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Avança processo para Cascavel
emprestar mais US$ 32 milhões
Cascavel Futsal vai à Justiça
contra o rebaixamento da Ouro
AÍLTON SANTOS

Carga perdida

@oparana
@oparanahoje
hojenews
news

Um caminhão carregado com laranjas
tombou perto do Contorno Oeste e
esparramou a carga sobre a pista. Houve
vazamento de óleo e a pista precisou ser
lavada pelo Corpo de Bombeiros.
l Pág. 12

Acusado de esfaquear e
queimar mulher senta
hoje no banco dos réus
Vai a júri popular hoje João Maria de Jesus Costa, acusado de matar a ex-companheira Maria
Aparecida em novembro de 2012. O crime aconteceu no Jardim Gramado e chocou Cascavel.
Além de esfaquear a mulher - que estava deitada ao lado da filha de 4 anos -, ele arrastou o
corpo, jogou gasolina e o queimou. João Maria responde ao processo em liberdade.
l Pág. 12
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Opinião

“O objetivo é que
os presos trabalhem mais, porque
começam a aprender
uma profissão e podem tocar
a vida quando em liberdade.
Além disso o trabalho acelera a
progressão de pena. Os presos
vão reformar mais escolas, fazer
pavers e calçamento para poder
doar para os municípios. Tudo
isso está sendo pensado para
ajudar a execução penal”.

Quando o sol nasce

Sob a cama onde traçamos nossos sonhos inertes abusamos
nossas mentes das grandiosidades de nossas quimeras, que exigirão atitudes épicas o tempo todo, pondo em dúvida a veracidade e a
autenticidade de nossas utopias.
Nosso quarto, onde nos encontramos, mesmo possuidores de fragilidades que desembocam em mares agitados, muitas vezes, nossos
horizontes ultrapassam portos seguros.
Temos o privilégio de, todos os dias, ver o sol nascer, clareando
e fragmentando as labaredas dos nossos caminhos, com objetivos
que incendeiam nossas mentes com sabedoria e raciocínio racional.
Quando o sol nasce, os pássaros inquietos e guerreiros, com suas
armas, procuram alimentos suculentos e, mais do que isso, brigam;
por, cautelosamente, tendo senso dos limites e do perigo humano que
o homem lhe traz.
Quando o sol nasce no oriente, a população, em estado anestésico,
paralisa seu progresso, pois lá é noite, aqui, no ocidente, começa a locomotiva da evolução humana infinita, porém o progresso é como uma fazenda
sem cercas, dá melhor aos sonhadores, ousados e astutos.
O sol nasce para todos, mas somente os sonhadores reais são
os pioneiros de fragmentos de claridade, que irão corporificar com o
tempo, pois esses verdadeiros jogadores se jogam na realidade como
os mendigos se jogam nas calçadas das noites frias das madrugadas.
Quando o sol nasce, a razão proeminente assenta no seu trono
subindo a montanha do sucesso, apoiando nos intervalos das pedras
chegando com trabalho ao topo.
O homem se projeta ao sol, com a Nasa nos seus sustentáculos. O
impulso será da intensidade dos sonhos ancorados em nosso íntimo.
Quando o sol nasce, a natureza se cala e a razão se instala e os
sonhos são exterminados da clareza solar, pois lugar de utopias é nas
bases de nosso íntimo sacudindo a realidade.
Quando o sol nasce, a tendência da luta humana é terminar por
pontos, pois, na claridade, todos podem manusear suas armas mais
fortes. Porém, só termina antes se seus boxeadores agridem seus
sonhos com força animalesca.
Aprenda que, na vida, só os aliados do sol serão vencedores. Os
seus desafetos irão morrer de tédio e fracassos.
Juarez Alvarenga é advogado e escritor
juarezalvarengacru@gmail.com
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Ratinho Junior.
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PAI chegará até Giro Político
sexta à Câmara

politica@jhoje.com.br

A Procuradoria-Geral do
Município enviará até esta
sexta-feira o texto do PAI (Programa Atendimento Imediato)
para apreciação da Câmara
de Vereadores. O presidente
Alécio Espínola (PSC) adianta
que votará a proposta em
regime de urgência. Cogita-se a convocação de sessões
extraordinárias.
A medida do Executivo
municipal faz parte de umas
das maiores inter venções previstas no Plano
de Governo apresentado
durante a campanha de
Leonaldo Paranhos (PSC)
e visa à contratação de leitos privados para internação de pacientes que chegam com risco de mor te às
UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento) e não haja
leitos SUS disponíveis nos
hospitais conveniados.
A avaliação do procurador-geral, Luciano Braga
Côr tes, era um dos últimos
passos antes da votação
na Câmara de Vereadores,
já que o projeto foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde.
Para este ano, a prefeitura reser vará R$ 130 mil
de recursos livres para internações imediatas. A par tir
disso, poderá estipular a
movimentação de verbas com
a mesma finalidade na LDO
(Lei de Diretrizes Orçamentárias) para o ano que vem.
Apesar de o Município
arcar com essas despesas
com verbas do caixa geral,
o prefeito Paranhos destaca que o Estado não será
isentado de pagar a conta.
“Vamos cobrar esses valores
do governo do Estado. Queremos garantir às pessoas
seus direitos”.
Embora a cobrança seja
grande para a incorporação
do PAI, Paranhos acredita
que haverá um fluxo baixo
de encaminhamentos. “Tem
que ficar claro: o paciente

