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Populares encontram rapaz
de 20 anos morto a pauladas
Familiares procuraram a polícia no início da noite de ontem para reconhecer o
corpo encontrado por populares no Bairro Santa Cruz poucas horas antes. A vítima
tinha 20 anos e tinha saído fazia pouco tempo da cadeia, e teria rompido o lacre da
tornozeleira eletrônica. O rapaz foi morto com vários golpes na cabeça. l Pág. 12
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Sprint Race “invade”
Autódromo Zilmar Beux
neste fim de semana
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Opinião
Satisfação e felicidade

Nós temos o conceito de felicidade ou compreendemos que a
felicidade é uma realidade? Se estou feliz, posso dizer que estou satisfeito? A satisfação seria a realidade que importa mesmo, também na
construção da felicidade?
Empregamos o conceito satisfação de diversas maneiras. Dizemos
que uma pessoa está satisfeita quando está em paz consigo mesma e
essa condição se parece com a felicidade, porque felicidade também é
estar em paz comigo mesmo. Estou de acordo comigo, em paz comigo
e com tudo que há dentro de mim. Esse tipo de satisfação está em
estreita união com o agradecimento. Sou agradecido pelo que tenho e
pelo que sou. Estou em sintonia com aquele que me criou assim como
sou e sou grato a Ele pelo que me atribuiu e concedeu em minha vida.
Mas satisfação também pode ser uma atitude em que a gente
se dá por satisfeito muito depressa. Temos então a sensação de
estar saciados. A pessoa que está autossatisfeita não deixa que
nada lhe atinja. Chega-se assim à saturação total da pessoa. Essas
pessoas autossatisfeitas se fecham contra qualquer crítica, por
exemplo. Deixa impressão que ela sabe tudo, além dos demais.
Não consegue mais se entusiasmar por nada e não se deixa também
questionar por coisa alguma.
E, finalmente, também existem pessoas que se dão por satisfeitas
com o que conseguiram porque já não possuem ânimo para ir adiante.
A pessoa que diz: eu já fiz tudo aquilo que eu devia ter feito estaria
sendo resignada, atitude que não traz felicidade, mas, ao contrário,
puxa para baixo, como se estivesse satisfeita com sua infelicidade.
Pessoas que vivem nesse estado, sem desejo e sem vontade de mudar
se fecham na pequena realidade em que elas conhecem, desaprendem
o admirar-se e a ter esperança. E, sem admiração e esperança, de
certa forma, já se está morto.
Quando falamos em satisfação, podemos compreender que é a
satisfação com aquilo que tenho, com aquilo que sou e como sou
agradecido por tudo. Mas não devo me considerar saturado ou como
se já tivesse feito tudo e nada mais tenho para fazer.
É preciso manter os olhos abertos, admirar a vida, confiar em mim
mesmo, confiar nas pessoas. Confiar em Deus. E isso vai mantendo o
sentido da vida sempre presente, me tornando mais satisfeito e mais
feliz, na medida em que vou evoluindo.

Ministra Tereza
Cristina, em
reunião com os
ministros da
Agricultura do Brics
(Brasil, Rússia, Índia,
China e a África do
Sul) estão reunidos em
Bonito (MS).
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Sem solução, cresce
a dívida da Asservel

Prestes a completar 37
anos de existência, a Asservel (Associação dos Servidores Públicos Municipais de
Cascavel) vê agravar a crise
financeira da entidade. A
dívida que ultrapassava os
R$ 3 milhões em março
agora já supera os R$ 4
milhões, saldo acumulado
há mais de seis anos.
A entidade mantinha
convênios com empresas
e descontava os gastos dos
associados direto na folha de
pagamento, só que os valores
deixaram de ser repassados
para as empresas, deixando
os parceiros no prejuízo. Uma
enxurrada de ações tramita na
Justiça. A situação veio à tona
em 2014 e há dois anos a
nova diretoria garantiu pagar
essa conta e dar sequência
à Asservel.
Ao que tudo indica, a
solução para liquidar as contas virou mais um problema:
embora esteja à venda toda
a estrutura que fica na Rua
das Palmeiras, no Bairro
Coqueiral, não há interessados na compra do imóvel
avaliado em R$ 13 milhões.
Fundada em 5 de outubro de 1982, a entidade
tem apenas o imóvel doado
pela prefeitura como possibilidade de pagar as contas,
que acrescem com as ações
trabalhistas. “Enquanto não
entrar dinheiro não tem o que
fazer. A Asservel está longe
de ter um faturamento que
subsidie os gastos e pague
a dívida. A venda do imóvel é
necessária. A área foi repassada à entidade por meio de
doação, sem ônus, ou seja,
não há o que impeça a venda
do imóvel”, explica o advogado Jairo Ferreira Filho, que
representa a Asservel.
A venda da área de 24
mil metros quadrados, com

