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 Domingão muda de local
Durante o mês de dezembro, o Domingão-Calçadão-Fechadão vai mudar de 

endereço. A medida visa manter aberta a Avenida Brasil devido ao aumento no 
movimento de consumidores para as festas de fim de ano. 
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Reforma “aliviará” em
R$ 7 milhões o IPMC
O IPMC (Instituto de Previdência Municipal de Cascavel) já está se preparando para as 

mudanças da reforma da Previdência. Além do aumento na arrecadação, com a possível 
elevação das alíquotas de contribuição, um dos impactos mais imediatos vai representar 
cerca de R$ 7,2 milhões por ano: são as licenças, que deixarão de ser pagas pelo fundo.
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No chuveiro quando 
a vida está legal

A dinâmica da vida é inexplicável, mas todo o mundo se sub-
mete a ela. A sua volatilidade nos traz altos e baixos. Esses des-
locamentos variáveis são o estereotipo da essência existencial.

Hoje, ao entrar no banheiro e ligar o chuveiro, sinto um prazer 
de cantar, pois os encantos da vida em abundância sintetizam meu 
momento atual.

Mas nem sempre foi assim. 
Aprendi a compreender que a vida nos envia muitas vezes para 

tomar banho gelado de madrugada no mês de maio. Confesso que 
quase me tornei profissional desse maltrato vivencial. 

Hoje, com o psicológico recrudescido como a casca de uma 
tartaruga, ao tomar banho de madrugada tomo simplesmente um 
resfriado capaz de curar com um simples Melhoral.

Matuto da vida no curral da existência, aprendi a viver e a sair 
das emboscadas ileso e pronto para admirar os encantos vivenciais 
sem anestésico do sofrimento.

Não existe no mundo terreno ninguém isento de tomar banho 
gelado de madrugada. A diferença são os sobressaltos que damos 
nos abismos e não suas profundezas verticais.

Se hoje, sob as duchas generosas e as águas quentinhas, 
celebro a vida, é porque algum dia a amaldiçoei. 

Tudo de bom que o momento atual traz não foi dádiva, foi uma 
conquista de minha sempre otimista filosofia de vida.

As águas cristalinas que descem no meu corpo vieram de 
incansáveis procura de fontes cavadas, roubadas do sol ardente.

O importante de tudo isso é que não é uma vitória solitária. 
Hoje tenho com quem dividir o espaço do encanto do banheiro com 
alegria e a certeza de que a dinâmica da vida me deu a oportuni-
dade de cantar no banheiro os encantos descobertos nos caminhos 
dessa vida cigana.

Nublado com
 poucas nuvens Nublado com chuva

 Senador Oriovisto Guimarães 
(Pode-PR), sobre a “manobra 
puramente protelatória” do 

Congresso em adiar para ano 
que vem a discussão sobre a 

prisão em segunda instância. “O 
Congresso tinha que dar uma 

resposta rápida, ainda neste ano, 
mas pelo jeito não vai dar porque 

a turma que não quer a prisão 
após segunda instância está 

fazendo esse jogo, essa cortina 
de fumaça para não aprovar”. 

“Se não houver parti-
cipação da população 

eles vão empurrar com a 
barriga e não vão votar 

coisa nenhuma. O Brasil 
vai continuar o paraíso da 

impunidade.” ‘‘
‘‘
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Cascavel - Coordenado-
res das mais diversas áreas 
do 32º Show Rural estive-
ram reunidos esta semana 
para ajustar pontos impor-
tantes do evento agendado 
para 3 a 7 de fevereiro de 
2020, em Cascavel.

Sob a coordenação do 
presidente Dilvo Groll i , 
o encontro tocou em três 
a s p e c t o s :  t r a b a l h o  e m 
equipe, liderança e otimiza-
ção de recursos e resultados. 
Dilvo falou do constante 
desafio de fazer um evento 
ainda maior e melhor, e de 
aprimorar pontos considera-
dos estratégicos do evento.

Em encontro anterior, os 
coordenadores receberam a 
missão de refletir e elabo-
rar sugestões de melhorias. 
Elas foram analisadas e o 
índice daquelas que serão 

Coordenadores ajustam detalhes 
para a 32ª edição do Show Rural

incorporadas impressiona, 
na casa dos 90%. 