Vozes do Estado contra o oeste

atendido é o de risco iminente de mor te, que não
tem condições de esperar
por leito público. Uma fratura nem sempre há risco
de mor te, mas uma queda
ou um AVC [Acidente Vascular Cerebral] sim! Esses
serão nossos alvos. Após
passar pelo médico, pelo
período de espera estipulado pela Central de Leitos
para verificar os hospitais
daqui e de fora... se não
houver leitos, então daremos atendimento pelo PAI”.

Cascavel terá em breve a estrutura ampliada do Aeroporto
Municipal em pleno funcionamento com mais voos
comerciais - ao menos os investimentos estão em
andamento para que todas as condições de operação sejam
aprovadas pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).
Tal ação encontrou grande resistência dentro do governo
do Estado, conforme declaração do atual presidente do IPC
(Instituto de Planejamento de Cascavel), Edson Vasconcelos:
“Chegaram a dizer que Cascavel não teria demanda. A
taxa de crescimento de passageiros era de 2% ao ano no
aeroporto. Uma pessoa do Estado falou que só em 2040
teria 400 mil passageiros/ano”. Contrariando o pessimista, só
com os dois boeings em operação, Cascavel atingiu a marca
de 28 mil passageiros/mês. “Ano que vem vamos ultrapassar
os 350 mil [passageiros/ano]”.

FISCALIZAÇÃO
Com o PAI, médicos auditores terão autonomia para
verificar in loco se os hospitais prestadores de serviços
estão com leitos vagos - o
que atualmente não é feito.
A relutância em receber
esses pacientes está relacionada à tabela defasada de
pagamentos do SUS (Sistema Único de Saúde). O
PAI terá uma tabela com
valores diferenciados. O
Município pretende pagar
pelo leito UTI (Unidade de
Terapia Intensiva) a tabela
SUS mais 50% e, para procedimentos e insumos, a tabela
SUS mais 100%.
O acordo já foi feito com
os hospitais. Após aprovação na Câmara, será aber to
edital de credenciamento
das instituições interessadas, os prestadores se
credenciam e então será
iniciada a compra de leitos.
A Promotoria Pública de
Saúde já apontou parecer
favorável à ação. “Entendo
que a tabela SUS hoje deve
ser considerada o piso e
não o teto. Os valores estão
defasados, o que torna certos procedimentos inviáveis aos prestadores de
ser viços, pois há prejuízo”,
afirma Ângelo Mazzuchi Ferreira, promotor de Saúde.

Aeroporto Regional
pra quê?

n Reportagem: Josimar Bagatoli

E diante dos investimentos
na estrutura municipal,
Edson Vasconcelos alerta:
“Inaugurado o Aeroporto
Municipal terá a síndrome
‘está bom e não precisa
mais que isso’. Precisamos
ser conscientes de que
o Aeroporto Regional
é indispensável. É uma
ação de 15 anos, que
demandará muito tempo
para se fundamentar planos
e projetos. Ouviremos muito
‘esquece o regional!’, mas não
podemos esperar 15 anos para
planejar. Esse aeroporto é para
15 anos, até lá já precisaremos
do Regional pronto, caso
contrário, vamos continuar
em situação desastrosa”.

Investimentos
limitados

Outro erro apontado é
limitar demasiadamente as
construções ao redor do sítio
aeroportuário de Cascavel.
Para o presidente do IPC,

não há mais motivos para
ampliações na estrutura. “O
aeroporto está no limite. A pista
não chegará a 4 mil metros, pois
teria que atravessar a rodovia.
Cada palmo de terra temcusto
alto.Esseaeroporto é para 15 anos”.

Dois meses depois...

O diretor da Guarda
Municipal, Antônio Volmei
dos Santos, visitou ontem os
membros da Comissão de
Segurança Pública e Trânsito
da Câmara: Fernando Hallberg
(PDT), Pedro Sampaio (PSDB)
e Professor Adenilson (PMB).
Volmei anunciou que a GM
instalará na prefeitura a
corregedoria, setor retirado
da sede da GM para não inibir
registros contra a corporação.

Eleições Unioeste

Duas chapas registraram
ontem as candidaturas para a
Reitoria da Unioeste: Edison
Leismann e Alexandre Webber
disputarão os votos de
servidores e universitários. O
prazo para inscrição de chapas
vai até amanhã.

