
 , 20/09/2017
Edição 7853 - Ano XLI

Agropecuária fatura R$ 1,7 bi
A agropecuária cascavelense faturou, no ano passado, quase R$ 1,7 bilhão. Os

números são do VBP (Valor Bruto de Produção) divulgados pela Secretaria Estadual
da Agricultura e do Abastecimento. O crescimento é de 10% em comparação aos

dados de 2015. Especialistas dizem que os índices continuarão crescendo.
 Págs.  12 e 13

Mudança às escuras

AÍLTON SANTOS

Amanhã, 2.089 famílias realizam o sonho da casa própria ao
receber as chaves das unidades habitacionais do Conjunto
Riviera. Para 460 mutuários, no entanto, a mudança tem

tudo para ser no escuro. São pessoas que possuem débitos
com a Copel por deixarem de pagar faturas de outros

imóveis onde moravam. A companhia de energia não liga
os padrões enquanto a dívida não for quitada.
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Bons de luta
A equipe de kickboxing de Casca-

vel foi destaque na modalidade na fase
final da Divisão B da 60ª edição dos
Japs (Jogos Abertos do Paraná), que
está sendo realizada em União da Vi-
tória. A arte marcial teve as disputas
encerradas no fim de semana com
cascavelenses no pódio geral nos nai-
pes feminino e masculino.

As mulheres ficaram em segundo
dentre dez equipes na competição,
atrás apenas do time de Maringá. Já
os homens trouxeram o troféu de ter-
ceiro lugar para casa, empatado com
Carambeí. O ouro foi para Maringá e a
prata ficou em União da Vitória.

Na equipe cascavelense, com El-
son de Jesus Pinto e Lucyane Bar-
bosa de Melo à frente da comissão
técnica, destaque individual para Ga-

briel Freitas de Oliveira, medalha de
ouro no Lowkicks acima de 81 qui-
los ao vencer dois oponentes (um
de Maringá e outro de União da Vi-
tória) por nocaute. Marília Krakhe-
cke (ouro, até 60 kg) e João Vitor
Gonsalves da Silva (4º, até 75 kg)
também se evidenciaram.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL ATLETAS

A arte marcial teve as
disputas encerradas no

fim de semana com
cascavelenses no pódio
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Com poucos projetos em pauta e
sem tanta coisa importante  para ser
discutida, os vereadores “se pegaram”
para valer na votação da moção de
repúdio à exposição financiada pelo
Banco Santander. A moção foi assina-
da por 20 dos 21 vereadores.

A bancada, em sua maioria evan-
gélica, teve manifestação de verea-
dores pastores. Celso Dal Molin,
Misael Júnior e Rômulo Quintino
usaram a palavra para dizer que a
exposição fere a infância e é um
desrespeito à fé.

O vereador presidente da casa,
Gugu Bueno, ainda desafiou que al-
guém o convencesse que a exposi-
ção era, realmente, de arte. As obras
utilizam artefatos religiosos para exi-
bir imagens de pessoas em relação

sexual com crianças e com animais,
usam objetos religiosos como a cruz,
por exemplo, para fazer referência à
diversidade sexual, entre outros.

Fortemente contrários à expo-
sição, os vereadores ficaram ain-
da mais irritados com o discurso
do vereador de Paulo Porto, o úni-
co que não assinou a moção e vo-
tou contra. Porto considerou três
motivos para não concordar com a
moção: que a arte não pode ser
censurada, que o discurso é de
ódio e disse que há outras priori-
dades: “coisas sérias que estão
ocorrendo na nossa casa enquan-
to discutimos esse assunto”.

Bate-boca
O presidente da casa Gugu Bueno,
Misael Júnior e companhia
“ilimitada” foram contrários ao
vereador. O discurso mais
curioso foi o de Jorge Bocasanta,
que assinou a moção. Ele
comentou que também considera
o discurso dos pastores de “ódio”
e ainda citou versículo da bíblia.
“Jesus chegou para a mulher
apedrejada e falou: quem nunca
pecou que atire a primeira
pedra”. Ele foi corrigido por
Misael Júnior. “A citação bíblica
continua com Jesus dizendo
‘mulher, alguém lhe atirou a
primeira pedra? Ela diz – não.
Então Jesus responde: vá e não
peques mais”. Boca retrucou
dizendo: “Então os gays são todos
criminosos? Tem que matar toda
essa bicharada?”. Em uma atitude
que ninguém entendeu, Boca foi a
favor da moção, que foi aprovada
por 20 vereadores.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

MEMBROS da bancada quase
saíram no tapa durante discussão

O “fight” da moção
contra o Santander
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A Cascavel de Ouro terá em
2017 a maior de suas edições. A
previsão de inscrição de mais de
60 carros para a corrida que vai
celebrar os 50 anos de história
da prova mais tradicional do auto-
mobilismo brasileiro faz da 31ª
edição, que será disputada no dia
5 de novembro, o evento de maior
adesão em toda a história. A fes-
ta esportiva terá mais um ingredi-
ente especial: a Old Stock Race
vai compor a programação prelimi-
nar no Autódromo Internacional
Zilmar Beux. O evento em Casca-

Old Stock Race
vel envolverá, também, proprietári-
os dos modelos Opala e Caravan
em ações promocionais.

Este será o primeiro evento da ca-
tegoria no traçado de maior velocida-
de do automobilismo nacional. Todas
as etapas oficiais já realizadas ocor-
reram no autódromo de Interlagos –
as duas etapas em 2016 nas pistas
de Goiânia e Curitiba tiveram caráter
extracampeonato. As provas de 4 e 5
de novembro em Cascavel estão ho-
mologadas pela Federação de Auto-
mobilismo de São Paulo e valerão
pela penúltima etapa do Campeona-

to Paulista de Automobilismo.
Criada em 2015 sob a propos-

ta de devolver às pistas de auto-
mobilismo o modelo GM Opala, que
formou o grid do Campeonato Bra-
sileiro de Stock Car entre 1979 e
1993, a Old Stock Race cumpre
em 2017 sua segunda temporada
completa no Paulista de Automo-
bilismo. Os carros que compõem
o grid têm motores de seis cilin-
dros que desenvolvem pouco mais
de 300 cv de potência e atingem,
na pista de Interlagos, velocidades
finais superiores a 225 km/h.
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Old Stock Race
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Gugu
defende a
investigação
do vereador

O presidente da Câmara, Gugu Bueno, se manifestou com relação
ao caso. “É preciso analisar o contexto da conversa. É evidente
que se deve apurar, mas acredito que seja um caso para o
Conselho de Ética apurar. Temos que passar a limpo, para preservar
uma imagem positiva da Câmara de Vereadores”, afirma.
Para Gugu, todos os vereadores devem trabalhar para manter essa
imagem. São dois casos em menos de um mês envolvendo o nome
de Damasceno. No outro caso, uma servidora indicada por ele para
atuar com a Mesa Diretora batia o ponto biométrico e ia para casa
durante o horário de trabalho. Ela foi exonerada assim que o
flagrante foi feito. “Esse era um caso que envolvia a servidora e ela
foi exonerada. Era uma postura dela e não do vereador. Desta vez,
estamos falando de um caso envolvendo o vereador”, lamenta.

Vereador ameaçado,
mas por quem?
Em resposta ao áudio, o vereador
Damasceno Júnior concedeu
entrevista dizendo que pretendia
indicar o rapaz citado para a
Secretaria de Esportes, mas que o
trabalho no fim de semana com o
vereador seria outra coisa. “Ele foi
atleta em Cascavel e trabalharia na
Secretaria de Esportes durante a
semana. O trabalho do fim de
semana seria outra coisa, ele seria
meu segurança e por isso pedi se
ele anda armado”, justifica.
Damasceno garante que tomou a
atitude de contratar segurança
porque está sendo ameaçado.
Quando questionado por quem, ele
disse que não sabe. “Já tive dois
carros roubados. Não sei quem está
me atacando, as pessoas criam
perfis falsos nas redes sociais, me
ameaçam, dizem que vão me
derrubar, e por isso eu pagaria o
Daia para fazer minha segurança,
porque eu tenho condições de
pagar”, explica.

Caso para o Conselho de Ética

O vereador garante ainda que há outros áudios que
explicam isso, mas que “vai procurar”. “Como todo
mundo faz, eu mando os áudios e depois apago porque
enche a memória do celular”, comenta. Outra garantia é
que o prefeito, Leonaldo Paranhos, sequer foi informado a
respeito da indicação. “Eu iria indicar, o Paranhos nem sabe
disso. Mas participamos da campanha dele, não temos
nenhum cargo no Executivo e o Daia desenvolveria projetos
interessantes na Secretaria de Esportes”.

Outros áudios
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Copa Norte Sul
CAP/Cascavel Auto Peças e
S.E. Villa Norte vão decidir
que será a melhor equipe da
Região Norte da cidade e
consequentemente terá o
direito de disputar com o
campeão da Região Sul o
título da Copa Norte Sul de
Futebol Suíço. A definição
ocorreu na semifinal, no
sábado, no campo do Nino,
onde o CAP eliminou o ABA
FC nos pênaltis depois de um
empate por 2 a 2 no tempo
normal. O Villa Norte
também passou à final após
disputas por pênaltis com a
JMS/Mundial Auto Center -
empataram por 1 a 1 no
tempo regulamentar. Já o
duelo semifinal da Região Sul
entre Marquinhos Veículos e
Fercaus FC novamente não
ocorreu e deverá ser neste
sábado, na Arena Buenão.
Quem vencer decidirá o
título com o Academia Vip/
Marcão Acessórios.

 O veterano atleta Geraldo Volmar Franco (Palotina Esportes/Eucatur/LZK)
ainda comemora a conquista da medalha de prata no 14º Troféu Brasil de
Atletismo Master, realizado no fim de semana passado em Porto Alegre. Ele
ficou em segundo lugar no salto em distância na categoria M45. Geraldinho,
como é conhecido, ainda disputou as provas dos 100m e dos 200m rasos,
nas quais terminou em quarto lugar em sua categoria.

 Comandas por Alceu Rogério Bertaioli, as equipes feminina e masculina da
categoria adulta da FARB representaram a cidade na Copa Palotina, realizada
no fim de semana na cidade homônima à competição. O resultado foi uma
vitória por 2 a 0 sobre o time de Cianorte entre os homens e uma derrota por
2 a 0 para a equipe de Toledo entre as mulheres. O próximo compromisso
será neste fim de semana, pela Copa Oeste.

Brasileiro de Torcidas
Pelo 1º Campeonato
Brasileiro de Torcidas da Liga
Oeste, quatro jogos estão
programados para hoje,
sendo FC Cascavel x São
Paulo às 20h na Chácara
Fardoski e os demais na
Arena Buenão: Santos x
Grêmio, às 19h30; Ponte
Preta x Palmeiras (Geleia),
20h30; e Palmeiras (Ceará) x
Flamengo (Felipe), às 21h30.
Já para sexta-feira, na
Chácara Fardoski, estão
programados mais três
confrontos pela 2ª rodada:
Flamengo (Dinei) x
Corinthians (Carlinhos), às
19h30; Corinthians (Cleber)
x Vasco, às 20h30; e
Palmeiras (Geleia) x Santos,
às 21h30.

FÁBIO DONEGÁ

 FARB
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Fábio Donegá

O Ministério Público, por meio
da 7ª Promotoria de Justiça, deve
abrir uma investigação de ofício
contra o vereador Damasceno Júni-
or. Investigação de ofício ocorre
quando não há alguém fazendo de-
terminada denúncia, mas quando
a promotoria fica sabendo da irre-
gularidade por terceiros, neste
caso, a imprensa.

A assessoria do promotor de
Justiça Sérgio Machado afirmou
que, neste caso, no decorrer da in-
vestigação, o MP (Ministério Públi-
co) pode solicitar o áudio pela im-
prensa, se for necessário. A afirma-
ção da Promotoria é com relação
ao áudio divulgado em que Damas-
ceno Júnior, vereador em Cascavel,
é gravado oferecendo um cargo na
Secretaria de Esportes em troca de
serviços prestados a ele nos fins
de semana.

“Viu Daia, tem outro cargo aí de
R$ 3.070 na Secretaria de Espor-
tes. Mas assim ó, eu te nomeio
lá, entendeu, mas assim, ‘final’ de
semana se você puder estar ‘jun-
to comigo’ nas visitas para ir, fe-
chou, não precisa estar todo dia
comigo. Aí eu posso de contemplar
com esse cargo. Mas no ‘final’ de
semana se você puder andar co-
migo. Não sei se você anda arma-
do, como que funciona”, diz, Da-
masceno Júnior.

O áudio ganhou bastante reper-
cussão na imprensa cascavelense
e foi divulgado nas redes sociais.

 Executivo
A reportagem do Hoje News questionou o Executivo sobre o fato de o
vereador oferecer um cargo na Secretaria de Esportes e praticamente
garantir que a nomeação ocorreria. O secretário de Comunicação Ivan

Zuchi, em nota, disse que a declaração é do vereador e não há porque o
Município se posicionar. “Eu ouvi o áudio e não acho que ele tenha dado
a entender ter acordo ou autorização para nomear. Ele apenas oferece

o cargo, sem fazer menção ao Executivo”, afirma.

Damasceno Júnior
na mira do MP

VEREADOR deverá ser investigado
pelo Conselho de Ética
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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, 20 de setembro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- José Luiz Maia Galvão e Caroline Zanoni Silva
2- Guilherme Bartzik Meira e Ana Paula de Freitas
3- Levi Batista Apolinario e Vanusa Piaiano
4- Alex Becher Monteiro e Leticia dos Santos Laureano
5- Nelson Cesar Dias Magalhães e Rita de Cassia Rosa Mendes
6- Thiago Henning e Eliane Batista dos Santos
7- Ronaldo Aparecido Gomes Marques e Bárbara Ramos
8- Josineu Nunes dos Santos e Sebastiana da Conceição Vera
9- Fabio Marcos Martins e Patricia Dicheti Balbinot
10- Sergio da Silva Dzvonek e Giovana Xavier da Silva
11- Tiago Cardoso Sieves e Monica Cristina Costa da Fonseca
12- Fabiano de Oliveira e Ana Paula Bartzik da Silva
13- Alessandro Gomes Misael e Priscila Diniz de Moraes
14- Joel Nunes Oliveira Farias e Lizandra Aleixo
15- André Antonio Ferreira e Tatyane Saldanha Fant
16- Wesley da Silva Campos e Andressa Priscilla Gonçalves
17- Joaquim Raimundo de Almeida Neto e Rosangela da Silva
18- Cleiton José Luquini e Aline Maiara Floriano
19- Marcos Antonio Roque e Suzana da Silva Dario
20- Rosinaldo Porto Catrinck e Cristiane Tracz

O Corinthians que assustou os
adversários no início da Copa Sul-
Americana depois de não ter encon-
trado adversários no Brasileirão, ten-
ta mostrar novamente sua força na
competição continental nesta noite,
quando desafia o Racing por uma
vaga nas quartas de final. Para isso,
precisa vencer o duelo marcado para
as 21h45 (de Brasília) no Estádio Pre-
sidente Perón, na Argentina.

Na partida de ida, semana passa-
da, em São Paulo, o resultado foi um
empate por 1 a 1. Assim, o time bra-
sileiro já entra em campo hoje elimi-
nado, pois a equipe argentina tem o
direito do empate sem gols para se-
guir à próxima fase.

Para o embate, o técnico Fábio
Carille não conta com o lateral-esquer-
do Guilherme Arana, que reclamou de
dores musculares na vitória contra o
Vasco depois de ter retornado de qua-
tro jogos ausente. Assim, Marciel, ga-
nha nova chance entre os titular. Ou-
tra mudança em relação ao último é
a volta de Gabriel, de suspensão, no
lugar de Camacho.

Vencer ou vencer
FOTO: CORINTHIANS

Mais jogos
Os outros dois duelos desta
noite pela Copa Sul-
Americana envolvem quatro
equipes brasileiras. A Ponte
Preta recebe o Sport depois
de ter perdido por 3 a 1 em
Recife e o Flamengo recebe
a Chapecoense depois de
ter empatado sem gols em
Santa Catarina. Ambas as
partidas estão marcadas
para as 19h15. No Fla o clima
é de mistério, apesar de o
elenco titular ter sido
relacionado para o jogo.
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Escola de governo “vazia”
Uma das exigências do
prefeito Leonaldo
Paranhos é a presença
dos servidores nas
escolas de governo.
Porém, com o prefeito

em Curitiba, a de ontem não foi assim tão
frequentada. Pelas fotos postadas no portal do
Município, dá para ver que várias cadeiras
estiveram vazias. Normalmente, o auditório da
Prefeitura fica lotado durante as escolinhas.
Reunião
Na edição de ontem,
o Hoje News trouxe a
entrevista com o
prefeito de Cascavel
Leonaldo Paranhos
sobre o decreto de
utilidade pública para
fins de
desapropriação do
hospital Jacomo
Lunardelli. A
reportagem citou que
o prefeito falou sobre
o assunto durante
reunião com os

secretários. Na
verdade, a reunião
com os secretários
ocorre toda segunda-
feira cedo e o assunto
não foi tratado, já que
se tratava de um
planejamento
definido.

