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Uma viagem feita a Indaiatuba (SP) por uma comitiva de sete pessoas ligadas à Secretaria Munici-
pal de Educação e ao Conselho Municipal de Educação (CME) pode ser indício de que Cascavel

estuda terceirizar a merenda escolar. A cidade paulista tem parte de sua merenda terceirizada. A
comitiva deve visitar ainda Chapecó (SC), onde a merenda é 100% terceirizada.
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Merenda terceirizada?

Batida de gigantes
Dois caminhões bateram de
frente na noite de ontem na

BR-163, distante cerca de
dois quilômetros do

Contorno Oeste. Um bitrem
tentou desviar de outro

veículo e acabou colidindo
com um caminhão guincho.
A carreta formou um “L” na

pista e o trânsito foi
interrompido nos dois

sentidos. O motorista do
guincho, de 23 anos, ficou

preso nas ferragens e foi
socorrido em estado grave.
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DOIS FERIDOS EM
ACIDENTE COM CAMINHÕES
Dois caminhões bateram de frente na noite de ontem na BR-163, a dois
quilômetros do Contorno Oeste. Um bitrem tentou desviar de outro
veículo e acabou colidindo com um caminhão guincho. A carreta
formou um “L” na pista e o trânsito foi interrompido nos dois sentidos.
O caminhão guincho, com placas de Cascavel, era conduzido por um
rapaz de 23 anos que foi resgatado das ferragens pelo Corpo de
Bombeiros e encaminhado em estado grave para o Hospital
Universitário do Oeste do Paraná. O motorista do caminhão bitrem, de
53 anos, saiu caminhando da cabine, mas teve várias lesões e também
foi socorrido pelo Siate. Até o fechamento da edição as vítimas não
haviam sido identificadas oficialmente.

Com dois gols de Gaperin, o FC
Cascavel virou o jogo e venceu o Iraty
por 2 a 0 na noite de ontem no Es-
tádio Olímpico Regional em partida
válida pela Taça FPF sub 23. A equi-
pe cascavelense agora está em se-
gundo lugar com 10 pontos. O cam-
peão da competição garante uma
vaga para a Série D do Campeona-
to Brasileiro de 2018.

Gasperin disse que por desaten-
ção a equipe sofreu o primeiro gol
logo no início da partida, mas res-
saltou que em casa o Cascavel é
forte e foi em busca da virada. “Não
vamos perder esse campeonato por-
que a gente quer muito essa Série
D”, disse o jogador.

AÍLTON SANTOS

COM A VITÓRIA de ontem o Cascavel
está na vice-liderança do campeonato

Cascavel vence de virada LONDRINA E
PARANÁ
CLASSIFICADOS
Prêmio a quem levou a competição
a sério. Enquanto o Fluminense
poupou grande parte de seus
titulares, o Londrina colocou força
máxima em campo e garantiu vaga
nas semifinais da Primeira Liga, ao
derrotar a equipe carioca por 2 a 0
no Estádio do Café. Carlos
Henrique foi o nome do jogo e
marcou os dois gols do Tubarão.
Flamengo e Paraná Clube
empataram em 1 a 1 no tempo
normal, mas na disputa dos
pênaltis a equipe paranaense levou
a melhor e se classificou ao vencer
por 5 a 4. O Paraná vai enfrentar o
Flamengo nas semifinais.

Outros jogos
O Atlético-MG também está na
semifinal da Primeira Liga. O time
mineiro contou com gol de
Clayton, o primeiro desde seu
regresso do Corinthians, para
fazer 1 a 0 sobre o Internacional
no Beira-Rio.
Com times alternativos, Cruzeiro e
Grêmio se enfrentaram no
Mineirão pelas quartas de final da
Primeira Liga e o time mineiro
venceu por 2 a 0, com gols de
Raniel e Arrascaeta nos minutos
finais, garantindo vaga na
semifinal.
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RESGATE DO CIVISMO

 Reforma
Trabalhista
Diretores do Sindicato dos
Bancários de Cascavel e
Região participaram da 14ª
Jornada Nacional de
Debates sobre a Reforma
Trabalhista. O tema foi
apresentado por Sandro
Silva, supervisor técnico do
Dieese (Departamento
Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos),
Escritório do Paraná.
Participaram dirigentes e
assessores jurídicos
sindicais.
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“Principalmente quando se
trata de uma pessoa idosa,
precisamos do cuidado na

hora de atender. Recebemos
reclamação de maus -tratos a

uma idosa, de 83 anos”.

Roberto Parra, presidente
da Comissão de Saúde da

Câmara de Vereadores
sobre supostos maus-tratos
praticados por uma médica.

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

A Seleção
Brasileira, já

classificada para
a Copa da

Rússia 2018, que
joga hoje contra
o Equador pelas
Eliminatórias.

O adiamento
constante das
reformas em

andamento no
Congresso

Nacional que, sem
definição, travam
ainda mais o País.
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FÁBIO DONEGÁ

A programação da Semana da Pátria será aber-
ta amanhã em Cascavel e nos próximos dias uma
série de atividades será realizada até o fecha-
mento em grande estilo com o desfile de Sete de
Setembro que, neste ano, volta a ter a participa-
ção das escolas municipais.

Ao longo dos últimos anos, o brasileiro deixou
o civismo de lado, o amor pela Pátria, a reverên-
cia aos símbolos nacionais. Em partes, isso foi
influenciado pelas práticas nada republicanas por
parte de quem deveria zelar pela Nação, justa-
mente por terem sido escolhidos pela população
como seus legítimos representantes.

Isso, no entanto, não pode ser motivo para dei-
xarmos de nos orgulhar pelo belo país que te-
mos. É bem verdade que não devemos nos con-
formar com o que está acontecendo, mas ajudar
a transformar a Nação com a renovação da nos-
sa mente e da política nacional.

É preciso, desde cedo, lá na pré-escola, ensi-
nar às crianças a importância do patriotismo e
do exercício da cidadania. Só teremos uma soci-
edade evoluída, de fato, quando assegurarmos
uma educação de qualidade e o amor à Pátria.

Noções de civismo e a retomada do patriotis-
mo são indispensáveis para despertar nos nos-
sos jovens o interesse por aquilo que é nosso, do
nosso país, nossa terra natal.

 Dia D
A Agência do Trabalhador
de Cascavel prepara o Dia
D para a pessoa com
deficiência. A ação será
realizada no dia 29 de
setembro. Trata-se de um
dia dedicado ao
atendimento às pessoas
com deficiência, visando
a inclusão no mercado de
trabalho. Para participar,
os trabalhadores devem
procurar a agência, na
Rua Paraná, 3.648,
levando a Carteira de
Trabalho, o RG, CPF.
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Visita ao gabinete
Os membros da nova diretoria da Câmara Jovem de

Cascavel visitaram o gabinete do presidente do
Legislativo de Cascavel, Gugu Bueno, na manhã de

ontem. Robson Eduardo Leite e Marco Antônio
Capelletto foram recebidos e tiveram a confirmação
do apoio do Legislativo ao projeto. O presidente da
Casa de Leis também colocou toda a estrutura do

Legislativo à disposição da Câmara Jovem.

Motivada
A nova diretoria
permanece motivada
para a divulgação do
projeto e do incentivo
aos jovens que
participem e entendam
a política. No final de
2016 foram eleitos 51
alunos de escolas do
ensino médio de
instituições das redes
públicas e particulares
de Cascavel. Destes, 26
continuam ativos e
participantes das
sessões quinzenais,
realizadas no plenário
da Câmara com
transmissão ao vivo
pela internet.

É Fantástico!
A denúncia feita com
exclusividade pelo Hoje
News a respeito das
irregularidades do
contrato do Lixo
firmado na gestão
passada será motivo de
matéria global. Uma
equipe da revista
eletrônica Fantástico
deve desembarcar por
aqui nos próximos dias
para produzir o
material. Na situação
em que estamos, resta
saber se os “globais”
vão desembarcar no
nosso eficiente
aeroporto.

DIA DO IDOSO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Além da postura dos vereadores de Cascavel
contrária à liberação da venda de bebidas nos
estádios, o deputado estadual Márcio Pacheco usou
a tribuna na Assembleia Legislativa para repudiar a
proposta.

 Pacheco é contra o projeto, assim como o
deputado estadual Adelino Ribeiro, e uma lista de
outros mais.

A Secretaria de Assistência Social já está
preparando uma festa para celebrar o Dia do
Idoso. Será realizada no dia 29 de setembro, das
9h às 16h, com diversas atividades. O Dia do Idoso
é comemorado em 1º de outubro.

Depois de uma denún-
cia da população ao Legis-
lativo, uma servidora mu-
nicipal que é médica na
USF (Unidade de Saúde
da Família) do Bairro Gua-
rujá será investigada pela
prefeitura. A garantia da
abertura de um processo
administrativo, segundo os
vereadores Celso Dal Mo-
lin e Roberto Parra, veio do
próprio prefeito de Casca-
vel, Leonaldo Paranhos.

A investigação será ini-
ciada graças a um abai-
xo assinado com 63 as-
sinaturas de pacientes
que reclamam do mau
atendimento prestado
pela médica. “Fui visi-
tar alguns moradores do

Servidora
investigada

Bairro Guarujá e recebi
esse abaixo assinado.
Quando visitamos o pos-
to de saúde, sentimos o
clima pesado envolvendo
pacientes e médicos”,
afirma Dal Molin.

O Legislativo entrou
em contato com algumas
pessoas da lista e não
gostou do que foi infor-
mado. “Quando existe
um abaixo assinado,
você liga para a popula-
ção e constata realmen-
te o problema, acredito
que isso seja averiguado
a fundo”, comenta.

COMISSÃO
A denúncia foi repassada à Comissão de Saúde da
Câmara de Vereadores. O presidente da Comissão,
Roberto Parra, destaca ainda o fato de que a servidora não
estava na unidade quando deveria estar. “Fomos in loco
hoje [ontem] pela manhã. Ela deveria estar de plantão, mas
não se encontrava na unidade de saúde”, lamenta.

DOCUMENTO foi apresentado à Secretaria de Saúde

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá



POLÍTICA04 HOJE NEWS, 31 DE AGOSTO DE 2017

Pelo menos por enquanto as fa-
mílias que foram retiradas do Jar-
dim Gramado, em Cascavel, estão
em casas provisórias. Mas ,o anún-
cio de que o Município trabalha em
um projeto definitivo brilha aos
olhos dos moradores que, há anos,
esperam por uma resolução do pro-
blema. “Estamos trabalhando na
ideia de um novo conjunto habitaci-
onal, que seria destinado a essas
famílias e também às que estão no
Jardim Veneza”, afirma o presiden-
te da Cohavel, Nei Haveroth.

Porém, para que isso se torne
uma realidade, diversas dificulda-
des têm de ser superadas pelo
poder público. “O Município tem
uma dificuldade em conseguir o ter-
reno, além disso, precisamos que
o Governo Federal reabra uma pos-
sibilidade para que o Município se
insira nos programas habitacionais.
Estamos trabalhando, mas ainda
não há projeto definido porque pre-
ferimos dar mais atenção a essas
casas provisórias, que são de ca-
ráter imediato”, complementa.

Segundo ele, também existe a
possibilidade de fazer um aluguel
social, mas isso também seria uma
solução temporária e é menos pro-

vável que  seja co-
locada em prática.

Há quem diga
que existe ainda a
possibilidade de
que as famílias
permaneçam nas
casas provisórias
de forma definiti-
va. Para isso, a pre-
feitura só precisa-
ria repassar os
terrenos e as famí-
lias pagariam uma
quantia mínima
por isso. Porém, a

informação não foi confirmada nem
descartada pela Cohavel.