Jogo rápido

Diante da liberação de recursos para a construção de dois
novos restaurantes populares em Cascavel, a Câmara não
dormiu no ponto: denominou uma estrutura como Tiago de
Amorin Novaes. Outra publicação homenageia Otacílio Mion,
nominando o Terminal de Passageiros do Aeroporto de Cascavel.
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SECOM

Processo de financiamento
de US$ 32 milhões avança

A Cofiex (Comissão de Financiamentos Externos) do Ministério da
Economia autorizou esta semana
a elaboração de dez projetos - no
valor total de US$ 592,9 milhões
- que serão financiados com recursos de organismos internacionais
de desenvolvimento. Na proposta
de Cascavel, o financiamento
será pelo Fonplata (Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da
Bacia do Prata) no valor de US$ 40
milhões, com empréstimo de US$
32 milhões e US$ 8 milhões em
contrapartida do Município, cerca
de R$ 160 milhões.
A aprovação na Cofiex, coordenada

pela Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais, é a primeira etapa
para a obtenção dos financiamentos
externos com a garantia da União.
Agora seguem os trâmites no STN
(Secretaria do Tesouro Nacional) e
no Senado.
A par tir da autorização da
Cofiex, o governo municipal vai
enviar mensagem ao Legislativo
Municipal para obter a autorização
para contrair o empréstimo.
OBRAS PREVISTAS
Dentre as obras previstas na
proposta de Cascavel, estão a
revitalização completa da Avenida

Carlos Gomes, a continuação da
Avenida Brasil da Praça da Bíblia
até a FAG, e a área da “Rodoviária
Velha”, no Centro.
Também estão previstas no programa obras de parques ambientais no Santa Felicidade, incluindo
Centro de Convivência Intergeracional, e parque Interlagos/Floresta;
implantação de 30km de ciclofaixas, implantação dos binários
Manaus/Belém e Juscelino Kubitschek/Flamboyant. Também estão
previstas obras de construção de
uma usina de compostagem e o
Território Verde na área do Lago
Municipal, entre outras ações.

a minha rádio é

ESTÁ NO AR A
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Candidatos a conselheiro
tutelar são apresentados
Nesta quinta e sexta-feira ocorrem na Câmara de Vereadores de
Cascavel apresentações dos candidatos a conselheiros tutelares.
Essa é uma das poucas opor tunidades para os cascavelenses
conhecerem todos os 99 candidatos que disputam uma das 15
vagas dos Conselhos Tutelares.
As eleições serão dia 6 de
outubro e todos em dia com a
Justiça Eleitoral poderão votar.
Até lá, os candidatos podem fazer
campanhas online e por meio de
panfletagem. Porém, o número de
candidatos é grande e nem toda
a população tem conhecimento de
todos os nomes.
A presidente do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente), Marília
Montiel, explica que essa apresentação está sendo feita para proporcionar igualdade de tempo de fala de
cada candidato. “A comissão do processo de escolha acatou uma orientação do Ministério Público do Paraná
em proporcionar igualdade no sentido de concorrer. Nós trabalhamos
com o princípio da idoneidade moral,
então não pode haver uma supercampanha para um [candidato] em

O que faz um
conselheiro?

De acordo com a presidente do
CMDCA, Marília Montiel, um
conselheiro tutelar deve seguir as
funções previstas no ECA (Estatuto
da Criança e do Adolescente), a
partir do artigo 136, como atender
e aconselhar os pais ou responsável; requisitar serviços públicos nas
áreas de saúde, educação, serviço
social, previdência, trabalho e segurança, entre outros.

detrimento de outro”.
Cada candidato tem direito a
cinco minutos para se apresentar
e falar sobre suas propostas. As
primeiras apresentações ocorreram
na manhã de ontem, porém, nem
todos os candidatos apareceram.
A apresentação ocorre das 8h
às 12h aberta a toda a população.

Como e onde votar

Para votar é preciso ter 16 anos
ou mais, ter título de eleitor e um
documento com foto em mãos.
As urnas de votação estarão em
seis pontos da cidade: Escola Municipal Ademir Correa, Caic I, Ceep,
Colégio Estadual Eleodoro Ébano
Pereira, Colégio Estadual Marilis
Faria Pirotelli e Unioeste.

CADA candidato tem cinco minutos para se apresentar

Não tenho
internet, e agora?

Aquelas pessoas que não tiverem
acesso à internet, mas que têm
interesse em conhecer os candidatos a conselheiro tutelar devem
entrar em contato com o CMDCA
pelo telefone (45) 3392-6413 ou
podem ir até o conselho pedir uma
cópia do edital, conforme aconselha a presidente do CMDCA, Marília Montiel. O conselho fica na Rua
Pernambuco, 1.900, antigo Lembrasul, junto da Assistência Social.

