm até
dia 25 de setembro para protoco-
lar os documentos estabelecidos
em edital e a prefeitura vai pagar
ao credenciado R$ 130 por animal.

Serão três mil cirurgias por ano.
Só no primeiro semestre de 2017 fo-
ram 1.660 procedimentos.  Em 2016,
foram 258 castrações o ano todo.
Cascavel agora que começa a respi-
rar o assunto. Um anteprojeto de Lei
foi encaminhado à Câmara neste ano
e regulamenta as políticas públicas
de controle populacional de animais.
Um crédito de R$ 450 mil foi libera-
do para começar os trabalhos. A Lei
existe desde 2014, mas nunca foi
cumprida por falta de interesse do
Executivo na antiga gestão. Agora, a
legislação foi melhorada e espera-se
que vire realidade.

Em Maringá, também avança a legislação que proíbe o uso de animais em tração, ou seja, para
puxar carroças. Em terceira votação ontem, o projeto para proibição de uso de animais foi
aprovado na Câmara. E o assunto gerou discussão perante as protetoras cascavelenses, que
cobram do Legislativo e do Município uma postura a respeito, já que muitos carroceiros levam os
animais à exaustão, exploração para o trabalho. A necessidade de uma legislação assim ganhou
ainda mais apelo quando, no mês passado, um cavalo morreu agonizando em Cascavel. O animal
foi abandonado pela dona, e acabou se debilitando. Há indícios de que ele era utilizado para
trabalho com carroça.

“Os cavalos ajudam o homem no trabalho, mas tem todo um respeito e cuidado envolvido.
No campo, um cavalo trabalha um dia e dois dias fica no celeiro, recebendo cuidados. O que
esses animais passam puxando carroças nas ruas é no mínimo imoral”, afirma Isamara Oliveira, que é
advogada, confeiteira e atua na proteção animal.

ONG
Em Cascavel, a única ONG que atua

no recolhimento de grandes
animais é a Jorge Cavalaria. Com
recursos próprios, a instituição

inclusive denuncia casos de
exploração e, com o apoio da

Vigilância Sanitária, faz o
recolhimento desses animais.

Porém, acumula dívidas e encontra
dificuldades, já que há poucas

clínicas veterinárias em Cascavel
que atendem efetivamente a

animais desse porte.

Legislação contra

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos/Arquivo

Tração animal

Com legislação
AVANÇADA em
Maringá, protetoras
pedem providências
em Cascavel
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Jogos
Abertos

A cidade de União da Vitória re-
cebe cerca de 3 mil atletas de 116
municípios do Estado de hoje até a
próxima quinta-feira (21), para as dis-
putas da Fase Final B da 60ª edição
dos Japs (Jogos Abertos do Paraná).
O dia hoje será reservado apenas
para a cerimônia de abertura da
competição, marcada para as 20h
no Ginásio do Centro Universitário
de União da Vitória (Uniuv).

Cascavel terá a maior delega-

ção do Oeste na competição, com
aproximadamente 60 pessoas.
Eles par tem nesta sexta-feira
para a cidade localizada a no Sul
do Estado, a cerca de 450 quilô-
metros da Capital do Oeste. O alo-
jamento das cinco equipes casca-
velenses será na Escola Munici-
pal Clementina Lona Costa.

Delas, apenas o basquete mas-
culino, do técnico Pedro de Almei-
da, chega como campeão regional.

 SEET

 EQUIPE masculina de
basquete chega à Fase Final
como campeã regional

Já o basquete feminino não dis-
putou a regional por ter sido a
única equipe inscrita, enquanto o
kickboxing (masculino e feminino)
e o handebol feminino entram na
competição apenas na fase final.
Todos buscam o título estadual,
mas apenas para os competido-
res da bola laranja o pódio signifi-
cará também uma vaga na Fase
Final A, que será de 17 a 26 de
novembro em Apucarana.

Jogos
Abertos
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A reportagem do Hoje News conversou com o vereador
Serginho Ribeiro, atualmente o representante da causa ani-
mal no Legislativo.  O vereador, que já inclusive usou a tribu-
na várias vezes para falar da importância do assunto, disse
que a proposta está em andamento para alteração de uma
Lei já existente, de 2007, que nunca foi cumprida. “Temos
que encontrar uma maneira também de reinserir essas pes-
soas que usam carroça no mercado de trabalho. Conversei
com o presidente da Casa [Gugu Bueno] e com o prefeito
Paranhos, e há possibilidade de uma parceria com a Itaipu
Binacional para a disponibilização de uma carroça elétrica
para essas pessoas”, afirma.