Previsão de
novo conjunto,
mas sem prazo

MATA-  JUNTAS
A informação sobre as unidades habitacionais foi repassada ao Hoje
News durante distribuição de mata-juntas às famílias realocadas no
Bairro Santa Felicidade. Foram 120 unidades para cada morador, este
que fica responsável pela instalação. Ao todo, no bairro, são 17 casas
prontas, e outras 11 em construção no Bairro Turisparque. “Começamos
a obra no local, apenas encontramos dificuldade em ponto de água e de
luz, mas estamos em construção e acreditamos que em breve as famílias
que ainda permanecem no ginásio sairão de lá”, comenta o secretário de
Ação Comunitária, José Carlos da Costa, o “Cocão”.
São 10 famílias que permanecem no Ginásio de Esportes do bairro São
Cristóvão. Além da necessidade de moradia para essas pessoas, a
opção gera outro problema, já que o ginásio não pode ser usado para
prática de esportes enquanto as famílias estiverem “morando” lá.

MADEIRAS
foram repassadas
no Bairro Santa
Felicidade

Cohavel garante que
trabalha em solução para
as famílias

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Fábio Donegá
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Amazona de 20 anos de ida-
de e que há 12 anos coleciona
medalhas das mais diferentes
provas e das mais distintas lo-
calidades do País, a cascavelen-
se Bárbara Kopp viveu um fato
inusitado em sua última compe-
tição: venceu o rodeio de Cruzei-
ro do Oeste por um milésimo de
segundo de diferença do tempo
da segunda melhor colocada.

“As provas geralmente são bas-
tante acirradas, algumas reúnem
mais de 300 meninas. Por isso o
tempo é contado até a terceira
casa depois da vírgula e registra-
do por cronômetro e fotocélula”,
explica a jovem, que em sua últi-
ma contagem de medalhas passou
de 120, há alguns anos.

Bárbara compete na prova de

três tambores (competição em que
as competidoras precisam circular
os tonéis em menor tempo possí-
vel) e dedica grande parte de seu
tempo para os treinos. Até julho
deste ano, ela morava em um ha-
ras em Terra Roxa para poder pas-
sar mais tempo com sua égua
Quarto de Milha chamada Creek
Jay Dee, de nove anos.

O nome do animal não tem um
significado especial, é apenas a
junção dos nomes do garanhão e
da égua que a originaram, como
um nome e sobrenome. Já passar
as manhãs e as tardes com sua
montaria faz a diferença nas com-
petições. “Tem que ter uma sinto-
nia, uma parceria. Então, quanto
mais tempo passamos juntos é me-
lhor”, explica Bárbara.

Por um milésimo

 As provas geralmente
são bastante acirradas,
algumas reúnem mais

de 300 meninas

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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Quem nunca ouviu alguma frase
do tipo “é preciso construir mais
pontes do que muros”. Na socie-
dade em que vivemos, cada vez
mais conectada, a frase tem muito
sentido, já que muitas vezes o con-
tato entre as pessoas é cada vez
mais virtual do que real. E, se no
dia a dia a aproximação entre as
pessoas se faz necessária, na re-
lação família-escola este contato
é ainda mais fundamental. E foi
pensando em estreitar estes la-
ços, que na Escola Municipal Profª
Arminda Tereza Villvvock, do Jar-
dim Colmeia, foi iniciado o Proje-

Ponte entre
família e escola

to Escola para Pais.
O primeiro encontro aconteceu

no dia 19 de abril e reuniu um nú-
mero expressivo de familiares que
foram ao encontro à proposta de tra-
balhar com a comunidade escolar
temas como disciplina, comporta-
mento, saúde e até alimentação
das crianças. Hoje, será o tercei-
ro encontro de quatro programa-
dos para este ano pela propos-
ta e, desta vez, haverá palestra
com a psicóloga Deise Rosa,
que bordará a diferença entre a
Educação familiar e a Educação ofe-
recida pela escola.

Proximidade
A diretora da escola, Alane
Cristina de Marco Ceretta,
promete recepcionar os pais com
“uma bela ponte” que os levará até
o interior da escola, representando
a maior proximidade entre a família
e a escola, que vem sendo
construída ao longo dos últimos
meses. “A gente sabe que é mais
fácil construir os muros, mas a
ponte, apesar de dar mais trabalho,
é o que a gente realmente precisa”,
afirma Alane, se referindo ao
relacionamento família-escola.
O terceiro encontro da Escola para
Pais acontece hoje, às 19h, na
Escola Municipal Profª Arminda
Tereza Villvvock, localizada na Rua
Medianeira, 604, no Jardim
Colmeia.

“É preciso
construir

mais
pontes

do que
muros”.

FOCO é aproximara as famílias da escola em temas como disciplina e comportamento

DIVULGAÇÃO/SECOM
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Somos mais de 319 mil!
A nova estimativa populacional

do IBGE (Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística), divulgada ontem
no Diário Oficial da União, mostra
que Cascavel cresceu de 2016 para
cá 1,07%, passando de 316.226
para 319.608 habitantes. O muni-
cípio é o quinto mais populoso do
Paraná. Os números são atualiza-
dos a cada ano e levam em conta
as taxas de natalidade e mortalida-
de dos mais de cinco mil municípi-
os brasileiros. A data de referência
da pesquisa é de 1º de julho.

“Ao longo dos últimos anos, o
crescimento pode não parecer tão
expressivo diante da média nacio-
nal, mas o mais importante é que
a nossa cidade cresceu em quali-
dade”, relata o secretário de Desen-
volvimento Econômico, João Alber-
to Soares de Andrade.

Ele destaca que além do cresci-
mento vegetativo, também há uma

Mariana da Rocha, que está em
Cascavel há dois anos, lembra que veio

para cá com um objetivo: o de
estudar. No próximo ano, ela vai

realizar seu sonho e ingressar numa
universidade. “Quero ser médica. Faço

cursinho para conseguir passar no
vestibular e ano que vem, se tudo der
certo, vou começar meus estudos”,

diz. Depois do canudo na mão,
Mariana não pensa em mudar de

cidade. “Pelo menos por enquanto
quero continuar aqui. Em Cascavel tem

muitas oportunidades, e na área da
saúde não é diferente”, conclui.  

migração de pessoas que buscam
universidades e formação técnica.
Os índices de empregabilidade tam-
bém são muito bons, conforme An-
drade. “O importante não é o cres-
cimento populacional, mas as me-
lhores condições de vida à popula-
ção, incluindo saúde, educação e
empregabilidade, e o que cada ci-
dade faz para que haja oportunida-
des a todos”, afirma.

 Reportagem: Marina Kessler
                         Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

O portunidade

POPULAÇÃO CRESCEU 1,07% em Cascavel
de um ano a outro

No Brasil
Conforme o IBGE, o Brasil tem 207.660.929 habitantes. O crescimento em relação a

2016 foi de 0,77%, o que representa cerca de 1,6 milhão de pessoas a mais. O
município mais populoso continua sendo São Paulo, com mais de 12,6 milhões de

habitantes. Curitiba ocupa a 8ª colocação no ranking das cidades mais populosas, com
1.908.359 habitantes. O Estado do Paraná tem hoje 11.320.892 pessoas.



LOCAL08 HOJE NEWS, 31 DE AGOSTO DE 2017

A situação da maioria dos sa-
lões comunitários de Cascavel é
pra lá de precária, mas, parece que
por aí vem um alívio para as asso-
ciações de moradores, que muitas
vezes não conseguem desenvolver
atividades para a comunidade por
falta de espaço, ou pelo espaço
existente estar deteriorado.

É que a prefeitura abriu um crédi-
to adicional suplementar de R$
51.500 para a Secretaria de Ação
Comunitária. O dinheiro é para ad-
quirir materiais para fazer melhori-
as nas estruturas dos salões. Ou-
tros R$ 10 mil estão na lista para
ampliar e reformar os salões dos
bairros Tarumã, Brazmadeira, Bela
Vista e Melissa. O Decreto 13.734
foi publicado hoje, em Diário Oficial.

Porém, de acordo com o secre-
tário de Ação Comunitária José Car-
los da Costa, o “Cocão”, nesta se-
gunda liberação o Bairro Brazmadei-
ra será excluído da lista. Isso por-
que o dinheiro não é o suficiente
para reforma que o salão precisa.
A estrutura encontra-se abandona-
da e a única coisa que deve ser fei-

Enfim, reforma nos
salões comunitários

ta imediatamente é a troca da co-
bertura. “Precisamos de mais ver-
ba para conseguir reformar tudo
que é necessário no prédio”, com-
plementa Cocão.

“No caso do Bairro Tarumã, tam-
bém não estará mais nessa lista
porque será reformado para uso da
Secretaria de Saúde. Então vamos
usar verba da Saúde”, lembra.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Arquivo

 Situação de boa parte dos SALÕES
COMUNITÁRIOS é precária

12 Salões
Pelo menos 12 salões comunitários

receberão adequação. Serão
comprados materiais como tintas,

fiação elétrica e pintura. “Queremos
fazer uma parceria com a comunidade

para a mão de obra. Onde a
comunidade estiver empenhada em
ajudar, com a compra dos materiais

vamos conseguir fazer”, afirma. O
prédio do Bairro Periolo será um dos

reformados. “Assumi há dois meses a
associação e peguei o salão em uma

situação triste. Furtaram a fiação
elétrica, tá tudo detonado, precisamos

urgente de uma reforma”, pede o
presidente da Associação de

Moradores do bairro, Luiz Carlos. “E
garantimos a parceria, a comunidade

vai se envolver”, garante.

Contadores debatem reforma
Contabilistas do Grupo de Es-

tudos Tributários do Escritório
Regional do Sescap-PR em Cas-
cavel, se reuniram no fim da tar-
de de ontem, para debater dois
temas de extrema relevância
para a classe empresarial: a Re-
forma Trabalhista e a apresenta-
ção dos membros indicados pelo
Sescap-PR/Sincovel, para o Con-
selho de Contribuintes.

 Discussão aconteceu ontem em CASCAVEL
DIVULGAÇÃO
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Dois homens foram presos on-
tem em uma ação da Polícia Fe-
deral em Cascavel durante o cum-
primento de um mandado de bus-
ca e apreensão em um condomí-
nio fechado na cidade. Na casa de
alto padrão, que estava alugada
em nome de uma mulher, a polí-
cia encontrou duas espingardas de
pressão, oito celulares, maconha,
ecstasy, notebook, câmeras, e ain-
da uma pistola nove milímetros,
da marca Glock, com numeração
raspada e ainda um kit rajada.

De acordo com o delegado da
Polícia Federal, Marco Smith, o ar-
mamento é semelhante ao usado
nos dois homicídios de agentes
penitenciários ocorridos em Cas-
cavel. “O mandado de busca e

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

apreensão foi expedido pela 4ª Vara
Criminal e, durante o seu cumpri-
mento, as equipes encontraram di-
versos produtos ilícitos e ainda
uma arma do mesmo modelo usa-
do pelos atiradores da psicóloga do
Depen (Departamento Penitenciá-
rio Nacional) Melissa Almeida e do
agente Alex Belarmino”.

Uma caminhonete S10 com pla-
cas de São Paulo foi apreendida.
Conforme a polícia, os dois disseram
em depoimento ser de Goioerê. “Eles
tinha uma empresa de paisagismo,
usada como fachada, e tudo indica
que vieram de São Paulo”.