Mauro Seibert
O vereador Mauro
Seibert deve, nos
próximos dias, pedir
afastamento da Câmara
de Vereadores, por
conta de problemas de
saúde. Ele tem uma
prótese fixa desgastada
e diz sentir dores, mas o
pedido de afastamento
depende do médico,
segundo o vereador.
Para o lugar dele, é
cotado Dorival Lino, 1º
suplente da cadeira.

AGUARDANDO PROJETO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Antes do início da sessão, a Câmara prestou uma
homenagem com voto de louvor e congratulações à
comunidade Ucraniana em Cascavel.

 A homenagem ocorreu pelos 50 anos de jubileu
da cultura ucraniana em Cascavel.

Mauro disse que também aguarda a tramitação de
um projeto que protocolou na casa de Leis, a
respeito da necessidade de reciclagem do lixo em
Cascavel. “Determina que a população separe o
lixo seco do lixo úmido. Apenas estamos
analisando um problema que o Município não está
preparado para receber esses materiais dessa
forma”, analisa.

Um dia que
já tem dia

A Câmara de Cascavel
já aprovou, no Calendá-
rio do Município, a insti-
tuição do Dia do Colono,

agora do Dia do Gaúcho,
e a criação de leis para
comemoração de “dia
pra todo mundo” não
para por aí.

Está em andamento
na Câmara de Vereado-
res o projeto de Lei que
institui o Dia de Comba-
te à Violência Contra a
Pessoa Idosa. A mesma
autoria das outras leis:
Fernando Hallberg e Po-
licial Madril. O problema
é o seguinte: já existe o
Dia Mundial de Conscien-
tização da Violência Con-
tra a Pessoa Idosa. Lem-
brado no dia 15 de junho.
A única diferença nessa
história toda é que o dia
seria instituído no calen-
dário aqui em Cascavel.

O problema é que ao
discutir e votar um dia
que, teoricamente, “já
tem dia”, o plenário per-
de o tempo que poderia
ser usado a favor da vo-
tação de um projeto de
interesse da população
cascavelense.

EMENDA
Segundo o vereador Fernando Hallberg, o projeto tramita na
Câmara de Vereadores e ainda terá uma emenda, pensada
em parceria com a Secretaria de Assistência Social. “É uma
emenda para que haja também o uso do disque 100 para
denúncias”, afirma.
Atualmente, o disque 100 é usado para denúncia de
violência contra crianças e adolescentes.

HALLBERG E MADRIL são
autores do projeto

 Reportagem: Tatiane Bertolino       Foto: Arquivo
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Para muitos pagadores de impostos, passou desper-
cebida a magistral afronta ao dinheiro público e aos princí-
pios de moralidade a exposição de arte “Queer”, financia-
da pela Lei Rouanet e divulgada pelo banco Santander e
pelo movimento LGBT.

No Brasil, só no Brasil, um absurdo deste quilate é fi-
nanciado pelo governo.

É incrível a hipocrisia e a maldade na cabeça desta
gente, que não avalia os desdobramentos de seus atos.
Que vergonha expressar como arte, uma verdadeira liber-
tinagem sexual com forte estímulo à homossexualidade
para crianças e jovens em idade escolar. E, ainda por cima,
tripudiar e zombar do cristianismo e dos cristãos, na figura
incomparável de Jesus Cristo.

Para quem gosta de jogar contra si próprio, o Santan-
der não poderia fazer melhor. Agora, usar dinheiro de im-
postos do povo brasileiro para financiar uma aberração
como a exposição “Queer”, é de uma insensatez sem limi-
tes. Uma bofetada na cara daqueles que acreditam em
princípios éticos, e procuram viver em retidão. “Queer” é
pornografia pura... Pornografia que custou oitocentos mil
reais aos combalidos cofres públicos.

É duro de engolir!

A LEI ROUANET E A
LAMBANÇA GENERALIZADA

 Rotary Fest
A exposição Rotary Fest
Flores de 2017 será em novo
local, desta vez no Centro de
Convenções e Eventos de
Cascavel. A abertura do
evento está marcada para o
dia 29 de Setembro e seguirá
até 08 de Outubro. Além das
flores e mudas da flora
brasileira, haverá praça de
alimentação e exposição de
carros antigos. A Fest Flores
abre às 10h e vai até às 21h.
A realização do evento é do
Rotary Clube Cascavel.
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"Nestes tempos críticos
que estamos vivendo,
nada mais importante

que a polícia tenha uma
estrutura suficiente e

adequada para
combater a

criminalidade”.

João Antonio Pagliosa
Engenheiro Agrônomo

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

A inauguração do
Conjunto Riviera,
que acontece
amanhã em
Cascavel e vai
garantir moradia
para mais de
duas mil famílias.

O vereador
Damasceno
Junior que está
envolvido em
uma nova
polêmica, agora
prometendo
cargo em troca de
favor.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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MINGUANTE
13/09 - 03h24

CRESCENTE
27/09 - 23h53

NOVA
20/09 - 02h29

CHEIA
05/10 - 15h40

20

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Marcos Smith,
delegado da Polícia

Federal em Cascavel
sobre a área doada
para construção da

nova delegacia.

 Ato público
O Fórum Municipal em
Defesa dos Direitos da
Pessoa com Deficiência
organizou para amanhã
(21), Dia Nacional de Luta da
Pessoa com Deficiência, um
ato público que terá início
às 14 horas, no Calçadão da
Avenida Brasil, esquina com
a Rua Padre Champagnat. O
objetivo é reivindicar os
direitos desta parcela da
população que, mesmo
garantidos por lei, muitas
vezes não são concretizados.

SECOM
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Megasena
Concurso: 1969

08 20 30 32 48 59

Dupla sena
Concurso: 1695

17 30 38 39 41 491º sorteio

02 10 26 36 38 452º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1561

03 05 06 07 08 12 13 15
16 18 20 21 22 24 25

Quina
Concurso: 4485

09 16 42 51 73

Timemania
Concurso: 1084

10 14 16 30 48 67 69
TIME DO

Lotomania
Concurso: 1798

02 06 14 16 19 29 34 35
47 49 51 53 54 74 76 84

95 98 00
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5215

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

62637
14971
42176
88888
47348

LIBERTADORES
21h45 Santos x Barcelona (EQU)
21h45 Grêmio x Botafogo

SUL-AMERICANA
19h15 Ponte Preta x Sport
19h15 Flamengo x Chapecoense
21h45 Racing x Corinthians

ESPANHOL
15h At. Bilbao x At. de Madri
15h Leganés x Girona
16h La Coruña x Alavés
17h Real Madrid x Betis
17h Sevilla x Las Palmas

ITALIANO
13h30 Benevento x Roma
15h30 Hamburgo x B. Dortmund
15h45 Cagliari x Sassuolo
15h45 Milan x Spal
15h45 Lazio x Napoli
15h45 Genoa x Chievo
15h45 Juventus x Fiorentina
15h45 Udinese x Torino
15h45 Hellas Verona x Sampdoria
15h45 Atalanta x Crotone

ALEMÃO
13h30 Colônia x E. Frankfurt
15h30 Freiburg x Hannover 96
15h30 Mainz 05 x Hoffenheim
15h30 Hertha x Bayer Leverkusen

COPA DA LIGA INGLESA
15h45 Chelsea x Nottingham Forest
15h45 Everton x Sunderland
15h45 Arsenal x Doncaster Rovers
16h Man. United x Burton Albion
16h West B. Albion x Man. City

JOGAM HOJE

Grêmio x Botafogo

Grêmio e Botafogo se reencon-
tram hoje, às 21h45, em Porto Ale-
gre, para o jogo de volta das quar-
tas de final da Libertadores. Na se-
mana passada, os rivais empata-
ram sem gols no Engenhão.

Para o Tricolor gaúcho, é a opor-
tunidade de voltar a embalar . O time
que chegou a emplacar nove jogos
de invencibilidade conquistou ape-
nas uma vitória nas últimas sete
partidas. A queda começou com as
eliminações na Copa do Brasil e na
Primeira Liga.

Já o Glorioso carioca coloca à
prova seu melhor momento nos úl-
timos anos. É o time de melhor
campanha do returno do Brasilei-
rão e chega embalado por resulta-
dos recentes, como a quebra do je-

jum de dois anos (oito jogos) sobre
o Flamengo e o fim da invencibili-
dade de 17 jogos do Santos.

Para avançar à semifinal o
Grêmio precisa vencer, ao pas-
so que o Botafogo joga por um
empate com gols. Quem avan-
çar enfrentará  Santos ou Barce-
lona de Guayaquil.

 Santos
O caldeirão da Vila Belmiro vai ferver nesta noite para o jogo de volta

das quartas de final da Libertadores entre Santos e Barcelona de Guaya-
quil, às 21h45. No jogo de ida, semana passada, no Equador, a igualda-
de prevaleceu, com um empate por 1 a 1. Para a decisão da vaga à
semi, o Santos pode empatar por 0 a 0 para avançar. Empates de 2 a 2
em diante classificam o Barcelona. Em campo, Lucas Lima, lesionado,
é desfalque certo, enquanto Renato e Léo Cittadini são dúvidas.

CBF
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Planos mais populares
Planos de saúde populares po-

dem começar a ser vendidos ainda
este ano, anunciou o ministro da
Saúde, Ricardo Barros. O início da
comercialização depende da conclu-
são de análise técnica da Agência
Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) sobre a flexibilização da re-
gulamentação de planos de saúde
no país. Na semana passada, o gru-
po de trabalho inicial responsável
por analisar o tema publicou seu
relatório final.

Segundo Barros, com o au-
mento do acesso privado, o Sis-
tema Único de Saúde (SUS) po-
derá oferecer melhor atendimen-
to a quem não pode pagar por um
plano, um contingente de 150
milhões de brasileiros.

“Evidentemente, quanto mais
brasileiros tiverem cobertura de
planos pagos por seus patrões,
patrocinadores ou pagos individu-
almente, esses brasileiros diminu-
em a pressão sobre a fila do SUS,
que atende aqueles que só depen-
dem do SUS, não tem capacidade
financeira ou a sua empresa não
pode ofertar um plano de saúde
para aqueles trabalhadores”, dis-
se o ministro que participou ontem
da abertura da 8ª Conferência Bra-
sileira de Seguros (Conseguro), que
discute até quinta-feira “o desafio
da retomada do crescimento”.

ACESSÍVEL
O ministro explicou que o objetivo do Projeto de Plano de Saúde
Acessível é ampliar ao máximo a cobertura de planos de saúde à
população “para que esta responsabilidade de financiamento da
saúde seja dividida”. “Já é hoje 55% do investimento em saúde do
setor privado e 45% do setor público. Então, quanto mais nós
tivermos a cooperação de empresários financiando a saúde de
seus funcionários, de planos individuais, mais qualidade nós
podemos oferecer a quem depende do SUS”.

ATRAÇÃO DAS ALTURAS
Os olhares daqueles que são apaixonados por aviação estarão voltados ao modelo da Epic Aircraft que
desembarca amanhã no aeroporto de Cascavel.
A aeronave chegaria à cidade para exposição no Hangar Before na semana passada, mas por conta das
condições do tempo uma nova data foi agendada para o evento.
“É uma aeronave fabricada por empresa americana e reúne tudo de mais moderno. Há potencial para que
interessados possam adquirir e essa é uma oportunidade de pilotos e demais interessados na aviação
conhecerem de perto o modelo”, comenta o piloto Gustavo Sbaraini, um dos organizadores do encontro.
A Epic Aircraft Brasil é responsável pela criação de um dos Turbo-hélices mais rápidos da categoria
monomotor. A aeronave está disponível no Brasil, por meio da representação exclusiva da Somma Aviation.

MINISTRO DA SAÚDE, Ricardo Barros, diz que planos podem desafogar o SUS

AGÊNCIA BRASIL
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As cores que representam a ban-
deira LGBT darão o tom à passeata
programada para a próxima sexta-
feira (22), em Cascavel.

Promovido pelos grupos Coleti-
vos Cores da Diversidade e Parada
da Diversidade Social, o ato levará
às ruas o repúdio contra decisão
liminar proferida pela Justiça Fede-
ral da Seção Judiciária do Distrito
Federal que abre a possibilidade de
terapias de reversão sexual.

“Não podemos permitir que
oportunistas mal intencionados
cresçam e atinjam nossas conquis-
tas, não podemos permitir um re-

trocesso de 27 anos”, defendem os
grupos pelas redes sociais.

O CFP (Conselho Federal de Psi-
cologia) vai recorrer da decisão li-
minar e lutará pela manutenção da
Resolução 01/99, que estabelece
normas de atuação para os psicó-
logos em relação à questão da ori-
entação sexual.

Cerca de 200 pessoas já sinali-
zaram interesse no ato. A passea-
ta está marcada para as 17h, em
frente ao Fórum de Cascavel, na
Avenida Tancredo Neves.

 Reportagem: Romulo Grigoli

Comitê Gestor
O CGM (Comitê Gestor
Municipal) tem encontro
marcado para amanhã,
quando ocorre a 6ª reunião
ordinária deste ano na Sala
de Reuniões anexa ao
Centro de Convenções e
Eventos. Além de assuntos
gerais, haverá apresentação
do sistema de
monitoramento das ações
do planejamento
estratégico, pelo consultor
do Sebrae José Altair.

Diversidade vai às ruas

ABRIGO
PRECISA
DE AJUDA

 O abrigo São Vicente de
Paulo, que fica no Jardim Ma-
ria Luiza, necessita de doações
tanto em dinheiro, como em pro-
dutos. “Precisamos de café,
sal, óleo, leite em pó sem açú-
car, talco e creme para pente-
ar” explica a atendente do abri-
go, Francielle Silva.

O abrigo ainda precisa arre-
cadar mais de R$ 100 mil para
comprar um veículo especial,
com elevador, para pessoas que
andam em cadeira de rodas po-
derem se deslocar até os cen-
tros médicos e áreas afins que
possam, por alguma eventuali-
dade, precisarem ir.

Os donativos podem ser leva-
dos até o abrigo que fica na Ave-
nida Jaime Duarte Leal, nº 110,
no Maria Luiza. O telefone de con-
tato é (45) 3223-8742. Doações
em dinheiro podem ser levadas
até o local ou depositadas no
Banco do Brasil, agência 1460-
5 e conta 24251-9.
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ABRIGO São Vicente de
Paulo está localizado no

Maria Luiza
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Giro da
Violência
Acidente no 14 de Novembro
Duas pessoas ficaram feridas ontem
em um acidente no cruzamento das
ruas Romário Correia de Oliveira e da
Pedreira, no Bairro 14 de Novembro
em Cascavel. De acordo com
testemunhas, um carro e uma moto
seguiam no mesmo sentido mas,
quando um deles tentava acessar a
Rua da Pedreira, houve a batida.
Kelli Aparecida de Campos, de 26
anos, teve fratura fechada no ombro
esquerdo e Leonardo de Quadros, de
26, ferimentos leves. Eles foram
encaminhados à UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Veneza.

Acidente no Morumbi
Já no bairro Morumbi, outras duas
pessoas ficaram feridas em outro
acidente envolvendo um carro e uma
moto, na tarde de ontem. O carro
seguia pela Rua Serra das Furnas
quando, no cruzamento com a Rua
Corbélia não viu a motocicleta e
avançou a preferencial. O motociclista,
Lucas Rodrigues Pinto, de 35 anos,
teve cortes, contusões e escoriações e
foi levado à UPA Brasília. Já a
passageira, uma adolescente de 12
anos, teve laceração no joelho e vários
ferimentos pelo corpo. Ela foi
encaminhada pelo Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma e
Emergência) ao Hospital Universitário.

Mais uma escola
Outra escola municipal foi alvo de
criminosos ontem, em Cascavel. A
unidade de ensino escolhida pelos
bandidos desta vez foi no Bairro
Morumbi, na região norte da cidade.
Segundo funcionários da escola, o
ladrão pulou o muro e conseguiu entrar,
pela janela, em uma sala, onde estava
guardado o aparelho de televisão. A
Polícia Militar foi acionada e faz buscas
para encontrar o bandido e a televisão
da marca LG de 32 polegadas.

Policiais civis da Delegacia de
Homicídios de Cascavel prenderam
ontem Cristiano Schneider Soares
do Rosário, de 22 anos. Contra o
jovem havia um mandado de prisão
em aberto pelo homicídio de Jona-
than Machado, ocorrida no domin-
go, 3 de setembro. Cristiano foi pre-
so em uma casa, no bairro Interla-
gos e levado a carceragem da 15ª
SDP (Subdivisão Policial).

De acordo com as investigações,
Jonathan foi esfaqueado por Cristi-
ano, que seria ex-marido de sua
companheira. O autor teria saído
da PEC (Penitenciária Estadual de
Cascavel) em julho e foi até a casa

da ex-companheira para visitar o fi-
lho. Ao chegar no local, os dois ra-
pazes discutiram, entraram em
luta corporal, e Jonathan foi atin-
gido por dois golpes de faca. A mo-
tivação do homicídio teria sido
passional, já que Cristiano não
aceitava o fim do relacionamento.

Treinamento de
primeiros-socorros

Dois dias de treinamento inten-
so. Assim foram a segunda e a ter-
ça-feira para os agentes do SOE
(Setor de Operações Especiais) do
Depen (Departamento Penitenciá-
rio do Paraná), que participaram de
uma especialização em APH (Aten-
to Pré-Hospitalar) Tático.