n Reportagem: Milena Lemes
Foto: Fábio Donegá

Rodízio suspenso

Pelo quarto dia seguindo, a Sanepar suspendeu o rodízio de água programado
para essa quarta-feira, “devido ao empenho de toda a população, que está consumindo água racionalmente, e a queda de temperatura”.
Conforme a Sanepar, a contribuição da população tem sido fundamental para
manter os níveis de reservatórios com água suficiente para abastecer os moradores de Cascavel. Ontem a quantidade de água armazenada era de cerca de
129 milhões de litros. Por precaução, a programação do revezamento continua
mantida, com paralisação sempre no período da tarde.
O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200
0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o
número de sua matrícula.
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Correios suspendem greve
Os trabalhadores dos Correios suspenderam a greve deflagrada semana passada
e mantiveram estado de greve. “Neste momento, com a negociação já ajuizada e
sem garantias de novos acordos até a data do julgamento, é necessário manter o
diálogo e intensificar os movimentos e atos públicos na defesa dos Correios e na
luta contra a privatização. Portanto, a Fentect orienta que os sindicatos se mantenham alerta”, informou, em nota, a Fentect (Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e Telégrafos e Similares).
A empresa e os trabalhadores aguardam o dia 2 de outubro, quando o ministro
Mauricio Godinho Delgado, do TST (Tribunal Superior do Trabalho), julgará o dissídio coletivo da categoria. O dissídio foi solicitado pela estatal dia 11, dois dias
depois de os trabalhadores cruzarem os braços.
O ministro propôs para a empresa manter o Acordo Coletivo 2018/2019 até o dia
2 de outubro e propôs aos trabalhadores o encerramento da greve.
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Entenda a greve

Desde junho os trabalhadores pedem
reajuste salarial de 3,1%, a manutenção do acordo coletivo que garante
direitos trabalhistas de 19 cláusulas
que os Correios querem cortar e a não
privatização da empresa.
Por nota, a estatal informou que
apresentou a situação econômica da
empresa e propostas para o Acordo
dentro das condições possíveis, considerando o prejuízo acumulado na
ordem de R$ 3 bilhões.

n Reportagem: Milena Lemes

Ações no Distrito
de Sede Alvorada

FOTOS: SECOM

O Distrito de Sede Alvorada
recebeu ontem (18) equipes do Território Cidadão, das Secretarias de
Agricultura, Meio Ambiente, Obras,
Cultura e Esportes e de Assistência Social, além da Agência do
Trabalhador, com atendimento no
Cadastro Único e Casa Civil.
Os servidores fizeram trabalhos
como troca de lâmpadas, pintura de
meio-fio, poda de árvores, melhorias
no pátio do salão da igreja, encaminhamentos pela Agência do Trabalhador, troca da areia na quadra
de vôlei, atividades recreativas e

orientações aos jovens sobre a confecção da Carteira de Trabalho. “Essa
atividade faz parte dos trabalhos do
Território Cidadão no Interior. Nós
já estivemos no Distrito do Rio do
Salto e futuramente estaremos nos
Distritos de Juvinópolis, 47, Espigão
Azul e São João. Todos os distritos
serão beneficiados com essa ação
descentralizada”, explicou o gestor
do Território Cidadão, José Carlos da
Costa, o Cocão.
A ação foi encerrada à noite
com a realização da audiência
pública sobre a LDO/LOA.

DIVERSAS obras foram realizadas no distrito

Uma manhã diferente
Os estudantes da Escola Municipal
Arthur Oscar Mombach tiveram uma
manhã diferente. Eles aproveitaram a
estrutura montada pela Secretaria de
Cultura e Esportes com cama-elástica
e xadrez gigante para aprender e se
divertir. Já os alunos do Colégio Estadual
do Campo Pedro Ernesto Garlet receberam a visita do gerente do Território
Cidadão, Ailton Lima, que foi falar sobre
como fazer a carteira de trabalho.
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MALHAÇÃO
O juiz pede que Lígia e Rita exponham suas conclusões sobre a guarda de Nina. Jaqueline lamenta seu
mau desempenho na escola. Max e Regina confrontam
Guga. Karina diz a Milena que deseja morar fora do
país com a filha. Rita e Lígia não conseguem chegar a
um acordo, e o juiz declara que seguirá o processo. O
juiz insinua a Lígia que permitir a convivência de Nina
e Rita pode ser benéfico para a criança. João Estrela
convida Nanda para sair. Lellê anuncia que Nanda
e Raíssa terão de se apresentar em dupla. Nanda e
Raíssa tentam se entender. Filipe revela para Rita que
Lígia permitiu sua convivência com Nina.

complicações e é levada para a sala de parto. Camila
se preocupa com seu julgamento e Valéria tenta acalmá-la. Bruno e Teresa se emocionam com uma declaração de Norberto. Santinha passa mal e se preocupa.
Youssef tenta saber notícias de Dalila. Rogério e Eva
se beijam. Laila se preocupa com a filha de Dalila. O
médico informa a Rania e Fairouz sobre o estado de
Soraia e Dalila.