Nessas três décadas de 
atividades, o Show Rural 
trouxe inúmeras contribui-
ções ao agronegócio para-
naense e brasileiro. Um 
dos dados empregados para 
mostrar o alcance dele está 
em resultados comprovados 
nas principais commodi-
ties da região, soja e milho, 
cuja produtividade cresceu 
300%. “Nossa meta é levar o 
melhor da informação, para 
a devida incorporação de 
orientações e tecnologias de 
forma rápida e eficiente no 
campo”, diz o coordenador-
-geral Rogério Rizzardi.

Na edição de 2019, o Show 
Rural contou com 520 expo-
sitores e 288 mil visitantes. 
A movimentação financeira 
alcançou os R$ 2 bilhões. 

Rede de proteção

Foz terá nova sede da
Delegacia da Mulher

Foz do Iguaçu - O Paraná 
trabalha para ampliar a pro-
teção à mulher no Estado. 
Depois da inauguração da 
sede da Delegacia da Mulher 
em Pato Branco, no início deste 
mês, Foz do Iguaçu deverá ser 
o próximo município a receber 
uma nova estrutura destinada 
exclusivamente ao atendi-
mento da população feminina.

No início desta semana, o 
governo do Estado enviou à 
Assembleia Legislativa projeto 
de lei que autoriza o Instituto 
Ambiental do Paraná a ceder 
um imóvel em Foz para futura 
instalação da Delegacia da 
Mulher. Localizado no centro 
da cidade, o imóvel tem área 
construída de 666 metros qua-
drados e fica em um terreno 

com 3,4 mil metros quadrados.
Foz do Iguaçu já conta com 

uma Delegacia da Mulher, no 
Bairro Vila A. 

Em todo o Estado, funcio-
nam 20 delegacias especiali-
zadas, sediadas nos municí-
pios de Apucarana, Araucária, 
Campo Mourão, Cascavel, Cia-
norte, Cornélio Procópio, Curi-
tiba, Foz do Iguaçu, Francisco 
Beltrão, Guarapuava, Jaca-
rezinho, Londrina, Maringá, 
Paranavaí, Pato Branco, Ponta 
Grossa, São José dos Pinhais, 
Toledo, Umuarama e União da 
Vitória. Cada unidade presta 
atendimento regional.

EXPANSÃO
“O objetivo do governo 

é aumentar a prevenção e 

o combate à violência con-
tra as mulheres, reduzindo 
os indicadores deste tipo de 
crime. Para isso, a instalação 
de delegacias especializadas é 
fundamental”, afirma o chefe 
da Casa Civil, Guto Silva. 
“Essas unidades oferecem 
toda a assistência e orienta-
ção necessária num momento 
em que as mulheres precisam 
muito do apoio do Estado”.

OCORRÊNCIAS
No ano passado, a Secre-

taria da Segurança Pública 
do Paraná registrou 156.034 
casos de violência física, psi-
cológica, sexual ou de outro 
tipo contra a mulher. Desse 
total, 61 foram feminicídios - 
homicídios praticados contra 

a mulher. Até setembro deste 
ano, o número de ocorrências 
ultrapassava 126 mil.

ATENDIMENTO
Divisão especial izada 

da Polícia Civil, na Dele-
gacia da Mulher as vítimas 
são atendidas por policiais 
mulheres e não correm o 
risco de encontrar o agressor 
durante o registro do bole-
tim de ocorrência.

Além de oferecer um 
ambiente mais acolhedor, 
essas unidades dão veloci-
dade aos inquéritos poli-
ciais relacionados à vio-
lência doméstica. Dados do 
governo federal apontam 
que 70% das agressões con-
tra a mulher ocorrem den-

tro de casa e que 65% dos 
agressores são os próprios 
parceiros ou ex.

DENÚNCIAS
Nas cidades onde não 

existe uma delegacia espe-
cializada, a orientação é que 
as mulheres que precisem 
denunciar qualquer abuso, 
casual ou recorrente, diri-
jam-se à Delegacia de Polícia 
Civil da localidade ou, ainda, 
façam a denúncia pelos núme-
ros 181 ou 180.

Já em casos de urgência e 
emergência, ou seja, no exato 
momento que a agressão esteja 
acontecendo, a indicação é para 
que a vítima ou quem presen-
ciar a agressão, ligue no 190, 
da Polícia Militar.