Um caminhão frigorífico com placas de Cascavel foi
apreendido no fim da noite de terça-feira na BR-163, em
Quatro Pontes. Dentro do caminhão a PRF (Polícia
Rodoviária Federal) encontrou cerca de 200 mil carteiras
de cigarro contrabandeado do Paraguai. A carga,
conforme a PRF, está avaliada em R$ 1 milhão. O
motorista, de 38 anos, além de demonstrar bastante
nervosismo, apresentou uma nota falsa dos produtos. Ele
foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia da
Polícia Federal em Cascavel.

A ação pode estar ligada
diretamente ao ‘salve’ dado
pelo PCC (Primeiro Comando
da Capital) que comemora
hoje, 31 de agosto, seus 24
anos de fundação. A
orientação dada pelos líderes
da facção criminosa é de
matar pelo menos um juiz
federal, um procurador da
República, um delegado da
Polícia Federal e quatro
agentes penitenciários. O
alerta vale para todos os
estados, mas principalmente
para o Paraná, já que o
entendimento é que a ação do
grupo deverá ocorrer onde há
maior articulação do PCC.
O PCC é apontado como
autor dos dois homicídios de
agentes penitenciários federais
em Cascavel, Alex Belarmino
Almeida Silva, no dia 2 de
setembro do ano passado, e
da psicóloga do Depen,
Melissa Almeida, no dia 25
de maio deste ano.

PRF

Pistola e kit rajada
PCC?

DOIS HOMENS foram presos durante cumprimento de mandados
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 60
Homicídios 47
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 873
Furtos 2.677
Veículos (furtos/roubos) 303
Outros 3.247

Acidentes 1.821
Colisões 1.675
Atropelamentos 144
Mortes 39

Dois adolescentes, um de 15 e
outro de 16 anos, foram apreendi-
dos e um jovem, identificado como
Kelvin Cristiano Post de Jezus, de
20, foi preso ontem por policiais ci-
vis do GDE (Grupo de Diligências
Especiais) acusados de praticar um
roubo em uma residência na Rua
Londres, no Bairro Cascavel Velho.

Os menores foram detidos na
noite de terça-feira, horas depois do
assalto, em um bar, no Colina Ver-
de. Os adolescentes entraram em
contradição quanto ao crime mas,
já na delegacia, acabaram confes-
sando o assalto. Na sequência, eles
levaram a equipe até uma casa,
onde estavam os produtos rouba-

Mais um incêndio ambiental
atingiu ontem uma extensa área
de vegetação no cruzamento
das ruas Espinelio com
Brilhante, no Bairro Esmeralda,
em Cascavel. Um caminhão
ABT (Auto Bomba Tanque),
do Corpo de Bombeiros, foi
acionado até o local para
conter as chamas que
destruíram uma extensa área de
mata nativa que continha pés
de ipês e araucárias. O medo
dos militares era de que o fogo
chegasse às residências e ainda
um depósito de recicláveis.

GDE elucida assalto O ASSALTO
Uma criança e uma mulher ficaram
sob a mira de uma pistola no início
da noite de terça-feira, em um
assalto a residência na Rua
Londres, no bairro Cascavel
Velho. A criança brincava no
quintal quando foi surpreendida
pelos marginais. Sob forte ameaça,
os marginais fugiram levando uma
TV 32 polegadas, um notebook,
um videogame, um celular e uma
motocicleta Honda CG Titan
150. Para fugir, eles contaram
com o apoio de outro homem,
que esperava na parte externa da
residência.

dos. A arma usada no crime, segun-
do os adolescentes um simulacro,
não foi localizada porque os meno-
res disseram que se desfizeram da
mesma logo após o assalto.

Já o maior foi detido na tarde de
ontem, em uma casa na Rua Lucas
José de Souza, no bairro Colina Verde.
Kelvin foi preso quando retornava para
casa e confessou ter participado do
assalto, alegando que só entrou na
residência para retirar a motocicleta,
uma Honda CG Titan 150.

Segundo a polícia Civil, o adoles-
cente de 15 anos possui passagens
por roubo e tráfico de drogas. Já o
de 16 anos possui passagens por
posse de drogas.

BOX  PRODUTOS roubados
pelo trio foram

recuperados horas depois
do assalto

AÍLTON SANTOS

GDE
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Merenda a caminho
da terceirização?
Uma viagem feita a Indaiatu-

ba (SP), na quinta-feira (24), por
uma comitiva de sete pessoas li-
gadas à Secretaria Municipal de
Educação e do CME (Conselho
Municipal de Educação), abre pre-
cedentes para a terceirização da
merenda escolar em Cascavel.
Isso porque os viajantes foram até
lá para conhecer exclusivamente
como funciona este processo, já
que no município paulista a ter-
ceirização foi implantada.

A presidente do CME, Dionísia
Filomena Cândido, conta que todo
o relatório da viagem, assim como
outras ações promovidas pelo Con-
selho, foi repassado em reunião or-
dinária do CME, na tarde de ontem.
Dionísia não confirma a terceiriza-
ção, “porém, a visita a Indaiatuba
serviu para nos instrumentalizar-
mos, conhecermos esse sistema.
Se caso [a terceirização] vir a ser
oficializada, temos argumentos
para provar se a medida é válida
ou não ao município”, explica.

De acordo com o Setor de Nu-
trição Escolar de Cascavel, são
servidas diariamente 55.600 re-
feições a mais de 30 mil estudan-

Qualidade
Questionada sobre a qualidade
da terceirização da merenda
escolar, Dionísia afirma que
não gostou do que viu durante
a viagem. “Pessoalmente, não
gostei. A merenda como está
hoje em Cascavel é boa.
Existem alguns problemas
pontuais, mas que
conseguimos resolver”, diz. Há
a possibilidade de a comitiva
ir até Chapecó (SC) para
conhecer o sistema da cidade,
que já é 100% terceirizado. A
visita, no entanto, ainda não
tem data marcada.
Conforme o Departamento
Financeiro da Secretaria de
Educação, de janeiro até a
segunda quinzena de agosto
foram gastos R$ 7,3 milhões
em merenda escolar.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

55.600
refeições são servidas

diariamente aos
alunos da Rede

Municipal de Ensino

tes. O cardápio é composto por
70 itens, elaborados por quatro
nutricionistas que dão suporte a
61 escolas e 52 Cmeis (Centros
Municipais de Educação Infantil).
O município tem ainda uma par-
ceria com os agricultores familia-
res, que fornecem 23 itens às
escolas, entre eles filé de tilápia,
verduras, legumes e pão.

 CONSELHEIROS APRESENTARAM
relatório da viagem a Indaiatuba (SP), que tratou
sobre a terceirização da merenda escolar
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Unipar na comunidade:
Projetos imprimem conhecimento e interação
Já estão agendados a Mostra de Profissões e Revisa Enem, para setembro e outubro, programe-se

Excelência no ensino, dinamismo,
evolução nos experimentos e descober-
tas científicas. A Universidade Paranaen-
se – Unipar cresce em qualidade e em
tradicionalismo. São mais de quatro dé-
cadas de comprometimento com a soci-
edade e formação de profissionais para
o mercado de trabalho e especialistas.

Com portas abertas à comunida-
de, a Universidade oferece diversos
projetos durante todo o ano, incluindo
palestras nas escolas e empresas –
projeto Dialogando com você, eventos
nas praças, com testes de saúde, ori-
entações jurídica, empresarial e outras.

Também oferece o Profissional por Um
Dia, em que o estudante se inscreve para
vivenciar um dia na Universidade, parti-
cipando de aulas teóricas e práticas do
curso de interesse.

Neste semestre, dois projetos que são
sucesso já estão em fase de preparati-
vos. Os alunos do ensino médio estão
convidados para a Mostra de Profissões,
que acontecerá no dia 20 de setembro,
podendo tirar dúvidas sobre campos de
atuação profissional, remuneração. Ou-
tro projeto que auxilia o jovem a ingres-
sar no ensino superior é o Revisa Enem,
com aulas gratuitas de revisão para a pro-

va do Enem. As aulas serão realizadas
em três sábados – 30 de setembro, 07
e 28 de outubro.

O mês de agosto também foi mar-
cado pela primeira edição do projeto
Unipar Compartilhando Conhecimen-
to. Foram mais de trinta palestras si-
multâneas, sobre temas diferencia-
dos, integrando mais de 1.500 estu-
dantes com o universo acadêmico.
Outra data importante para a Univer-
sidade é a do Vestibular 2018, que
acontece no dia 03 de dezembro,
agende essa data. As inscrições inici-
am em outubro.

Unipar realiza
milhares de

atendimentos
em saúde
 ao ano
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Protestos e
perspectivas

de greve
Professores da rede estadual de

ensino protestaram ontem, em fren-
te ao NRE (Núcleo Regional de Edu-
cação) de Cascavel, para lembrar
os 29 anos das agressões sofridas
em 30 de agosto de 1988, quando
policiais militares avançaram com
cavalos, cães e bombas de efeito
moral contra uma multidão de do-
centes, que se manifestava na Pra-
ça Nossa Senhora da Salete, em
Curitiba. Na época, a categoria es-
tava há duas semanas em greve e
pedia melhores salários e condi-
ções de trabalho ao então governa-
dor Alvaro Dias, hoje senador pelo
Estado do Paraná.

Conforme o presidente da APP-Sin-
dicato em Cascavel, Paulino Pereira
da Luz, este dia representa um mar-
co muito triste na história da cate-
goria. “Foi quando professores foram

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

Sobre os descontos prometidos pelo
governo do Paraná a quem não fosse
trabalhar para aderir à paralisação, Luz
considerada a atitude como lamentável.
“Ser ameaçado antes da paralisação é
tirar o direito à liberdade de expressão
de todos os trabalhadores”, lamenta.

Números
De acordo com o NRE de Cascavel, entre os

94 colégios atendidos pelo núcleo em 18
cidades, apenas dois não tiveram aula, um

em Santa Tereza do Oeste e outro em Santa
Lúcia. Funcionaram parcialmente 66

colégios e outros 17 normalmente. Somente
em Cascavel, 37 funcionaram parcialmente,
cinco de forma integral e nenhum paralisou

totalmente as atividades.

agredidos e muitos ainda sofrem
com as consequências até hoje.
Sem contar que somos contra qual-
quer tipo de violência”, relata Luz.
Naquele dia, 10 mil manifestantes
ficaram feridos e cinco foram presos.

A professora de educação especial,
Sirlei Groff, comenta que os protestos,
que ocorreram tanto nos núcleos de

Toledo e Foz do Iguaçu, levantam
uma bandeira

importante: a defesa da
escola pública de

qualidade. “É uma
bandeira de todo

cidadão brasileiro”, diz.

Professores não descartam greve
A paralisação, que ocorreu simultaneamente em todo o Paraná, co-

brou também o pagamento da data-base de 2015, que segundo Luz,
ainda não foi repassado à categoria. “Estamos há dois anos sem reposi-
ção, nosso salário hoje é 8,5% inferior ao do ano passado”, afirma.

Sem nenhuma perspectiva de negociação com o governo estadual,
os professores não descartam greve. “O governo não conversa, faz vis-

tas grossas a tudo que está acontecendo. Na medida em que haja
ações como a terceirização ou

privatização da educação,
não descartamos uma gre-
ve”, garante o presidente.

DOCENTES foram apoiados por estudantes
durante protesto em Cascavel

D escontos

Q ualidade
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Da casa um comércio
Há quem diga que o capricho, a

organização, o cuidado, entre ou-
tros itens positivos, fazem um lar.
E mesmo na simplicidade de uma
casa de madeira pequena, provisó-
ria, há quem consiga transformar
em um gigante.