“A gente sabe que não acontece nada sem que alguém
denuncie uma situação de exploração. As pessoas vão
usando esse animal para o trabalho e deixam em situação
de exaustão. Queremos avançar”, ressalta.

Já existe uma lei que disciplina a circulação de veículos de tração
animal em Cascavel. A legislação é de 2007 e proíbe a condução de
carroças por menores de 16 anos e por pessoas sem a prévia habi-
litação.  Segundo a Lei, é função do executivo regulamentar esse
processo de habilitação e vistoriar tanto a carroça quanto o animal.
Além disso, segundo a Lei, é necessária autorização de circulação e
até placa. A lei estabelece, inclusive, que o peso máximo do que é
transportado não pode ser superior a duas vezes o peso do animal.
No início, quando a proposta foi aprovada, uma ação foi feita na cida-
de para colocação de placas em alguns veículos. Depois disso, o
assunto foi esquecido e sequer fiscalizado. A legislação daquele ano,
além do peso da carga, não prevê a proteção animal.

Sobre a atual gestão
Em nota, a Prefeitura de Cascavel disse
que apoia iniciativa nesse sentido. E

que inclusive está em análise na
Secretaria de Assuntos Jurídicos um

decreto que propõe a regulamentação
da coleta de resíduos, proibindo a

coleta individual do lixo em sacos de
ráfia, atividade que é exclusiva das

cooperativas de catadores. O decreto
deve incluir na redação a proibição do
uso de tração animal para esse tipo de
atividade. A fiscalização da atividade
seria da Secretaria de Meio Ambiente.

 animais puxando carroça
Proposta em andamento

O que diz a lei

ANIMAIS costumam carregar
muito peso e chegam à exaustão
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Biogás ou biometano é gás metano produzido em
biodigestores, via digestão anaeróbica. Os benefíci-
os ambientais da digestão anaeróbica de dejetos ani-
mais, são altamente desejáveis, porque livrar o meio
ambiente destes resíduos e de seus odores, é muito
saudável para o homem e para a natureza.

Além disso, biodigestores nas propriedades ru-
rais que possuem grandes volumes de resíduos
orgânicos são também muito lucrativos pois biogás
é fonte energética muito interessante aos produto-
res rurais.

O biogás pode perfeitamente substituir o gás
de cozinha (GLP) para alimentar o seu fogão, pode
ser usado como fonte de energia elétrica ainda
ser o combustível para movimentar suas máqui-
nas e seus motores.

Biodigestores funcionam como pequenas usinas
de produção de energia e são amplamente utiliza-
dos em países evoluídos. Aqui no Brasil, ainda é uma
técnica pouco reconhecida. Entretanto, produtores
rurais que querem agregar valores, e querem me-
lhorar o ambiente de suas propriedades, deveriam
optar por esta tecnologia.

A Secretaria de Agricultura de seu município ou
os escritórios locais da Emater possuem informa-
ções aos ruralistas interessados.

BIOGÁS

 Jornada de Letras
Encerram-se hoje as
inscrições com submissão de
resumos para comunicações
orais na I Jornada e XVII
Semana Acadêmica de
Letras da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná
(Unioeste). Neste ano de
2017.  O evento terá como
temática “Memórias dos 45
anos do curso de Letras”, a
qual” permitirá reavivar e
socializar memórias da
graduação. O evento
ocorrerá nas manhãs dos
dias 25, 26, 27 e 29
de setembro.
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“O Palocci é tão
esperto que ele é
capaz de simular

uma mentira
mais verdadeira
que a verdade”.

João Antonio Pagliosa
Engenheiro Agrônomo

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

A estudante,
Vanessa de
Almeida, do IFPR
em Cascavel,
selecionada para
representar a
Cidade  no
programa
Parlamento
Jovem Brasileiro.

A falta de
conscientização de
parte das pessoas
que insistem em
jogar bitucas de
cigarros em
vegetação seca,
provocando
incêndios.

Céu claro

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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Sexta

Curitiba

19 30
Sábado

 29
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Sábado
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Fases da lua
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MINGUANTE
13/09 - 03h24

CRESCENTE
27/09 - 23h53

NOVA
20/09 - 02h29

CHEIA
05/10 - 15h40

19

Céu claro

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

 Foragidos
Números do Banco
Nacional de Mandados de
Prisão (BNMP), vinculado ao
Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), apontavam na
tarde de ontem que
Cascavel possui 721
mandados de prisão para
serem cumpridos. São
pessoas consideradas
foragidas da Justiça. Se
todas as prisões fossem
cumpridas, seria
necessário construir um
novo presídio na cidade.
O BNMP é atualizado
diariamente.

Ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva,

em depoimento a
Sergio Moro.

DIVULGAÇÃO
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Pesca no Lago
Hoje é o último dia para

se inscrever para a Pesca no
Lago deste domingo. A

pesca será das 7h às 17h. O
valor das inscrições, que

podem ser feitas na
Secretaria de Meio Ambiente
e na prefeitura, é um quilo

de alimento não perecível, o
qual será destinado ao

Provopar.

V a c i n aV a c i n aV a c i n aV a c i n aV a c i n a
Amanhã será realizado o

Dia de Mobilização Nacional,
campanha para a

multivacinação. As UBSs
(Unidades Básicas de Saúde)
e USFs (Unidades de Saúde
da Família) estarão abertas

das 8 às 17 horas, sem
intervalo para o almoço para
que as famílias façam adesão

à Campanha.

Menos resíduosMenos resíduosMenos resíduosMenos resíduosMenos resíduos
Toda primeira quinzena de

cada mês o Lions Clube de
Cascavel promove a

campanha Logística Reversa
(coleta de lixo eletrônico,

óleo de cozinha usado,
garrafas pets e

 tampas plásticas).
 É só entregar na Rua

Riachuelo, 666, Centro.

A PrimaveraA PrimaveraA PrimaveraA PrimaveraA Primavera
c h e g o u !c h e g o u !c h e g o u !c h e g o u !c h e g o u !

De 29 de setembro a 8 de
outubro, ocorre a 12ª

Rotary Fest Flores. O evento
será realizado no Centro de

Eventos de Cascavel.
A entrada é franca

Hip HopHip HopHip HopHip HopHip Hop
O Bboy Negin e Willyan Ramos comandam

a Batalha de Hip Hop no Lago. O evento faz parte do
28º Festival de Dança de Cascavel e será sábado, às 14h.

“É preciso amar as
pessoas e usar as coisas e

não, amar as coisas
e usar as pessoas”

Cecília Meireles

Katiane Viel Farias,
Terezinha Braga e
Denise Farias, durante
o lançamento do livro
“Na ternura das horas”,
da escritora
Tere Tavares DIVULGAÇÃO

C r i a t i v i d a d eC r i a t i v i d a d eC r i a t i v i d a d eC r i a t i v i d a d eC r i a t i v i d a d e
O escritor e jornalista
Marcos Piangers vai

comandar a terceira das
palestras do Conexão Acic.
Ele falará sobre Criatividade
dentro e fora da caixa. Será

dia 18, às 19h, no
Anfiteatro Emir Sfair, no
Centro de Convenções e

Eventos de Cascavel. Mais
informações pelos telefones
3321-1415 e 3321-1436.

O casal,
CLARICE e
KAUÊ, no
clique de
Leila Lang

gente@jhoje.com.br
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PLACAR DE ONTEM

SUL-AMERICANA
Fluminense ? x ? LDU

A última flecha de Janot
O procurador-geral da República,

Rodrigo Janot, apresentou na tarde
de ontem ao Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) nova denúncia contra o
presidente Michel Temer. Nesta se-
gunda denúncia, Janot acusa o pre-
sidente dos crimes de organização
criminosa e obstrução de Justiça.

De acordo com o procurador,
Temer e parlamentares do PMDB,
que também constam na denúncia,
participaram de um suposto esque-
ma de corrupção envolvendo inte-
grantes do partido na Câmara dos
Deputados com objetivo de obter
vantagens indevidas em órgãos da
administração pública.

Na acusação sobre obstrução
de Justiça, Janot sustenta que Te-
mer atuou para comprar o silêncio
do doleiro Lúcio Funaro, um dos
delatores nas investigações e que
teria sido o operador do suposto
esquema. A suposta interferência
teria ocorrido por meio dos empre-
sários da JBS, Joesley Batista e
Ricardo Saud, que também são acu-
sados do mesmo crime.