Novo leilão de 1,5 mil itens
Foz do Iguaçu - Nesta 

quinta-feira (28), o Ministério 
da Justiça e Segurança Pública 
realiza novo leilão de bens do 
tráfico de drogas no Paraná em 
Foz do Iguaçu. Na mesma data, 
ocorre outro leilão do gênero 
em Esteio (RS). Entre os cerca 
de 50 mil produtos apreendi-
dos no Brasil estão veículos, 
joias, eletrônicos e eletrodo-
mésticos; mais de 1,5 mil ape-
nas no estado do Paraná.

A iniciativa faz parte de 
uma medida provisória assi-
nada pelo presidente Jair 

Bolsonaro em parceria com 
o ministro Sergio Moro. A 
MP busca agilizar a venda 
de apreensões de investiga-
ções sobre drogas. Apenas em 
outubro, a Senad (Secretaria 
Nacional de Políticas sobre 
Drogas) arrecadou aproxi-
madamente R$ 740 mil em 
leilões no Paraná. Segundo 
o Ministério da Justiça, até 
40% do valor arrecadado é 
destinado à polícia estadual 
para investimentos em equi-
pamentos e infraestrutura no 
combate ao tráfico de drogas.
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 O IPMC (Instituto de 
Previdência Municipal de 
Cascavel) está se prepa-
rando para os impactos da 
reforma Previdência resul-
tantes da aprovação da 
PEC (Proposta de Emenda 
Constitucional) que vai 
incluir estados e municípios. 
Ontem e hoje um comitê 
verifica os impactos gerados 
após o aval do Congresso 
Nacional e também quais 
serão as mudanças a partir 
do texto encaminhado pelo 
governador Ratinho Júnior 
(PSD), já em análise na 
Assembleia Legislativa.

Se admitida como está 
hoje, a reforma no âmbito 
municipal tornará mais alto 
o desconto em folha dos 
ser vidores, passando de 
11% para 14% (para quem 
ganha mais de dois salá-
rios mínimos) e elevará 
de 11,5% para 14% a 
transferência que cabe à 
prefeitura. “Para o IPMC 
será um impacto favorá-
vel, pois nas duas pontas 
a contribuição será maior”, 
resume o presidente do 
IPMC, Walter Parcianello.

A par tir da aprovação, 
o IPMC também deixa de 
pagar as licenças materni-
dade, doença ou reclusão, 
cabendo-lhe apenas apo-
sentadorias e pensões. Com 
isso, a economia será de R$ 
600 mil por mês, num total 
de R$ 7,2 milhões no ano. O 
problema é que essa conta 
terá que ser arcada pelo Paço 
já a partir de 2020.

No Paraná, o governo 
apresentou três mudan-
ças: idade mínima para 
aposentadoria de 62 anos 
para mulheres e 65 para 
homens, com tempo de con-
tribuição de pelo menos 25 
anos no funcionalismo para-
naense, aumento de 11% 

Investimentos de risco
Um comitê aplica medidas para que o IPMC possa fazer mais 
investimentos de médio e alto riscos a partir do próximo ano. 

Para isso, o órgão precisa de uma progressão na certificação dos 
serviços e, assim, terá ampliação percentual para aplicações: 

hoje, 70% são em renda fixa, passaria a 60% a partir dessa 
aprovação requerida pelo órgão, que possui R$ 352 milhões 
aplicados entre renda variável e renda fixa em 20 instituições 

diferentes. O trabalho é coordenado pelo presidente do IPMC, 
Walter Parcianello, que assumiu o compromisso com Leonaldo 

Paranhos (PSC) até o ano que vem. O nível do órgão em 
investimentos em breve passará de 1 para 2 e a meta é chegar a 
3. “Teremos acesso a títulos mais agressivos, com aplicações na 

bolsa de valores e garantia de maior rentabilidade”.

Fiel escudeiro
Diante da articulação de 
Edgar Bueno, que migrou 
para o Pros (Partido 
Republicano da Ordem 
Social) declarando-se pré-
candidato a prefeito de 
Cascavel, o ex-secretário 
de Educação Valdecir Nath 
acompanhou os passos 
do ex-patrão e se filiou na 
legenda. Inclusive, declarou 
que a limitação da saúde 
não o impedirá de buscar 
adeptos ao Pros visando às 
eleições de 2020.