A DONA DO PEDAÇO
Fabiana manipula Vivi, que confessa estar presa
na armadilha de Camilo. Régis confirma a paternidade
de Arthur. Cornélia diz que ajudará Dinorá e Juninho,
mas afirma que os dois não se mudarão com sua família. Chiclete comenta com Leandro sobre o mistério de
Vivi. Antero insinua a Evelina que tem uma surpresa.
Agno convida Leandro para voltar a morar em sua
ÓRFÃOS DA TERRA
casa e pede para o rapaz se redimir de seu passado.
Dalila é levada para a sala de parto e pergunta
Téo confessa a Rock que gosta de Jô. Leandro se
por Rania e Fairouz. Youssef explica a Amin o plano
instala no apartamento de Agno. Marlene acredita
de fuga de Dalila. Laila e Jamil rezam por Dalila e
que Antero a pedirá em casamento. Vivi pede ajuda a
Soraia. Rania e Fairouz chegam à maternidade. Ester
Fabiana, que alerta Camilo. Antero pede Evelina em
e Latifa/Rebeca hesitam antes de entrar no carro de
casamento. Cornélia se muda para a mansão com a
trabalho de Abner. Bóris faz um vídeo de Mamede.
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Áries

Gêmeos

Câncer

Leão

Virgem
Libra

Aquário Capricórnio Sagitário Escorpião
Peixes

Você terá a oportunidade de mudança e de
manter a sua distância. Escape sem se sentir
culpado. Você precisa ficar sozinho na calma
completa para recarregar suas baterias. Seus
processos mentais exigem descanso.
Você não deve ser perturbado pela agitação
em torno de você. Mantenha-se focado em
seus objetivos. A sua forma global está em
alta novamente e vai ser mais fácil abandonar
um velho hábito.
O clima é construtivo e gratificante no que diz
respeito às relações pessoais e a sorte vai permitir que você faça novos contatos. Você está
desperdiçando tempo demais com assuntos
insignificantes e isso é desgastante.
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Jesus
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do Timão
Perspicaz
(o humor)
Escalam
montanhas

(?)
Sheeran,
cantor de
"Perfect"
(?) cheia:
atiça o lobisomem
(Folcl.)
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Feita com
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"Notícias
(?)", antigo
jornal sensacionalista

Nome
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Irlanda
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Oswaldo
Aranha,
diplomata
brasileiro
Substância
que corrige solos
ácidos

Troféu de
uma competição
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Bacia do
toalete
(?) Francesa: abriga
as cidades
de Nice
e SaintTropez

Fluido
de pneus
Ósmio
(símbolo)

Pele do
rosto
Em (?) de:
prestes a
Substância
de tintas
Leste, em
francês

Estratificação social
da Índia

Carne da
parte inferior do lombo do porco

Ingmar
Bergman,
cineasta
sueco
Padroeiro
da cidade
do Rio de
Janeiro

BANCO

Os tempos
já transcorridos

Tecido
de robes
"Suíça",
no placar

70

Solução
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Seus esforços vão fazer um bom progresso
hoje, mas não haverá descanso para você!
Você ainda tem energia suficiente para ficar
bravo e isso é um bom sinal, mas não deixe
que o estresse tome conta de você.

"Guerra (?)
Estrelas",
série de
filmes
"(?) macaco no
seu galho"
(dito)
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Você está fazendo a coisa certa ao se concentrar
no passado para fazer um balanço, mas não persista nos sentimentos fúteis de culpa. Seria bom
revisar objetivamente a sua dieta para corrigir
alguns desequilíbrios que causam problemas.

Forma de
trecho sinuoso de
estrada

Deus Sol
do Egito
Antigo
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Você está mais inclinado a procurar aqueles que são parecidos com você, mas não
seja intolerante. Você sente a necessidade
de fuga mental e de fugir da rotina para
manter a forma.

Primeira
morada do
ser humano (Anat.)
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Uma nova oportunidade de mudança de vida
estará a seu alcance, mas não se esqueça de ler
qualquer coisa que exija a sua assinatura com cuidado. Seria melhor evitar qualquer tarefa difícil hoje
e ter cuidado para não fazer movimentos falsos!

Membro
de clube
Doença
canina

Clube Atlético Mineiro (sigla)
Orvalho
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O ambiente hoje estará um pouco austero,
mas você vai fazer de tudo para melhor
isso. Você está sobrecarregado. Você precisa perceber isso e tomar providências
para resolver o problema.

Recife de
(?), ecossistema
marinho

L
D I
C
S E
N
Ç
C AD
E
P O
P
E
R
C A
Ç

Você terá a oportunidade de mudança e de
manter a sua distância. Escape sem se sentir
culpado. Você precisa ficar sozinho na calma
completa para recarregar suas baterias. Seus
processos mentais exigem descanso.
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Situação conflituosa como
a de Tina e Ike Turner
Wimbledon ou
Desejo de
vingança
Roland-Garros

Originária A lateral
do Sião, do corpo,
atual da cintura
Tailândia à coxa

ÃO

Não seja descuidado com seus documentos
para evitar complicações. Você está se tornando mais distraído. Sua queda de energia
é resultado de sua inatividade; faça algum
exercício!

Documento emitido pelo Ibama,
permite o funcionamento de uma
Inflamação nova hi- Jogo de
no canal drelétrica baralho
auditivo
(Patol.)
Informações úteis

S

O bom humor faz com que você seja simpático
com as pessoas ao seu redor. Você sabe como
propagar essa simpatia. Você vai estar em sua
melhor forma. Não tente resolver todos os desafios de uma só vez. Pense sobre sua dieta.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

2/ed. 3/est. 4/eire — elle — idos. 7/riviera. 9/populares.