SEM interessados na sede recreativa da
Asservel, avaliada em R$ 13 milhões
várias benfeitorias, foi aceita
em assembleia há seis
meses, e, apesar do anúncio de empreendimentos
imobiliários interessados na
negociação, a venda não se
concretizou até agora.
O objetivo era destinar
o terreno para construtoras
interessadas em projetos habitacionais devido à área privilegiada bem perto do Centro.
Sem quitar as dívidas, a
entidade tem uma avalanche
de contas que se acumulam:
despesas com funcionários,
água, luz, telefone e limpeza.
Por mês, os juros dessas
contas chegam a R$ 80 mil.
Em 2016, devido a
desentendimentos entre
membros da diretoria passada, cogitou-se a extinção
da entidade. O presidente
da Asser vel era Paulo
Pereira da Silva, que não foi
encontrado pela reportagem
para comentar o caso.
Em momentos anteriores,
apesar da crise financeira,
o atual presidente da Asservel, Jair Gêncio Paes, negou
qualquer possibilidade de
encerramento das atividades
e anunciou uma auditoria na
“caixa-preta” da Asservel que
até agora não foi divulgada. Ele
também não foi encontrado
para falar sobre o assunto.
n Reportagem: Josimar Bagatoli
Foto: Aílton Santos
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Alvoroço nos bastidores

A declaração ácida do presidente Alécio Espínola a respeito
da nomeação de Almir Tonolo para o cargo de subprefeito dos
distritos de Cascavel provocou um alvoroço nos bastidores
e revela passos importantes da política na cidade - inclusive
um abalo considerável da base, abrindo brechas para cortes
de alianças nas eleições 2020. Alécio declarou em plenário
que Tonolo é “cidadão agarrado ao governo que por 12 anos
trabalhou contra nossa visão de governo e agora comanda os
distritos. Tenho preocupação”. Manifestou descontentamento
com a nomeação e lembrou que Tonolo estava envolvido na
denúncia da CPI sobre Horas Máquinas.

Recado dado

A discussão não acabou:
Rômulo Quintino segurou
até ontem, durante a
sessão, para mandar recado,
de maneira muito velada,
a Alécio, relacionando
política e religião em um
discurso repleto de floreios.
“Não posso ganhar sempre.
Se ganhar cometendo
injustiça, não é ganhar, é
semear algo no futuro que
não será positivo”. Nesse
caso, especula-se, nos
bastidores, que Rômulo
falava justamente sobre
a nomeação, já que seria
dele o pedido ao chefe do
Paço para esse canetaço.
Tonolo seria aliado de
Quintino nas próximas
eleições. Nas entrelinhas,
Quintino disse que Tonolo
também é “homem de fé”
como boa parte da bancada
religiosa, como ele mesmo
se referiu em plenário,
e tal declaração trouxe
implicações ao
aliado político.

Magoado

Como atendeu ao pedido de
Rômulo, Paranhos deixou
Espínola insatisfeito, pois
ele também teria nomes

para indicar ao cargo.
Como o presidente da Casa
não criticaria o prefeito
publicamente, mirou em
Tonolo. Fato é que a base
demonstra certa fragilidade,
especialmente a um ano
das eleições.

Clima quente

Rápida e quente. Essa é
uma boa definição para
a sessão de ontem da
Câmara de Vereadores. O
desconforto ficou ainda mais
claro quando o vereador
Olavo Santos (PHS) pediu
que pudesse subescrever
requerimentos do vereador
Fernando Hallberg, ausente
ontem na sessão (estava em
um workshop sobre contas
públicas em Maringá). Ocorre
que todos os requerimentos
faziam menções ao deputado
estadual Márcio Pacheco
(PDT), já declarado précandidato a prefeito de
Cascavel nas próximas
eleições, para intermediação
com o governo estadual para
liberação de veículos para
Unidade Paraná Seguro e
Programa Saúde da Família,
além de mobílias para a
Unidade de Saúde de
Rio do Salto.

Lixeiras no TCE

O TCE (Tribunal de Contas do Estado) aceitou representação
sobre as lixeiras subterrâneas instaladas no Centro de
Cascavel, proposta pelo vereador Fernando Hallberg (PDT),
e vai investigar se houve irregularidades na compra das
estruturas, que contêm elevador e contêiner. A fornecedora
foi a Contemar Ambiental Comércio de Containers Ltda, que
cobrou R$ 85 mil cada uma das quatro lixeiras instaladas.
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Promotoria abre inquérito para
investigar contrato da Sanepar
O Ministério Público instaurou
inquérito civil para investigar o contrato firmado entre o Município de
Cascavel e a Sanepar, válido de
2004 a 2024. Há duas semanas o
vereador Celso Dal Molin (PL) entregou ao promotor Ângelo Mazzuchi
Santana Ferreira a documentação
levantada nos últimos oito meses.
Conforme Dal Molin, de 2004 até
agora “foram feitos 15 termos aditivos, sendo que em vários deles é
possível verificar que a companhia
se comprometeu em repassar para
o Município valores em dinheiro para
quitar obrigações a ela incumbidas
por força de contrato, como plantio
de 1 milhão de mudas de arvores,
por exemplo”.
Os valores dos aditivos somam
R$ 6,7 milhões, sendo que praticamente 63% desse valor não existiu
e cobriu apenas uma dívida do município com a companhia, relatou o
vereador.No caso específico do Lago
Municipal, a Sanepar repassou R$
720 mil para a prefeitura e realizou o
desassoreamento apenas uma vez,
sendo que não o mantém desassoreado e não informou ter feito mais
ações de contenção.
MISTÉRIO
Em requerimentos e ofícios encaminhados à prefeitura desde 2017,

o vereador solicitou que as Secretarias de Meio Ambiente, Finanças e
Planejamento informassem como os
recursos da Sanepar foram recebidos, utilizados e de que modo se deu
a prestação de contas dos recursos,
que deveriam ser exclusivamente utilizados na defesa do meio ambiente.
“Em todos os pedidos éramos informados de que aquela não era a
secretaria competente ou até que os
documentos haviam desaparecido”.
O parlamentar acrescenta que os
valores repassados eram depositados
no caixa geral do Município e não no
Fundo Municipal do Meio Ambiente e,
portanto, as verbas podem ter sido
usadas para qualquer outro fim.