Foi o que a dona Divaneide fez.
Da rua, a casa chama a atenção. Os
cartazes do lado de fora já indicam
a venda de produtos. Não é um bar.
É um minissupermercado, com tudo
que se tem direito: bebidas, doci-
nhos, paçoca, salgadinhos...Tudo
separado em uma pequena parte na
frente da casa, e que, por enquanto,
está gerando uma renda para a co-
merciante, que trabalha no ramo há
seis anos. “Estou vendendo bem.
Ainda estamos nos adaptando, mas
conseguindo sobreviver”, conta.

Dona Divaneide abriu a casa
para a nossa reportagem. Na pare-
de, um plástico improvisado para
proteger do frio que fazia quando ela
se mudou para a casa. Medida ne-
cessária já que faltavam as mata-
juntas. Atrás do comércio montado,
as camas improvisadas mistura-
das às roupas e outros utensílios.

Com dois filhos, agora ela está aumentando a casinha, fazendo quar-
to para as crianças em alvenaria. “Já que montei o negócio aqui na fren-
te, resolvi investir e fazer os quartos. Aos poucos a gente se ajeita. Ape-
nas gostaria que não fosse apenas uma moradia provisória. É ruim a
gente ficar mudando de um canto para o outro”, espera a comerciante
que por 15 anos morou na área invadida do Jardim Gramado.

O cuidado com a casa não é só dela. Muitas unidades já foram pinta-
das e, aos poucos, ganham a cara dos seus moradores.

I nvestimento
MORADORA MONTOU um
minissupermercado dentro de casa

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá
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Ontem pela manhã foi realizada a
reunião ordinária para empossar os
novos conselheiros e eleger o presiden-
te do Conselho Municipal dos Direitos
do Idoso (CMDI), alocada na Secreta-
ria de Assistência Social. A reunião, que
aconteceu no auditório da Prefeitura de
Cascavel, teve a participação dos anti-
gos conselheiros e representantes das
secretarias do município.

O novo presidente do Conselho, Emilio Fernando Martini foi eleito por
unanimidade e espera realizar um ótimo trabalho. Segundo ele, a gestão
2017-2019 vai atuar em prol da comunidade idosa do município.
“Com a aprovação do plano, ficou definida uma melhor atuação das
políticas públicas para o idoso, com ações efetivas em prol de garantir os
direitos das pessoas idosas de Cascavel, público este que cresce de forma
intensa, assim como em todos os municípios do país. Lançamos também um
desafio aos idosos para que participem ainda mais das ações do Conselho
para que possamos garantir o espaço que é de direito dos idosos”, ressalta
o presidente. Para elaborar as 96 páginas do Plano Municipal dos Direitos
do Idoso de Cascavel, foram necessárias 15 pessoas. O documento é
composto de objetivos, ações, metas e monitoramento elencados com o
estatuto do idoso.

CMDI elege novo presidente
Além da eleição, foi realizada a lei-

tura de parte da minuta do Plano Mu-
nicipal dos Direitos do idoso de Cas-
cavel, que trata de políticas  para aten-
der a esse público.

De acordo com o secretário muni-
cipal de Assistência Social, Hudson
Moreschi, o plano é importante para
definir as ações em prol dos
idosos.“Além da eleição da nova dire-

toria, a reunião trouxe uma pauta muito
importante que é a aprovação do Pla-
no da política do idoso, que vai lidar
com as diretrizes e necessidades
referentes aos serviços que serão
disponibilizados para os idosos de
Cascavel”.

NOVO PRESIDENTE29 DE SETEMBRO
No dia 29 de setembro, a
Secretaria de Assistência Social
em conjunto com o Conselho
Municipal dos Direitos do idoso
realiza no Parque de Exposições
Celso Garcia Cid um grandioso
evento para a população idosa
do município. São esperadas
cerca de duas mil pessoas para
o evento que contará com
extensa programação para os
idosos da cidade, com feira de
serviços no período da manhã,
almoço e baile com bingo no
período da tarde.

 Reportagem e fotos:
   Silmara Santos

OS ANTIGOS conselheiros foram homenageados durante o evento
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Músico considerado ícone de
sua geração e um dos maiores in-
térpretes do alemão Bach. O pia-
nista João Carlos Martins, que vai
abrir a décima edição do Conexão
Acic, virou roteiro de um filme que
inspira pela trajetória de supera-
ção. O maestro, idealizador de um
projeto social premiado, vai estar
em Cascavel no dia 5 de setembro
para falar sobre “O poder do desa-
fio”. O evento de abertura do ciclo
da Uniacic será às 19h, no Anfitea-
tro Emir Sfair, no Centro de Conven-
ções e Eventos de Cascavel.

Conexão traz
maestro e rei
das franquias
a Cascavel

O Conexão Acic trará também
outra referência em sua área de atu-
ação, o rei das franquias Carlos Wi-
zard, que fará no dia 12 de setem-
bro palestra sobre Liderança e su-
cesso. O terceiro encontro do
evento será com o jornalista e
escritor Marcos Piangers, no dia
18 de setembro. Ele abordará o
tema “Criatividade fora da caixa
e dentro da caixa”. O encerramen-
to, no dia 29 de setembro, será
com o consultor e escritor Marce-
lo Ortega, que dará detalhes do
tema “Inteligência em vendas”.

VALORES
No terceiro lote, os preços são de R$ 270 para associados e estudantes e de
R$ 320 aos demais e o quarto terá valores de R$ 300 para associados e
estudantes e de R$ 340 aos outros que queiram participar. Mais informações
sobre como comprar os passaportes podem ser conseguidas na própria
associação comercial, na rua Pernambuco 1800, pelo telefone 3321-1400 ou
ainda pelo site www.acicvel.com.br .

A TRAJETÓRIA do pianista João Carlos Martins virou roteiro de filme

O REI das franquias, Carlos Wizard

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Á
ri

es

É melhor ir com calma. Explore suas
qualidades para se destacar no traba-
lho e corra atrás dos seus objetivos. À
tarde, sair da rotina pode render. Cor:
azul.

horóscopo

To
ur

o Trabalhar a sós será a melhor pedida.
À tarde, pode ter boas ideias, mas é
melhor esperar um bom momento para
compartilhá-las. Cor: roxo.

Li
br

a

Trabalhar em equipe ou formar parce-
ria com um colega pode ser a melhor
pedida. Fique atento às novidades.
Cor: vermelho.

E
sc

or
pi

ão

Mostre suas ideias e pode se sair bem
com os superiores. Em casa, cuidado
para não arrumar uma briga à toa. É um
ótimo momento para expressar suas opi-
niões no campo profissional. Cor: creme.

G
êm

eo
s No trabalho, é hora de correr atrás

dos seus sonhos. Mesmo que pare-
çam difíceis de alcançar, não desista.
Cor: branco.

C
ân

ce
r Procure concentrar sua atenção em

progredir na carreira. Faça planos
mais ambiciosos e defina seus próxi-
mos passos. Cor: laranja.

Sa
gi

tá
rio

Você pode contar com a sorte para se
dar bem no trabalho. À tarde, não per-
ca nenhuma chance de aprender coi-
sas novas e vai se destacar. Cor: pre-
to.

C
ap

ric
ór

ni
o Evite misturar assuntos familiares e

profissionais ou pode acabar se en-
rolando. Tarefas que exijam mais
energia são as mais indicadas hoje
Cor: branco.

Le
ão

Seu otimismo será contagiante. À tar-
de, mostre suas ideias e pode se des-
tacar. O astral pode ficar tenso à noi-
te. Cor: bege.

V
irg

em

É melhor redobrar a atenção e ficar na
sua hoje. Prefira tarefas que podem
ser feitas a sós e não confie tanto nos
outros. Cor: marrom.

A
qu

ár
io Com facilidade para se conversar e

se expressar pode se destacar se
trabalha com vendas. À tarde, saia
da rotina. Cor: pink.

Pe
ix

es

A parte da manhã será mais favorável
para lidar com as finanças. Poderá
encontrar maneiras criativas de ganhar
dinheiro: coloque suas ideias em práti-
ca. Cor: bege.

ANJO LEUVIAH
A pessoa nascida no dia 31 de agosto,
sob a influência desse anjo, é amável,
jovial, modesto(a) em suas palavras e
simples em sua maneira de ser. Suporta-
rá todas as adversidades com paciência
e resignação, pois sabe que isto é uma
forma de evolução material e espiritual.
Extremamente curioso(a), estará sempre
disposto(a) a aprender e passar cada
experiência realizada. Terá refinamento
cultural e amará a música, a poesia e
as artes em geral. Terá proteção
angelical contra os adversários,
contra aqueles que tentarem pre-
judicá-lo(a) ou que usarem seu nome
impropriamente.

Parabéns!

Provérbio do Dia
Salmo 7:4- 6

Lucia Maria Wilhilm
Claudio da Silva Gomes

Senhor, ó meu Deus, se acaso fiz isso,
se minhas mãos cometeram a iniquida-
de, se fiz mal ao homem pacífico, se opri-
mi os que me perseguiam sem motivo,
que o inimigo me persiga e me apanhe,
que ele me pise vivo ao solo e atire a
minha honra ao pó.

Fonte: www.dicasdemulher.com.br

s temperaturas já estão
subindo bem antes da estação
mais quente do ano chegar.
Para que não ocorra maiores

problemas com a saúde, algus
cuidados são muito importantes.
Com o calor muito forte, perde-se
muito líquido pela transpiração, por
isso deve-se beber muita água durante
todo o dia, principalmente os idosos,
que esquecem de se hidratar. Pessoas
com diabetes devem tomar cuidado
com sucos naturais e, principalmente,
com a água de coco, pois pode
alterar a glicemia, por conter frutose.

Está subindo
a TEMPERATURA...

CALÇADOS E ROUPAS
Usar calçados e  roupas leves, não sair em horários de sol muito forte, evitar
lugares abafados e usar sempre protetor solar são algumas dicas que ajudam a
enfrentar o calor de maneira mais saudável.

MUITA ÁGUA
Além da água, o suor contém também os eletrólitos
sódio, potássio, cloro e magnésio, conhecidos
como  sais minerais.

Durante exercícios intensos, o suor pode chegar de 10 a 15 litros/24
horas. Por isso, em condições extremas de exercício, deve-se ingerir em
torno de 200 ml de água a cada 15 ou 20 minutos.

CRIANÇAS
Para ter certeza de que as crianças estão bebendo bastante água, ofereça a elas um
copo o tempo todo. Depois, observe se elas estão fazendo xixi. Se a criança não
está indo ao banheiro frequentemente, ou se, quando vai, faz pouco xixi, isso é um
sinal de que ela precisa de mais água.

A

 Na hora das refeições, prefira
comidas leves: saladas, frutas,

verduras, macarrão com molhos
leves e pouca carne.

CUIDADO

CUIDADOS COM A PELE
Os cuidados com a com a pele também não pode
ser esquecido. Use protetor solar, creme hidratante
no corpo e no rosto. Se você sentir os lábios
secos, use um protetor labial.

Atividades físicas ao
ar livre e exposição

ao sol também devem
ser evitadas.

Principalmente no
horário entre as

10h e 16h
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Á
ri

es

É melhor ir com calma. Explore suas
qualidades para se destacar no traba-
lho e corra atrás dos seus objetivos. À
tarde, sair da rotina pode render. Cor:
azul.

horóscopo

To
ur

o Trabalhar a sós será a melhor pedida.
À tarde, pode ter boas ideias, mas é
melhor esperar um bom momento para
compartilhá-las. Cor: roxo.

Li
br

a

Trabalhar em equipe ou formar parce-
ria com um colega pode ser a melhor
pedida. Fique atento às novidades.
Cor: vermelho.