IPTU 2020
Se há tempos o prefeito 
Leonaldo Paranhos (PSC) 
requeria as “sobras” da 
Câmara de Vereadores, 
agora a base fez uma 
contraproposta: que não 
tenha aumento do IPTU. A 
decisão seria conveniente 
para ambos os lados, pois, 
em ano eleitoral, o desgaste 
político é grande com o 
tema. A proposta inclui até 
a correção pela inflação. 
Ou seja, nadica de nada! 
A moeda de troca seria 
a sobra da Câmara, na 
prática, a diferença entre o 
percentual previsto em lei e 

Jardins de Mel
O vereador Celso Dal Molin (PL) conseguiu: será proposta a 
criação dos Jardins de Mel em Cascavel, com abelhas sem 

ferrão. Haverá mobilizações nos órgãos competentes para que 
os agrotóxicos não causem danos ou eliminem as abelhas.

o valor gasto efetivamente. 
Se fechado o acordo, o 
impacto no orçamento será
de R$ 3 milhões.

Redução de salário
Paralelo a isso, ferve outro 
assunto na Câmara: a 
proposta de Josué de Souza 
(PTC) para reduzir os salários 
dos secretários municipais. 
Pelo texto, já protocolado, a 
remuneração seria equiparada 
à dos vereadores: de R$ 16 
mil cairia para R$ 11 mil. Vista 
por muitos como “medida 
populista”, parece a ação 
agradou o chefe do Executivo.

Falta papel
A Câmara de Vereadores 
tem andado atenta às obras 
definidas pelo Paço para 
poder comemorar a execução, 
principalmente em ano 
eleitoral. Os requerimentos 
têm sido praticamente uma 
repetição das obras licitadas 
pelo Paço, tudo para garantir 
a paternidade na hora de 
pedir votos. E tem de tudo: 
pavimento já contemplado, 
faixa de pedestre elevada 
definida no Avançar Cidades 
até academias ao ar livre - esta 
é a preferida pelo parlamento.

  

IPMC terá redução de
R$ 7 mi em licenças 

para 14% a alíquota de con-
tribuição dos servidores ao 
Paraná Previdência e regula-
mentação de mudanças no 
plano complementar de pre-
vidência do funcionalismo. 

Os municípios que pos-
suem fundos de aposen-
tadoria aguardam essa 
definição para decidir os 
rumos internos. “Não vejo 
necessidade de aplicação 
imediata da cobrança 
extraordinária de quem 
está com déficit atuarial - 
as cidades têm condições 
de aplicar para saldar 
como está regulamentado”, 
afirma Parcianello.

Com o percentual maior, 
o IPMC estima que o déficit 
atuarial cumprido anual-
mente pela prefeitura 
seja reduzido. Os valores 
a serem desembolsados 
anualmente variam de 
R$ 20 milhões e R$ 288 
milhões - em 2040, esse 
valor estaria totalmente 
equacionado. 

Os cálculos para veri-
ficar quando terá que ser 
desembolsado por ano 
pela prefeitura estão sendo 
feitos por uma empresa 
contratada pelo IPMC e 
até março a aplicação deve 
estar em andamento.

Os benefícios concedi-
dos pelo órgão representam 
mais de R$ 1,8 bilhão/ano, 
sendo aposentadoria por 
idade: R$ 1,5 bilhão; por 
invalidez, R$ 7,2 milhões; 
pensões por morte de apo-
sentado, R$ 295 milhões; 
pensão por morte de segu-
rado ativo, R$ 18,1 milhões; 
pensão por mor te apo-
sentado por invalidez, R$ 
1,2 milhão; auxílio-doença,  
R$ 5,6 milhões; e salário-ma-
ternidade, R$ 2,5 milhões. 
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 01- ANDRE SANTOS DA SILVA E ANDREZA MARIA CHIMELLO FARIAS