AÍLTON SANTOS

UM dos itens da investigação é o assoreamento do
Lago Municipal

Solicitação

Após o levantamento de dados, o vereador Celso Dal Molin pediu que o Ministério Público apurasse a responsabilidade dos agentes públicos municipais quanto
à destinação dos valores recebidos em decorrência dos aditivos do contrato,
num total de R$ 6.758.299,15, assim como o desaparecimento de documentos
oficiais que demonstram a destinação dos valores do Fundo Municipal de Meio
Ambiente. Pediu ainda que fosse apurada a responsabilidade da Sanepar quanto
ao não cumprimento do compromisso anexo ao contrato, principalmente quanto
à forma como se eximiu das obrigações por meio de aditivos que repassaram ao
Município de Cascavel valores ínfimos em comparação com a grandeza das ações
que deveria realizar e a possíveis vantagens recebida pelos envolvidos.
O vereador também sugere ao MP que investigue a responsabilidade do Comam
pelo não acompanhamento da aplicação dos recursos do Fundo Municipal e
esclareça a responsabilidade dos agentes públicos quanto à aplicação dos valores do Fundo nos anos de 2014 e 2015.

a minha rádio é

ESTÁ NO AR A

MASSA FM
CASCAVEL
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Rotatória
expandida

Há cerca de 15 dias a rotatória da Avenida Carlos Gomes,
per to do viaduto da Carelli, na
BR-277, Bairro Universitário,
em Cascavel, está sendo expandida. Por isso, é preciso atenção dos motoristas que passam
pelo local. “Nós sabemos que
vai melhorar muito quando a
expansão for finalizada, porque
haverá mais espaço na pista,
mas agora estamos passando
por um período que é preciso ter
paciência para transitar”, explica
Davidson Moura, que evita passar
de carro pela avenida justamente
para fugir das obras e do trânsito.
Quem passa caminhando pela
avenida também vive um dilema.
Caso de um estudante que pediu
para não ser identificado. Ele concorda que a expansão da rotatória é
uma coisa boa, porém, sente receio
ao andar pela avenida. “O fluxo de
veículos aumentou porque quem

HOJE NEWS, 26 DE SETEMBRO DE 2019

OBRAS na rotatória exigem
mais atenção dos motoristas

utilizava a rotatória agora precisa percorrer um espaço maior pela avenida
para seguir caminho”, explica.
De acordo com a Secretaria de
Obras, a previsão é para que as obras
sejam finalizadas nos próximos dias.
O acesso da Rua Três Amigos,
que liga com a Avenida Carlos Gomes
no sentido Rua Rio da Paz, está
fechado. Também de acordo com a
Secretaria de Obras, o acesso ficará
fechado por solicitação dos próprios
moradores da região do Bairro Universitário. Porém, os demais acessos continuarão abertos.

n Reportagem: Milena Lemes
Foto: Fábio Donega

Solicitação partiu
dos moradores

De acordo com a administração
municipal, no início deste mês
o prefeito Leonaldo Paranhos
recebeu uma comitiva formada
por empresários, comerciantes e
moradores do Bairro Universitário
que entregou uma ata, resultado
da audiência pública realizada
em agosto.
Na audiência, uma das principais
demandas apresentadas pela
população foi a reestruturação da
Avenida Carlos Gomes.

UBS Santa Cruz está
fechada para mudança
A UBS (Unidade Básica de
Saú de) do Bairro Santa Cruz,
zona oeste de Cascavel, ficará
fechada durante esta semana
para atendimento à população
em razão de mudança.
A unidade será reaber ta na
segunda-feira (30), em horário normal, das 7h às 22h, retornando ao
endereço anterior, na Rua Xavantes, 729, que passou por reforma
nos últimos meses.
De acordo com o gerente da

Atenção Primária, Ali Hassan Haidar, “durante o período de mudança
os pacientes que necessitarem de
atendimento podem procurar as unidades mais próximas ou as UPAs”.
A REFORMA
A reforma da UBS Santa Cruz,
iniciada nos primeiros meses do
ano, faz par te do cronograma
de reformas das 18 unidades
de saúde do Município e teve
investimento de R$ 135.315,47,

contemplando a instalação de itens
como divisórias em Dr ywall em
substituição às antigas divisórias
navais, pintura interna e externa
de paredes e portas de madeira,
revestimento cerâmico do piso,
forro de PVC, instalações elétricas
parciais, cobertura parcial de telha
em fibrocimento, rufo e estrutura
de aço para telhado.
A entrega oficial das obras será na
segunda-feira (30), às 17h30, na Rua
Xavantes, 729, Bairro Santa Cruz.