Imunidade
Joesley e Saud foram incluídos na
acusação de obstrução porque perderam
ontem a imunidade penal após o
procurador concluir que os acusados
omitiram informações da Procuradoria-
Geral da República (PGR) durante o
processo de assinatura do acordo de
delação premiada. Durante a
investigação, a defesa de Temer
questionou os benefícios concedidos a
Joesley Batista pela PGR no acordo
de delação. VIATURA DA PF É FURTADA

O furto de uma viatura da Polícia Federal (PF), na tarde de ontem, deixou em
alerta outras forças de segurança em Cascavel. O veículo, descaracterizado, estava
estacionado na Rua Paraná, nas proximidades do Hospital Dr. Lima quando foi
levado pelos bandidos. Até o final da tarde, agentes federais faziam o trabalho de
investigação, mas ainda não havia pistas do paradeiro do carro policial.

Com a chegada da denúncia ao STF, a Câmara dos De-
putados precisará fazer outra votação para decidir sobre a
autorização prévia para o prosseguimento do processo na
Suprema Corte.

O Supremo não poderá analisar a questão antes de uma
decisão prévia da Câmara. De acordo com a Constituição,
a denúncia apresentada contra Temer somente poderá ser
analisada após a aceitação de 342 deputados, o equiva-
lente a dois terços do número de deputados.

TRAMITAÇÃO

RODRIGO JANOT apresentou a denúncia contra Temer na tarde de ontem

AGÊNCIA BRASIL

 , 15/09/2017
Edição 7850 - Ano XLI

Ambulâncias na UTI
Das dez ambulâncias que compõem a frota da Secretaria Municipal de Saúde, oito

aguardam algum tipo de conserto. Alguns veículos estão em uso há mais de dez anos.
Segundo a Prefeitura, há recursos disponíveis para a aquisição de duas novas ambulân-
cias, mas que dependem de licitação. Também há um projeto para renovar toda a frota.

 Pág. 13

 Limpeza no
cartão-postal

A limpeza do chafariz da Praça Itália, na
Avenida Brasil, voltou a deixar bonito um
dos cartões-postais de Cascavel. Na tarde

de ontem, funcionário da empresa
contratada pela Prefeitura retirava a
sujeira acumulada no monumento.

 Pág. 12

AÍLTON SANTOS
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Á
ri

es

A cooperação com os colegas e os pro-
jetos em grupo têm tudo para alcançar
ótimos resultados no trabalho. Aproveite
para alimentar os seus sonhos e reno-
var a esperança. Cor: rosa.

horóscopo

To
ur

o

Hoje você pode dar um impulso e tanto
na sua carreira. O astral é favorável para
quem pensa em trocar de emprego. A
atração por uma pessoa disputada tem
tudo para crescer. Cor: gelo.

Li
br

a

Você vai se sair bem ao lidar com as
pessoas, especialmente se explorar
seu carisma. Também terá facilidade
para se comunicar com os mais jovens.
Cor: azul-turquesa.

E
sc

or
pi

ão

A vida familiar está em evidência e pode
absorver sua atenção. Aproveite para
resolver pendências e colocar as coi-
sas em ordem na sua casa. Cor: cinza.

G
êm

eo
s O astral é favorável para cuidar de assun-

tos na Justiça - pode receber uma boa
notícia. Seu jeito descontraído facilita o con-
tato com colegas. Mate a saudade de
amigos que estão longe. Cor: marrom.

C
ân

ce
r Hoje, você terá energia para virar o

jogo e aproveitar uma boa oportunida-
de no trabalho, mesmo inesperada.
Vale a pena repensar a carreira e os
planos que já tinha feito. Cor: vinho.

Sa
gi

tá
rio

Deslocamentos ou viagens rápidas de-
vem correr bem. Você estará mais falan-
te e terá facilidade para compartilhar suas
ideias e convencer as pessoas. Coloque
a conversa em dia. Cor: amarelo.

C
ap

ric
ór

ni
o Bom dia para adquirir algo para o lar ou até

alimentar o sonho da casa própria. Você
pode recuperar algo de valor se agir nos
bastidores. O astral é favorável para lutar
por um posto melhor no trabalho. Cor: azul.

Le
ão

Você vai se sentir melhor e produzir mais
se estiver em contato com outras pesso-
as. Aproveite para fazer contatos novos
no trabalho. Aposte no romantismo para
agitar a vida amorosa! Cor: amarelo.

V
irg

em

Com energia, você vai dar conta de
qualquer serviço e pode faturar mais.
Bom momento para reapresentar um
projeto no trabalho. A saúde também
precisa de atenção. Cor: branco.

A
qu

ár
io Vale a pena investir no diálogo para con-

seguir o que deseja. O astral é favorável
para quem pensa em fazer um curso ou
tem planos para viajar. Boa fase para
correr atrás de um sonho. Cor: gelo.