Ministrado pela equipe do Samu
(Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência) de Cascavel, o treinamen-
to é voltado ao atendimento básico
de emergência. O objetivo é capaci-

tar o operador de segurança peni-
tenciária para realizar os primeiros-
socorros básicos dos feridos em
uma situação de crise.

O APH Tático, diferentemente do
APH utilizado pelo Samu, trabalha
com recursos escassos, habilidade
de prestar atendimento de socorro
em locais de alto risco, e em certos
casos, com vítimas variadas. Nes-
sa modalidade de atendimento o
agente aprende ainda a fazer os pri-
meiros socorros em si mesmo.

Homicídio elucidado
DELEGACIA DE HOMICÍDIOS

JOVEM de 22 anos é acusado de matar Jonathan
Machado no bairro Periolo

CURSO foi ministrado
pelos socorristas do
SAMU de Cascavel

 SOE
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Greve nos Correios
Os servidores dos Correios de

Cascavel decidiram aderir ao movi-
mento grevista e, em assembleia re-
alizada na noite de ontem, aprovaram
a participação na greve. Também
ocorreram assembleias em outras
cidades do Paraná como Curitiba, Foz
do Iguaçu, Londrina e Maringá. A gre-
ve começa a valer a partir de hoje,
mas até o fechamento desta edição
os servidores de Cascavel aguarda-
vam o resultado das demais assem-
bleias no Estado.

No início do mês, em Brasília,
durante o XIX Conselho de Represen-
tantes Sindicais (Consin) foi aprova-
da a paralisação em todo o Brasil. 
Participaram do evento 31 sindica-
tos da categoria. A data-base deveria
ter ocorrido no dia 1º de agosto.

Os trabalhadores querem a reto-
mada imediata das negociações co-
letivas diretamente entre Comando
Nacional de Mobilização e Negocia-
ção e a diretoria da empresa, sem
interferências externas. Também re-
afirmaram que não abrem mão do
direito constitucional de se manifes-
tar por meio de greves. Por isso,
pedem o início imediato das reuni-
ões da data base dos ecetistas.

Em assembleias realizadas por
todo o país, na semana passada,
os trabalhadores da ECT (Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos)
rejeitaram a proposta de mediação
do vice-presidente do Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST), ministro
Emmanoel Pereira, de prorrogação
do Acordo Coletivo de Trabalho até
31 de dezembro deste ano, porém,
sob a proibição de qualquer mani-
festação grevista, mesmo com des-
cumprimento por parte da ECT, e
sem a garantia de retroativos.

Os funcionários dos Correios
reivindicam 8% de reposição salarial,

são contra a ameaça de demissão
motivada, privatização, fechamento
de agências, falta de segurança, falta
de funcionários, alterações no plano

de saúde, suspensão de férias e horas-
extras, reformas trabalhista e

previdenciária, entre outros temas.

R eivindicação

 ARQUIVO

CARTEIROS PODEM paralisar as
atividades em todo o Brasil
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Chocar para conscientizar
Quem passou pela Avenida Bra-

sil, em frente a Catedral Nossa Se-
nhora Aparecida ao meio-dia de on-
tem, levou um grande susto. Uma
ambulância e o médico do Siate (Ser-
viço Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência), além do
caminhão ABTR (Auto Bomba Tanque
e Resgate) do Corpo de Bombeiros
prestando os primeiros socorros a
um acidente um tanto quanto com-
plexo: uma colisão envolvendo um
carro, uma moto e uma bicicleta.

Dentro do veículo, que ficou des-
truído pelo impacto da batida, uma
pessoa morta e outra ferida. Ao lado,
sobre a faixa de pedestres, um ci-
clista que atravessava a Avenida e
foi atingido pelo carro. Em estado
grave, ele teve TCE (Traumatismo
Crânio Encefálico) e diversas fratu-
ras. Atrás do carro, um motociclista
que, infelizmente, não teve tempo de
frear e colidiu na traseira.

A cena de ontem, que já é quase
rotina nas ruas de Cascavel, era ape-
nas uma simulação feita durante a

Semana Nacional de Trânsito. O ob-
jetivo, de acordo com o presidente da
Cettrans (Companhia de Engenharia
de Transporte e Trânsito), Alsir Pelis-
saro, era literalmente chocar os usu-
ários. “É uma forma de conscientizar
os usuários da importância de se
respeitar as leis de trânsito, não só
para o seu cuidado, mas também
para preservar a vida do outro”.

A morte, desta vez, foi fictícia mas, segundo dados do Hoje News,
somente este ano nas ruas e rodovias de Cascavel, 41 pessoas morre-
ram vítimas de acidentes. O número é alto, mas 19,6% menor do que no
mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 51 óbi-
tos. Ao longo de todo ano de 2016 foram 63 mortes.

Programação
De acordo com o cronograma
encaminhado pela Cettrans
(Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito), as atividades
da Semana Nacional do Trânsito em
Cascavel têm início às 8h15, na Escola
de Trânsito do DER/PR (Departamento
de Estradas e Rodagens) com o curso
“Aprendendo e... Vivendo”. Às 10
horas, próximo a Catedral Nossa
Senhora Aparecida acontece o projeto
Cidadão em Trânsito, com abordagens
educativas com foco nos condutores,
para orientá-los sobre o EstaR
(Estacionamento Regulamentado).
Na quinta-feira, os alunos do Colégio
Estadual Professor Victório, no Parque
Verde, participam às 8 horas e às 19h30,
de uma palestra educativa com o tema
“Conscientização sobre um transitar mais
seguro e com respeito”. No mesmo
horário, na Escola de Trânsito do DER,
os alunos do Cmei (Centro Municipal de
Educação Infantil) Peter Pan, de
Cascavel, participam de uma palestra
educativa. À tarde, entre 13h45 e
16h30, será a vez dos alunos de
educação especial da Apae de Vera Cruz
do Oeste. Às 9 horas, nas ruas da
cidade, crianças participam do projeto
Agente de Trânsito por Um Dia e às 13
horas, na sede da 7ª Ciretran
(Circunscrição Regional de Trânsito)
será proferida uma palestra de
atualização da Legislação.

 Colisão do tipo complexa envolveu um
automóvel, uma motocicleta e uma
bicicleta em pleno centro da cidade

Simulado faz parte
das ações da
Semana Nacional
de Trânsito, em
Cascavel

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Fotos: Fábio DonegáNúmeros
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Casas às escuras
Famílias que receberão amanhã as

chaves das moradias do Residencial Ri-
viera, localizado no Bairro Floresta, em
Cascavel, correm o risco de entrar no
novo lar sem energia elétrica.

Isso por conta de pendências finan-
ceiras com a Copel (Companhia de Ener-
gia do Paraná). Segundo dados repassa-
dos pela Cohapar (Companhia de Habi-
tação do Paraná) 22% dos 2.089 benefi-
ciários, ou seja, 460 possuem débitos.

“Verificamos diversos débitos de titu-
lares em outros endereços e sem que
haja a regularização, a Copel não conse-
gue estabelecer energia em novas uni-
dades”, explica a assessoria de impren-
sa da Companhia.

As dívidas variam, mas há casos de
faturas de apenas R$ 12 pendentes no
sistema. A identificação é feita por meio
de consulta do CPF do titular dos imóveis.

Para que o sonho de entrar na casa
própria não seja adiado, a Copel alerta
que os consumidores com débitos devem
buscar o atendimento. “A companhia
está aberta a negociações e o pagamen-
to pode ser parcelado”.

Famílias cadastradas pelo programa
Luz Fraterna e que têm o consumo de até
120 kw/h poderão manter o benefício no
novo local de moradia. As negociações
podem ser feitas na unidade da Copel
em Cascavel, Rua Vitória, nº 105, Ciro
Nardi ou pelo telefone 0800 5100716.

IMPASSE
O impasse com o Residencial Riviera se estendeu por mais de seis meses.
Por conta de ação judicial movida por um grupo de pessoas que se
sentiram prejudicadas com o sorteio das moradias, a entrega de mil
unidades habitacionais que deveria ocorrer ainda no fim de 2016 foi
suspensa pelo TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná) e a liberação ocorreu
somente em julho deste ano.

MORADORES precisam regularizar dívidas antigas com a Copel

AILTON SANTOS

 Reportagem: Romulo Grigoli

460 MUTUÁRIOS CORREM RISCO
MUDAR PARA CASAS SEM ENERGIA
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Com a promessa do início das
obras da ampliação da PIC (Peniten-
ciária Industrial de Cascavel) feita
para o mês de setembro, os órgãos
de segurança da cidade pleiteiam
agora, junto ao Governo do Estado,
a construção de uma Casa de Cus-
tódia, para abrigar nada mais nada
menos do que mil presos.

A ideia, que ainda é embrioná-
ria, é construir uma unidade ao lado
da PIC e da PEC (Penitenciária Es-
tadual de Cascavel) para custodiar
800 homens e 200 mulheres que
são presos pela polícia e que ain-

Casa para mil presos
da não foram condenados.

De acordo com o presidente do
Conseg (Conselho de Segurança de
Cascavel), Rafael de Lorenzo, a
construção da Casa de Custódia se
faz necessária principalmente após
a demolição do cadeião da 15ª SDP
(Subdivisão Policial), ocorrida em
dezembro do ano passado. “Só no
ano passado, por exemplo, cerca de
cinco mil pessoas foram presas em
Cascavel e na PIC e na PEC, que
abriga os presos condenados, não
há mais vagas. O que acontece é
que, sem ter lugar para deixar es-

ses criminosos, a Justiça baseada
nas lei frouxas que temos, acaba
soltando os detidos que voltam a
cometer crimes, gerando uma sen-
sação de impunidade”.

Conforme Rafael, hoje ele terá
uma reunião com o diretor do Depen,
Luiz Alberto Cartaxo, para repassar
a proposta. “Não temos nada defini-
do, mas a localização ao lado das
penitenciárias facilitaria a atua-
ção do SOE (Se-
tor de Opera-
ções Especi-
ais), que já
trabalha na
PIC e PEC”.

 COM A DESATIVAÇÃO do cadeião, não há lugar para presos provisórios em Cascavel

Cadeia
Assim como já existe em cidades em que há
penitenciárias, a intenção dos integrantes do
Conseg é fazer com que a Casa de Custódia
sirva como uma espécie de cadeia, mas com
maior capacidade e melhor estrutura. “Cabe
ressaltar que além de atender os presos de
Cascavel, essa unidade atenderá também as
demandas das cidades pequenas. Isto porque
quando há algum problema na região os
detentos são levados para as cidades maiores e
se não há vaga nas penitenciárias, para onde
esses presos vão?”.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos
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Durante evento no Palácio
Iguaçu, em Curitiba, na manhã de
ontem, o prefeito Leonaldo Para-
nhos, acompanhado do deputado
Adelino Ribeiro, assinou convêni-
os com o Governo do Estado para
o repasse de recursos que soma-
dos chegam a R$ 8,5 milhões.

Do total de recursos libera-
dos, R$ 7,5 milhões serão desti-
nados para a revitalização da Ave-
nida Tito Muffato, via que faz im-

Convênios de
R$ 8,5 milhões

portante ligação entre a Avenida
Tancredo Neves e a região onde
estão localizadas instituições de
ensino superior e com grande trá-
fego de veículos. “Essa é uma rei-
vindicação antiga que em breve
vamos atender, entregando à co-
munidade uma nova avenida, com
toda a infraestrutura necessária
para oferecer segurança a moto-
ristas, ciclistas e pedestres”,
comenta Paranhos.

Recape
Outro recurso no valor de R$
1,015 milhão será investido
no recape de diversas ruas do
Bairro Periollo, onde
atualmente existe a
pavimentação poliédrica. São
R$ 700 mil de uma emenda
apresentada pelo deputado
Adelino Ribeiro e o restante
virá da contrapartida do
Município. Durante o evento,
o prefeito Paranhos destacou
o bom momento vivido pelo
Paraná num cenário nacional
praticamente caótico.
“Nosso Estado está na
contramão do País, com
investimentos em todas as
áreas e auxiliando os
municípios num momento em
que o restante do país vive
dias de extrema dificuldade”.

Jacomo Lunardelli
Paranhos também avalia

como “muito positiva” a conver-
sa que teve com o governador
Beto Richa e com o chefe da Casa
Civil, Valdir Rossoni, sobre a pos-
sibilidade de investimentos do
Estado no hospital Jacomo Lunar-
delli, objeto de um decreto de de-

sapropriação assinado na semana
passada. “Informamos ao governo
sobre o nosso decreto e dos obje-
tivos de manter no local um hospi-
tal em condições de atender a po-
pulação que hoje demanda leitos
que não existem”, destacou.

Ainda segundo Paranhos, agora

é preciso avançar no sentido de via-
bilizar os recursos para desapropri-
ação e na parceria com o governo
para concretizar o projeto. “Retorna-
mos otimistas de que o governo
está sensibilizado com o problema
e entende a importância desse pro-
jeto para a população de Cascavel”.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 60
Homicídios 47
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 910
Furtos 2.722
Veículos (furtos/roubos) 757
Outros 2.875

Acidentes 1.951
Colisões 1.792
Atropelamentos 159
Mortes 41

Um homem ficou gravemente
ferido nas primeiras horas da ma-
nhã de ontem ao cair de um prédio
em construção na Rua Afonso Pena,
entre as ruas Mato Grosso e Minas
Gerais. Segundo testemunhas, Ti-
ago Rodrigues trabalhava na cons-
trução, no quinto andar do edifí-
cio, quando acabou se desequili-
brando e caindo de uma altura
aproximada de 20 metros.

20 metros de altura
Antes de cair no chão, Tiago que-

brou uma espécie de proteção usa-
da na obra para evitar que restos
de materiais de construção atinjam
pedestres e veículos.

Socorristas e o médico do Siate
(Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência) e um
caminhão ABTR (Auto Bomba Tan-
que e Resgate) foram acionados
para atender a vítima.

Em estado gravíssimo, com risco
de morte, Tiago foi encaminhado ao
Hospital Universitário. O homem esta-
va com TCE (Traumatismo Crânio Ence-
fálico) grave, quebrou as duas pernas
e teve diversos ferimentos pelo corpo.

Nova sede da PF
Foi publicado no Diário Oficial do Município de Cascavel o decreto de cessão à Polícia Federal de uma área
para a construção da sede própria do órgão. A assinatura do Decreto aconteceu na manhã de ontem, durante a
Escola de Governo, na Prefeitura de Cascavel.
Presente na solenidade, o delegado-chefe da Polícia Federal, Marco Smith, disse ser necessária uma sede que
consiga, de uma maneira ‘aceitável’, atender a população. “Tanto no quesito serviços quanto no combate ao
crime. Nesses tempos críticos que estamos vivendo, nada mais importante do que a polícia ter uma estrutura
suficiente e adequada para combater a criminalidade”. A ideia é acelerar ao máximo a construção da unidade,
que ficará em um terreno entre as ruas Santa Catarina e Curitiba, próximo a Rodoviária de Cascavel. A obra
deverá ter 10 mil metros quadrados de área construída e ainda não há um valor de investimento definido.

TIAGO
RODRIGUES
foi levado
ao Hospital
Universitário em
estado grave

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá
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Planos mais populares
Planos de saúde populares po-

dem começar a ser vendidos ainda
este ano, anunciou o ministro da
Saúde, Ricardo Barros. O início da
comercialização depende da conclu-
são de análise técnica da Agência
Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) sobre a flexibilização da re-
gulamentação de planos de saúde
no país. Na semana passada, o gru-
po de trabalho inicial responsável
por analisar o tema publicou seu
relatório final.

Segundo Barros, com o au-
mento do acesso privado, o Sis-
tema Único de Saúde (SUS) po-
derá oferecer melhor atendimen-
to a quem não pode pagar por um
plano, um contingente de 150
milhões de brasileiros.

“Evidentemente, quanto mais
brasileiros tiverem cobertura de
planos pagos por seus patrões,
patrocinadores ou pagos individu-
almente, esses brasileiros diminu-
em a pressão sobre a fila do SUS,
que atende aqueles que só depen-
dem do SUS, não tem capacidade
financeira ou a sua empresa não
pode ofertar um plano de saúde
para aqueles trabalhadores”, dis-
se o ministro que participou ontem
da abertura da 8ª Conferência Bra-
sileira de Seguros (Conseguro), que
discute até quinta-feira “o desafio
da retomada do crescimento”.

ACESSÍVEL
O ministro explicou que o objetivo do Projeto de Plano de Saúde
Acessível é ampliar ao máximo a cobertura de planos de saúde à
população “para que esta responsabilidade de financiamento da
saúde seja dividida”. “Já é hoje 55% do investimento em saúde do
setor privado e 45% do setor público. Então, quanto mais nós
tivermos a cooperação de empresários financiando a saúde de
seus funcionários, de planos individuais, mais qualidade nós
podemos oferecer a quem depende do SUS”.