LOCAL
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Vendas devem crescer 5%
para o Dia das Crianças

A duas semanas do Dia das
Crianças, comemorado no dia 12
de outubro, o comércio está otimista para o aquecimento das vendas. O setor aposta em aumento
de 4% a 5% em relação à mesma
época no ano passado, como
explica o presidente do Sindilojas
(Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Cascavel e Região),
Leopoldo Furlan. “Se tivermos esse
crescimento, já é bom, porque a
economia está travada, então vai
dar um fôlego. O dinheiro do FGTS
[Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço] é também um valor adicional para as pessoas comprarem”.
O consumidor se organiza para
a data. “Eu vou usar o dinheiro do
FGTS para comprar o presente.
Toda a família está pesquisando
produtos com valores parecidos

para que ninguém gaste a mais”,
conta a auxiliar de cr eche
Vanessa Miller. Ela vai comprar
um brinquedo para a sobrinha de
até R$ 100.
Apesar de ainda não ter decidido o que comprar para as netas,

a aposentada Maria Yara Machado
também já separou o dinheiro para
o agrado: R$ 100. Valor maior
que o estimado pelo Sindilojas:
“As pessoas devem gastar uma
média de R$ 50 a R$ 60”, revela
Leopoldo Furlan.

Arrecadações

Já tradição em Cascavel, o
Motor Clube Cobras do Oeste e
o Caveira Motors, em parceria
com o Grupo Fazer o Bem, estão
arrecadando doces e dinheiro
para comprar brinquedos para
os filhos de catadores de recicláveis do Município.
A entrega será feita na Capela
Sagrada Família, Rua Guilherme
Piovesan, 1.043, no dia 5 de outubro. O banco para as doações é
o Sicredi, na agência 0710, conta
poupança 68743-4, em nome de
Vinicius Uliano. Mais informações:
(45) 99823-0925.

CONSUMIDORES pesquisam e
preparam o bolso para agradar os
baixinhos
n Reportagem: Milena Lemes
Foto: Fábio Donegá

Aposta do comércio

Mas se a grana está curta, os pequenos não estão nem aí. Eles sabem o que querem. Neste ano, os brinquedos inspirados em desenhos animados e filmes infantis
são a grande pedida. “Hoje a nossa maior procura é sobre aquilo que as crianças
veem na televisão. Ou seja, os pais procuram unicórnios, heróis, bonecas LOL...”,
explica a vendedora Patrícia Alves.

Doações

A data também inspira a generosidade. Como muitos grupos fazem
campanha de arrecadação de
brinquedos para doar a entidades, há aqueles que participam
ativamente. “Estamos em uma fase
de procura por todos os tipos de
brinquedo, principalmente de entidades e pessoas que doam para
crianças em escolas e Cmeis. Nesse
caso, o pessoal busca por produtos
com valores mais acessíveis, como
cubo mágico, peteca, bolas...”,
revela a vendedora Patrícia Alves.
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Primavera chegou; que
tal colorir seu jardim?
A estação das flores já chegou e te
convida a dar aquela organizada no jardim, e até mesmo na decoração do lar
ou do local de trabalho. Para te ajudar
na escolha das plantas, o Lions Clube de
Cascavel realiza a 2ª Expoverde, uma feira
que oferece desde flores ornamentais

até mudas de árvores frutíferas.
Quem passar pela feira encontrará
orquídeas, rosas, samambaias, tulipas... A grana está curta? Não tem
problema. Há opções a partir de R$ 4.
Além de deixar sua casa mais
linda, você ainda estará promovendo
o bem. É que todo dinheiro arrecadado será destinado a uma entidade
beneficente. De acordo com a voluntária Ilze Santos, os membros do clube
farão a escolha logo após a feira.
A feira começou ontem e segue
até sábado, sempre das 9h às 22h, e,
no domingo, das 9h às 18h.
A Expoverde ocorre na sede do
Lions Clube, que fica na Rua Riachuelo, 666, bem perto da 15ª SDP
(Subdivisão Policial de Cascavel).

FOTOS: AÍLTON SANTOS

Outros produtos

Além de flores e mudas, quem
passar pela Expoverde encontrará
artesanatos, doces caseiros, produtos corporais veganos, vasos para
flores, venda de colchões e panelas.

Lions Clube

Os voluntários do Lions Clube também trabalham com crianças que precisam
de óculos e cujos pais não conseguem arcar com o custo. “Nós vamos às escolas
municipais e conversamos com os responsáveis por testes rápidos de visão e
então custeamos a consulta e os óculos”, explica a voluntária Ilze Santos.
Para manter a sede do Lions Clube e os trabalhos sociais realizados pelos voluntários, a sede é alugada para festas e eventos diversos inclusive para quem não faz
parte do clube. Para tirar dúvidas sobre valores e datas disponíveis basta entrar
em contato com Ilze Santos, pelo telefone (45) 99822-3355.
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MALHAÇÃO
Max e Regina acreditam que Osório mentiu sobre Guga. Raíssa tenta se aproximar de
Nanda, que hostiliza a concorrente. Guga conta
a Beto sobre a reação de Max e Regina. Começa
a final do concurso ‘Vai no Gás’, e todos se reúnem para torcer por Raíssa. Serginho aconselha
Guga a revelar seu segredo de uma vez para a
família. Marquinhos, Solange e Ramila vibram
por Nanda. Ivete pressiona Nanda, e Carla
a repreende. Karina insiste pela resposta de
Milena sobre a viagem das duas. Nanda tenta
prejudicar Raíssa, e se envergonha com a chamada de Carla. Raíssa canta uma música inédita
de Camelo, que se emociona ao lado de Tato.
Raíssa vence o concurso e descobre que se
apresentará no Rock In Rio.

com a vizinhança. Sofia descobre por meio de
Peter que Paloma não trabalha mais para Eric
e dá a notícia a Alberto. Marcos e Mário constatam que a ideia de Alberto e Paloma atraiu
o púbico para o estande da Prado Monteiro
na Bienal. Paloma recebe um livro sem remetente, e deduz que foi presente de Alberto.
Waguinho diz a Marcos e a Alice que Stefany
pode convencer Sinistro a depor em favor de
Paloma. Stefany aceita ajudar Marcos em
troca de dinheiro. Diogo e Gisele estão juntos na editora quando percebem que alguém
se aproxima. Marcos chega à Prado Monteiro.

l SBT
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concluída

VI

Você terá mais satisfação se não ficar isolado.
Você terá energia básica para completar suas
tarefas com sucesso. Ao mesmo tempo, você
vai precisar desacelerar antes de levar as coisas longe demais. Vá com calma.