Seu dia será positivamente leve, algumas
viagens estão previstas, mas elas serão
úteis. Uma discussão com pessoas experientes provará que, sem dúvida, seus excessos
são prejudiciais!

Touro

horóscopo
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Acusado de esfaquear e pôr
fogo em mulher vai a júri

AÍLTON SANTOS

Vai a júri popular hoje, no Fórum
de Cascavel, João Maria de Jesus
Costa, acusado de matar a ex-companheira Maria Aparecida dos Santos Damásio. O crime aconteceu
no dia 25 de novembro de 2012
na Rua Ponta Grossa, Jardim Gramado, zona leste de Cascavel.
De acordo com o que consta
nos autos do processo, João entrou
pela janela da casa da vítima e a
esfaqueou enquanto ela estava deitada na cama com a filha de quatro
anos. Depois de esfaquear Maria,
ele arrastou o corpo até a sala, jogou
gasolina nela e ateou fogo no corpo.
O crime teria sido praticado
porque João não aceitava o fim do

relacionamento entre os dois tampouco um suposto novo relacionamento que a vítima estava tendo.
A acusação contra João é de
homicídio qualificado, com três qualificadoras: motivo torpe, recurso que
dificultou a defesa da vítima e ainda
meio cruel, por conta do uso do fogo.
O crime não é considerado feminicídio porque aconteceu antes da
mudança na legislação que trata de
crimes praticados contra mulher,
ocorrida em 2015.
De acordo com o Ministério
Público, o réu responde ao processo em liberdade.
n Reportagem: Cláudia Neis

PRF

Um carro com placas falsas e carregado
de cigarro contrabandeado do Paraguai
foi apreendido ontem após tentar fugir da
Polícia Rodoviária Federal de Cascavel.
O veículo utilitário transitava em alta
velocidade pela BR-369 e fugiu após a
tentativa de abordagem da PRF. Depois de
acompanhamento tático, o motorista entrou
em uma estrada rural e abandonou o veículo, fugindo por meio de uma mata. Após
consulta, a PRF verificou que o utilitário
tinha alerta de roubo em Curitiba desde o
dia 31 de julho. O veículo e a carga foram
encaminhados à Receita Federal.
Um caminhão carregado com laranjas
tombou na tarde de ontem (18)
na altura do KM 202 da BR-163,
próximo ao Contorno Oeste, em Cascavel. Não se sabe como o acidente
aconteceu, mas a carga ficou espalhada
pelo local. Houve também vazamento
de óleo do veiculo e a pista precisou ser
lavada pelo Corpo de Bombeiros.
O motorista Renan Vitrio de Lavi, 26
anos, teve ferimentos leves e foi encaminhado à UPA Veneza.

POLÍCIA
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Cadáver na 467: Família de
idoso desconfia de carona
A família de Sebastião Prudente,
65 anos, que reconheceu as roupas do cadáver encontrado na terça-feira (17) em uma plantação às
margens da BR-467, em Cascavel,
como sendo dele, acredita que uma
possível carona que o idoso pegou
no dia em que desapareceu tenha
relação com a morte.
As últimas imagens de
Sebastião registradas por câmeras de segurança são dele na
região do aeroporto, em um bar,
e depois ele entrando em uma
caminhonete F100.
Ele é morador do Bair ro
Santo Onofre e desapareceu

no último dia 10.
Devido ao avançado estado de
decomposição do corpo, material
foi enviado à Curitiba para análise e possível confirmação de
identificação.
INQUÉRITO
A Delegacia de Homicídios,
que acompanha o caso, informou
que aguarda o laudo que deve
apontar a causa da morte para
instaurar inquérito.
A delegada Raísa Scariot informou que não há sinais externos de
violência no corpo, o que leva a crer
que a morte tenha sido natural.
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Apac: audiência
pública será remarcada

A audiência pública para discutir a situação carcerária de Cascavel, agendada
para hoje, foi cancelada e uma nova
data será definida. A mudança ocorreu
porque duas presenças importantes
para a discussão do assunto não foram
confirmadas: o secretário de Estado de
Segurança Pública, Rômulo Marinho
Soares, e o juiz da Vara de Execuções
Penais, Paulo Damas.
Antes do anúncio do cancelamento do
evento, o deputado estadual Coronel
Lee - que já se posicionou contra a
construção da unidade penal da Apac
(Associação de Proteção e Assistência aos
Condenados) em um terreno doado pela
Prefeitura de Cascavel na BR-369, enviou
uma convocação para todos que são contrários à obra comparecessem na Câmara
de Vereadores durante a audiência.
Lee não explicou as razões de ser contra
a unidade prisional.