E
sc

or
pi

ão
Mostre suas ideias e pode se sair bem
com os superiores. Em casa, cuidado
para não arrumar uma briga à toa. É um
ótimo momento para expressar suas opi-
niões no campo profissional. Cor: creme.

G
êm

eo
s No trabalho, é hora de correr atrás

dos seus sonhos. Mesmo que pare-
çam difíceis de alcançar, não desista.
Cor: branco.

C
ân

ce
r Procure concentrar sua atenção em

progredir na carreira. Faça planos
mais ambiciosos e defina seus próxi-
mos passos. Cor: laranja.

Sa
gi

tá
rio

Você pode contar com a sorte para se
dar bem no trabalho. À tarde, não per-
ca nenhuma chance de aprender coi-
sas novas e vai se destacar. Cor: pre-
to.

C
ap

ric
ór

ni
o Evite misturar assuntos familiares e

profissionais ou pode acabar se en-
rolando. Tarefas que exijam mais
energia são as mais indicadas hoje
Cor: branco.

Le
ão

Seu otimismo será contagiante. À tar-
de, mostre suas ideias e pode se des-
tacar. O astral pode ficar tenso à noi-
te. Cor: bege.

V
irg

em

É melhor redobrar a atenção e ficar na
sua hoje. Prefira tarefas que podem
ser feitas a sós e não confie tanto nos
outros. Cor: marrom.

A
qu

ár
io Com facilidade para se conversar e

se expressar pode se destacar se
trabalha com vendas. À tarde, saia
da rotina. Cor: pink.

Pe
ix

es

A parte da manhã será mais favorável
para lidar com as finanças. Poderá
encontrar maneiras criativas de ganhar
dinheiro: coloque suas ideias em práti-
ca. Cor: bege.

ANJO LEUVIAH
A pessoa nascida no dia 31 de agosto,
sob a influência desse anjo, é amável,
jovial, modesto(a) em suas palavras e
simples em sua maneira de ser. Suporta-
rá todas as adversidades com paciência
e resignação, pois sabe que isto é uma
forma de evolução material e espiritual.
Extremamente curioso(a), estará sempre
disposto(a) a aprender e passar cada
experiência realizada. Terá refinamento
cultural e amará a música, a poesia e
as artes em geral. Terá proteção
angelical contra os adversários,
contra aqueles que tentarem pre-
judicá-lo(a) ou que usarem seu nome
impropriamente.

Parabéns!

Provérbio do Dia
Salmo 7:4- 6

Lucia Maria Wilhilm
Claudio da Silva Gomes

Senhor, ó meu Deus, se acaso fiz isso,
se minhas mãos cometeram a iniquida-
de, se fiz mal ao homem pacífico, se opri-
mi os que me perseguiam sem motivo,
que o inimigo me persiga e me apanhe,
que ele me pise vivo ao solo e atire a
minha honra ao pó.

Fonte: www.dicasdemulher.com.br

s temperaturas já estão
subindo bem antes da estação
mais quente do ano chegar.
Para que não ocorra maiores

problemas com a saúde, algus
cuidados são muito importantes.
Com o calor muito forte, perde-se
muito líquido pela transpiração, por
isso deve-se beber muita água durante
todo o dia, principalmente os idosos,
que esquecem de se hidratar. Pessoas
com diabetes devem tomar cuidado
com sucos naturais e, principalmente,
com a água de coco, pois pode
alterar a glicemia, por conter frutose.

Está subindo
a TEMPERATURA...

CALÇADOS E ROUPAS
Usar calçados e  roupas leves, não sair em horários de sol muito forte, evitar
lugares abafados e usar sempre protetor solar são algumas dicas que ajudam a
enfrentar o calor de maneira mais saudável.

MUITA ÁGUA
Além da água, o suor contém também os eletrólitos
sódio, potássio, cloro e magnésio, conhecidos
como  sais minerais.

Durante exercícios intensos, o suor pode chegar de 10 a 15 litros/24
horas. Por isso, em condições extremas de exercício, deve-se ingerir em
torno de 200 ml de água a cada 15 ou 20 minutos.

CRIANÇAS
Para ter certeza de que as crianças estão bebendo bastante água, ofereça a elas um
copo o tempo todo. Depois, observe se elas estão fazendo xixi. Se a criança não
está indo ao banheiro frequentemente, ou se, quando vai, faz pouco xixi, isso é um
sinal de que ela precisa de mais água.

A

 Na hora das refeições, prefira
comidas leves: saladas, frutas,

verduras, macarrão com molhos
leves e pouca carne.

CUIDADO

CUIDADOS COM A PELE
Os cuidados com a com a pele também não pode
ser esquecido. Use protetor solar, creme hidratante
no corpo e no rosto. Se você sentir os lábios
secos, use um protetor labial.

Atividades físicas ao
ar livre e exposição

ao sol também devem
ser evitadas.

Principalmente no
horário entre as

10h e 16h
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MALHAÇAO
Guto explica sua versão da discus-

são com Benê. Ellen tenta confortar Tina
sobre Anderson, que se prepara para
dirigir o clipe da banda de Samantha.
Deco convida Keyla e Tonico para pas-
sear de jipe. Felipe fica chateado com
a falta de atenção de Lica. Malu acon-
selha Edgar sobre a melhor forma de
falar com Marta.

PEGA PEGA
 Agnaldo avisa a Wanderley que eles

pegarão o dinheiro e fugirão do hotel.
Orestes informa a Sandra Helena que
a filha de Marieta contestou sua heran-
ça. Eric conta a Luiza que Mirella esta-
va nervosa no dia do acidente por cau-
sa de um problema pessoal. Dante avi-
sa a Marilu que colocou a tela no cofre.
Agnaldo se esconde na caçamba de
um fornecedor do hotel com o dinheiro.

OS DIAS ERAM ASSIM
Kiki impede Vitor de falar com Ali-

ce. Amaral discute com Vitor. Rimena
diz a Laura que não quer ficar no Brasil.
Gustavo não consegue falar com Re-
nato. Maria e Monique jantam juntas e

Toni se incomoda. Vitor afirma a Cora
que se vingará de Alice. Cátia pensa
em entrar no quarto secreto de Amaral,
e Natália e Josias se preocupam. Vitor
dá uma coletiva à imprensa sobre as
ossadas encontrada no terreno da Ami-
anto. Ernesto se declara para Vera.
Monique percebe Caíque menos hostil
a ela e se anima.

CARINHA DE ANJO
Cecília fica confusa se as flores são

pedido de desculpa ou de despedida.
Gustavo leva Juju, Emílio e Dulce Maria
para o food truck de Vitor. Madre Supe-
riora vê a sala de música completamente
bagunçada e fica nervosa por achar que
a culpa é de Fabiana. Diana vai conver-
sar com doutor André para aceitar o em-
prego e deixa Zeca, Miguel e Zé Felipe
no food truck.

NO LIMITE DA PAIXÃO
Assustados, Marcelino, Lucia e Trin-

dade assistem a cena. Trindade avisa
Otávio que corre para o parque de diver-
sões e pede ao encarregado que pare
o brinquedo. Ana Cristina e João Manu-
el chegam ao parque e Marcelino con-

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

 • SBT

 • BAND

 • RECORD

DIVULGAÇÃO
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Caio não se intimida com as
ameaças de Irene e afirma que
resgatará o carro de Eugênio. Iva-
na explica a transgeneridade
para Eugênio e pede sua ajuda.
Cibele acompanha Ruy na pro-
cura por Tê. Garcia conta para
Elvira que viu Solange/Irene. Eu-
rico e Dantas identificam um novo
saque na conta da empresa. Sil-
vana descobre que o talão de
cheques que furtou de Dantas foi
bloqueado. Jeiza flagra Zeca ven-
do as fotos de seu encontro com
Ritinha e Ruyzinho e termina o
noivado. Irene divulga na internet
as fotos de Bibi no apartamento
de Caio. Jeiza decide viajar sozi-
nha e Zeca fica aflito. Três se-
manas se passam. Silvana foge
da clínica. Ivana surpreende
Joyce com seu visual.

ta sobre incidente envolvendo Frida e
Fernandinho. João Manuel pergunta a
Ana Cristina se Frida está louca. Tito
comunica a Célia e Macarena que por
ordem judicial elas terão que fechar o
ponto, mas Célia se recusa a sair. Otá-
vio e Ana Cristina se beijam.

O RICO E LÁZARO
Joana fica chocada ao saber que Zac

chantageou Matias para se casar com
ela. Lior e Asher se abraçam fortemen-
te. Neusta pede para Joaquim não im-
pedir Edissa de vê-lo. Gadise conhece
o bebê de Lia. Labash-Marduk treina
com Rabe-Sáris. Edissa tenta amparar
Ebede. Sammu-Ramat ordena que o
filho para de brincar com Rabe-Sáris.

MIL E UMA NOITE
Semir está aflito com o relaciona-

mento de sua filha com Burak e alerta
os dois. Melek quer se vingar de Se-
zen. Mihriban está descontente porque
ela não sabe o que está acontecendo
com Haldun. Gani está muito desapon-
tado com seu novo amor, Hüner.

Caio não se intimida com
as ameaças de Irene

Caio não se intimida com
as ameaças de Irene
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

AGOSTO 2017
Dia da Nutricionista31

Calendario

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

Os nutricionistas têm a função de orientar seus pacientes a comer
bem! Cereais, frutas, vegetais e alimentos ricos em fibra são
alguns itens do cardápio para ter uma alimentação saudável. Nada
de alimentos gordurosos, frituras e muitos doces. Tudo deve ser
controlado e nunca consumido em exagero, para, assim, não
termos nossa saúde prejudicada. Ninguém gosta de ficar doente,
não é mesmo? Um viva a todos os nutricionistas do mundo!

28
Dia dos Bancários
Dia da Avicultura

29
Dia Nacional de Combate
ao Fumo

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

 Planeta dos Macacos: A Guerra
Sala 2: Qui a Qua 14h20 - 21h30 (Dublado-3D)

 Em Ritmo de Fuga
Sala 2: Qui a Qua 17h10 (Dublado)
Sala 2: Qui a Qua 19h20 (Legendado)

 A Torre Negra
Sala 3: Qui a Qua 14h, 15h50, 17h40 (Dublado)
Sala 3: Qui a Qua 19h30 - 21h20 (Legendado)

 Bingo: O Rei das Manhãs
Sala 4: Qui a Qua 14h20, 16h40, 19h, 21h20

SHOPPING JL

Bingo - O Rei das Manhãs
Sala 1: Qui a Qua 17h40
Sala 3: Qui a Qua 14h15 - 19h20 - 21h45

 A Torre Negra
Sala 2: Qui a Qua 14h10 - 16h10 - 18h10 - 22h10
Sala 2: Qui a Qua 20h10 (Legendado)

 Planeta dos Macacos - A Guerra
Sala 3: Qui a Qua 16h30

SHOPPING WEST SIDE
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gente@jhoje.com.br

Enlace
Casais interessados em
regularizar a relação

matrimonial têm até hoje
para se cadastrar na quinta

edição do Casamento
Coletivo, que será realizado

dia 20 de outubro.
 As inscrições podem ser
feitas, gratuitamente, no
Cras (Centro de Referência
de Assistência Social) mais

próximo da residência.

Pesca no Lago
Dia 17 de setembro tem

mais uma edição do Pesca
no Lago. As inscrições
antecipadas podem ser

feitas na Secretaria de Meio
Ambiente e na prefeitura,
de 11 a 15 de setembro.

O valor é um quilo de
alimento não perecível.