Pe
ix

es

Hoje, você vai aumentar suas chan-
ces de sucesso se não compartilhar
suas ideias. É um bom momento para
pensar em algumas mudanças na car-
reira ou na vida pessoal. Cor: preto.

ANJO LEHAHIAH
Quem nasce sob esta influência, será
célebre por seus talentos e ações. Pa-
cificador inspirado, pessoa de bem, terá
a simpatia de todos, porque adora re-
solver problemas, sempre aconselhan-
do e apoiando. Sua aura de confiança,
atrairá as pessoas influentes que o con-
vidarão para trabalhar. Será um bom tra-
balhador, rendendo mais em cargos de
comando. Suas atitudes serão firmes,
com altos princípios morais, bon-
dade e hospitalidade, mas pode
sofrer decepções quando as
pessoas não correspondem às
suas expectativas.

Parabéns!

Salmo do Dia Salmo 8:1- 4
Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirá-
vel é o teu nome em toda a terra, pois
puseste a tua glória sobre os céus!
Tu ordenaste força da boca das crian-
ças e dos que mamam, por causa dos
teus inimigos, para fazer calar ao inimi-
go e ao vingador. Quando vejo os teus
céus, obra dos teus dedos, a lua e as
estrelas que preparaste.

Gabriel Bersch, Voni Berta Amaral, Elemar Adams, Ma-
rilene Maria Gollub Provin, Eduardo Orlandini, Andreia
Andreola, Karina Kisxiner, Fernanda Zanchet, André
Roberto Guerra, Valdemar Santos Mattei Ise, Cesar Bres-
sanim, Zelia Machado, Castro Jhenifer, Cristielle Dierin-
gs, Salete Hagers, Rozalvo Finco e  Allan de Moraes.

ocê já deve ter ouvido esta frase:
“Essa história poderia virar um
livro”. Pois a história do professor
Adelar Valdameri, conhecido
como o Amigo dos Rios, virou

uma história de superação, dura,
surpreendente e bela.

E o que o levou a contar a própria
história foi um doloroso e longo período de
depressão. E ele conta que foi quando
achou que não lhe restava mais vida que
decidiu viver.

A fase mais crítica da história de Adelar
data de 2014, quando, após uma
somatória de fatos negativos, entre eles o

 CAPÍTULO SEGUINTE
Quando acordou, Adelar havia perdido boa parte da memória e
não entendia o porquê estava no hospital e quem eram as
pessoas à sua volta. Aos poucos, a memória foi voltando. Foi
então que percebeu a importância de relatar sua experiência no
livro Verdades & Sonhos - Uma história real, com dicas para
superar a depressão e evitar o suicídio.
“Reconhecer que está doente e buscar ajuda e terapias fazem
parte do tratamento. Hoje não tomo mais remédios”,
comemora. Ele diz que escrever o que passou foi uma maneira de
enfrentar tudo: “Contar a minha história também foi uma das
formas que encontrei para vencer a depressão e compartilhar essa
angústia com outras pessoas que passam pelo mesmo problema”.

APRENDIZADO
Adelar admite que sua maior lição disso tudo foi reaprender a
viver. Para isso, a mudança de hábitos foi fundamental.  Hoje ele
leva a vida mais leve: “Tive que tirar o pé do acelerador. Diminuí
o ritmo de trabalho e procuro fazer o que gosto: estar próximo
da natureza nos trabalhos da ONG Amigos dos Rios. Cuido
melhor da minha saúde e viajo mais.”

Dicas de quem
SUPEROU
a depressão

PALESTRA
Neste sábado, Adelar fará a
palestra “Uma história real, com
dicas para superar a depressão
e evitar o suicídio”.
Será na Casanóz.
Rua Presidente Kennedy,
2.396, às 16h. Também
haverá sessão de autógrafos. O
livro estará à venda por R$ 15.

V

FÁBIO DONEGÁ

 O LIVRO
O livro traz relatos das
experiências pessoais, um
artigo científico sobre
depressão e também poesias,
para deixar a leitura mais
leve. Adelar é integrante do
Projeto Livrai-Nos!, que
incentiva a produção literária
de autores de Cascavel.

O mais importante:
esteja sempre perto das
pessoas que te amam e
que você ama. São elas
que te sustentam na
queda.