ATRAÇÃO DAS ALTURAS
Os olhares daqueles que são apaixonados por aviação estarão voltados ao modelo da Epic Aircraft que
desembarca amanhã no aeroporto de Cascavel.
A aeronave chegaria à cidade para exposição no Hangar Before na semana passada, mas por conta das
condições do tempo uma nova data foi agendada para o evento.
“É uma aeronave fabricada por empresa americana e reúne tudo de mais moderno. Há potencial para que
interessados possam adquirir e essa é uma oportunidade de pilotos e demais interessados na aviação
conhecerem de perto o modelo”, comenta o piloto Gustavo Sbaraini, um dos organizadores do encontro.
A Epic Aircraft Brasil é responsável pela criação de um dos Turbo-hélices mais rápidos da categoria
monomotor. A aeronave está disponível no Brasil, por meio da representação exclusiva da Somma Aviation.

MINISTRO DA SAÚDE, Ricardo Barros, diz que planos podem desafogar o SUS

AGÊNCIA BRASIL
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As cores que representam a ban-
deira LGBT darão o tom à passeata
programada para a próxima sexta-
feira (22), em Cascavel.

Promovido pelos grupos Coleti-
vos Cores da Diversidade e Parada
da Diversidade Social, o ato levará
às ruas o repúdio contra decisão
liminar proferida pela Justiça Fede-
ral da Seção Judiciária do Distrito
Federal que abre a possibilidade de
terapias de reversão sexual.

“Não podemos permitir que
oportunistas mal intencionados
cresçam e atinjam nossas conquis-
tas, não podemos permitir um re-

trocesso de 27 anos”, defendem os
grupos pelas redes sociais.

O CFP (Conselho Federal de Psi-
cologia) vai recorrer da decisão li-
minar e lutará pela manutenção da
Resolução 01/99, que estabelece
normas de atuação para os psicó-
logos em relação à questão da ori-
entação sexual.

Cerca de 200 pessoas já sinali-
zaram interesse no ato. A passea-
ta está marcada para as 17h, em
frente ao Fórum de Cascavel, na
Avenida Tancredo Neves.

 Reportagem: Romulo Grigoli

Comitê Gestor
O CGM (Comitê Gestor
Municipal) tem encontro
marcado para amanhã,
quando ocorre a 6ª reunião
ordinária deste ano na Sala
de Reuniões anexa ao
Centro de Convenções e
Eventos. Além de assuntos
gerais, haverá apresentação
do sistema de
monitoramento das ações
do planejamento
estratégico, pelo consultor
do Sebrae José Altair.

Diversidade vai às ruas

ABRIGO
PRECISA
DE AJUDA

 O abrigo São Vicente de
Paulo, que fica no Jardim Ma-
ria Luiza, necessita de doações
tanto em dinheiro, como em pro-
dutos. “Precisamos de café,
sal, óleo, leite em pó sem açú-
car, talco e creme para pente-
ar” explica a atendente do abri-
go, Francielle Silva.

O abrigo ainda precisa arre-
cadar mais de R$ 100 mil para
comprar um veículo especial,
com elevador, para pessoas que
andam em cadeira de rodas po-
derem se deslocar até os cen-
tros médicos e áreas afins que
possam, por alguma eventuali-
dade, precisarem ir.

Os donativos podem ser leva-
dos até o abrigo que fica na Ave-
nida Jaime Duarte Leal, nº 110,
no Maria Luiza. O telefone de con-
tato é (45) 3223-8742. Doações
em dinheiro podem ser levadas
até o local ou depositadas no
Banco do Brasil, agência 1460-
5 e conta 24251-9.
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ABRIGO São Vicente de
Paulo está localizado no

Maria Luiza
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gente@jhoje.com.br

Paisagem urbana
“A Cidade e Eu:  Uma

retrospectiva pictórica”, do
artista Alberto Gerardo

Garcia, está em cartaz no
MAC - Museu de Arte de

Cascavel. A mostra
contemporânea revela as

aventuras do olhar
apaixonado pela paisagem
urbana e suas construções.
O público tem até sexta-

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

Contação de
histórias

Domingo, o grupo A
Travessia - Arte e Educação,

de Curitiba, estará em
Cascavel com o espetáculo

Histórias à Brasileira – Causos
e Cantoria para Crianças.

Apesar do nome, a diversão
não é só para os pequenos,
mas para toda a família. O

evento será no Centro
Cultural Gilberto Mayer, às
15h. A entrada será um

brinquedo novo ou usado.

Hip Hop
Todas as quintas-feiras

tem oficina no Espaço
Cultural do Lago, das 13h30
às 15h, das 15h15 às 16h45

e das 17h às 18h30. As
oficinas fazem parte do
Culturação e têm como

objetivo descentralizar a
arte e a cultura, estendendo
suas atividades aos bairros e

distritos, nas diversas
regiões de Cascavel.

Inscreva-se!

A todo vapor
Para comemorar mais um aniversário, o Provopar vai

promover o Baile de Aniversário. Será dia 20 de outubro,
na Associação Atlética Comercial, em parceria com o

R.C.Cascavel União. Em breve mais informações.

Fórum Empreender
 A terceira edição do

Fórum Empreender, da Acic e
demais parceiros, já tem

data marcada. Será dia 10
de outubro, a partir das

17h, no auditório da Acic.
O ingresso serão fraldas

geriátrias e alimentos que
serão entregues ao Asilo São

Vicente de Paula. Mais
informações pelo telefone

3321-1400.

A nova Rainha da Expovel será conhecida neste sábado, a partir das 20h, no Círculo Italiano.
Até sexta-feira, a coluna divulgará todas as candidatas.

Aline Leal de Souza Damario Barbára Kopp Bruna Emanuele Daffini Artunk

Nada de desgosto nem de
desânimo; se acabas de

fracassar, recomeças.
 Marco Aurélio

A bela
DARLENE
SLUGALA
FAGUNDES

DIVULGAÇÃO

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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10%

O faturamento bruto da agrope-
cuária cascavelense alcançou R$
1.693.743.359,44 em 2016, con-
forme o VBP (Valor Bruto de Produ-
ção), divulgado pelo Deral (Depar-
tamento de Economia Rural), da
Seab (Secretaria Estadual da Agri-
cultura e do Abastecimento).

O montante representa um
acréscimo de 10% em relação aos
números de 2015, quando o VBP
foi de R$ 1,5 bilhão. De acordo com
o Deral, a soja foi a grande respon-
sável pela alavancada do setor, res-
pondendo por 23% do faturamento
total em todo o ano passado.

Entre a produção de semente de
soja e as colheitas das safras de
verão e de inverno o faturamento
foi de R$ 427,5 milhões em 2016.
Somente a primeira safra respon-

de por R$ 422,8 milhões, com uma
produção total de 370 mil tonela-
das numa área de pouco mais de
100 mil hectares.

Em seguida está o frango de cor-
te, com 14% do VBP arrecadado. O
segmento faturou no ano passado
mais de R$ 257,5 milhões. Casca-
vel produziu ainda 5,2 milhões de
quilos de aves de corte.

O milho também teve seu espa-
ço. Com a produção do milho de ve-
rão, o safrinha e o milho-pipoca fo-
ram arrecadados R$ 230,9 milhões.
A maior produção ficou com a safra

de inverno, com uma colheita de qua-
se 400 mil toneladas. No ano anteri-
or, 73 mil hectares foram dedicados
à cultura somente para a segunda
safra. Em percentual, o milho repre-
senta 10% do VBP cascavelense.

Já os pintinhos para reprodução
(recria) foi o quarto produto que
mais faturou no município, com
11,6 milhões ou 8% da arrecada-
ção total. Os ovos de galinha fertili-
zados representaram 6% do VBP de
Cascavel, enquanto o restante – a
soma de outras dezenas de produ-
tos – fica com 39% do faturamento.

a mais no VBP
de Cascavel10%

VBP em Cascavel chegou
a quase R$ 1,7 bilhão
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Vai crescer mais
Conforme o secretário de Agricultura de Cascavel, Agassiz

Linhares Neto, o crescimento do VBP se baseia principalmente
nos bons resultados da soja. “A produtividade foi muito

expressiva e a questão climática ajudou muito. Isso fez
com que houvesse aumento em toda a região”, relata.
Ele diz ainda que para o próximo ano a expectativa é
de que os pequenos e médios produtores fortaleçam

a participação por meio de ações voltadas à
suinocultura, gado de leite e corte, entre outros
grupos. “Estamos fazendo ações para que haja

crescimento também entre os pequenos e médios
produtores, incentivando culturas e atividades que
aumentem a renda deles. Neste caso, acredito que

vamos começar a colher os frutos a partir do ano que
vem”, acrescenta.

 O presidente do Sindicato Rural
de Cascavel, Paulo Orso, lembra que
o VBP do município é o segundo
maior do Paraná, atrás apenas de
Toledo. Em 2016, o VBP da cidade
vizinha foi de R$ 2,1 bilhões, com
destaque para a produção de suínos
para corte (26% do faturamento to-
tal), frango de corte (16%), soja (11%),
milho (9%) e suínos para recria (8%).

 “Vale lembrar que o VBP é im-
portante porque é por ele que o
Estado faz o retorno do ICMS ao
município. Quanto maior o valor
mais alto será o repasse”, afirma.

Orso comenta ainda da contri-
buição da soja, porém, ressalta
que é preciso dar condições ao pro-
dutor rural, principalmente no que-
sito infraestrutura, para que outras
cadeias cresçam e incrementem
esses números.

“O município precisa estar preo-

Segundo o Deral, o VBP
por habitante em 2016 foi de
5.917,94. Já por hectare, o

Valor Bruto de Produção
chegou a R$ 8.098,61. Em
2015, o VBP por habitante
era de 5.404,21. Naquele
ano, o Departamento não

informou o valor por hectare.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Vandré Dubiela

Soja, frango
de corte e milho
respondem por

47%
do total do VBP

cupado com o VBP [...]. Nossa estru-
tura, se comparada a outros, é defici-
tária. Com o retorno em ICMS é pos-
sível, por exemplo, melhorar as es-
tradas rurais, dar mais segurança ao
produtor, enfim, há uma diversidade
muito grande em cadeias e potenci-
al para melhorar isso. É preciso dar
capacidade para que esse crescimen-
to ocorra e condições para que todas
as cadeias possam produzir mais e
dentro do município”, explica.

A região Oeste foi a que teve o
melhor desempenho em todo o Para-
ná, com VBP de R$ 19,3 bilhões, 2,6%
sobre o ano anterior. Os produtos que
mais contribuíram para este resulta-
do foram a soja (R$ 19,4 milhões), o
frango de corte (R$ 14,9 milhões) e o
milho (R$ 7,4 milhões). Em todo o
Paraná, o VBP foi de R$ 88,8 bilhões,
que obteve um acréscimo de 1,7% em
relação ao índice de inflação.

CASCAVEL EM SEGUNDO NO PARANÁ

 Por hectare

OS CINCO MAIORES (R$)
Toledo 2.184.768.437,26
Cascavel 1.693.743.359,44
Marechal Cândido Rondon 970.309.927,15
Assis Chateaubriand 934.436.551,65
Palotina 907.389.900,07
Fonte: Deral/Seab-PR
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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 é 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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 Reportagem: Marina Kessler

É dia dos anjos
Cento e dez histórias estarão à

disposição da comunidade a partir
de hoje, com o lançamento do livro
Anjos do Bem, obra escrita pelas
crianças e adolescentes em trata-
mento do câncer na Uopeccan de
Cascavel. Cada um deles conta, em
algumas linhas, todo o processo de
enfrentamento da doença, as duras
batalhas encaradas desde cedo e

AUTÓGRAFOS
A noite será ainda de muito
reconhecimento. Isso porque
os autores do livro Anjos do
Bem vão participar de uma
sessão de autógrafos logo
após o lançamento. A
expectativa é de que pelo
menos 95 crianças e
adolescentes estejam no
evento. Nem todas vão estar
no local por conta do seu
quadro clínico. Entre os
escritores e servidores do
hospital serão distribuídas
150 cópias do livro.

a cura por meio de acompanhamen-
to no hospital.

A cerimônia ocorre no auditório
da Univel, às 18h. Esta é a quarta
edição do livro, que foi lançado pela
primeira vez em 2014. A entrada é
gratuita e aberta a toda a popula-
ção. Quem se interessar pelo tema
pode adquirir um exemplar no local,
que será vendido a R$ 30.

NOVO BINÁRIO

Até o primeiro trimestre de
2018, o binário das ruas Ponti-
guaras e Parecis, entre o Jardim
Santo Onofre e o Bairro Alto Ale-
gre deve sair do papel. A função
será ajudar no tráfego e receber

AÍLTON SANTOS

os veículos do transporte coletivo,
após a implantação do Terminal
Sudoeste, ao lado do Estádio Olím-
pico. “Antes da conclusão do Ter-
minal, o binário já vai ter sido im-
plantado” informou a engenharia

da Cettrans (Companhia de En-
genharia de Transporte e Trânsi-
to). A companhia também infor-
ma que o entorno do Hospital
Uoppecan vai ser todo pintado
nas próximas semanas.

ENTORNO DA UOPPECAN deve ser pintado e Rua Pontiguaras será sentido único até 2018.
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Na manhã de ontem, durante a
abertura da Escola de Governo, as
empresas canadenses Vacci-Vet e
Previtec, formalizaram termos de
cooperação técnica e incubação
com a Fundetec. As duas empresas
atuam no ramo de vacinas veteri-
nárias, sendo a Vacci-Tec especi-
alizada na produção de vacinas au-
tógenas (vacinas vivas) para com-
bate de doenças em aves, suínos,
gado, ovinos e coelhos.

Já a Previtec, atua no ramo de
medicina veterinária com produção
de vacinas para ‘escherechia coli’
que combate a diarréia suína, mai-
or causa de mortes de leitões após
serem desmamados e iniciarem
alimentação com ração.

O presidente da Fundetec, Alci-
one Gomes, afirmou que a atual
administração tem trabalhado  para
“tornar a Fundetec um parque de
agroinovação do Oeste do Paraná”.
E, continuou Alcione, “dentro des-
se processo, é coerente fazer con-
tatos e trazer empresas e pessoas
com o mesmo interesse e visão de
desenvolvimento, sejam elas daqui
ou de fora do Brasil”. Gomes des-
tacou ainda que a parceria com as

Parceria com canadenses

 O vice-prefeito Jorge Lange, que comandou a Escola de Governo desta terça-feira, também
destacou a força e a importância do agronegócio para Cascavel e região, desejando que “esta
seja uma parceria duradoura e que alcance os objetivos traçados em prol do desenvolvimento
sustentável de Cascavel e, consequentemente, de todo o Oeste”. Fronçois Godbul,
representante da Vacci-Vet, destacou a sensibilidade da atual administração em retomar os
contatos e atualizar os acordos com empresas canadenses “para ajudar na busca de soluções de
acordo com a realidade da produção local e regional, ampliando o valor agregado ao produtor”.

empresas canadenses atendem
uma demanda regional diante de
grande produção de suínos e força
na avicultura e pecuária.

Força do agronegócio

SECOM

Assinatura aconteceu durante a
“ESCOLA DE GOVERNO”

N  o  velas

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

GLOBO • A FORÇA DO QUERER

 • SBT

Garcia se preocupa com o plano de Elvira para pres-
sionar Irene e reaver suas joias. Joyce sente vergonha
de sair com Ivan. Irene cobra de Eugênio as compras
que fez para seu bebê. Zeca e Jeiza discutem. Abel e
Zeca sonham em voltar para Parazinho. Edinalva co-
menta que pensa em voltar para sua cidade e Cândida
acredita que a amiga esteja apaixonada por Abel. Silva-
na sonda Joyce sobre Irene. Ruy faz de tudo para impe-
dir que Zeca consiga trabalho no Rio de Janeiro. Bibi
avisa a Rubinho que não quer que ninguém saiba do
futuro destino dos dois. Caio comenta com Jeiza sobre
a possível fuga de Rubinho e Bibi. Zeca descobre que
foi demitido a mando de Ruy.

MALHAÇÃO
Tina discute com Anderson. Keyla

e Tina compõem uma música para a
apresentação na Balada Cultural. Guto
ajuda Benê a se defender da provoca-
ção de K1 e K2. Lica confronta Marta.
Tina recebe uma mensagem de um pro-
dutor musical interessado em seu tra-
balho. Lica e Clara fazem as pazes.
Ellen anuncia a Bóris que aceita ser
aluna do Colégio Grupo.

NO LIMITE DA PAIXÃO
O advogado de Frida comunica a

Otávio que ele está sendo acusado de
dar mal exemplo a seu filho levando-o
para viver na casa de sua amante, e
isso é motivo para que ele perca a guar-
da do menino. Frida diz que vão come-
çar uma guerra e afirma que será a ven-
cedora. Dr. Edgard diz aos familiares
de Gabriel que o perigo maior já pas-
sou e que há uma grande possibilidade
de que ele se recupere. O advogado de
Otávio o aconselha a voltar imediata-
mente para a mansão.

NOVO MUNDO
Domitila chega ao Paço para a ceri-

mônia e Chalaça impede sua entrada.
Domitila convence Licurgo a ajudá-la a
se encontrar com Dom Pedro. Ferdi-
nando conta a Cecília e Libério sobre a
prisão de Diara e Matias.

PEGA PEGA
Mônica e Evandro permanecem ca-

lados na delegacia. Mônica é presa.
Sabine manda Tânia convencer Dílson
a falar com ela. Dom comenta com Cris-
tóvão que Sabine tem uma doença no
coração. Sabine causa surpresa em
Malagueta ao afirmar que ele deve mo-
rar com ela. Eric pede a Luiza para pa-
rar de investigar o acidente de Mirella.
Bebeth convida Tereza e Borges para
participar do jantar que promoverá na
cozinha do hotel.