O fruto do
pecado
Para, em
inglês

D

Você vai estar muito sensível para fazer qualquer
julgamento real sobre os eventos que aparecerem.
Não insista em ser forte sempre. Você será mais
racional com mais facilidade do que o normal, é hora
de começar uma dieta e de eliminar um mau hábito.

Folguedo
ruidoso e
alegre

A
S

Você está completamente voltado para dentro, mas
terá a inspiração para avançar em seus projetos.
Você está gastando muita energia e o cansaço poderia prejudicá-lo. Aproveite o tempo para recarregar
as suas baterias em um ambiente calmo e solitário.

Top (?):
a lista
dos dez
melhores

F

Você está seguindo o seu plano. Siga o entusiasmo de ontem, as coisas positivas estão no
horizonte. Sua distração está crescendo e você
está encontrando dificuldades para achar uma
medida de calma.

1.002, em
romanos
Recentemente

CA

Não pense duas vezes em sair de um determinado projeto, as dúvidas que você tem são bem
fundadas. Não é o momento para se lançar em
operações importantes. O sono traz conselhos e
faz com que fique mais fácil de pensar.

Tecla de
gravadores
Tópico de
palestra

R
A

Você terá a sensação de que as coisas estão
indo rápido demais, mas as relações com os
outros lhe permitirão manter o ritmo. Você está
totalmente feliz com você mesmo e está estabelecendo uma vida equilibrada.

Evento típico da
Sexta-feira Santa
Tempero utilizado
em pizzas
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Você vive a vida ao máximo sem restrições,
não se preocupe com os detalhes! Inspire mais
profundamente, isso vai ajudá-lo a encontrar a
calma que você precisa para as revisões que
está organizando.

Faraó falecido com
menos de
20 anos
Local de
criação
de
abelhas
O "você"
do gaúcho
Veludo,
em inglês

Ameaças
comuns Criado de
em filmes nobres
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Seu bom senso o está guiando na direção
certa. Alguns chamam isso de sorte, seja
racional. Descarte certos hábitos que não estão
ajudando você. Seria uma boa ideia rever seus
hábitos alimentares.

Principal
edifício
militar

Distinção
das cartas
do
baralho
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Você vai ter o reconhecimento daqueles que o
rodeiam e estabelecerá laços mais profundos e
mais próximos. Você vai gastar muito dinheiro
e isso o deixará fora de si. Tome fôlego, você
precisa disso para ser efetivo.
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(Bíblia)

Q
U
A
R
T
E
L
G
E
N
E
R
A
L

Atividades de grupo e trabalho em equipe
vão ser bons para seu ego hoje. Você está
esgotando as pessoas que o rodeiam!
Poupe os seus nervos e os dos outros
também!

www.coquetel.com.br

SO

Há tensão nas relações ao seu redor. Mantenha
a objetividade e não se envolva. Você está cada
vez mais em forma, mas ainda deve evitar passar
dos limites. Faça um planejamento em relação às
atividades diárias. Isso irá convencê-lo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

3/été — for — ten. 5/femen. 6/velvet. 7/pândega. 8/demerara.

Seu senso de humor o torna mais popular do
que nunca e será muito bom para os relacionamentos. Respire fundo e isso vai ajudá-lo a
encontrar a calma que você precisa para as
reorganizações que está fazendo.

Câncer

horóscopo
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Populares encontraram um corpo
na tarde de ontem em meio à mata na
Rua Maxakalis, próximo à Rua Carajás, no Bairro Santa Cruz, zona oeste
de Cascavel. Não havia documento
junto ao corpo. Contudo, pouco
tempo depois, a família de Rafael
dos Santos Coelho, 20 anos, esteve
no IML (Instituto Médico Legal) de
Cascavel. Ela suspeitava que o
corpo pudesse ser do rapaz, especialmente pela informação de uma
tatuagem de carpa em um dos braços.
Segundo familiares, Rafael fazia
uso de tornozeleira eletrônica e
teria rompido o equipamento. Não
há informações sobre o crime que
ele respondia na Justiça.
Embora a Polícia Civil não
tivesse confirmado o reconhecimento até o fechamento desta edição, fontes extraoficiais disseram
que se trata mesmo de Rafael.
MORTE VIOLENTA
De acordo com as primeiras
informações repassadas pela Polícia Civil, o corpo apresenta ferimentos na cabeça e a agressão pode
ter sido feita com um pedaço de
madeira que foi encontrado perto
do corpo com sangue, ou até pedra.
Diversos materiais como pedaços de tijolos e de madeira e
pedras com sangue foram recolhidos do local para serem periciados.
A equipe da Delegacia de

Autor

A Delegacia de Homicídios, que o
caso, realizou diligências em busca
do possível autor do crime, mas
até o fechamento desta edição
ninguém havia sido preso.
Informações sobre a autoria podem
ser repassadas de forma anônima
pelos telefones 190 e 197.