Melhor idade
Não perca a data. 29 de setembro será realizado um
grande evento para a terceira idade na Expovel.

Várias atividades culturais, esportivas e promoção da
saúde, tudo regado a um delicioso almoço. Os convites

devem ser retirados nos Cras, UBS e UFS.

C r o c h êC r o c h êC r o c h êC r o c h êC r o c h ê
Se você gosta da arte de

crochetar, não pode perder
a oficina com o mestre das
agulhas Marcelo Nunes. Ele
estará em Cascavel dia 22
de setembro para ministrar

um workshop de crochê. Das
9h às 11h30 e das 14h às
17h, na Costureira Mega

Store. Restam poucas vagas.
O telefone é

(45) 3097-4027.

Equipe da Secretaria de Assistência Social de Cascavel, em evento recente

DIVULGAÇÃO

A bela
LIANE BARTH,
no clique de
Leila Lang

LARISSA RODRIGUES, pura simpatia! DIVULGAÇÃO

A simplicidade é a extrema sofisticação.
Leonardo da Vinci
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 60
Homicídios 47
Latrocínios 04
Confrontos 09

Roubos 873
Furtos 2.677
Veículos (furtos/roubos) 303
Outros 3.247

Acidentes 1.821
Colisões 1.675
Atropelamentos 144
Mortes 39

Dois adolescentes, um de 15 e
outro de 16 anos, foram apreendi-
dos e um jovem, identificado como
Kelvin Cristiano Post de Jezus, de
20, foi preso ontem por policiais
civis do GDE (Grupo de Diligências
Especiais) acusados de praticar um
roubo em uma residência na Rua
Londres, no Bairro Cascavel Velho.

Os menores foram detidos na
noite de terça-feira, horas depois do
assalto, em um bar, no Colina Ver-
de. Os adolescentes entraram em
contradição quanto ao crime mas,
já na delegacia, acabaram confes-
sando o assalto. Na sequência,
eles levaram a equipe até uma
casa, onde estavam os produtos

Mais um incêndio ambiental
atingiu ontem uma extensa área
de vegetação no cruzamento
das ruas Espinelio com
Brilhante, no Bairro Esmeralda,
em Cascavel. Um caminhão
ABT (Auto Bomba Tanque),
do Corpo de Bombeiros, foi
acionado até o local para
conter as chamas que
destruíram uma extensa área de
mata nativa que continha pés
de ipês e araucárias. O medo
dos militares era de que o fogo
chegasse às residências e ainda
um depósito de recicláveis.

GDE elucida assalto O ASSALTO
Uma criança e uma mulher ficaram
sob a mira de uma pistola no início
da noite de terça-feira, em um
assalto a residência na Rua
Londres, no bairro Cascavel Velho.
A criança brincava no quintal
quando foi surpreendida pelos
marginais. Sob forte ameaça, os
marginais fugiram levando uma TV
32 polegadas, um notebook, um
videogame, um celular e uma
motocicleta Honda CG Titan
150. Para fugir, eles contaram com
o apoio de outro homem, que
esperava na parte externa da
residência.

roubados. A arma usada no crime,
segundo os adolescentes um simu-
lacro, não foi localizada porque os
menores disseram que se desfize-
ram da mesma logo após o assalto.

Já o maior foi detido na tarde de
ontem, em uma casa na Rua Lucas
José de Souza, no bairro Colina Ver-
de. Kelvin foi preso quando retornava
para casa e confessou ter participa-
do do assalto, alegando que só en-
trou na residência para retirar a moto-
cicleta, uma Honda CG Titan 150.

Segundo a polícia Civil, o adoles-
cente de 15 anos possui passa-
gens por roubo e tráfico de drogas.
Já o de 16 anos possui passagens
por posse de drogas.

BOX  PRODUTOS roubados
pelo trio foram recuperados

horas depois do assalto

AÍLTON SANTOS

GDE
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Dois homens foram presos on-
tem em uma ação da Polícia Fe-
deral em Cascavel durante o cum-
primento de um mandado de bus-
ca e apreensão em um condomí-
nio fechado na cidade. Na casa de
alto padrão, que estava alugada
em nome de uma mulher, a polí-
cia encontrou duas espingardas de
pressão, oito celulares, maconha,
ecstasy, notebook, câmeras, e ain-
da uma pistola nove milímetros,
da marca Glock, com numeração
raspada e ainda um kit rajada.

De acordo com o delegado da
Polícia Federal, Marco Smith, o ar-
mamento é semelhante ao usado
nos dois homicídios de agentes
penitenciários ocorridos em Cas-
cavel. “O mandado de busca e

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

apreensão foi expedido pela 4ª Vara
Criminal e, durante o seu cumpri-
mento, as equipes encontraram di-
versos produtos ilícitos e ainda
uma arma do mesmo modelo usa-
do pelos atiradores da psicóloga do
Depen (Departamento Penitenciá-
rio Nacional) Melissa Almeida e do
agente Alex Belarmino”.

Uma caminhonete S10 com pla-
cas de São Paulo foi apreendida.
Conforme a polícia, os dois disseram
em depoimento ser de Goioerê. “Eles
tinha uma empresa de paisagismo,
usada como fachada, e tudo indica
que vieram de São Paulo”.

Um caminhão frigorífico com placas de Cascavel foi
apreendido no fim da noite de terça-feira na BR-163, em
Quatro Pontes. Dentro do caminhão a PRF (Polícia
Rodoviária Federal) encontrou cerca de 200 mil carteiras
de cigarro contrabandeado do Paraguai. A carga,
conforme a PRF, está avaliada em R$ 1 milhão. O
motorista, de 38 anos, além de demonstrar bastante
nervosismo, apresentou uma nota falsa dos produtos. Ele
foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia da
Polícia Federal em Cascavel.

A ação pode estar ligada
diretamente ao ‘salve’ dado
pelo PCC (Primeiro Comando
da Capital) que comemora
hoje, 31 de agosto, seus 24
anos de fundação. A
orientação dada pelos líderes
da facção criminosa é de
matar pelo menos um juiz
federal, um procurador da
República, um delegado da
Polícia Federal e quatro
agentes penitenciários. O
alerta vale para todos os
estados, mas principalmente
para o Paraná, já que o
entendimento é que a ação do
grupo deverá ocorrer onde há
maior articulação do PCC.
O PCC é apontado como
autor dos dois homicídios de
agentes penitenciários federais
em Cascavel, Alex Belarmino
Almeida Silva, no dia 2 de
setembro do ano passado, e
da psicóloga do Depen,
Melissa Almeida, no dia 25
de maio deste ano.

PRF

Pistola e kit rajada
PCC?

DOIS HOMENS foram presos durante cumprimento de mandados

HOJE NEWS 09CASCAVEL, 31 DE AGOSTO DE 2017
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Com previsão de estarem funcio-
nando no segundo semestre do ano
que vem, os quatro novos terminais
de transbordo devem receber um
reforço na segurança. A informação
foi repassada à reportagem do Hoje
News pelo diretor da Guarda Muni-
cipal, coronel Avelino Novakoski.

Segundo ele, a intenção é fazer
com que os profissionais fiquem o
maior tempo possível nas novas
estruturas. “Infelizmente não te-
mos efetivo para manter uma equi-
pe permanente, mas vamos fazer o
máximo que pudermos”.

O reforço é um pedido da popu-
lação, que reclama quase que dia-
riamente dos constantes furtos,
roubos e do consumo de entorpe-
centes nos terminais. “Pelo que
acompanhamos pelas ocorrências
atendidas pelos guardas, o termi-

nal leste é onde encontramos o
maior problema”.

Conforme o coronel, sempre que
é possível, as equipes fazem opera-
ções para combater a criminalida-
de. “Na semana passada fizemos
uma ação mais ostensiva durante
três dias seguidos e percebemos
que a população gostou e, principal-
mente, as ocorrências caíram”.

Mais fiscalização
nos terminais

PICO
Para Novakoski, os marginais optam pelos chamados ‘horários de pico’
para agir. “É o momento em que há maior concentração de pessoas e fica
até mais fácil para furtos, por exemplo”. Por conta disso, as equipes da
Guarda Municipal fazem patrulhamento mais constante no início da manhã,
ao meio dia e no fim da tarde ou início da noite. “Quando os criminosos
veem a presença da guarda no local, tendem a se evadir e não cometer o
delito que planejavam”.

HORÁRIOS DE
PICO são os
‘preferidos’ pelos
criminosos

 Reportagem: Tissiane Merlak
LORENA MANARIN

CONCURSO
De acordo com o diretor da Guarda
Municipal, o coronel Avelino
Novakoski, no último concurso
realizado pela Prefeitura de Cascavel,
há a previsão de contratação de novos
profissionais. “Dos inscritos serão
classificados 150 pessoas. Para o
curso preparatório, que será
semelhante ao feito pelos atuais
guardas no ano passado, ainda não
temos definidos quantos serão
chamados”.
Segundo Novakoski, a intenção é
chamar a maior quantidade de
profissionais possível para reforçar a
segurança em vários pontos da
cidade. “Mas para isso esbarramos na
lei, não só no que diz respeito ao
limite de gastos com a folha de
pagamento, mas também com uma
determinação nacional que fala a
respeito da quantidade máxima de
guardas municipais em cada cidade”.
Questionado em relação a quantidade
máxima de guardas possível para
Cascavel, o coronel disse que pelos
últimos cálculos populacionais esse
número chega a 120. “Atualmente
temos nas ruas 50 profissionais e, se
levarmos em consideração esse último
número, podemos contratar ainda
outros 70”.POR ENQUANTO, Guarda não tem efetivo para fiscalização permanente

A
ÍL

TO
N

 S
A

N
TO

S



POLÍCIA26 HOJE NEWS, 31 DE AGOSTO DE 2017

Giro da
Violência

Queda de três metros
Um homem de 35 anos ficou ferido ontem
ao cair de uma altura aproximada de três
metros em uma madeireira, às margens da
BR-277, em Cascavel. Segundo socorristas
do Siate (Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma em Emergência),
Wilson de Oliveira apresentava suspeita de
fraturas e precisou ser levado à UPA
(Unidade Pronto-Atendimento) Veneza
para avaliação.

Adolescentes com drogas
Três adolescentes, de 15, 16 e 17 anos
foram apreendidos ontem pela Guarda
Municipal na região do Ciro Nardi, em
Cascavel. A equipe fazia patrulhamento
quando desconfiou do trio, que estava
de skate. Um deles disse aos guardas
que comprou maconha do adolescente
de 17 anos, que estava hospedado em
um hotel na antiga rodoviária, onde
guardava mais droga. Além da maconha,
celulares e R$ 617 em dinheiro,
oriundos do tráfico, foram apreendidos.

Furto de picanha
Um jovem de 22 anos foi preso e um
adolescente de 16 apreendido ontem
pela Polícia Militar. Eles foram flagrados
furtando quatro peças de picanha em um
supermercado, no Bairro Floresta. De
acordo com informações da polícia, eles
já haviam cometido o mesmo tipo de
crime na segunda-feira, no mesmo
supermercado. As peças de carne estavam
escondidas dentro de uma bolsa.

Acidente de bicicleta
Uma adolescente de 15 anos ficou
ferida ontem em um acidente de
trânsito envolvendo a bicicleta que ela
estava e um automóvel. A colisão
aconteceu no cruzamento da Avenida
Brasil com a Rua Riachuelo, no centro
de Cascavel. Segundo testemunhas, a
menina estava na ciclovia quando foi
atingida pelo veículo. Com ferimentos
leves, ela foi levada para à UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) Brasília.