Dica
do autor

divórcio e o excesso de trabalho, ele se viu
mergulhado numa profunda crise depressiva:
“Só não foi pior porque ouvi os conselhos de
pessoas próximas e procurei atendimento
especializado rápido. Pude contar com o apoio
da minha namorada e da minha família”.

Os primeiros dias de tratamento foram
cruéis. Os efeitos colaterais foram muitos e,
por conta disso, foi morar com os pais no
sítio da família. Um dia, ao se levantar e ir
para a varanda, bateu a cabeça em uma
barra de ferro e caiu. Ficou em coma no
hospital por um longo período.

Setembro Amarelo
O Setembro Amarelo é um movimento mundial e ocorre no Brasil desde
2014. Ele tem duração de 30 dias e foi escolhido para acontecer no
nono mês do ano, pois o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de
Prevenção do Suicídio.
A OMS (Organização Mundial de Saúde) estima que ocorram no
Brasil 12 mil suicídios por ano. No mundo, são mais de 800 mil
ocorrências, isso é, uma morte por suicídio a cada 40 segundos.
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projeto no trabalho. A saúde também
precisa de atenção. Cor: branco.

A
qu

ár
io Vale a pena investir no diálogo para con-

seguir o que deseja. O astral é favorável
para quem pensa em fazer um curso ou
tem planos para viajar. Boa fase para
correr atrás de um sonho. Cor: gelo.

Pe
ix

es

Hoje, você vai aumentar suas chan-
ces de sucesso se não compartilhar
suas ideias. É um bom momento para
pensar em algumas mudanças na car-
reira ou na vida pessoal. Cor: preto.

ANJO LEHAHIAH
Quem nasce sob esta influência, será
célebre por seus talentos e ações. Pa-
cificador inspirado, pessoa de bem, terá
a simpatia de todos, porque adora re-
solver problemas, sempre aconselhan-
do e apoiando. Sua aura de confiança,
atrairá as pessoas influentes que o con-
vidarão para trabalhar. Será um bom tra-
balhador, rendendo mais em cargos de
comando. Suas atitudes serão firmes,
com altos princípios morais, bon-
dade e hospitalidade, mas pode
sofrer decepções quando as
pessoas não correspondem às
suas expectativas.

Parabéns!

Salmo do Dia Salmo 8:1- 4
Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirá-
vel é o teu nome em toda a terra, pois
puseste a tua glória sobre os céus!
Tu ordenaste força da boca das crian-
ças e dos que mamam, por causa dos
teus inimigos, para fazer calar ao inimi-
go e ao vingador. Quando vejo os teus
céus, obra dos teus dedos, a lua e as
estrelas que preparaste.

Gabriel Bersch, Voni Berta Amaral, Elemar Adams, Ma-
rilene Maria Gollub Provin, Eduardo Orlandini, Andreia
Andreola, Karina Kisxiner, Fernanda Zanchet, André
Roberto Guerra, Valdemar Santos Mattei Ise, Cesar Bres-
sanim, Zelia Machado, Castro Jhenifer, Cristielle Dierin-
gs, Salete Hagers, Rozalvo Finco e  Allan de Moraes.

ocê já deve ter ouvido esta frase:
“Essa história poderia virar um
livro”. Pois a história do professor
Adelar Valdameri, conhecido
como o Amigo dos Rios, virou

uma história de superação, dura,
surpreendente e bela.

E o que o levou a contar a própria
história foi um doloroso e longo período de
depressão. E ele conta que foi quando
achou que não lhe restava mais vida que
decidiu viver.

A fase mais crítica da história de Adelar
data de 2014, quando, após uma
somatória de fatos negativos, entre eles o

 CAPÍTULO SEGUINTE
Quando acordou, Adelar havia perdido boa parte da memória e
não entendia o porquê estava no hospital e quem eram as
pessoas à sua volta. Aos poucos, a memória foi voltando. Foi
então que percebeu a importância de relatar sua experiência no
livro Verdades & Sonhos - Uma história real, com dicas para
superar a depressão e evitar o suicídio.
“Reconhecer que está doente e buscar ajuda e terapias fazem
parte do tratamento. Hoje não tomo mais remédios”,
comemora. Ele diz que escrever o que passou foi uma maneira de
enfrentar tudo: “Contar a minha história também foi uma das
formas que encontrei para vencer a depressão e compartilhar essa
angústia com outras pessoas que passam pelo mesmo problema”.