VÍTIMA
seria
Rafael
Coelho

AÍLTON SANTOS

Rapaz de 20 anos
é morto a pauladas

Homicídios que esteve no local
acredita que a vítima estaria correndo, numa tentativa de fugir do
agressor, e teria caído no local,
morrendo em seguida. Para a PC,
pela situação do corpo, a mor te
teria ocorrido entre a noite de terça-feira e a manhã de ontem (25).

O CORPO tem ferimentos na cabeça, possivelmente causados por pauladas ou pedradas
CELSO ROMANKIV

Exclusivo:
Chamada para a PM
Os moradores da rua disseram que
não viram situação que possa ter ligação com o crime. Contudo, de acordo
com informações repassadas pela
Polícia Civil, na noite de terça-feira
(24) a Polícia Militar foi acionada por
conta de uma agressão na região.
A PM confirmou a chamada: um
rapaz estaria agredindo outro na
Rua Xavantes, que fica perto do local
onde o corpo foi encontrado. Após a
chamada, uma equipe da PM foi até
o local, mas não encontrou ninguém.
Não há confirmação oficial de que se
trata da mesma situação.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

03
26
02
03
26

Janaina Ahmann Spenassatto teve ferimentos moderados após sofrer um capotamento na BR-467 na manhã de ontem
(25), em Cascavel. A vítima conduzia
um Renault Sandero quando foi fechada
por um caminhão durante uma ultrapassagem. Janaina perdeu o controle da direção
e o veículo capotou, indo parar em maio à
plantação às margens da rodovia. O carro
ficou parcialmente destruído. Janaina foi
encaminhada ao HU (Hospital Universitário) de Cascavel, sem risco de morte.

POLÍCIA
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Suspeito de estuprar
três crianças é preso

AÍLTON SANTOS

A Polícia Civil de Corbélia prendeu na
noite de terça-feira (24) um homem
de 44 anos suspeito de estuprar três
crianças. Os crimes teriam ocorrido no
dia 24 de agosto.
As vítimas de 3, 5 e 6 anos de idade
foram ouvidas e confirmaram os fatos.
Assim, o mandado de prisão preventiva
contra o suspeito foi expedido.
O homem foi preso na casa onde
mora. Um par de tênis, que teria sido
usado por ele na noite do crime, foi
apreendido e reconhecido por uma
das vítimas. O investigado já tem
passagens policiais e duas prisões por
estupro e uma por furto. As investigações continuam.
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Três crianças envolvidas em
um grave acidente de trânsito
registrado na manhã de ontem
em Cascavel foram salvas pela
cadeirinha de segurança. A
batida seguida de capotamento
aconteceu na esquina das Ruas
Tenente José Sampaio Xavier e
Cabo Fidelis Batista de Aguiar,
no Bairro Santa Felicidade. Com
a força do impacto, um dos
veículos foi parar perto de uma
árvore em um terreno, e o outro
capotou. Em um dos veículos
havia duas crianças e no outro
uma. Todas estavam na cadeirinha e, apesar da gravidade do
acidente, elas não se feriram.
Os dois motoristas tiveram
ferimentos, mas um deles recusou
encaminhamento hospitalar.

Acusados de execução
por R$ 180 vão a júri

Vão a júri popular hoje, no
Fórum de Cascavel, Lorinei do
Nascimento e Luiz Henrique da
Silva, acusados da morte de Geovane Lino dos Santos, 17 anos. O
crime aconteceu no dia 3 de junho
de 2018, na Rua João Goulart, no
Jardim Veneza, em Cascavel.
Geovane foi baleado no abdômen na frente da casa de Lorinei e
ainda conseguiu chegar à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) que
fica no bairro. Ele foi socorrido e
encaminhado ao HU (Hospital Universitário) de Cascavel, mas não
resistiu e morreu horas depois.

Os dois foram presos horas depois
do crime e, na época, disseram que a
motivação seria uma dívida de R$ 180
que a vítima tinha com eles.
A acusação é de homicídio qualificado, com a qualificadora de recurso
que dificultou a defesa da vítima.
De acordo com os autos do processo, Lorinei teria chamado a vítima
que passava pelo local e, quando
Geovane se aproximou, Luiz Henrique teria disparado contra ele.
Conforme o Ministério Público, a
qualificadora é por conta da ausência de demonstração de agressividade, uma vez que a vítima foi

Suposta mandante de disparos é liberada

A suposta mandante dos disparos contra Ivonei Faria dos Santos, vítima de
tentativa de homicídio na noite da última segunda-feira (23) no Bairro Neva, em
Cascavel, passou por audiência de custódia e foi liberada, utilizando uma tornozeleira eletrônica. Ela havia sido presa logo após o crime.
A vítima teria informado à polícia que os disparos teriam partido da casa dela e
que haveria um homem com ela, que teria atirado.
Não há informações sobre a identificação ou a prisão desse suspeito.
A vítima permanece internada no HU (Hospital Universitário) de Cascavel.

chamada pelo apelido “Castor”,
uma forma de fazê-la se aproximar mantendo a arma de fogo
escondida e só quando Geovane
estava perto disparar contra ele
sem oferecer qualquer chance de
defesa, pois estava desarmado e
desprevenido.
A dupla permanece presa desde a
data do crime. O júri começa às 13h.