Rapaz é baleado por PMs
após tentativa de agressão

Rudinei Aparecido Fermino de
Souza, 36 anos, foi baleado por
policiais militares durante abordagem na esquina das Ruas Washington Luiz e Francisco Schelle, no
Bairro Parque São Paulo, em Cascavel. O caso aconteceu no início
da tarde de ontem (18).
O rapaz estaria causando confusão em um bar e por isso a Polícia
Militar foi acionada. Rudinei teria
resistido à abordagem dos PMs
e investido contra eles com uma
faca, quando os policiais reagiram,
atirando contra ele.
Rudinei foi atingido na coxa
esquerda, no abdômen e nas
costas.
Após ser atendido no local pelos
socorristas do Siate, o homem
foi encaminhado ao HU (Hospital
Universitário) de Cascavel, mas
o estado de saúde dele não era

AÍLTON SANTOS

RAPAZ ameaçou os policiais e foi atingido
considerado grave.
A Polícia Militar informou que
nenhum policial ficou ferido e que
um Inquérito Policial Militar vai ser
instaurado para apurar os fatos.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

03
24
02
03
26
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Cascavel Futsal mantém
a programação normal
Eliminado da Série Ouro do Paranaense de Futsal e suspenso por
três anos, de acordo com a FPFS
(Federação Paranaense de Futebol
de Salão), o Cascavel Futsal segue
sua rotina de treinos programada
ainda no início da semana. Ontem,
as atividades foram em dois períodos na Coopavel, com exercícios
de musculação pela manhã e em
quadra à tarde. Para esta quintafeira (19), os treinamentos serão
apenas a partir das 16h30, também na Coopavel.
Assim segue a rotina da equipe
cascavelense dentro das quatro
linhas, alheia aos acontecimentos
extraquadra. Tanto que jogadores e comissão técnica esperam
por novo dia normal de trabalho
amanhã e sábado, quando está
prevista a viagem a Toledo para a
última rodada da fase classificatória do Estadual.
Por enquanto, este jogo está
cancelado e a Federação deu
folga ao time toledano no fim de
semana. Entretanto, a diretoria

cascavelense já ingressou com
ação judicial em busca de reverter
a punição recebida da FPFS por ter
atuado na recém-criada LFP (Liga
Futsal Paraná). A resposta deve
sair entre hoje e amanhã, mesmo
período no qual dirigentes das equipes que disputam as duas competições se reunirão com os mandatários da Federação em busca
de uma solução para o impasse,
que atingiu também as equipes de
Siqueira Campos e Guarapuava,
da Série Prata, e o Foz Cataratas,
atual campeão da Ouro.

Hoje, o Paranaense de Futsal
será movimentado por Toledo e
Marechal, que se enfrentam por
rodada atrasada às 19h30, no
Ginásio Alcides Pan. No entanto,
dentro de poucos dias eles também poderão ser punidos pela
Federação, pois têm jogos marcados pela Liga Futsal Paraná:
os rondonenses contra o time de
Medianeira e os toledanos contra
o São Miguel do Iguaçu, que já se
manifestou que irá estrear pela
LFP, no duelo marcado para o dia
2 de outubro.

Participantes

Por enquanto, apenas dois jogos foram realizados pela Liga Futsal Paraná: Guarapuava 1x4 Foz Cataratas e Cascavel 5x4 Siqueira Campos. As quatro equipes foram
punidas com suspensão de três anos pela Federação, o que já causou mudança na
programação de jogos e classificação das Séries Ouro e Prata do Estadual. A “bola
de neve” em que se transformou o assunto tende a ficar maior, pois outras 12
equipes ainda devem estrear pela LFP: Marechal, Pato, Toledo, Marreco, Campo
Mourão, Dois Vizinhos e Palmas, da Série Ouro; Chopinzinho, São Miguel do Iguaçu
e Faxinal, da Série Prata; e Prudentópolis e Medianeira, da Série Bronze.
VISITECASCAVEL.COM.BR

Rebaixados

Em atualização em seu site, ontem
(18), a Federação Paranaense de
Futebol de Salão excluiu Cascavel
e Foz Cataratas da Série Ouro, e o
Siqueira Campos da Série Prata – o
Guarapuava já estava fora; não
avançou à segunda fase. Também
excluiu os pontos conquistados
pelas demais equipes contra
cascavelenses e iguaçuenses. Por
enquanto, a rodada final da Série
Ouro está mantida para sábado
(21), com Ampére e Toledo, adversários de Foz e Cascavel, respectivamente, de folga. Ontem, o Pato
deveria ter enfrentado o Cataratas, mas a partida foi cancelada.