Um caminhão carregado com calçados tombou na manhã de ontem na marginal da
BR-277, no Parque São Paulo em Cascavel. Segundo o motorista, ele perdeu o
controle da direção ao atingir uma máquina que trabalhava em obras de
recapeamento da rodovia. O Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou
intervir, uma vez que houve vazamento de óleo na pista. O veículo saiu de Juazeiro
do Norte (CE) e tinha como destino Foz do Iguaçu. O motorista não se feriu.

AÍLTON SANTOS

Um veículo Vectra foi apreendi-
do ontem pela PRF (Polícia Rodo-
viária Federal) no quilômetro 590
da BR-277, na região do Parque
São Paulo, em Cascavel. A equi-
pe fazia patrulhamento de rotina
quando deu ordem de parada ao
condutor do veículo.

Dentro do carro estavam um
homem e quatro mulheres, detidos
em flagrante pelo crime de contra-
bando e descaminho.

Com eles foram encontrados
600 HDs, 30 aparelhos celulares
da marca LG, 70 celulares Sam-
sung J2, seis da marca Zenfone e
outros 25 Zenfone Plus. A merca-
doria, conforme os policiais, está
avaliada em mais de R$ 50 mil. Os
produtos foram levados para o de-
pósito da Receita Federal e os ocu-
pantes do veículo para a Delegacia
da Polícia Federal.

Já na noite de terça-feira, uma
mulher de 32 anos foi presa em um
Corolla, com 1.400 frascos de su-
plementos avaliados em R$ 300
mil. Ela se envolveu em um aciden-
te no Trevo da Portal, na BR-277 e

Eletrônicos
contrabandeados

fugiu do local. Pouco tempo depois,
o carro foi encontrado próximo ao
Trevo Cataratas, quando a mulher
transferia os suplementos para
uma caminhonete Triton, conduzida
por outra mulher de 42 anos, que
também foi presa. Os produtos,
segundo a PRF, são frascos de fos-
foetanolamina, suplemento não
registrado pela Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária) e uti-
lizado para tratamento de câncer.
Elas disseram que levariam o me-
dicamento para Curitiba.

 NA TERÇA-FEIRA, 1.400 frascos de
fosfoetanolamina foram apreendidos em Cascavel

 PRF
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De bem com a vida na liderança da
Série Ouro do Campeonato Parana-
ense depois de ter voltado a atuar de
maneira a empolgar seu torcedor, que
tem comparecido em grande número
no Ginásio da Neva, o Cascavel Futsal
não quer estragar a boa fase. Tanto
que treina focado no jogo deste sába-
do contra o Guarapuava, um adver-
sário de muita rivalidade no Estado. O
duelo será às 19h no Ginásio da Neva.

Para os cascavelenses a partida é
muito importante para seguir na lideran-
ça do Estadual. Para os guarapuavanos
o triunfo necessário para colar nos líde-
res na reta final da primeira fase. Com 33
pontos, o Cascavel Futsal é seguido de
perto na classificação pelo Pato Futsal,
que tem 32 pontos. Já o Guarapuava é
o 6º colocado com 26 pontos.

Jogo importante

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Cascavel 33 16 10 3 3 69 44 25
2º Pato Futsal 32 16 9 5 2 48 26 22
3º Marreco 30 16 9 3 4 65 38 27
4º Marechal 29 16 8 5 3 41 31 10
5º Foz Cataratas 28 17 7 7 3 38 31 7
6º Guarapuava 26 16 7 5 4 47 43 4
7º Campo Mourão 21 17 5 6 6 40 41 -1
8º Umuarama 17 17 4 5 8 44 43 1
9º São Lucas 15 16 4 3 9 30 53 -23
10º Toledo 11 17 3 2 12 28 63 -35
11º Caramuru 5 16 1 2 13 28 65 -37

SÉRIE OURO

SÁBADO
19h Cascavel x Guarapuava
20h Caramuru x Campo Mourão

TERÇA-FEIRA
20h30 Toledo x Marreco
20h30 Pato Branco x Marechal
Folga: Umuarama

19ª RODADA

RONI PIMENTEL

No primeiro turno a igualdade pre-
valeceu no jogo realizado no Ginásio
Joaquim Prestes: empate por 3 a 3.
Pela importância do jogo, os ingres-
sos já estão disponíveis de forma an-
tecipada no Muffatão da Neva e do
Cancelli a R$ 20 (inteira) e a R$ 10
(meia-entrada e feminino).

Respeito
“É um clássico, um jogo sempre muito disputado. Jogaremos em casa e

precisamos dos três pontos para manter a liderança. Por isso vamos ter de
jogar muito e bem, sabemos da força do adversário, mas estamos num bom
momento na competição e queremos seguir assim. Também preci-
samos muito do apoio da nossa torcida. Sábado, conta-
mos com todos na Neva para juntos conse-
guirmos a vitória” (Adeírton).

I ngressos

Para os
cascavelenses a
partida é muito

importante
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Amazona de 20 anos de ida-
de e que há 12 anos coleciona
medalhas das mais diferentes
provas e das mais distintas lo-
calidades do País, a cascavelen-
se Bárbara Kopp viveu um fato
inusitado em sua última compe-
tição: venceu o rodeio de Cruzei-
ro do Oeste por um milésimo de
segundo de diferença do tempo
da segunda melhor colocada.

“As provas geralmente são bas-
tante acirradas, algumas reúnem
mais de 300 meninas. Por isso o
tempo é contado até a terceira
casa depois da vírgula e registra-
do por cronômetro e fotocélula”,
explica a jovem, que em sua últi-
ma contagem de medalhas passou
de 120, há alguns anos.

Bárbara compete na prova de

No rodeio de Cruzeiro do
Oeste, Bárbara avançou à final

na segunda posição, mas
decisão fez o melhor tempo
de toda a prova (14s252) e

foi campeã com o tempo total
de 43s690 contra 43s691 da

segunda colocada. Foi o
segundo título seguido da

cascavelense, que no fim de
semana anterior havia vencido

a 1ª etapa do Campeonato
Paranaense em Maringá.

Neste sábado e domingo ela
competirá “em casa”, pela 2ª

etapa do 4º Campeonato
Expovel, no Parque de Exposi-

ções Celso Garcia Cid.

três tambores (competição em que
as competidoras precisam circular
os tonéis em menor tempo possí-
vel) e dedica grande parte de seu
tempo para os treinos. Até julho
deste ano, ela morava em um ha-
ras em Terra Roxa para poder pas-
sar mais tempo com sua égua
Quarto de Milha chamada Creek
Jay Dee, de nove anos.

O nome do animal não tem um
significado especial, é apenas a
junção dos nomes do garanhão e
da égua que a originaram, como
um nome e sobrenome. Já passar
as manhãs e as tardes com sua
montaria faz a diferença nas com-
petições. “Tem que ter uma sinto-
nia, uma parceria. Então, quanto
mais tempo passamos juntos é me-
lhor”, explica Bárbara.

Por um milésimo de segundo

Agenda cheia
 As provas geralmente
são bastante acirradas,
algumas reúnem mais

de 300 meninas

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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Visita ao gabinete
Os membros da nova diretoria da Câmara Jovem de

Cascavel visitaram o gabinete do presidente do
Legislativo de Cascavel, Gugu Bueno, na manhã de

ontem. Robson Eduardo Leite e Marco Antônio
Capelletto foram recebidos e tiveram a confirmação
do apoio do Legislativo ao projeto. O presidente da
Casa de Leis também colocou toda a estrutura do

Legislativo à disposição da Câmara Jovem.

Motivada
A nova diretoria
permanece motivada
para a divulgação do
projeto e do incentivo
aos jovens que
participem e entendam
a política. No final de
2016 foram eleitos 51
alunos de escolas do
ensino médio de
instituições das redes
públicas e particulares
de Cascavel. Destes, 26
continuam ativos e
participantes das
sessões quinzenais,
realizadas no plenário
da Câmara com
transmissão ao vivo pela
internet.

É Fantástico!
A denúncia feita com
exclusividade pelo Hoje
News a respeito das
irregularidades do
contrato do Lixo firmado
na gestão passada será
motivo de matéria
global. Uma equipe da
revista eletrônica
Fantástico deve
desembarcar por aqui
nos próximos dias para
produzir o material. Na
situação em que
estamos, resta saber se
os “globais” vão
desembarcar no nosso
eficiente aeroporto.

DIA DO IDOSO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Além da postura dos vereadores de Cascavel
contrária à liberação da venda de bebidas nos
estádios, o deputado estadual Márcio Pacheco usou a
tribuna na Assembleia Legislativa para repudiar a
proposta.

 Pacheco é contra o projeto, assim como o
deputado estadual Adelino Ribeiro, e uma lista de
outros mais.

A Secretaria de Assistência Social já está preparando
uma festa para celebrar o Dia do Idoso. Será
realizada no dia 29 de setembro, das 9h às 16h, com
diversas atividades. O Dia do Idoso é comemorado
em 1º de outubro.

Depois de uma denún-
cia da população ao Legis-
lativo, uma servidora mu-
nicipal que é médica na
USF (Unidade de Saúde da
Família) do Bairro Guarujá
será investigada pela pre-
feitura. A garantia da aber-
tura de um processo admi-
nistrativo, segundo os vere-
adores Celso Dal Molin e
Roberto Parra, veio do pró-
prio prefeito de Cascavel,
Leonaldo Paranhos.

A investigação será ini-
ciada graças a um abaixo
assinado com 63 assina-
turas de pacientes que
reclamam do mau atendi-
mento prestado pela
médica. “Fui visitar al-
guns moradores do Bair-

Servidora
investigada

ro Guarujá e recebi esse
abaixo assinado. Quando
visitamos o posto de saú-
de, sentimos o clima pe-
sado envolvendo pacien-
tes e médicos”, afirma
Dal Molin.

O Legislativo entrou em
contato com algumas pes-
soas da lista e não gos-
tou do que foi informado.
“Quando existe um abai-
xo assinado, você liga
para a população e cons-
tata realmente o proble-
ma, acredito que isso
seja averiguado a fundo”,
comenta.

COMISSÃO
A denúncia foi repassada à Comissão de Saúde da
Câmara de Vereadores. O presidente da Comissão,
Roberto Parra, destaca ainda o fato de que a servidora não
estava na unidade quando deveria estar. “Fomos in loco hoje
[ontem] pela manhã. Ela deveria estar de plantão, mas não
se encontrava na unidade de saúde”, lamenta.

DOCUMENTO foi apresentado à Secretaria de Saúde

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

ESPORTE30 HOJE NEWS, 31 DE AGOSTO DE 2017

Depois de fazer dois amistosos
com uma formação alternativa, con-
tra Argentina e Austrália, em junho,
a seleção brasileira volta a ter força
máxima nesta quinta-feira, dia no
qual recebe a equipe do Equador
pela 15ª rodada das Eliminatórias
da Copa do Mundo de 2018. O due-
lo desta noite está marcado para as
21h45 na arena do Grêmio, em Por-
to Alegre. Destaque para as presen-
ças de Neymar e Gabriel Jesus, que
foram os destaques desde que o
técnico Tite assumiu a seleção, há

um ano, justamente contra o Equa-
dor. Na ocasião, Jesus também fez
sua estreia na equipe e marcou dois
gols na vitória por 3 a 0. O outro foi
de Neymar, num pênalti sofrido pelo
ex-Palmeiras. Depois, foram sete
jogos nas Eliminatórias e sete vito-
rias com show do Brasil sobre Co-
lômbia (2 a 1), Bolívia (5 a 0), Vene-
zuela (2 a 0), Argentina (3 a 0), Peru
(2 a 0), Uruguai (4 a 1) e Paraguai (3
a 0). A última partida da seleção
com a formação titular foi há cinco
meses, em março.

em campo nesta noite

FOTOS: CBF Brasil

Os adversários
O Equador chega para o jogo
com o Brasil na 6ª colocação e
precisa da vitória para seguir
sonhando com a chance de
classificação, já que apenas os
quatro primeiros colocados irão
à Copa, e o 5ª passará por uma
repescagem contra um país da
Oceania. O técnico do Equador,
Gustavo Quinteros, convocou
jogadores conhecidos no
futebol brasileiro, casos do
zagueiro Arboleda (São Paulo),
do meio-campista Cazares
(Atlético-MG) e do volante
Orejuela (Fluminense). O
jogador do time carioca,
entretanto, está suspenso para
o duelo de hoje, assim como o
zagueiro Caicedo (Barcelona de
Guayaquil). Já os zagueiros
Mina (River Plate) e Erazo
(Atlético-MG) estão lesionados.