Foragido de
Minas é preso

O GDE (Grupo de Diligências Especiais) de Cascavel prendeu ontem
(25) um homem de 29 anos com
mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Minas Gerais.
Após denúncias, ele foi encontrado
trabalhando em uma boate no
Bairro Universitário e preso. Ele já
teve várias passagens e prisões por
tráfico de drogas, embriaguez ao
volante, dirigir sem CNH (Carteira
Nacional de Habilitação), direção
perigosa, ameaça e furto.
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Serpente contra quem?
A primeira fase da Série Ouro
do Campeonato Paranaense de
Futsal será encerrada apenas na
próxima terça-feira (1º), quando
Ampére e Foz Cataratas medirão
forças no único jogo que resta
para a última rodada ser finalizada.
Entretanto, com o empate entre
Foz Cataratas e Pato, na noite da
última terça (24), em partida pela
penúltima rodada, as quatro primeiras posições já estão definidas,
com Pato, Marechal, Campo Mourão e Cascavel, respectivamente.
Essas equipes decidirão em casa
a vaga à semifinal.
O empate entre Foz e Pato
também definiu dois confrontos das quar tas de final: Pato
x Dois Vizinhos e Marechal x
Umuarama. Já os outros dois
duelos dependem o resultado de
Ampére x Foz Cataratas.
Para o Cascavel Futsal, o rival
depende desse jogo. Se o Foz
vencer, será o adversário da Serpente, se houver empate ou o
Ampére vencer, o adversário do

CASCAVEL FUTSAL

Tricolor será o Marreco.
Assim, cabe ao Cataratas
“escolher” quem enfrentar, se é
que haja uma boa opção, pois se
não vencer o Ampére, o time iguaçuense terá pela frente o Campo

Histórico recente e próximas partidas

Para o Cascavel Futsal, que já treina (foto) no Ginásio Elvira Menin, em Santa
Tereza, vale a máxima de quem quer ser campeão não escolhe adversário.
Tanto pelo Paranaense quanto pela Liga Nacional apenas as melhores equipes
seguem na disputa. E a Serpente está viva em ambas as competições.
Pela LNF, o Tricolor embarca hoje à noite rumo a Santa Catarina, onde no
domingo (29) fará o jogo de ida das oitavas de final com o Jaraguá, às 13h. De
lá, seguirá direto para Siqueira Campos, onde na segunda-feira (30) enfrentará
o time da casa pelo jogo de volta da 1ª fase da recém-criada Liga Futsal Paraná
– o time cascavelense tem a vantagem do empate para seguir adiante, por ter
vencido a partida de ida.
Quanto a Série Ouro, a Serpente só conhecerá seu adversário na terça-feira
(1º), ao apito final de Ampére x Foz Cataratas. Entretanto, já sabe que terá um
adversário “cascudo” pelo caminho. No histórico dos três confrontos deste ano
contra cada um dos possíveis rivais, o equilíbrio prevalece.
Contra o Marreco, campeão paranaense em 2017 e vice em 2018, este ano
foram uma vitória para cada lado (como mandante) pela Série Ouro e um
empate pela Liga Nacional, em Cascavel.
Contra o Foz Cataratas, atual campeão estadual, foram uma vitória para cada
lado como visitante – o Cascavel venceu fora pela Liga Nacional e perdeu em
casa pela Série Ouro – e um empate, na Coopavel, pelo Paranaense.

Mourão, seu adversário nas oitavas de final da Liga Futsal nos
próximos dois fins de semana.
A primeira impressão de como
é medir forças com os mourãoenses em uma par tida decisiva
será neste sábado (28), em Foz
do Iguaçu, pelo jogo de ida das
oitavas da LNF. Aliás, pela Série
Ouro, independentemente de
pegar Cascavel ou Campo Mourão
nas quartas, o Cataratas também
decidirá a vaga fora de casa.

FUTSAL SÉRIE OURO
Pos. Time

1ºPato Futsal
2ºMarechal
3ºC. Mourão
4ºCascavel
5ºMarreco
6ºFoz Cataratas
7ºUmuarama
8ºDois Vizinhos
9ºToledo
10º Ampére
11º Palmas
12º S. J. dos Pinhais
13º Matelândia
14º São Lucas

PG J V
60
55
54
51
49
46
40
36
26
25
21
21
17
7

26
26
26
26
26
25
26
26
26
25
26
26
26
26

19
16
17
15
15
12
12
11
7
7
5
5
4
1

E D GP GC SG
3
7
3
6
4
10
4
3
5
4
6
6
5
4

4
3
6
5
7
3
10
12
14
14
15
15
17
21

101
90
89
77
75
70
75
62
53
54
64
70
56
42

47
39
44
47
66
38
62
65
65
74
93
113
103
122

54
51
45
30
9
32
13
-3
-12
-20
-29
-43
-47
-80

ESPORTE

CASCAVEL, 26 DE SETEMBRO DE 2019

15

A Sprint Race chegou

O campeonato da Sprint Race
prepara a prova de maior média
horária de seu calendário. As duas
corridas válidas para a sexta das
nove etapas da temporada 2019
serão disputadas neste sábado
(28) no Autódromo Zilmar Beux,
em Cascavel. Depois de 20 dias,
as máquinas estão de volta: a
primeira corrida será às 10h e a
segunda às 12h50.
Amanhã, a partir das 10h45, os
pilotos entrarão na pista para os
primeiros treinos oficiais e, no fim
da tarde, par ticipam dos treinos
classificatórios no traçado misto
do circuito paranaense.
O grid em Cascavel será composto por representantes de quatro regiões brasileiras, nove Estados (São Paulo, Santa Catarina,
Paraíba, Bahia, Rio Grande do Sul,
Pará, Minas Gerais, Pernambuco,