02- CRISTHIAN ROCHA AMARAL E ELIENAÍ PEREIRA DOS SANTOS
03- GLEICIANO MAGALHÃES DE FRANÇA E FRANCIELE MUNIS DE SOUZA
04- FELIPE  JOSÉ DA SILVA E JULIA ANTUNES DA SILVA
05 – GETULIO PIMENTEL DA CRUZ E ADRIANA FATIMA PRETO
06- BRUNO DE ANDRADE E MARIA FERREIRA SANTOS
07- JHONY RICHARD PELISSARI DA SILVA E GILMARA FERRUCI
08- ANDRE SANTOS DA SILVA E ANDREZA MARIA CHIMELLO FARIAS
09- EDVALDO MATIS DO NASCIMENTO E SUELI APARECIDA PEREIRA
10- LUAN SENA GARCIA E DANIELE PALHANO
11- ALEX JUNIOR AMARAL E EDIANE BORGES COSTA
12- LEANDRO HARTLEBEN MELANI E CAMILA LUBACZEUSKI
13- PAULO DOMINGOS PINHEIRO E GABRIELY HELLEN TOCHETO
14- ELIO CEZAR SAMPAIO E LUCIMARA SANTOS DA LUZ
15- DIEGO DA SILVA BARBOSA E GABRIELA CHAVONI
16-GIORGIO PIAIA E FERNANDA LENARA COLPO
17- HEBER ELIENAY MAGALHÃES DOS SANTOS E LAYSLLA PAOLA ALVES DE OLIVEIRA
18- DEMIR BATISTA TEIXEIRA E VANDERLÉIA PEREIRA
19- FERNANDO ZARO E CLEONICE DA FÁTIMA DOS SANTOS
20- DOUGLAS YAGO MAXIMO DOS SANTOS  E JESSYCA CAROLINE ALEBRANTE
21- AIRTON DOS SANTOS E ANA CLEODETE BORBA
22- JEAN FELIPE SILVA GONÇALVES E ROSIMARI DE OLIVEIRA PRUCHE
23- MATEUS RIBEIRO PADILHA E CATIANE APARECIDA GONÇALVES
24- FABRICIO LINS VELOSO E BRUNA PEREIRA DELPIN
25- WELINGTON FERNANDES DA SILVA E JOSIANE APARECIDA MARCATO
26- SIDIMAR ERLICH PEREIRA E MARIANA BERALDE PORTO
27- WESLLY MATHEUS DE FIGUEIREDO E KALL’ANY GOUVEA CORTEZE SACCOMORI
28- RODRIGO MAXIMO E ALINE CRISTINA PARO
29 – RAFAEL SCHAPPO RORATO E EVELAINE ALVES FERREIRA
30- MIZAÉL PAULO DE OLIVEIRA E ANGELA MARIA DOS ANJOS
31- DJEISON BELMIRO DA SILVA E HELLEN CRISTINA LOPES DA LUZ
32- RODRIGO ALVES DE ALMEIDA E PAMELA AIRES ALBINO
33- JOE MAYCON GALDINO VIEIRA E TAYNÁ BARROS DA SILVA
34- VALDIR RAINI E VANDA JOSEFA CARDOSO DA SILVA
35- JOÃO OTÁVIO GOMES DA SILVA E MAILLY CRISTIANE DE LARA MEDEIROS
36-ALIPIO GONÇALVES E ROSENI FATIMA DA CRUZ
37- EDVALDO MARQUES DOS SANTOS E ANGELITA APARECIDA DEONIZIO
38- DEAIR DE LIMA E JESSICA CRISLAINE DA SILVA
39- FERNANDO HENRIQUE PINA DO CARMO E CLÁUDIA ANTONIA NUNES
40- LEANDRO DOMINICO DE OLIVEIRA E ANDRIELE DELLER NOGUEIRA
41- JOSÉ ORLEI DE OLIVEIRA SANTOS E EURIDES DE MATOS CORDEIRO
41- VITOR IRINEU BARTH JUNIOR E DANIELE REOLON
42- EVERTON LUIS DOS SANTOS NASCIMENTO E ALDIANE FONTANELA
43- MATHIAS BATISTA DE OLIVEIRA E ANDRESSA GABRIELA DO NASCIMENTO FELTES
44- LUIS HENRIQUE KLEIN DE ARRUDA E CAROLINE WINCK SOTTI
45- DOUGLAS COELHO CARVALHO E GEZIELI CARLA SCHAIA
46- ANTONIO CARLOS RAMOS DE SOUZA E ELENICE DA SILVA
47- MATHEUS FELIPE DRESCH MACHADO E BRUNA RATUCHENSKI
48- SEBASTIÃO RODRIGUES BATISTA E IZAURA PEREIRA

Paranhos determina Calçadão 
aberto durante dezembro

O prefeito Leonaldo Paranhos deter-
minou que durante o mês de dezembro a 
Avenida Brasil fique aberta para o trânsito 
de veículos aos domingos no trecho entre 
as Ruas Carlos Gomes e 7 de Setembro, 
onde tradicionalmente o tráfego é inter-
rompido à tarde para as atividades do 
Domingão-Calçadão-Fechadão. 