APRENDIZADO
Adelar admite que sua maior lição disso tudo foi reaprender a
viver. Para isso, a mudança de hábitos foi fundamental.  Hoje ele
leva a vida mais leve: “Tive que tirar o pé do acelerador. Diminuí
o ritmo de trabalho e procuro fazer o que gosto: estar próximo
da natureza nos trabalhos da ONG Amigos dos Rios. Cuido
melhor da minha saúde e viajo mais.”

Dicas de quem
SUPEROU
a depressão

PALESTRA
Neste sábado, Adelar fará a
palestra “Uma história real, com
dicas para superar a depressão
e evitar o suicídio”.
Será na Casanóz.
Rua Presidente Kennedy,
2.396, às 16h. Também
haverá sessão de autógrafos. O
livro estará à venda por R$ 15.

V

FÁBIO DONEGÁ

 O LIVRO
O livro traz relatos das
experiências pessoais, um
artigo científico sobre
depressão e também poesias,
para deixar a leitura mais
leve. Adelar é integrante do
Projeto Livrai-Nos!, que
incentiva a produção literária
de autores de Cascavel.

O mais importante:
esteja sempre perto das
pessoas que te amam e
que você ama. São elas
que te sustentam na
queda.

Dica
do autor

divórcio e o excesso de trabalho, ele se viu
mergulhado numa profunda crise depressiva:
“Só não foi pior porque ouvi os conselhos de
pessoas próximas e procurei atendimento
especializado rápido. Pude contar com o apoio
da minha namorada e da minha família”.

Os primeiros dias de tratamento foram
cruéis. Os efeitos colaterais foram muitos e,
por conta disso, foi morar com os pais no
sítio da família. Um dia, ao se levantar e ir
para a varanda, bateu a cabeça em uma
barra de ferro e caiu. Ficou em coma no
hospital por um longo período.

Setembro Amarelo
O Setembro Amarelo é um movimento mundial e ocorre no Brasil desde
2014. Ele tem duração de 30 dias e foi escolhido para acontecer no
nono mês do ano, pois o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de
Prevenção do Suicídio.
A OMS (Organização Mundial de Saúde) estima que ocorram no
Brasil 12 mil suicídios por ano. No mundo, são mais de 800 mil
ocorrências, isso é, uma morte por suicídio a cada 40 segundos.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • SBT

SBT • CARINHA DE ANJO

MALHAÇÃO
Samantha se irrita com Tina, e

Keyla oferece ajuda a Tato. Anderson
tenta conversar com Tina. Bóris des-
pista Malu. Keyla repreende o com-
portamento de Tato. Samantha flerta
com Anderson. Tato pede ajuda a Aldo,
mas o pai expulsa o rapaz de casa.
Tina e Keyla têm uma crise de ciú-
mes pela proximidade entre Ellen e
Lica, e Benê fica confusa.

NOVO MUNDO
Anna e Joaquim conseguem dei-

xar o navio em chamas, mas acredi-
tam que Thomas não tenha conse-
guido escapar com vida. Greta se de-
sespera por ter sido abandonada e
Diara a conforta. Ferdinando sofre
com sua atitude. Bonifácio lê o falso
artigo de Libério e alerta Dom Pedro.
Cecília afirma que foi Sebastião
quem sabotou o jornal. Matias garan-
te a Idalina que quer se vingar de
Sebastião. Dom Pedro ordena o fe-
chamento do jornal de Libério, acu-
sado de conspiração. Domitila usa

um disfarce para ir ao encontro de
Dom Pedro. Leopoldina vê Francisco
e Benedita, e decide ir até o Paço.

PEGA PEGA
Rômulo apoia Júlio. Madalena fica

arrasada quando Sabine lhe oferece
dinheiro para se afastar de Dom. Eric
diz a Domênico que desconfia de Cín-
tia e Malagueta. Maria Pia afirma a
Dom que não deixará ninguém machu-
car Madalena.

A FORÇA DO QUERER
Os traficantes resgatam Rubinho do

hospital e Sabiá aconselha Bibi a deixar
a comunidade com o marido. Silvana
afirma a Dita que enfrentará Irene, caso
a vilã se aproxime de Eurico. Rubinho
volta para o Morro do Beco. Ruy se irrita
quando Ritinha se preocupa com Zeca.
Zeca conversa com Ritinha e pensa em
voltar com ela para Parazinho.