LUCIANO SANTOS/SIGCOM

Paraná) e 10 cidades.
O detalhe é que o grid será
reverso no circuito mais veloz da
temporada. Os oito primeiros colocados dos 26 pilotos inscritos
assumirão as posições inversas
para as duas corridas de sábado,
para priorizar as ultrapassagens.
LFP

CARROS irão à pista amanhã para os
treinos livres e classificatórios

Municipal de Vôlei

Já estão abertas as inscrições para
o Campeonato Municipal de Vôlei
2019. Elas podem ser feitas até
o dia 16 de outubro mediante a
doação de uma caixa de bombom
das marcas Nestlé ou Garoto,
que serão repassadas ao Provopar para ação beneficente no
município. O congresso técnico
da competição será no dia 22, às
18h30, no Teatro Sefrin Filho. Já
as disputas terão início no dia 26
de outubro.

Jojups

Cinco partidas movimentarão a 4ª e penúltima rodada da Taça Cascavel/Secesp de Futebol Suíço
Feminino neste domingo, na Arena Buenão. Os confrontos serão: Estrelas x Aliadas (9h), Jovis x
Cometas (10h), Brutas x Só Marra (15h), ACCF Feras x AABB/Toledo (16h) e TPM x La
Furia (17h). Destaque para esses dois últimos duelos, que opõem os líderes dos grupos A e B,
respectivamente. Feras e AABB têm 7 pontos, e TPM e La Furia têm 6 pontos.

A fase final da Divisão A da 32ª
edição dos Jojups (Jogos da
Juventude do Paraná), iniciada
na última sexta-feira (20) em
Londrina, afunilou e até domingo
(29) definirá todos os campeões.
Ontem foi encerrada a programação do tênis de mesa e a modalidade cascavelense confirmou o
vice-campeonato na classificação
geral do feminino e o quinto lugar
no masculino. Com isso, Cascavel
subiu na pontuação geral por
municípios e já ocupa a quarta
colocação, com 145, atrás de
Maringá (269), Londrina (276) e
Curitiba (318).
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De volta pra casa

Uma semana depois da histórica conquista da Copa do Brasil,
o Athletico-PR se reencontrará com
sua torcida nesta quinta-feira (26),
dia no qual recebe o Fortaleza pela
21ª rodada do Brasileirão, às 21h30,
na Arena da Baixada.
O adversário desta noite, aliás,
é o mesmo que marcou o início do
momento ímpar vivido pelo time paranaense na semana passada no Beira-Rio, na final com o Internacional.
O Fortaleza foi o primeiro adversário do Furacão na Copa do Brasil
deste ano, já nas oitavas de final. Na
ocasião, Marco Ruben marcou aos
43min do segundo tempo o gol da
classificação atleticana na vitória por
1 a 0 em Curitiba, depois de empate
sem gols no jogo de ida, no Ceará.
Para o duelo desta noite, o
técnico Tiago Nunes promete

mandar o que tem de melhor à
disposição no elenco. Ele, que já
havia escalado sete titulares no
fim de semana contra o Vasco, no
Rio de Janeiro, no jogo imediatamente posterior ao do título da
Copa do Brasil, disse que não planeja implantar o rodízio no elenco,
pelo fato de já ter alcançado o
objetivo no Brasileirão: a vaga na
Liber tadores 2020.
Assim, o lateral-esquerdo Márcio Azevedo e os atacantes Nikão e
Marcelo Cirino, poupados contra o
Vasco, podem retornar à equipe. O
zagueiro Bambu, que estava lesionado, é outro que pode voltar.
O Athletico inicia a 21ª rodada
na 9ª colocação com 27 pontos,
enquanto o Fortaleza é o 15º com
22, correndo o risco de terminar a
rodada na zona de rebaixamento.

HOJE NEWS, 26 DE SETEMBRO DE 2019

PLACAR DE ONTEM
SÉRIE A
Ceará ?x? Cruzeiro
Bahia ?x? Botafogo
Flamengo ?x? Internacional
São Paulo ?x? Goiás
SÉRIE B
Paraná ?x? Ponte Preta
SUL-AMERICANA
Ind. del Valle* ?x? Corinthians*

* Na final

JOGAM HOJE
SÉRIE A
Palmeiras x CSA
Fluminense x Santos
Grêmio x Avaí
Athletico-PR x Fortaleza
SUL-AMERICANA
Atlético-MG x Colón
ESPANHOL
Eibar x Sevilla
Celta x Espanyol
Real Sociedad x Alavés
ITALIANO
Torino x Milan

19h15
20h
20h
21h30
21h30
14h
15h
16h
16h

ARCO REAL EIRELES

FAÇA NOSSO
ORÇAMENTO

c o n s t r u t o ra

45 3039-5941
Shopping Central Park
Av. Brasil, 6282 - Centro
Sala 102 | 10º Andar

SAIA DO
ALUGUEL
CONHEÇA
NOSSAS
CONSTRUÇÕES

Reformas e gessos
em geral

ARCO REAL EIRELES
c o n s t r u t o ra