RECORD

O RICO E LÁZARO
Daniel discursa no funeral do rei. Ele

fala da ligação de Nabucodonosor com
o Senhor dos hebreus. Na Casa de

Ravina, Dana surpreende a todos e diz
ser contra a presença de Joaquim e
Edissa. Zac se recusa a adotar um fi-
lho com Malca. Neusta agradece pela
fidelidade de Ebede-Meleque. Hurzabum
toca durante o funeral do rei.

CARINHA DE ANJO
Juju e Zeca chegam na festa de

aniversário de Luciano. Fátima faz
Cecília experimentar alguns vestidos
para usar no casamento de Estefâ-
nia. Zé Felipe, Miguel e Emílio vão
até a casa de Gustavo para brincar
com Dulce Maria.

MIL E UMA NOITES
Eda liga para Sherazade e revela

todas as maldades que fez contra ela.
Bennu encontra Eda na garagem, den-
tro do carro. Burhan descobre que foi
roubado por Ali e Gani. Sherazade diz
a Engin que não o ama.

 • RECORD

 • BAND

Irene afirma a Mira
 que confrontará Elvira

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Durante evento no Palácio
Iguaçu, em Curitiba, na manhã de
ontem, o prefeito Leonaldo Para-
nhos, acompanhado do deputado
Adelino Ribeiro, assinou convêni-
os com o Governo do Estado para
o repasse de recursos que soma-
dos chegam a R$ 8,5 milhões.

Do total de recursos libera-
dos, R$ 7,5 milhões serão desti-
nados para a revitalização da Ave-
nida Tito Muffato, via que faz im-

Convênios de
R$ 8,5 milhões

portante ligação entre a Avenida
Tancredo Neves e a região onde
estão localizadas instituições de
ensino superior e com grande trá-
fego de veículos. “Essa é uma rei-
vindicação antiga que em breve
vamos atender, entregando à co-
munidade uma nova avenida, com
toda a infraestrutura necessária
para oferecer segurança a moto-
ristas, ciclistas e pedestres”,
comenta Paranhos.

Recape
Outro recurso no valor de R$
1,015 milhão será investido
no recape de diversas ruas do
Bairro Periollo, onde
atualmente existe a
pavimentação poliédrica. São
R$ 700 mil de uma emenda
apresentada pelo deputado
Adelino Ribeiro e o restante
virá da contrapartida do
Município. Durante o evento,
o prefeito Paranhos destacou
o bom momento vivido pelo
Paraná num cenário nacional
praticamente caótico.
“Nosso Estado está na
contramão do País, com
investimentos em todas as
áreas e auxiliando os
municípios num momento em
que o restante do país vive
dias de extrema dificuldade”.

Jacomo Lunardelli
Paranhos também avalia

como “muito positiva” a conver-
sa que teve com o governador
Beto Richa e com o chefe da Casa
Civil, Valdir Rossoni, sobre a pos-
sibilidade de investimentos do
Estado no hospital Jacomo Lunar-
delli, objeto de um decreto de de-

sapropriação assinado na semana
passada. “Informamos ao governo
sobre o nosso decreto e dos obje-
tivos de manter no local um hospi-
tal em condições de atender a po-
pulação que hoje demanda leitos
que não existem”, destacou.

Ainda segundo Paranhos, agora

é preciso avançar no sentido de via-
bilizar os recursos para desapropri-
ação e na parceria com o governo
para concretizar o projeto. “Retorna-
mos otimistas de que o governo
está sensibilizado com o problema
e entende a importância desse pro-
jeto para a população de Cascavel”.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 60
Homicídios 47
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 910
Furtos 2.722
Veículos (furtos/roubos) 757
Outros 2.875

Acidentes 1.951
Colisões 1.792
Atropelamentos 159
Mortes 41

Um homem ficou gravemente
ferido nas primeiras horas da ma-
nhã de ontem ao cair de um prédio
em construção na Rua Afonso Pena,
entre as ruas Mato Grosso e Minas
Gerais. Segundo testemunhas, Ti-
ago Rodrigues trabalhava na cons-
trução, no quinto andar do edifí-
cio, quando acabou se desequili-
brando e caindo de uma altura
aproximada de 20 metros.

20 metros de altura
Antes de cair no chão, Tiago que-

brou uma espécie de proteção usa-
da na obra para evitar que restos
de materiais de construção atinjam
pedestres e veículos.

Socorristas e o médico do Siate
(Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência) e um
caminhão ABTR (Auto Bomba Tan-
que e Resgate) foram acionados
para atender a vítima.

Em estado gravíssimo, com risco
de morte, Tiago foi encaminhado ao
Hospital Universitário. O homem esta-
va com TCE (Traumatismo Crânio Ence-
fálico) grave, quebrou as duas pernas
e teve diversos ferimentos pelo corpo.

Nova sede da PF
Foi publicado no Diário Oficial do Município de Cascavel o decreto de cessão à Polícia Federal de uma área
para a construção da sede própria do órgão. A assinatura do Decreto aconteceu na manhã de ontem, durante a
Escola de Governo, na Prefeitura de Cascavel.
Presente na solenidade, o delegado-chefe da Polícia Federal, Marco Smith, disse ser necessária uma sede que
consiga, de uma maneira ‘aceitável’, atender a população. “Tanto no quesito serviços quanto no combate ao
crime. Nesses tempos críticos que estamos vivendo, nada mais importante do que a polícia ter uma estrutura
suficiente e adequada para combater a criminalidade”. A ideia é acelerar ao máximo a construção da unidade,
que ficará em um terreno entre as ruas Santa Catarina e Curitiba, próximo a Rodoviária de Cascavel. A obra
deverá ter 10 mil metros quadrados de área construída e ainda não há um valor de investimento definido.

TIAGO
RODRIGUES
foi levado
ao Hospital
Universitário em
estado grave

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Fábio Donegá
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Com a promessa do início das
obras da ampliação da PIC (Peniten-
ciária Industrial de Cascavel) feita
para o mês de setembro, os órgãos
de segurança da cidade pleiteiam
agora, junto ao Governo do Estado,
a construção de uma Casa de Cus-
tódia, para abrigar nada mais nada
menos do que mil presos.

A ideia, que ainda é embrioná-
ria, é construir uma unidade ao lado
da PIC e da PEC (Penitenciária Es-
tadual de Cascavel) para custodiar
800 homens e 200 mulheres que
são presos pela polícia e que ain-

Casa para mil presos
da não foram condenados.

De acordo com o presidente do
Conseg (Conselho de Segurança de
Cascavel), Rafael de Lorenzo, a
construção da Casa de Custódia se
faz necessária principalmente após
a demolição do cadeião da 15ª SDP
(Subdivisão Policial), ocorrida em
dezembro do ano passado. “Só no
ano passado, por exemplo, cerca de
cinco mil pessoas foram presas em
Cascavel e na PIC e na PEC, que
abriga os presos condenados, não
há mais vagas. O que acontece é
que, sem ter lugar para deixar es-

ses criminosos, a Justiça baseada
nas lei frouxas que temos, acaba
soltando os detidos que voltam a
cometer crimes, gerando uma sen-
sação de impunidade”.

Conforme Rafael, hoje ele terá
uma reunião com o diretor do Depen,
Luiz Alberto Cartaxo, para repassar
a proposta. “Não temos nada defini-
do, mas a localização ao lado das
penitenciárias facilitaria a atua-
ção do SOE (Se-
tor de Opera-
ções Especi-
ais), que já
trabalha na
PIC e PEC”.

 COM A DESATIVAÇÃO do cadeião, não há lugar para presos provisórios em Cascavel

Cadeia
Assim como já existe em cidades em que há
penitenciárias, a intenção dos integrantes do
Conseg é fazer com que a Casa de Custódia
sirva como uma espécie de cadeia, mas com
maior capacidade e melhor estrutura. “Cabe
ressaltar que além de atender os presos de
Cascavel, essa unidade atenderá também as
demandas das cidades pequenas. Isto porque
quando há algum problema na região os
detentos são levados para as cidades maiores e
se não há vaga nas penitenciárias, para onde
esses presos vão?”.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos
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Chocar para conscientizar
Quem passou pela Avenida Bra-

sil, em frente a Catedral Nossa Se-
nhora Aparecida ao meio-dia de on-
tem, levou um grande susto. Uma
ambulância e o médico do Siate (Ser-
viço Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência), além do
caminhão ABTR (Auto Bomba Tanque
e Resgate) do Corpo de Bombeiros
prestando os primeiros socorros a
um acidente um tanto quanto com-
plexo: uma colisão envolvendo um
carro, uma moto e uma bicicleta.

Dentro do veículo, que ficou des-
truído pelo impacto da batida, uma
pessoa morta e outra ferida. Ao lado,
sobre a faixa de pedestres, um ci-
clista que atravessava a Avenida e
foi atingido pelo carro. Em estado
grave, ele teve TCE (Traumatismo
Crânio Encefálico) e diversas fratu-
ras. Atrás do carro, um motociclista
que, infelizmente, não teve tempo de
frear e colidiu na traseira.

A cena de ontem, que já é quase
rotina nas ruas de Cascavel, era ape-
nas uma simulação feita durante a

Semana Nacional de Trânsito. O ob-
jetivo, de acordo com o presidente da
Cettrans (Companhia de Engenharia
de Transporte e Trânsito), Alsir Pelis-
saro, era literalmente chocar os usu-
ários. “É uma forma de conscientizar
os usuários da importância de se
respeitar as leis de trânsito, não só
para o seu cuidado, mas também
para preservar a vida do outro”.

A morte, desta vez, foi fictícia mas, segundo dados do Hoje News,
somente este ano nas ruas e rodovias de Cascavel, 41 pessoas morre-
ram vítimas de acidentes. O número é alto, mas 19,6% menor do que no
mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 51 óbi-
tos. Ao longo de todo ano de 2016 foram 63 mortes.

Programação
De acordo com o cronograma
encaminhado pela Cettrans
(Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito), as atividades
da Semana Nacional do Trânsito em
Cascavel têm início às 8h15, na Escola
de Trânsito do DER/PR (Departamento
de Estradas e Rodagens) com o curso
“Aprendendo e... Vivendo”. Às 10
horas, próximo a Catedral Nossa
Senhora Aparecida acontece o projeto
Cidadão em Trânsito, com abordagens
educativas com foco nos condutores,
para orientá-los sobre o EstaR
(Estacionamento Regulamentado).
Na quinta-feira, os alunos do Colégio
Estadual Professor Victório, no Parque
Verde, participam às 8 horas e às 19h30,
de uma palestra educativa com o tema
“Conscientização sobre um transitar mais
seguro e com respeito”. No mesmo
horário, na Escola de Trânsito do DER,
os alunos do Cmei (Centro Municipal de
Educação Infantil) Peter Pan, de
Cascavel, participam de uma palestra
educativa. À tarde, entre 13h45 e
16h30, será a vez dos alunos de
educação especial da Apae de Vera Cruz
do Oeste. Às 9 horas, nas ruas da
cidade, crianças participam do projeto
Agente de Trânsito por Um Dia e às 13
horas, na sede da 7ª Ciretran
(Circunscrição Regional de Trânsito)
será proferida uma palestra de
atualização da Legislação.

 Colisão do tipo complexa envolveu um
automóvel, uma motocicleta e uma
bicicleta em pleno centro da cidade

Simulado faz parte
das ações da
Semana Nacional
de Trânsito, em
Cascavel

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Fotos: Fábio DonegáNúmeros
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Casas às escuras
Famílias que receberão amanhã as

chaves das moradias do Residencial Ri-
viera, localizado no Bairro Floresta, em
Cascavel, correm o risco de entrar no
novo lar sem energia elétrica.

Isso por conta de pendências finan-
ceiras com a Copel (Companhia de Ener-
gia do Paraná). Segundo dados repassa-
dos pela Cohapar (Companhia de Habi-
tação do Paraná) 22% dos 2.089 benefi-
ciários, ou seja, 460 possuem débitos.

“Verificamos diversos débitos de titu-
lares em outros endereços e sem que
haja a regularização, a Copel não conse-
gue estabelecer energia em novas uni-
dades”, explica a assessoria de impren-
sa da Companhia.

As dívidas variam, mas há casos de
faturas de apenas R$ 12 pendentes no
sistema. A identificação é feita por meio
de consulta do CPF do titular dos imóveis.

Para que o sonho de entrar na casa
própria não seja adiado, a Copel alerta
que os consumidores com débitos devem
buscar o atendimento. “A companhia
está aberta a negociações e o pagamen-
to pode ser parcelado”.

Famílias cadastradas pelo programa
Luz Fraterna e que têm o consumo de até
120 kw/h poderão manter o benefício no
novo local de moradia. As negociações
podem ser feitas na unidade da Copel
em Cascavel, Rua Vitória, nº 105, Ciro
Nardi ou pelo telefone 0800 5100716.

IMPASSE
O impasse com o Residencial Riviera se estendeu por mais de seis meses.
Por conta de ação judicial movida por um grupo de pessoas que se
sentiram prejudicadas com o sorteio das moradias, a entrega de mil
unidades habitacionais que deveria ocorrer ainda no fim de 2016 foi
suspensa pelo TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná) e a liberação ocorreu
somente em julho deste ano.

MORADORES precisam regularizar dívidas antigas com a Copel

AILTON SANTOS

 Reportagem: Romulo Grigoli

460 MUTUÁRIOS CORREM RISCO
MUDAR PARA CASAS SEM ENERGIA
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Giro da
Violência
Acidente no 14 de Novembro
Duas pessoas ficaram feridas ontem
em um acidente no cruzamento das
ruas Romário Correia de Oliveira e da
Pedreira, no Bairro 14 de Novembro
em Cascavel. De acordo com
testemunhas, um carro e uma moto
seguiam no mesmo sentido mas,
quando um deles tentava acessar a
Rua da Pedreira, houve a batida.
Kelli Aparecida de Campos, de 26
anos, teve fratura fechada no ombro
esquerdo e Leonardo de Quadros, de
26, ferimentos leves. Eles foram
encaminhados à UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Veneza.

Acidente no Morumbi
Já no bairro Morumbi, outras duas
pessoas ficaram feridas em outro
acidente envolvendo um carro e uma
moto, na tarde de ontem. O carro
seguia pela Rua Serra das Furnas
quando, no cruzamento com a Rua
Corbélia não viu a motocicleta e
avançou a preferencial. O motociclista,
Lucas Rodrigues Pinto, de 35 anos,
teve cortes, contusões e escoriações e
foi levado à UPA Brasília. Já a
passageira, uma adolescente de 12
anos, teve laceração no joelho e vários
ferimentos pelo corpo. Ela foi
encaminhada pelo Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma e
Emergência) ao Hospital Universitário.

Mais uma escola
Outra escola municipal foi alvo de
criminosos ontem, em Cascavel. A
unidade de ensino escolhida pelos
bandidos desta vez foi no Bairro
Morumbi, na região norte da cidade.
Segundo funcionários da escola, o
ladrão pulou o muro e conseguiu entrar,
pela janela, em uma sala, onde estava
guardado o aparelho de televisão. A
Polícia Militar foi acionada e faz buscas
para encontrar o bandido e a televisão
da marca LG de 32 polegadas.

Policiais civis da Delegacia de
Homicídios de Cascavel prenderam
ontem Cristiano Schneider Soares
do Rosário, de 22 anos. Contra o
jovem havia um mandado de prisão
em aberto pelo homicídio de Jona-
than Machado, ocorrida no domin-
go, 3 de setembro. Cristiano foi pre-
so em uma casa, no bairro Interla-
gos e levado a carceragem da 15ª
SDP (Subdivisão Policial).

De acordo com as investigações,
Jonathan foi esfaqueado por Cristi-
ano, que seria ex-marido de sua
companheira. O autor teria saído
da PEC (Penitenciária Estadual de
Cascavel) em julho e foi até a casa

da ex-companheira para visitar o fi-
lho. Ao chegar no local, os dois ra-
pazes discutiram, entraram em
luta corporal, e Jonathan foi atin-
gido por dois golpes de faca. A mo-
tivação do homicídio teria sido
passional, já que Cristiano não
aceitava o fim do relacionamento.

Treinamento de
primeiros-socorros

Dois dias de treinamento inten-
so. Assim foram a segunda e a ter-
ça-feira para os agentes do SOE
(Setor de Operações Especiais) do
Depen (Departamento Penitenciá-
rio do Paraná), que participaram de
uma especialização em APH (Aten-
to Pré-Hospitalar) Tático.

Ministrado pela equipe do Samu
(Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência) de Cascavel, o treinamen-
to é voltado ao atendimento básico
de emergência. O objetivo é capaci-

tar o operador de segurança peni-
tenciária para realizar os primeiros-
socorros básicos dos feridos em
uma situação de crise.

O APH Tático, diferentemente do
APH utilizado pelo Samu, trabalha
com recursos escassos, habilidade
de prestar atendimento de socorro
em locais de alto risco, e em certos
casos, com vítimas variadas. Nes-
sa modalidade de atendimento o
agente aprende ainda a fazer os pri-
meiros socorros em si mesmo.