NO LIMITE DA PAIXÃO
Maciel lembra a Frida que a adver-

tiu para que não tentasse nada com o

herdeiro (referindo-se a João Manuel).
Gabriel pede a Juliana que chame Re-
beca, pois quer pedir perdão a sua ver-
dadeira mãe. Frida diz ao Maciel que
Rosália já sabe que ele trocou os be-
bês no hospital, pois Caetana contou
a ela. Furioso, Maciel jura que Caeta-
na vai pagar por não ter mantido a
boca fechada.

O RICO E LÁZARO
Nitócris chega e tenta socorrer o

rei. Cínico, Belsazar finge que o so-
berano passou mal do nada. Matias
e os familiares procuram por Saul nas
ruas da Babilônia. Zac encontra Ne-
buzaradã e avisa que se vingará de
Asher. Neusta avisa que chegou a
hora de Joaquim fugir com Edissa. A
rainha de Judá tenta distrair o guar-
da da prisão. Em conversa com Zac,
Nebuzaradã e Sammu-Ramat pro-
põem um plano de assassinar Evil-
Merodaque para culpar Asher. Ilana
se preocupa com o sumiço de Saul.
Nabucodonosor se recupera e fala do
afronto de Belsazar.

DIVULGAÇÃO

Verônica diz para Gustavo que precisa conversar com ele
um assunto pessoal e por isso não pode ser na empresa. A
secretária pergunta se eles podem jantar juntos. Gustavo diz
que sim, afinal, são amigos. Verônica faz questão de dizer
para Cecília que irá jantar com Gustavo e espera que a noite
seja inesquecível. Luciano descobre que a mãe de Zeca está
vendendo bolo e que o garoto irá com roupa de liquidação em
sua festa. Dulce aproveita que Madre Superiora está dormin-
do e telefona para Vitor para pedir que ele lhe busque para
levar ela para comprar o presente de casamento da Tia Peru-
cas. Durante o jantar, Verônica revela para Gustavo que está
completamente apaixonada por ele.

 • RECORD

Dulce telefona
para Vitor
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

 IT - a coisa
Sala 1: Qui a Qua  14h - 16h30 (dublado)
Sala 1: Qui a Qua  19h - 21h30 (legendado)

 O Que Será de Nozes 2
Sala 2: Qui a Qua 14h - 15h50 - 17h40

 Emoji: O Filme
Sala 2: Qui a Qua  19h30 - 21h30 (3D)

 Feito na América
Sala 3: Qui a Qua 14h40 - 16h50 (dublado)
Sala 3: Qui a Qua 19h - 21h10 (legendado)

 A Lei è Para Todos
Sala 4: Qui a Qua  17h - 19h10 - 21h20 (dublado)

 Lino
Sala 4: Qui a Qua  14h40 (dublado)

 It - A Coisa
Sala 1: Qui a Qua 16h20 - 19h05 - 21h40

 Emoji - O Filme
Sala 1: Qui a Qua 14h30 (3D)
Sala 2: Qui a Qua 13h30 - 15h20

Feito na América
Sala 2: Qui a Qua 17h10 - 21h50 (dublada)
Sala 2: Qui a Qua 19h30 (legendado)

SHOPPING WEST SIDE
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Rolinho
 12 bifes de coxão mole finos
 2 dentes de alho esmagados
 sal e pimenta-do-reino a goto
 1/2 copo (americano) de vinho branco
 12 tiras de bacon
 1 pimentão verde cortado em 12 tiras finas
 1 pimentão vermelho cortado em 12 tiras finas
 2 abobrinhas amarelas cortadas em 12 tiras finas
 2 xícas (chá) de molho de tomate

 PREPARO
Tempere os bifes com o alho, o
sal, a pimenta e o vinho. Deixe
descansar por 30 minutos.
Escorra e reserve o vinho. Ponha
sobre cada bife o bacon, o
pimentão verde, o pimentão
vermelho e a abobrinha. Enrole
cada bife e amarre com barbante.
Arrume os rolinhos um ao lado do
outro em uma panela. Regue com
o vinho reservado e leve ao fogo.
Quando o vinho ferver,
acrescente o molho de tomate e
cozinhe por 40 minutos.

de bife

BACON PIMENTÃO ABOBRINHA ALHO

Alguns ingredientes

TOMATE

FOTOS: DIVULGAÇÃO

USE ERVAS AROMÁTICAS
COMO TOMILHO, LOURO,

SALSA E ALECRIM

Vinhos brancos muito
amarelados podem
estar oxidados e vinhos

tintos jovens de cor âmbar também
podem indicar algum defeito na
bebida. Certifique-se que estas são
as reais características do vinho
antes de comprá-lo.