A penúltima Data Fifa (28 de agosto a 5 de setembro) das eliminatórias
para a Copa do Mundo reserva muitas definições para o torneio que será
realizado na Rússia no ano que vem. Afinal, três vagas restantes na Ásia
serão obrigatoriamente definidas, enquanto que duas seleções africanas,
cinco europeias, três sul-americanas e três da Concacaf têm chances de
carimbar o passaporte nos próximos dias. Ou seja, 19 países podem estar
confirmados no próximo Mundial no começo de setembro, mais da metade
dos 32 integrantes do torneio. O único continente que não tem possibilida-
de alguma de classificação é a Oceania. Afinal, o melhor país da eliminató-
ria irá jogar a repescagem com o quinto colocado da América do Sul por um
lugar no Mundial. A última Data Fifa será de 2 a 10 de outubro, quando
ocorrerão as últimas rodadas das eliminatórias para a Copa.

Quase lá

em campo nesta noite
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RESGATE DO CIVISMO

 Reforma
Trabalhista
Diretores do Sindicato dos
Bancários de Cascavel e
Região participaram da 14ª
Jornada Nacional de Debates
sobre a Reforma Trabalhista.
O tema foi apresentado por
Sandro Silva, supervisor
técnico do Dieese
(Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos
Socioeconômicos), Escritório
do Paraná. Participaram
dirigentes e assessores
jurídicos sindicais.
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“Principalmente quando se
trata de uma pessoa idosa,
precisamos do cuidado na

hora de atender. Recebemos
reclamação de maus -tratos

a uma idosa, de 83 anos”.

Roberto Parra, presidente
da Comissão de Saúde da

Câmara de Vereadores
sobre supostos maus-tratos

praticados por uma
médica.

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

A Seleção
Brasileira, já

classificada para
a Copa da Rússia

2018, que joga
hoje contra o

Equador pelas
Eliminatórias.

O adiamento
constante das
reformas em

andamento no
Congresso

Nacional que, sem
definição, travam
ainda mais o País.
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FÁBIO DONEGÁ

A programação da Semana da Pátria será
aberta amanhã em Cascavel e nos próximos dias
uma série de atividades será realizada até o fe-
chamento em grande estilo com o desfile de Sete
de Setembro que, neste ano, volta a ter a parti-
cipação das escolas municipais.

Ao longo dos últimos anos, o brasileiro dei-
xou o civismo de lado, o amor pela Pátria, a re-
verência aos símbolos nacionais. Em partes, isso
foi influenciado pelas práticas nada republica-
nas por parte de quem deveria zelar pela Na-
ção, justamente por terem sido escolhidos pela
população como seus legítimos representantes.

Isso, no entanto, não pode ser motivo para
deixarmos de nos orgulhar pelo belo país que
temos. É bem verdade que não devemos nos
conformar com o que está acontecendo, mas
ajudar a transformar a Nação com a renovação
da nossa mente e da política nacional.

É preciso, desde cedo, lá na pré-escola, en-
sinar às crianças a importância do patriotismo e
do exercício da cidadania. Só teremos uma so-
ciedade evoluída, de fato, quando assegurarmos
uma educação de qualidade e o amor à Pátria.

Noções de civismo e a retomada do patriotis-
mo são indispensáveis para despertar nos nos-
sos jovens o interesse por aquilo que é nosso,
do nosso país, nossa terra natal.

 Dia D
A Agência do Trabalhador
de Cascavel prepara o Dia D
para a pessoa com
deficiência. A ação será
realizada no dia 29 de
setembro. Trata-se de um
dia dedicado ao
atendimento às pessoas com
deficiência, visando a inclusão
no mercado de trabalho. Para
participar, os trabalhadores
devem procurar a agência, na
Rua Paraná, 3.648, levando a
Carteira de Trabalho,
o RG, CPF.
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Megasena
Concurso: 1963

04 05 07 34 42 60

Dupla sena
Concurso: 1686

08 11 13 15 22 401º sorteio

03 06 10 16 27 502º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1556

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

Quina
Concurso: 4469

12 60 63 71 78

Timemania
Concurso: 1076

04 50 57 67 73 76 78
TIME DO UNIÃO SÃO JOÃO-SP

Lotomania
Concurso: 1792

06 16 17 25 29 30 35 39
52 56 69 71 73 79 87 90

91 94 95 98
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5210

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

06.140
77.096
55.693
15.843
77.617

Um dos clássicos de maior riva-
lidade do continente, Uruguai x Ar-
gentina é o destaque da rodada de
hoje das Eliminatórias Sul-America-
nas, às 20h (de Brasília) no Está-
dio Centenário, em Montevidéu.

Em situação preocupante a qua-
tro jogos do fim da competição, fora
da zona de classificação direta
para a Copa do Mundo 2018, a
seleção argentina deverá ir para
cima dos uruguaios em busca da
vitória, mesmo fora de casa.

O técnico Jorge Sampaoli esbo-
çou a seleção titular dos hermanos
com Di María, Messi, Dybala e Icar-
di juntos. Será a estreia do coman-
dante nas Eliminatórias, já que só
comandou a Argentina em jogos
amistosos, que terminaram com
vitórias sobre Brasil e Cingapura.

Nos treinos, Messi, Dybala e

Icardi formariam trio de ataque,
enquanto Di María atuou na linha
de meio, que também teria os vo-
lantes Lucas Biglia e Guido Pizar-
ro, além da presença de Lautaro
Acosta, de característica mais ofen-
siva. A formação deixa de fora o ve-
terano volante Javier Mascherano.

Já a defesa foi armada pelo golei-
ro Romero tendo à frente os zaguei-
ros Federico Fazio e Nicolás Otamen-
di, com o lateral-direito Gabriel Mer-
cado adiantado à frente deles.

No Uruguai, terceiro colocado das Eliminatórias, a
incógnita fica por conta da presença de Luiz Suárez,
que se apresentou machucado, mas que passou nos

testes físicos. Sua presença na equipe se tornou
mais importante depois que o técnico Oscar Tabárez

perdeu três de seus atacantes por lesão: Abel
Hernández, Jonathan Urretaviscaya e Diego Rolan.

ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS
18h Venezuela x Colômbia
19h30 Chile x Paraguai
20h Uruguai x Argentina
21h45 Brasil x Equador
23h15 Peru x Bolívia

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS
15h45 Bulgária x Suécia
15h45 França x Holanda
15h45 Luxemburgo x Belarus
15h45 Hungria x Letônia
15h45 Portugal x Ilhas Faroe
15h45 Suíça x Andorra
15h45 Chipre x Bósnia
15h45 Grécia x Estônia
15h45 Bélgica x Gibraltar

ELIMINATÓRIAS AFRICANAS
10h Uganda x Egito
14h Guiné x Líbia

ELIMINATÓRIAS ASIÁTICAS
7h35 Japão x Austrália
9h Coreia do Sul x Irã
9h China x Uzbequistão
9h Tailândia x Iraque
10h45 Síria x Qatar

17ª RODADA

HOJE
18h Venezuela x Colômbia
19h30 Chile x Paraguai
20h Uruguai x Argentina
21h45 Brasil x Equador
23h15 Peru x Bolívia

15ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Brasil 33 14 10 3 1 35 10 25
2º Colômbia 24 14 7 3 4 18 15 3
3º Uruguai 23 14 7 2 5 26 17 9
4º Chile 23 14 7 2 5 24 19 5
5º Argentina 22 14 6 4 4 15 14 1
6º Equador 20 14 6 2 6 23 20 3
7º Peru 18 14 5 3 6 22 23 -1
8º Paraguai 18 14 5 3 6 13 21 -8
9º Bolívia 10 14 3 1 10 12 32 -20
10º Venezuela 6 14 1 3 10 17 34 -17

ELIMINATÓRIAS

Argentina vai pra cima do Uruguai

Suárez joga?
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DOIS FERIDOS EM
ACIDENTE COM CAMINHÕES
Dois caminhões bateram de frente na noite de ontem na BR-163, a dois
quilômetros do Contorno Oeste. Um bitrem tentou desviar de outro
veículo e acabou colidindo com um caminhão guincho. A carreta
formou um “L” na pista e o trânsito foi interrompido nos dois sentidos.
O caminhão guincho, com placas de Cascavel, era conduzido por um
rapaz de 23 anos que foi resgatado das ferragens pelo Corpo de
Bombeiros e encaminhado em estado grave para o Hospital
Universitário do Oeste do Paraná. O motorista do caminhão bitrem, de
53 anos, saiu caminhando da cabine, mas teve várias lesões e também
foi socorrido pelo Siate. Até o fechamento da edição as vítimas não
haviam sido identificadas oficialmente.

Com dois gols de Gaperin, o FC
Cascavel virou o jogo e venceu o Iraty
por 2 a 0 na noite de ontem no Es-
tádio Olímpico Regional em parti-
da válida pela Taça FPF sub 23. A
equipe cascavelense agora está em
segundo lugar com 10 pontos. O
campeão da competição garante
uma vaga para a Série D do Campe-
onato Brasileiro de 2018.

Gasperin disse que por desaten-
ção a equipe sofreu o primeiro gol
logo no início da partida, mas res-
saltou que em casa o Cascavel é
forte e foi em busca da virada. “Não
vamos perdem esse campeonato
porque a gente quer muito essa
Série D”, disse o jogador.

AÍLTON SANTOS

COM A VITÓRIA de ontem o Cascavel está
na vice-liderança do campeonato

Cascavel vence de virada LONDRINA E
PARANÁ
CLASSIFICADOS
Prêmio a quem levou a
competição a sério. Enquanto o
Fluminense poupou grande
parte de seus titulares, o
Londrina colocou força máxima
em campo e garantiu vaga nas
semifinais da Primeira Liga, ao
derrotar a equipe carioca por 2
a 0 no Estádio do Café. Carlos
Henrique foi o nome do jogo e
marcou os dois gols do
Tubarão.
Flamengo e Paraná Clube
empataram em 1 a 1 no tempo
normal, mas na disputa dos
pênaltis a equipe paranaense
levou a melhor e se classificou
ao vencer por 5 a 4. O Paraná
vai enfrentar o Flamengo nas
semif inais.

Outros jogos
O Atlético-MG também está na
semifinal da Primeira Liga. O
time mineiro contou com gol
de Clayton, o primeiro desde
seu regresso do Corinthians,
para fazer 1 a 0 sobre o
Internacional no Beira-Rio.
Com times alternativos,
Cruzeiro e Grêmio se
enfrentaram no Mineirão pelas
quartas de final da Primeira
Liga e o time mineiro venceu
por 2 a 0, com gols de Raniel e
Arrascaeta nos minutos finais,
garantindo vaga na semifinal.