Concluindo as obras que estão sendo executadas até o início do próximo mês, o Autódromo de Cascavel estará liberado para a realização da Copa Truck, do Mercedes-Benz
Challenge, da Copa HB20, da Stock Car e da Stock Light. Isso foi o que informou o
presidente da Comissão de Circuitos da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), Luís Ernesto Morales, após a vistoria que vez ao Zilmar Beux na tarde de ontem
(18). A vistoria foi acompanhada pelo presidente da Federação Paranaense de Automobilismo, Rubens Gatti, e pelo presidente do Automóvel Clube de Cascavel, Orlei Silva.
Haverá uma nova vistoria no dia 3 de outubro, para constatar a conclusão das obras.
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Atletas da canoagem
receberão homenagem
Medalhistas de Cascavel nos
Jogos Pan-Americanos Lima 2019,
há um mês, no Peru, os canoístas
Ana Paula Vergutz e Vagner Souza,
do CRC (Clube de Regatas Cascavel), serão agraciados nesta sexta-feira (20) com a Menção Honrosa
do Estado do Paraná, honraria da
Assembleia Legislativa. O ato ocorrerá no Lago Municipal de Cascavel, a partir das 17h. Toda a comunidade está convidada a participar.
Nos Jogos Pan, Vagner foi

Passeio ciclístico
e pedal decisivo

Dois eventos de pedalada
deverão reunir grande número
de pessoas da comunidade
adepta das bikes em Cascavel no domingo (22). A data
é propícia, pois será no Dia
Mundial Sem Carro, celebrada
internacionalmente.
Para incentivar as pessoas a
deixarem os veículos motorizados
em casa nesse dia, a Ecocataratas promoverá um passeio ciclístico com saída às 8h30 em frente
à Prefeitura de Cascavel e chegada no Lago Municipal. O evento
é gratuito e contará com sorteio
de brindes e duas bicicletas. Os
interessados em participar
devem se inscrever pelo
site ecocataratas.com.br.
O outro evento do dia será
competitivo, válido pela final do
Campeonato Oeste Paraná de
Ciclismo, a partir das 7h30, no
Autódromo Zilmar Beux. Os portões estarão abertos para quem
quiser prestigiar as disputas.

bronze no K1-1000m e Ana Paula
no K1-500m. “É uma emoção
muito grande poder representar
nosso país e ainda ter a honra de
subir ao pódio. Receber uma Menção Honrosa é ser reconhecido por
todo o esforço que fazemos, dos
dias de treino, de luta. Só tenho
mesmo que me sentir muito feliz e
agradecido”, alegrou-se Vagner. “Eu
também estou muito feliz. Só quem
é atleta sabe as dificuldades que
se enfrenta”, lembrou Ana Paula.

Para o deputado estadual Coronel Lee, esse ato é apenas um
pouco do reconhecimento que os
atletas precisam. “Essa menção
é uma forma de incentivarmos
esses jovens atletas a continuar.
Sabemos que não é fácil. Imaginamos as lutas que eles passam
em busca até de patrocínio para
disputar os campeonatos. Uma
Menção Honrosa é o mínimo que
esses vencedores merecem”, enalteceu o parlamentar.
DIVULGAÇÃO

Depois de derrotas fora de casa para São Bernardo (35 a 15), Pinheiros (27 a 21) e
Maringá (24 a 22), a equipe cascavelense adulta de handebol feminino estreia em casa
nesta quinta-feira (19) pela Liga Nacional. O duelo é contra o time de Blumenau (SC),
às 20h, no Ginásio da FAG. Comandado por Neudi Zenatti, o FAG/Cascavel/Bearskin
Crossfit terá outra “pedreira” pela frente. O Abluhand/Furb é uma das equipes mais tradicionais do País, tendo sido vice-campeã da Liga Nacional seis vezes seguidas, de 2006 a
2011 – anos em que São Bernardo foi campeão. O atual vencedor da competição é o
time de Concórdia, que, aliás, é o atual bicampeão e próximo adversário das cascavelenses,
em jogo marcado para sábado (21), às 15h, também na FAG.
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ALBARI ROSA / GAZETA DO POVO

O Athletico-PR não
perdeu novamente a
chance de soltar o grito
de campeão na Copa do
Brasil e ontem à noite, em
pleno Beira-Rio, venceu
o Internacional por 2 a
1 para erguer o troféu da
edição 2019, uma semana
depois de depois de ter
vencido o jogo de ida
por 1 a 0, na Arena da
Baixada. A conquista do
título inédito para o Rubro-Negro paranaense, que
havia sido vice em 2013,
o torna o primeiro time
brasileiro classificado para
a Libertadores 2020. A
festa da torcida em Curitiba
adentrou a madrugada e
deve continuar nesta quinta-feira, com a presença dos
jogadores atleticanos.

JOGAM HOJE
21h30

SUL-AMERICANA
Colón x Atlético-MG

21h30

SÉRIE B
B. de Pelotas x Figueirense

PLACAR DE ONTEM
COPA DO BRASIL
Internacional 1x2 Athletico-PR*
* Campeão
SUL-AMERICANA
Corinthians 0x2 Ind. del Valle
LIGA DOS CAMPEÕES
Club Brugge 0x0 Galatasaray
Olympiakos 2x2 Tottenham
At. de Madri 2x2 Juventus
B. Leverkusen 1x0 L. Moscou
B. de Munique 3x0 Estrela Vermelha
Dinamo Zagreb 4x0 Atalanta
PSG 3x0 Real Madrid
Shakhtar Donetsk 0x3 Manchester City

ARCO REAL EIRELES
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