Homicídio elucidado
DELEGACIA DE HOMICÍDIOS

JOVEM de 22 anos é acusado de matar Jonathan
Machado no bairro Periolo

CURSO foi ministrado
pelos socorristas do
SAMU de Cascavel

 SOE
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Greve nos Correios
Os servidores dos Correios de

Cascavel decidiram aderir ao movi-
mento grevista e, em assembleia re-
alizada na noite de ontem, aprovaram
a participação na greve. Também
ocorreram assembleias em outras
cidades do Paraná como Curitiba, Foz
do Iguaçu, Londrina e Maringá. A gre-
ve começa a valer a partir de hoje,
mas até o fechamento desta edição
os servidores de Cascavel aguarda-
vam o resultado das demais assem-
bleias no Estado.

No início do mês, em Brasília,
durante o XIX Conselho de Represen-
tantes Sindicais (Consin) foi aprova-
da a paralisação em todo o Brasil. 
Participaram do evento 31 sindica-
tos da categoria. A data-base deveria
ter ocorrido no dia 1º de agosto.

Os trabalhadores querem a reto-
mada imediata das negociações co-
letivas diretamente entre Comando
Nacional de Mobilização e Negocia-
ção e a diretoria da empresa, sem
interferências externas. Também re-
afirmaram que não abrem mão do
direito constitucional de se manifes-
tar por meio de greves. Por isso,
pedem o início imediato das reuni-
ões da data base dos ecetistas.

Em assembleias realizadas por
todo o país, na semana passada,
os trabalhadores da ECT (Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos)
rejeitaram a proposta de mediação
do vice-presidente do Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST), ministro
Emmanoel Pereira, de prorrogação
do Acordo Coletivo de Trabalho até
31 de dezembro deste ano, porém,
sob a proibição de qualquer mani-
festação grevista, mesmo com des-
cumprimento por parte da ECT, e
sem a garantia de retroativos.

Os funcionários dos Correios
reivindicam 8% de reposição salarial,

são contra a ameaça de demissão
motivada, privatização, fechamento
de agências, falta de segurança, falta
de funcionários, alterações no plano

de saúde, suspensão de férias e horas-
extras, reformas trabalhista e

previdenciária, entre outros temas.

R eivindicação

 ARQUIVO

CARTEIROS PODEM paralisar as
atividades em todo o Brasil
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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, 20 de setembro de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- José Luiz Maia Galvão e Caroline Zanoni Silva
2- Guilherme Bartzik Meira e Ana Paula de Freitas
3- Levi Batista Apolinario e Vanusa Piaiano
4- Alex Becher Monteiro e Leticia dos Santos Laureano
5- Nelson Cesar Dias Magalhães e Rita de Cassia Rosa Mendes
6- Thiago Henning e Eliane Batista dos Santos
7- Ronaldo Aparecido Gomes Marques e Bárbara Ramos
8- Josineu Nunes dos Santos e Sebastiana da Conceição Vera
9- Fabio Marcos Martins e Patricia Dicheti Balbinot
10- Sergio da Silva Dzvonek e Giovana Xavier da Silva
11- Tiago Cardoso Sieves e Monica Cristina Costa da Fonseca
12- Fabiano de Oliveira e Ana Paula Bartzik da Silva
13- Alessandro Gomes Misael e Priscila Diniz de Moraes
14- Joel Nunes Oliveira Farias e Lizandra Aleixo
15- André Antonio Ferreira e Tatyane Saldanha Fant
16- Wesley da Silva Campos e Andressa Priscilla Gonçalves
17- Joaquim Raimundo de Almeida Neto e Rosangela da Silva
18- Cleiton José Luquini e Aline Maiara Floriano
19- Marcos Antonio Roque e Suzana da Silva Dario
20- Rosinaldo Porto Catrinck e Cristiane Tracz

O Corinthians que assustou os
adversários no início da Copa Sul-
Americana depois de não ter encon-
trado adversários no Brasileirão, ten-
ta mostrar novamente sua força na
competição continental nesta noite,
quando desafia o Racing por uma
vaga nas quartas de final. Para isso,
precisa vencer o duelo marcado para
as 21h45 (de Brasília) no Estádio Pre-
sidente Perón, na Argentina.

Na partida de ida, semana passa-
da, em São Paulo, o resultado foi um
empate por 1 a 1. Assim, o time bra-
sileiro já entra em campo hoje elimi-
nado, pois a equipe argentina tem o
direito do empate sem gols para se-
guir à próxima fase.

Para o embate, o técnico Fábio
Carille não conta com o lateral-esquer-
do Guilherme Arana, que reclamou de
dores musculares na vitória contra o
Vasco depois de ter retornado de qua-
tro jogos ausente. Assim, Marciel, ga-
nha nova chance entre os titular. Ou-
tra mudança em relação ao último é
a volta de Gabriel, de suspensão, no
lugar de Camacho.

Vencer ou vencer
FOTO: CORINTHIANS

Mais jogos
Os outros dois duelos desta
noite pela Copa Sul-
Americana envolvem quatro
equipes brasileiras. A Ponte
Preta recebe o Sport depois
de ter perdido por 3 a 1 em
Recife e o Flamengo recebe
a Chapecoense depois de
ter empatado sem gols em
Santa Catarina. Ambas as
partidas estão marcadas
para as 19h15. No Fla o clima
é de mistério, apesar de o
elenco titular ter sido
relacionado para o jogo.
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Escola de governo “vazia”
Uma das exigências do
prefeito Leonaldo Paranhos
é a presença dos servidores
nas escolas de governo.
Porém, com o prefeito em
Curitiba, a de ontem não
foi assim tão frequentada.

Pelas fotos postadas no portal do Município, dá para ver
que várias cadeiras estiveram vazias. Normalmente, o
auditório da Prefeitura fica lotado durante as escolinhas.

Reunião
Na edição de ontem, o
Hoje News trouxe a
entrevista com o
prefeito de Cascavel
Leonaldo Paranhos sobre
o decreto de utilidade
pública para fins de
desapropriação do
hospital Jacomo
Lunardelli. A reportagem
citou que o prefeito
falou sobre o assunto
durante reunião com os
secretários. Na verdade,
a reunião com os
secretários ocorre toda
segunda-feira cedo e o

assunto não foi tratado,
já que se tratava de um
planejamento definido.

Mauro Seibert
O vereador Mauro Seibert
deve, nos próximos dias,
pedir afastamento da
Câmara de Vereadores, por
conta de problemas de
saúde. Ele tem uma prótese
fixa desgastada e diz sentir
dores, mas o pedido de
afastamento depende do
médico, segundo o
vereador. Para o lugar dele,
é cotado Dorival Lino, 1º
suplente da cadeira.

AGUARDANDO PROJETO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Antes do início da sessão, a Câmara prestou uma
homenagem com voto de louvor e congratulações à
comunidade Ucraniana em Cascavel.

 A homenagem ocorreu pelos 50 anos de jubileu da
cultura ucraniana em Cascavel.

Mauro disse que também aguarda a tramitação de um
projeto que protocolou na casa de Leis, a respeito da
necessidade de reciclagem do lixo em Cascavel.
“Determina que a população separe o lixo seco do lixo
úmido. Apenas estamos analisando um problema que o
Município não está preparado para receber esses
materiais dessa forma”, analisa.

Um dia que
já tem dia

A Câmara de Cascavel
já aprovou, no Calendá-
rio do Município, a insti-
tuição do Dia do Colono,

agora do Dia do Gaúcho,
e a criação de leis para
comemoração de “dia
pra todo mundo” não
para por aí.

Está em andamento
na Câmara de Vereado-
res o projeto de Lei que
institui o Dia de Comba-
te à Violência Contra a
Pessoa Idosa. A mesma
autoria das outras leis:
Fernando Hallberg e Po-
licial Madril. O problema
é o seguinte: já existe o
Dia Mundial de Conscien-
tização da Violência Con-
tra a Pessoa Idosa. Lem-
brado no dia 15 de junho.
A única diferença nessa
história toda é que o dia
seria instituído no calen-
dário aqui em Cascavel.

O problema é que ao
discutir e votar um dia
que, teoricamente, “já
tem dia”, o plenário per-
de o tempo que poderia
ser usado a favor da vo-
tação de um projeto de
interesse da população
cascavelense.

EMENDA
Segundo o vereador Fernando Hallberg, o projeto tramita na
Câmara de Vereadores e ainda terá uma emenda, pensada
em parceria com a Secretaria de Assistência Social. “É uma
emenda para que haja também o uso do disque 100 para
denúncias”, afirma.
Atualmente, o disque 100 é usado para denúncia de
violência contra crianças e adolescentes.

HALLBERG E MADRIL são
autores do projeto

 Reportagem: Tatiane Bertolino       Foto: Arquivo
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Copa Norte Sul
CAP/Cascavel Auto Peças e
S.E. Villa Norte vão decidir
que será a melhor equipe da
Região Norte da cidade e
consequentemente terá o
direito de disputar com o
campeão da Região Sul o
título da Copa Norte Sul de
Futebol Suíço. A definição
ocorreu na semifinal, no
sábado, no campo do Nino,
onde o CAP eliminou o ABA
FC nos pênaltis depois de um
empate por 2 a 2 no tempo
normal. O Villa Norte
também passou à final após
disputas por pênaltis com a
JMS/Mundial Auto Center -
empataram por 1 a 1 no
tempo regulamentar. Já o
duelo semifinal da Região Sul
entre Marquinhos Veículos e
Fercaus FC novamente não
ocorreu e deverá ser neste
sábado, na Arena Buenão.
Quem vencer decidirá o
título com o Academia Vip/
Marcão Acessórios.

 O veterano atleta Geraldo Volmar Franco (Palotina Esportes/Eucatur/LZK)
ainda comemora a conquista da medalha de prata no 14º Troféu Brasil de
Atletismo Master, realizado no fim de semana passado em Porto Alegre. Ele
ficou em segundo lugar no salto em distância na categoria M45. Geraldinho,
como é conhecido, ainda disputou as provas dos 100m e dos 200m rasos,
nas quais terminou em quarto lugar em sua categoria.

 Comandas por Alceu Rogério Bertaioli, as equipes feminina e masculina da
categoria adulta da FARB representaram a cidade na Copa Palotina, realizada
no fim de semana na cidade homônima à competição. O resultado foi uma
vitória por 2 a 0 sobre o time de Cianorte entre os homens e uma derrota por
2 a 0 para a equipe de Toledo entre as mulheres. O próximo compromisso
será neste fim de semana, pela Copa Oeste.

Brasileiro de Torcidas
Pelo 1º Campeonato
Brasileiro de Torcidas da Liga
Oeste, quatro jogos estão
programados para hoje,
sendo FC Cascavel x São
Paulo às 20h na Chácara
Fardoski e os demais na
Arena Buenão: Santos x
Grêmio, às 19h30; Ponte
Preta x Palmeiras (Geleia),
20h30; e Palmeiras (Ceará) x
Flamengo (Felipe), às 21h30.
Já para sexta-feira, na
Chácara Fardoski, estão
programados mais três
confrontos pela 2ª rodada:
Flamengo (Dinei) x
Corinthians (Carlinhos), às
19h30; Corinthians (Cleber)
x Vasco, às 20h30; e
Palmeiras (Geleia) x Santos,
às 21h30.

FÁBIO DONEGÁ

 FARB
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Fábio Donegá

O Ministério Público, por meio
da 7ª Promotoria de Justiça, deve
abrir uma investigação de ofício
contra o vereador Damasceno Júni-
or. Investigação de ofício ocorre
quando não há alguém fazendo de-
terminada denúncia, mas quando
a promotoria fica sabendo da irre-
gularidade por terceiros, neste
caso, a imprensa.

A assessoria do promotor de
Justiça Sérgio Machado afirmou
que, neste caso, no decorrer da in-
vestigação, o MP (Ministério Públi-
co) pode solicitar o áudio pela im-
prensa, se for necessário. A afirma-
ção da Promotoria é com relação
ao áudio divulgado em que Damas-
ceno Júnior, vereador em Cascavel,
é gravado oferecendo um cargo na
Secretaria de Esportes em troca de
serviços prestados a ele nos fins
de semana.

“Viu Daia, tem outro cargo aí de
R$ 3.070 na Secretaria de Espor-
tes. Mas assim ó, eu te nomeio
lá, entendeu, mas assim, ‘final’ de
semana se você puder estar ‘jun-
to comigo’ nas visitas para ir, fe-
chou, não precisa estar todo dia
comigo. Aí eu posso de contemplar
com esse cargo. Mas no ‘final’ de
semana se você puder andar co-
migo. Não sei se você anda arma-
do, como que funciona”, diz, Da-
masceno Júnior.

O áudio ganhou bastante reper-
cussão na imprensa cascavelense
e foi divulgado nas redes sociais.

 Executivo
A reportagem do Hoje News questionou o Executivo sobre o fato de o
vereador oferecer um cargo na Secretaria de Esportes e praticamente
garantir que a nomeação ocorreria. O secretário de Comunicação Ivan

Zuchi, em nota, disse que a declaração é do vereador e não há porque o
Município se posicionar. “Eu ouvi o áudio e não acho que ele tenha dado
a entender ter acordo ou autorização para nomear. Ele apenas oferece

o cargo, sem fazer menção ao Executivo”, afirma.

Damasceno Júnior
na mira do MP

VEREADOR deverá ser investigado
pelo Conselho de Ética
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A Cascavel de Ouro terá em
2017 a maior de suas edições. A
previsão de inscrição de mais de
60 carros para a corrida que vai
celebrar os 50 anos de história
da prova mais tradicional do auto-
mobilismo brasileiro faz da 31ª
edição, que será disputada no dia
5 de novembro, o evento de maior
adesão em toda a história. A fes-
ta esportiva terá mais um ingredi-
ente especial: a Old Stock Race
vai compor a programação prelimi-
nar no Autódromo Internacional
Zilmar Beux. O evento em Casca-

Old Stock Race
vel envolverá, também, proprietári-
os dos modelos Opala e Caravan
em ações promocionais.

Este será o primeiro evento da ca-
tegoria no traçado de maior velocida-
de do automobilismo nacional. Todas
as etapas oficiais já realizadas ocor-
reram no autódromo de Interlagos –
as duas etapas em 2016 nas pistas
de Goiânia e Curitiba tiveram caráter
extracampeonato. As provas de 4 e 5
de novembro em Cascavel estão ho-
mologadas pela Federação de Auto-
mobilismo de São Paulo e valerão
pela penúltima etapa do Campeona-

to Paulista de Automobilismo.
Criada em 2015 sob a propos-

ta de devolver às pistas de auto-
mobilismo o modelo GM Opala, que
formou o grid do Campeonato Bra-
sileiro de Stock Car entre 1979 e
1993, a Old Stock Race cumpre
em 2017 sua segunda temporada
completa no Paulista de Automo-
bilismo. Os carros que compõem
o grid têm motores de seis cilin-
dros que desenvolvem pouco mais
de 300 cv de potência e atingem,
na pista de Interlagos, velocidades
finais superiores a 225 km/h.
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Old Stock Race
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Gugu
defende a
investigação
do vereador

O presidente da Câmara, Gugu Bueno, se manifestou com relação
ao caso. “É preciso analisar o contexto da conversa. É evidente
que se deve apurar, mas acredito que seja um caso para o
Conselho de Ética apurar. Temos que passar a limpo, para preservar
uma imagem positiva da Câmara de Vereadores”, afirma.
Para Gugu, todos os vereadores devem trabalhar para manter essa
imagem. São dois casos em menos de um mês envolvendo o nome
de Damasceno. No outro caso, uma servidora indicada por ele para
atuar com a Mesa Diretora batia o ponto biométrico e ia para casa
durante o horário de trabalho. Ela foi exonerada assim que o
flagrante foi feito. “Esse era um caso que envolvia a servidora e ela
foi exonerada. Era uma postura dela e não do vereador. Desta vez,
estamos falando de um caso envolvendo o vereador”, lamenta.

Vereador ameaçado,
mas por quem?
Em resposta ao áudio, o vereador
Damasceno Júnior concedeu
entrevista dizendo que pretendia
indicar o rapaz citado para a
Secretaria de Esportes, mas que o
trabalho no fim de semana com o
vereador seria outra coisa. “Ele foi
atleta em Cascavel e trabalharia na
Secretaria de Esportes durante a
semana. O trabalho do fim de
semana seria outra coisa, ele seria
meu segurança e por isso pedi se
ele anda armado”, justifica.
Damasceno garante que tomou a
atitude de contratar segurança
porque está sendo ameaçado.
Quando questionado por quem, ele
disse que não sabe. “Já tive dois
carros roubados. Não sei quem está
me atacando, as pessoas criam
perfis falsos nas redes sociais, me
ameaçam, dizem que vão me
derrubar, e por isso eu pagaria o
Daia para fazer minha segurança,
porque eu tenho condições de
pagar”, explica.

Caso para o Conselho de Ética

O vereador garante ainda que há outros áudios que
explicam isso, mas que “vai procurar”. “Como todo
mundo faz, eu mando os áudios e depois apago porque
enche a memória do celular”, comenta. Outra garantia é
que o prefeito, Leonaldo Paranhos, sequer foi informado a
respeito da indicação. “Eu iria indicar, o Paranhos nem sabe
disso. Mas participamos da campanha dele, não temos
nenhum cargo no Executivo e o Daia desenvolveria projetos
interessantes na Secretaria de Esportes”.

Outros áudios
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Bons de luta
A equipe de kickboxing de Casca-

vel foi destaque na modalidade na fase
final da Divisão B da 60ª edição dos
Japs (Jogos Abertos do Paraná), que
está sendo realizada em União da Vi-
tória. A arte marcial teve as disputas
encerradas no fim de semana com
cascavelenses no pódio geral nos nai-
pes feminino e masculino.

As mulheres ficaram em segundo
dentre dez equipes na competição,
atrás apenas do time de Maringá. Já
os homens trouxeram o troféu de ter-
ceiro lugar para casa, empatado com
Carambeí. O ouro foi para Maringá e a
prata ficou em União da Vitória.

Na equipe cascavelense, com El-
son de Jesus Pinto e Lucyane Bar-
bosa de Melo à frente da comissão
técnica, destaque individual para Ga-

briel Freitas de Oliveira, medalha de
ouro no Lowkicks acima de 81 qui-
los ao vencer dois oponentes (um
de Maringá e outro de União da Vi-
tória) por nocaute. Marília Krakhe-
cke (ouro, até 60 kg) e João Vitor
Gonsalves da Silva (4º, até 75 kg)
também se evidenciaram.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL ATLETAS

A arte marcial teve as
disputas encerradas no

fim de semana com
cascavelenses no pódio
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Com poucos projetos em pauta e
sem tanta coisa importante  para ser
discutida, os vereadores “se pegaram”
para valer na votação da moção de
repúdio à exposição financiada pelo
Banco Santander. A moção foi assina-
da por 20 dos 21 vereadores.

A bancada, em sua maioria evan-
gélica, teve manifestação de verea-
dores pastores. Celso Dal Molin,
Misael Júnior e Rômulo Quintino
usaram a palavra para dizer que a
exposição fere a infância e é um
desrespeito à fé.

O vereador presidente da casa,
Gugu Bueno, ainda desafiou que al-
guém o convencesse que a exposi-
ção era, realmente, de arte. As obras
utilizam artefatos religiosos para exi-
bir imagens de pessoas em relação

sexual com crianças e com animais,
usam objetos religiosos como a cruz,
por exemplo, para fazer referência à
diversidade sexual, entre outros.

Fortemente contrários à expo-
sição, os vereadores ficaram ain-
da mais irritados com o discurso
do vereador de Paulo Porto, o úni-
co que não assinou a moção e vo-
tou contra. Porto considerou três
motivos para não concordar com a
moção: que a arte não pode ser
censurada, que o discurso é de
ódio e disse que há outras priori-
dades: “coisas sérias que estão
ocorrendo na nossa casa enquan-
to discutimos esse assunto”.

Bate-boca
O presidente da casa Gugu Bueno,
Misael Júnior e companhia
“ilimitada” foram contrários ao
vereador. O discurso mais
curioso foi o de Jorge Bocasanta,
que assinou a moção. Ele
comentou que também considera
o discurso dos pastores de “ódio”
e ainda citou versículo da bíblia.
“Jesus chegou para a mulher
apedrejada e falou: quem nunca
pecou que atire a primeira
pedra”. Ele foi corrigido por
Misael Júnior. “A citação bíblica
continua com Jesus dizendo
‘mulher, alguém lhe atirou a
primeira pedra? Ela diz – não.
Então Jesus responde: vá e não
peques mais”. Boca retrucou
dizendo: “Então os gays são todos
criminosos? Tem que matar toda
essa bicharada?”. Em uma atitude
que ninguém entendeu, Boca foi a
favor da moção, que foi aprovada
por 20 vereadores.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

MEMBROS da bancada quase
saíram no tapa durante discussão

O “fight” da moção
contra o Santander
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Para muitos pagadores de impostos, passou desper-
cebida a magistral afronta ao dinheiro público e aos princí-
pios de moralidade a exposição de arte “Queer”, financia-
da pela Lei Rouanet e divulgada pelo banco Santander e
pelo movimento LGBT.

No Brasil, só no Brasil, um absurdo deste quilate é fi-
nanciado pelo governo.

É incrível a hipocrisia e a maldade na cabeça desta
gente, que não avalia os desdobramentos de seus atos.
Que vergonha expressar como arte, uma verdadeira liber-
tinagem sexual com forte estímulo à homossexualidade
para crianças e jovens em idade escolar. E, ainda por cima,
tripudiar e zombar do cristianismo e dos cristãos, na figura
incomparável de Jesus Cristo.

Para quem gosta de jogar contra si próprio, o Santan-
der não poderia fazer melhor. Agora, usar dinheiro de im-
postos do povo brasileiro para financiar uma aberração
como a exposição “Queer”, é de uma insensatez sem limi-
tes. Uma bofetada na cara daqueles que acreditam em
princípios éticos, e procuram viver em retidão. “Queer” é
pornografia pura... Pornografia que custou oitocentos mil
reais aos combalidos cofres públicos.

É duro de engolir!

A LEI ROUANET E A
LAMBANÇA GENERALIZADA

 Rotary Fest
A exposição Rotary Fest
Flores de 2017 será em novo
local, desta vez no Centro de
Convenções e Eventos de
Cascavel. A abertura do
evento está marcada para o
dia 29 de Setembro e seguirá
até 08 de Outubro. Além das
flores e mudas da flora
brasileira, haverá praça de
alimentação e exposição de
carros antigos. A Fest Flores
abre às 10h e vai até às 21h.
A realização do evento é do
Rotary Clube Cascavel.
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"Nestes tempos críticos
que estamos vivendo,
nada mais importante

que a polícia tenha uma
estrutura suficiente e

adequada para
combater a

criminalidade”.

João Antonio Pagliosa
Engenheiro Agrônomo

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

A inauguração do
Conjunto Riviera,
que acontece
amanhã em
Cascavel e vai
garantir moradia
para mais de
duas mil famílias.

O vereador
Damasceno
Junior que está
envolvido em
uma nova
polêmica, agora
prometendo
cargo em troca de
favor.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

33
Quarta

Curitiba

18 34
Quinta

29
Quarta

30
Quinta

11

Fases da lua
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MINGUANTE
13/09 - 03h24

CRESCENTE
27/09 - 23h53

NOVA
20/09 - 02h29

CHEIA
05/10 - 15h40

20

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Marcos Smith,
delegado da Polícia

Federal em Cascavel
sobre a área doada
para construção da

nova delegacia.

 Ato público
O Fórum Municipal em
Defesa dos Direitos da
Pessoa com Deficiência
organizou para amanhã
(21), Dia Nacional de Luta da
Pessoa com Deficiência, um
ato público que terá início
às 14 horas, no Calçadão da
Avenida Brasil, esquina com
a Rua Padre Champagnat. O
objetivo é reivindicar os
direitos desta parcela da
população que, mesmo
garantidos por lei, muitas
vezes não são concretizados.

SECOM
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Megasena
Concurso: 1969

08 20 30 32 48 59

Dupla sena
Concurso: 1695

17 30 38 39 41 491º sorteio

02 10 26 36 38 452º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1561

03 05 06 07 08 12 13 15
16 18 20 21 22 24 25

Quina
Concurso: 4485

09 16 42 51 73

Timemania
Concurso: 1084

10 14 16 30 48 67 69
TIME DO

Lotomania
Concurso: 1798

02 06 14 16 19 29 34 35
47 49 51 53 54 74 76 84

95 98 00
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5215

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

62637
14971
42176
88888
47348

LIBERTADORES
21h45 Santos x Barcelona (EQU)
21h45 Grêmio x Botafogo

SUL-AMERICANA
19h15 Ponte Preta x Sport
19h15 Flamengo x Chapecoense
21h45 Racing x Corinthians

ESPANHOL
15h At. Bilbao x At. de Madri
15h Leganés x Girona
16h La Coruña x Alavés
17h Real Madrid x Betis
17h Sevilla x Las Palmas

ITALIANO
13h30 Benevento x Roma
15h30 Hamburgo x B. Dortmund
15h45 Cagliari x Sassuolo
15h45 Milan x Spal
15h45 Lazio x Napoli
15h45 Genoa x Chievo
15h45 Juventus x Fiorentina
15h45 Udinese x Torino
15h45 Hellas Verona x Sampdoria
15h45 Atalanta x Crotone

ALEMÃO
13h30 Colônia x E. Frankfurt
15h30 Freiburg x Hannover 96
15h30 Mainz 05 x Hoffenheim
15h30 Hertha x Bayer Leverkusen

COPA DA LIGA INGLESA
15h45 Chelsea x Nottingham Forest
15h45 Everton x Sunderland
15h45 Arsenal x Doncaster Rovers
16h Man. United x Burton Albion
16h West B. Albion x Man. City

JOGAM HOJE

Grêmio x Botafogo

Grêmio e Botafogo se reencon-
tram hoje, às 21h45, em Porto Ale-
gre, para o jogo de volta das quar-
tas de final da Libertadores. Na se-
mana passada, os rivais empata-
ram sem gols no Engenhão.

Para o Tricolor gaúcho, é a opor-
tunidade de voltar a embalar . O time
que chegou a emplacar nove jogos
de invencibilidade conquistou ape-
nas uma vitória nas últimas sete
partidas. A queda começou com as
eliminações na Copa do Brasil e na
Primeira Liga.

Já o Glorioso carioca coloca à
prova seu melhor momento nos úl-
timos anos. É o time de melhor
campanha do returno do Brasilei-
rão e chega embalado por resulta-
dos recentes, como a quebra do je-

jum de dois anos (oito jogos) sobre
o Flamengo e o fim da invencibili-
dade de 17 jogos do Santos.

Para avançar à semifinal o
Grêmio precisa vencer, ao pas-
so que o Botafogo joga por um
empate com gols. Quem avan-
çar enfrentará  Santos ou Barce-
lona de Guayaquil.

 Santos
O caldeirão da Vila Belmiro vai ferver nesta noite para o jogo de volta

das quartas de final da Libertadores entre Santos e Barcelona de Guaya-
quil, às 21h45. No jogo de ida, semana passada, no Equador, a igualda-
de prevaleceu, com um empate por 1 a 1. Para a decisão da vaga à
semi, o Santos pode empatar por 0 a 0 para avançar. Empates de 2 a 2
em diante classificam o Barcelona. Em campo, Lucas Lima, lesionado,
é desfalque certo, enquanto Renato e Léo Cittadini são dúvidas.

CBF
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Paisagem urbana
“A Cidade e Eu:  Uma

retrospectiva pictórica”, do
artista Alberto Gerardo

Garcia, está em cartaz no
MAC - Museu de Arte de

Cascavel. A mostra
contemporânea revela as

aventuras do olhar
apaixonado pela paisagem
urbana e suas construções.
O público tem até sexta-

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

Contação de
histórias

Domingo, o grupo A
Travessia - Arte e Educação,

de Curitiba, estará em
Cascavel com o espetáculo

Histórias à Brasileira – Causos
e Cantoria para Crianças.

Apesar do nome, a diversão
não é só para os pequenos,
mas para toda a família. O

evento será no Centro
Cultural Gilberto Mayer, às
15h. A entrada será um

brinquedo novo ou usado.

Hip Hop
Todas as quintas-feiras

tem oficina no Espaço
Cultural do Lago, das 13h30
às 15h, das 15h15 às 16h45

e das 17h às 18h30. As
oficinas fazem parte do
Culturação e têm como

objetivo descentralizar a
arte e a cultura, estendendo
suas atividades aos bairros e

distritos, nas diversas
regiões de Cascavel.

Inscreva-se!

A todo vapor
Para comemorar mais um aniversário, o Provopar vai

promover o Baile de Aniversário. Será dia 20 de outubro,
na Associação Atlética Comercial, em parceria com o

R.C.Cascavel União. Em breve mais informações.

Fórum Empreender
 A terceira edição do

Fórum Empreender, da Acic e
demais parceiros, já tem

data marcada. Será dia 10
de outubro, a partir das

17h, no auditório da Acic.
O ingresso serão fraldas

geriátrias e alimentos que
serão entregues ao Asilo São

Vicente de Paula. Mais
informações pelo telefone

3321-1400.

A nova Rainha da Expovel será conhecida neste sábado, a partir das 20h, no Círculo Italiano.
Até sexta-feira, a coluna divulgará todas as candidatas.

Aline Leal de Souza Damario Barbára Kopp Bruna Emanuele Daffini Artunk

Nada de desgosto nem de
desânimo; se acabas de

fracassar, recomeças.
 Marco Aurélio

A bela
DARLENE
SLUGALA
FAGUNDES

DIVULGAÇÃO

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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10%

O faturamento bruto da agrope-
cuária cascavelense alcançou R$
1.693.743.359,44 em 2016, con-
forme o VBP (Valor Bruto de Produ-
ção), divulgado pelo Deral (Depar-
tamento de Economia Rural), da
Seab (Secretaria Estadual da Agri-
cultura e do Abastecimento).

O montante representa um
acréscimo de 10% em relação aos
números de 2015, quando o VBP
foi de R$ 1,5 bilhão. De acordo com
o Deral, a soja foi a grande respon-
sável pela alavancada do setor, res-
pondendo por 23% do faturamento
total em todo o ano passado.

Entre a produção de semente de
soja e as colheitas das safras de
verão e de inverno o faturamento
foi de R$ 427,5 milhões em 2016.
Somente a primeira safra respon-

de por R$ 422,8 milhões, com uma
produção total de 370 mil tonela-
das numa área de pouco mais de
100 mil hectares.

Em seguida está o frango de cor-
te, com 14% do VBP arrecadado. O
segmento faturou no ano passado
mais de R$ 257,5 milhões. Casca-
vel produziu ainda 5,2 milhões de
quilos de aves de corte.

O milho também teve seu espa-
ço. Com a produção do milho de ve-
rão, o safrinha e o milho-pipoca fo-
ram arrecadados R$ 230,9 milhões.
A maior produção ficou com a safra

de inverno, com uma colheita de qua-
se 400 mil toneladas. No ano anteri-
or, 73 mil hectares foram dedicados
à cultura somente para a segunda
safra. Em percentual, o milho repre-
senta 10% do VBP cascavelense.

Já os pintinhos para reprodução
(recria) foi o quarto produto que
mais faturou no município, com
11,6 milhões ou 8% da arrecada-
ção total. Os ovos de galinha fertili-
zados representaram 6% do VBP de
Cascavel, enquanto o restante – a
soma de outras dezenas de produ-
tos – fica com 39% do faturamento.

a mais no VBP
de Cascavel10%

VBP em Cascavel chegou
a quase R$ 1,7 bilhão
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Uma motocicleta e uma bicicleta bate-
ram na noite de ontem na marginal da BR-
467, nas proximidades do Recanto Maris-
ta, em Cascavel. Com o impacto da batida,
o capacete do motociclista se soltou e ele
bateu a cabeça violentamente contra a pis-
ta. A batida foi tão forte que Vilson da Rosa,
21 anos, não resistiu e morreu no local.

Levi Pereira da Silva, ciclista de 51 anos,
foi socorrido pelo Siate (Serviço Integrado
de Atendimento ao Trauma em Emergência)
e encaminhado em estado grave para o
Hospital Universitário do Oeste do Paraná
(Huop). Ele levava na bicicleta algumas sa-
colas de supermercado com compras.

A pista da marginal ficou parcialmen-
te interditada enquanto os bombeiros fa-
ziam o resgate. O corpo do motociclista
foi encaminhado ao IML (Instituto Médi-
co Legal) de Cascavel.

Motociclista morre na BR-467

ACORDO PARA VOTAR REFORMA
Deputados e senadores têm menos de duas semanas para aprovar e promulgar as propostas de
emendas à Constituição (PECs) sobre a reforma política para que as mudanças eleitorais possam valer
para as eleições do ano que vem. Isso porque as novas regras precisam ser aprovadas e promulgadas
um ano antes do pleito. Apesar do prazo reduzido, líderes partidários garantem que vão votar algumas
mudanças a tempo.
Na tarde de ontem, os líderes se reuniram por quase três horas com o presidente em exercício da
Câmara, deputado Fábio Ramalho (PMDB-MG), e com os relatores das propostas de reforma política em
busca de um acordo para retomar a votação de pontos da reforma. No entanto, não conseguiram
entendimento sequer sobre o que deve ser colocado primeiro em votação. A discussão será retomada
em uma nova reunião, marcada para as 20h30.

CAPACETE SE SOLTOU e motociclista morreu no local

AÍLTON SANTOS
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Á
ri
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Nesta terça, o astral estará mais favo-
rável para negociar um aumento ou
encontrar uma nova fonte de renda.
Mas  você terá que dar duro se quiser
encher o bolso. Cor: azul-turquesa.

horóscopo

To
ur

o

Bom dia para resolver assuntos que
dependem apenas da sua iniciativa.
Você pode trabalhar bem em grupo,
mas o resultado será melhor se assu-
mir a liderança. Cor: cinza.

Li
br

a

As estrelas prometem algumas mudanças.
Seu sexto sentido fica mais forte e pode
apontar novos caminhos. É um bom mo-
mento para mexer na decoração da casa
ou encarar uma reforma. Cor: vinho.

E
sc

or
pi

ão

Tudo o que puder ser feito em grupo pro-
mete um resultado melhor. Deixe a indivi-
dualidade e aproxime-se dos colegas. Com
o apoio dos amigos, vai dobrar as chances
de realizar um sonho. Cor: amarelo.

G
êm

eo
s Agir discretamente continua sendo a me-

lhor opção, até na área profissional. Apro-
veite para planejar algumas mudanças
em segredo, que podem ser colocadas
em prática mais tarde. Cor: creme.

C
ân

ce
r O desejo de expandir seus horizontes

pode falar mais alto. Entre em contato com
os amigos e coloque a conversa em dia.
Se pensa em formar sociedade, essa
ideia pode dar certo agora. Cor: rosa.

Sa
gi

tá
rio

Se está precisando de dinheiro, não
deixe escapar a oportunidade de fa-
zer um serviço. Resolver assuntos do
dia a dia será mais fácil. Aproveite para
cuidar da saúde. Cor: creme.

C
ap

ric
ór

ni
o Quem trabalha ou lida com jovens pode

ter um resultado melhor nesta terça. Bom
momento para fazer uma fezinha e confiar
na sorte! Planos para uma viagem correm
às mil maravilhas agora. Cor: roxo.

Le
ão

Seu lado ambicioso vem à tona e você
não vai poupar esforços para conse-
guir o que deseja. Com trabalho duro
e dedicação, pode alcançar suas me-
tas. Cor: lilás.

V
irg

em

Os estudos recebem boas energias. Se
anda pensando em fazer um curso, vá
em frente. Planos para uma viagem e con-
tato com gente de longe também contam
com a proteção das estrelas. Cor: preto.

A
qu

ár
io Hoje, produtos voltados para o lar vão

trazer um resultado satisfatório. É um
bom momento para aparar arestas com
um parente. Lembranças do passado
podem despertar nostalgia. Cor: bege.

Pe
ix

es

Aposte no raciocínio e nas suas ideias
para conseguir o que deseja. Aprovei-
te para mostrar sua opinião e ouvir o
que os outros têm a dizer, especial-
mente se estiver trabalhando em equi-
pe com um colega. Cor: azul-marinho.

ANJO REHAEL
Parabéns!

Salmo do Dia Salmo 29:1- 5
Cântico para a dedicação da casa de
Deus. De Davi. Eu vos exaltarei, Senhor,
porque me livrastes, não permitistes que
exultassem sobre mim meus inimigos.
Senhor, meu Deus, clamei a vós e fui
curado. Senhor, minha alma foi tirada por
vós da habitação dos mortos; dentre os
que descem para o túmulo, vós me sal-
vastes. Porque a sua indignação dura
apenas um momento, enquanto sua be-
nevolência é para toda a vida. Pela tar-
de, vem o pranto, mas, de manhã, volta
a alegria

Este anjo é invocado para proteger da
maldade, fazer com que as pessoas
reconheçam seus atos e tenham a mi-
sericórdia de Deus. Ajuda a obter paz,
boa saúde e longevidade. Influencia no
amor paternal, filial e no respeito e obe-
diência das crianças para com os mais
velhos. Profissionalmente, a pessoa
nascida em 20 de setembro, poderá
obter sucesso como médico, enfermei-
ro, sociólogo, professor e escritor.
Prestará serviços em laboratóri-
os, clínicas geriátricas e em pes-
quisas para a descoberta de me-
dicamentos para prolongar a vida
e isolar as doenças.

MICROFISIOTERAPIA

A Microfisioterapia estimula a
cura por meio do toque e pode aju-
dar a diminuir o problema justamen-
te por conseguir manter o movimen-
to e ritmo vital de todos os tecidos
corporais, o que facilita no diagnós-

tico e na prevenção de doenças,
já que o tratamento é global.

A procura e resultados satis-
fatórios obtidos por meio da mi-
crofisioterapia têm crescido bas-
tante, uma vez que a técnica es-
tuda o ritmo vital dos tecidos de
acordo com o mapeamento corpo-
ral de cada paciente e, com isso,
apresenta todos os desequilíbri-
os que podem causar desconfor-
to ou ser sintoma de alguma do-
ença. Todos os tecidos corpo-
rais são analisados, sejam eles
mucosas, vísceras ou músculos,
o que torna os diagnósticos
mais precisos e permite que o
tratamento também tenha cará-
ter preventivo.

D iagnosticar uma doença
com precisão nem sempre
é fácil e na maioria das
vezes a medicina

convencional torna o processo ainda
mais invasivo. São inúmeros exames,
consultas e procedimentos
desgastantes e nem sempre certeiros,
o que faz com que os pacientes
busquem tratamentos alternativos e a
microfisioterapia é um deles.

Para saber mais, acesse www.mindtouch.com.br

O QUE PODE SER TRATADO
Casos de ansiedade, alto nível de estresse, enxaqueca e estafa, por exemplo, podem ser
tratados com microfisioterapia em vez da medicina tradicional e dos medicamentos
popularmente conhecidos. A terapia possibilita o equilíbrio corporal global do paciente, e faz
com que todos os sistemas dele melhorem, enquanto o remédio age exclusivamente na região
afetada e nem sempre faz o efeito esperado.
Segundo o fisioterapeuta Fábio Akiyama, com especialização em prevenção e tratamento de
lesões de membros inferiores e análise biomecânica de corrida pela The Running Clinic no
Canada, quem aplica a técnica não possui autonomia para alterar a medicação prescrita por
um médico, mas pode sim diminuir o consumo e a dependência de remédios, já que, com o
tratamento menos invasivo e personalizado, o bem-estar e as condições físicas do paciente
acabam melhorando e requerem uma nova avaliação médica.

Alternativa menos
invasiva para

tratar doenças

DIVULGAÇÃO

Número de sorte: 9. Mês de mudança: setem-
bro. Carta do tarô: O ermitão. Está presente
na Terra: das 12h40 às 13h. Salmo: 29

Débora Rosa, Sandra Santos, Tassyana S. San-
ches, Filipe De Almeida, Célia Maria Domingues
Prado, Victor Hugo, Jordana Villar, Ezequiel Ferrei-
ra Padilha, Rafael Ferreira, Jose Carlos Cocão,
Roselaine Betanin, Mateus Andrade, Valdir Ku-
cinski, Loiva Grasel Refatti, João Alberto Schaed-
ler, Celio Maciel, Paul Lirio Berwig e César Seidel. 
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Na manhã de ontem, durante a
abertura da Escola de Governo, as
empresas canadenses Vacci-Vet e
Previtec, formalizaram termos de
cooperação técnica e incubação
com a Fundetec. As duas empresas
atuam no ramo de vacinas veteri-
nárias, sendo a Vacci-Tec especi-
alizada na produção de vacinas au-
tógenas (vacinas vivas) para com-
bate de doenças em aves, suínos,
gado, ovinos e coelhos.

Já a Previtec, atua no ramo de
medicina veterinária com produção
de vacinas para ‘escherechia coli’
que combate a diarréia suína, mai-
or causa de mortes de leitões após
serem desmamados e iniciarem
alimentação com ração.

O presidente da Fundetec, Alci-
one Gomes, afirmou que a atual
administração tem trabalhado  para
“tornar a Fundetec um parque de
agroinovação do Oeste do Paraná”.
E, continuou Alcione, “dentro des-
se processo, é coerente fazer con-
tatos e trazer empresas e pessoas
com o mesmo interesse e visão de
desenvolvimento, sejam elas daqui
ou de fora do Brasil”. Gomes des-
tacou ainda que a parceria com as

Parceria com canadenses

 O vice-prefeito Jorge Lange, que comandou a Escola de Governo desta terça-feira, também
destacou a força e a importância do agronegócio para Cascavel e região, desejando que “esta
seja uma parceria duradoura e que alcance os objetivos traçados em prol do desenvolvimento
sustentável de Cascavel e, consequentemente, de todo o Oeste”. Fronçois Godbul,
representante da Vacci-Vet, destacou a sensibilidade da atual administração em retomar os
contatos e atualizar os acordos com empresas canadenses “para ajudar na busca de soluções de
acordo com a realidade da produção local e regional, ampliando o valor agregado ao produtor”.

empresas canadenses atendem
uma demanda regional diante de
grande produção de suínos e força
na avicultura e pecuária.

Força do agronegócio

SECOM

Assinatura aconteceu durante a
“ESCOLA DE GOVERNO”

N  o  velas

 • REDE GLOBO
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GLOBO • A FORÇA DO QUERER

 • SBT

Garcia se preocupa com o plano de Elvira para pres-
sionar Irene e reaver suas joias. Joyce sente vergonha
de sair com Ivan. Irene cobra de Eugênio as compras
que fez para seu bebê. Zeca e Jeiza discutem. Abel e
Zeca sonham em voltar para Parazinho. Edinalva co-
menta que pensa em voltar para sua cidade e Cândida
acredita que a amiga esteja apaixonada por Abel. Silva-
na sonda Joyce sobre Irene. Ruy faz de tudo para impe-
dir que Zeca consiga trabalho no Rio de Janeiro. Bibi
avisa a Rubinho que não quer que ninguém saiba do
futuro destino dos dois. Caio comenta com Jeiza sobre
a possível fuga de Rubinho e Bibi. Zeca descobre que
foi demitido a mando de Ruy.

MALHAÇÃO
Tina discute com Anderson. Keyla

e Tina compõem uma música para a
apresentação na Balada Cultural. Guto
ajuda Benê a se defender da provoca-
ção de K1 e K2. Lica confronta Marta.
Tina recebe uma mensagem de um pro-
dutor musical interessado em seu tra-
balho. Lica e Clara fazem as pazes.
Ellen anuncia a Bóris que aceita ser
aluna do Colégio Grupo.

NO LIMITE DA PAIXÃO
O advogado de Frida comunica a

Otávio que ele está sendo acusado de
dar mal exemplo a seu filho levando-o
para viver na casa de sua amante, e
isso é motivo para que ele perca a guar-
da do menino. Frida diz que vão come-
çar uma guerra e afirma que será a ven-
cedora. Dr. Edgard diz aos familiares
de Gabriel que o perigo maior já pas-
sou e que há uma grande possibilidade
de que ele se recupere. O advogado de
Otávio o aconselha a voltar imediata-
mente para a mansão.

NOVO MUNDO
Domitila chega ao Paço para a ceri-

mônia e Chalaça impede sua entrada.
Domitila convence Licurgo a ajudá-la a
se encontrar com Dom Pedro. Ferdi-
nando conta a Cecília e Libério sobre a
prisão de Diara e Matias.

PEGA PEGA
Mônica e Evandro permanecem ca-

lados na delegacia. Mônica é presa.
Sabine manda Tânia convencer Dílson
a falar com ela. Dom comenta com Cris-
tóvão que Sabine tem uma doença no
coração. Sabine causa surpresa em
Malagueta ao afirmar que ele deve mo-
rar com ela. Eric pede a Luiza para pa-
rar de investigar o acidente de Mirella.
Bebeth convida Tereza e Borges para
participar do jantar que promoverá na
cozinha do hotel.

RECORD

O RICO E LÁZARO
Daniel discursa no funeral do rei. Ele

fala da ligação de Nabucodonosor com
o Senhor dos hebreus. Na Casa de

Ravina, Dana surpreende a todos e diz
ser contra a presença de Joaquim e
Edissa. Zac se recusa a adotar um fi-
lho com Malca. Neusta agradece pela
fidelidade de Ebede-Meleque. Hurzabum
toca durante o funeral do rei.

CARINHA DE ANJO
Juju e Zeca chegam na festa de

aniversário de Luciano. Fátima faz
Cecília experimentar alguns vestidos
para usar no casamento de Estefâ-
nia. Zé Felipe, Miguel e Emílio vão
até a casa de Gustavo para brincar
com Dulce Maria.

MIL E UMA NOITES
Eda liga para Sherazade e revela

todas as maldades que fez contra ela.
Bennu encontra Eda na garagem, den-
tro do carro. Burhan descobre que foi
roubado por Ali e Gani. Sherazade diz
a Engin que não o ama.

 • RECORD

 • BAND

Irene afirma a Mira
 que confrontará Elvira

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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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 é 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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 Reportagem: Marina Kessler

É dia dos anjos
Cento e dez histórias estarão à

disposição da comunidade a partir
de hoje, com o lançamento do livro
Anjos do Bem, obra escrita pelas
crianças e adolescentes em trata-
mento do câncer na Uopeccan de
Cascavel. Cada um deles conta, em
algumas linhas, todo o processo de
enfrentamento da doença, as duras
batalhas encaradas desde cedo e

AUTÓGRAFOS
A noite será ainda de muito
reconhecimento. Isso porque
os autores do livro Anjos do
Bem vão participar de uma
sessão de autógrafos logo
após o lançamento. A
expectativa é de que pelo
menos 95 crianças e
adolescentes estejam no
evento. Nem todas vão estar
no local por conta do seu
quadro clínico. Entre os
escritores e servidores do
hospital serão distribuídas
150 cópias do livro.

a cura por meio de acompanhamen-
to no hospital.

A cerimônia ocorre no auditório
da Univel, às 18h. Esta é a quarta
edição do livro, que foi lançado pela
primeira vez em 2014. A entrada é
gratuita e aberta a toda a popula-
ção. Quem se interessar pelo tema
pode adquirir um exemplar no local,
que será vendido a R$ 30.

NOVO BINÁRIO

Até o primeiro trimestre de
2018, o binário das ruas Ponti-
guaras e Parecis, entre o Jardim
Santo Onofre e o Bairro Alto Ale-
gre deve sair do papel. A função
será ajudar no tráfego e receber

AÍLTON SANTOS

os veículos do transporte coletivo,
após a implantação do Terminal
Sudoeste, ao lado do Estádio Olím-
pico. “Antes da conclusão do Ter-
minal, o binário já vai ter sido im-
plantado” informou a engenharia

da Cettrans (Companhia de En-
genharia de Transporte e Trânsi-
to). A companhia também infor-
ma que o entorno do Hospital
Uoppecan vai ser todo pintado
nas próximas semanas.

ENTORNO DA UOPPECAN deve ser pintado e Rua Pontiguaras será sentido único até 2018.
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Vai crescer mais
Conforme o secretário de Agricultura de Cascavel, Agassiz

Linhares Neto, o crescimento do VBP se baseia principalmente
nos bons resultados da soja. “A produtividade foi muito

expressiva e a questão climática ajudou muito. Isso fez
com que houvesse aumento em toda a região”, relata.
Ele diz ainda que para o próximo ano a expectativa é
de que os pequenos e médios produtores fortaleçam

a participação por meio de ações voltadas à
suinocultura, gado de leite e corte, entre outros
grupos. “Estamos fazendo ações para que haja

crescimento também entre os pequenos e médios
produtores, incentivando culturas e atividades que
aumentem a renda deles. Neste caso, acredito que

vamos começar a colher os frutos a partir do ano que
vem”, acrescenta.

 O presidente do Sindicato Rural
de Cascavel, Paulo Orso, lembra que
o VBP do município é o segundo
maior do Paraná, atrás apenas de
Toledo. Em 2016, o VBP da cidade
vizinha foi de R$ 2,1 bilhões, com
destaque para a produção de suínos
para corte (26% do faturamento to-
tal), frango de corte (16%), soja (11%),
milho (9%) e suínos para recria (8%).

 “Vale lembrar que o VBP é im-
portante porque é por ele que o
Estado faz o retorno do ICMS ao
município. Quanto maior o valor
mais alto será o repasse”, afirma.

Orso comenta ainda da contri-
buição da soja, porém, ressalta
que é preciso dar condições ao pro-
dutor rural, principalmente no que-
sito infraestrutura, para que outras
cadeias cresçam e incrementem
esses números.

“O município precisa estar preo-

Segundo o Deral, o VBP
por habitante em 2016 foi de
5.917,94. Já por hectare, o

Valor Bruto de Produção
chegou a R$ 8.098,61. Em
2015, o VBP por habitante
era de 5.404,21. Naquele
ano, o Departamento não

informou o valor por hectare.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Vandré Dubiela

Soja, frango
de corte e milho
respondem por

47%
do total do VBP

cupado com o VBP [...]. Nossa estru-
tura, se comparada a outros, é defici-
tária. Com o retorno em ICMS é pos-
sível, por exemplo, melhorar as es-
tradas rurais, dar mais segurança ao
produtor, enfim, há uma diversidade
muito grande em cadeias e potenci-
al para melhorar isso. É preciso dar
capacidade para que esse crescimen-
to ocorra e condições para que todas
as cadeias possam produzir mais e
dentro do município”, explica.

A região Oeste foi a que teve o
melhor desempenho em todo o Para-
ná, com VBP de R$ 19,3 bilhões, 2,6%
sobre o ano anterior. Os produtos que
mais contribuíram para este resulta-
do foram a soja (R$ 19,4 milhões), o
frango de corte (R$ 14,9 milhões) e o
milho (R$ 7,4 milhões). Em todo o
Paraná, o VBP foi de R$ 88,8 bilhões,
que obteve um acréscimo de 1,7% em
relação ao índice de inflação.

CASCAVEL EM SEGUNDO NO PARANÁ

 Por hectare

OS CINCO MAIORES (R$)
Toledo 2.184.768.437,26
Cascavel 1.693.743.359,44
Marechal Cândido Rondon 970.309.927,15
Assis Chateaubriand 934.436.551,65
Palotina 907.389.900,07
Fonte: Deral/Seab-PR