Durante dezembro, a atividade será des-
centralizada e, a cada domingo que antecede 
o Natal, realizada em um ponto diferente da 
cidade, já a partir deste fim de semana.

As brincadeiras oferecidas às crianças, 
brinquedos infláveis, atividades recreativas 
e culturais do Domingão-Fechadão serão 
realizadas do dia 1º ao dia 22 de dezem-
bro em diferentes Territórios. No dia 29 de 
dezembro será considerado recesso. 

 As lojas de Cascavel vão adotar horá-
rios especiais a partir de 9 de dezembro 
visando às vendas de fim de ano. De 9 a 
13, o atendimento será das 9h às 20h. No 
sábado dia 14 as lojas vão abrir das 9h às 
18h. De segunda a sexta - de 16 a 20 - o 
funcionamento será das 9h às 22h. No 
sábado dia 21 as lojas ficam abertas das 
9h às 18h e, no domingo, dia 22, das 9h 
às 17h. No dia 23 o atendimento será das 
9h às 22h e, na véspera de Natal, dia 24, 
o atendimento ocorrerá das 9h às 18h.

Esses horários especiais de atendimento 
do comércio foram definidos em Convenção 
Coletiva de Trabalho pelo Sindilojas e Sindec 
e correspondem à convenção referente aos 
anos de 2019 e 2020.

De acordo com o vice-presidente da Acic 
para Assuntos do Comércio, Fábio Bigolin, a 
expectativa é de que as vendas superem as 
do ano passado. “O clima e a expectativa das 
pessoas estão melhores, então esperamos 
que isso se reverta em bons negócios e em 
alegria às famílias neste Natal”.

Comércio de Cascavel 
terá horários especiais

CONFIRA O CRONOGRAMA 
DESCENTRALIZADO DE DEZEMBRO

1º/12 - Das 14h às 18h - Zoológico Municipal
8/12 - Das 14h às 18h - Praça CEU das Artes - Santa Cruz
15/12 - Das 14h às 18h - Calçadão do Floresta
22/12 - Das 14h às 18h - Centro Esportivo Ciro Nardi 
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NÃO DEIXE
ACUMULAR ÁGUA EM

VASOS DE PLANTAS,

PNEUS E GARRAFAS.

FECHE BEM AS

TAMPAS DE LIXEIRAS
E EVITE LIXO
NO QUINTAL.

MANTENHA OS

RALOS E TAMPAS DE

VASOS SANITÁRIOS
FECHADOS.

SEMPRE LAVE 
POTES DE ÁGUA

E COMIDA
DE ANIMAIS.
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Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

04 
29 
02 
03 
34

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 A origem da cocaína revendida 
pelas 14 pessoas presas ontem 
(27) em Boa Vista da Aparecida, 
durante a Operação Alba Lutum, 
deflagrada pela Polícia Civil de 
Capitão Leônidas Marques era 
cascavelense. Oficialmente, a 
Polícia Civil não confirma a origem 
da droga, mas fontes ligadas às 
investigações afirmam que o grupo 
pegava a droga em Cascavel e a 
distribuía em Boa Vista, em Capi-
tão Leônidas Marques e em Três 
Barras do Paraná. 

Dos 14 mandados de pri -
são expedidos, um era de um 
homem que já está preso. Ele 
havia sido preso em flagrante 
com cocaína em uma aborda-
gem e tem ligação com o grupo 
preso na operação. 

Os presos já têm passagens 
pela polícia por tráfico de dro-
gas, roubo e até homicídio. Eles 
devem responder pelos crimes 
de tráfico de drogas e associa-
ção para o tráfico.

Inicialmente, os 14 presos fica-
ram na Cadeia Pública de Capitão 
Leônidas Marques, mas a possibi-
lidade de transferência está sendo 
negociada com o Depen (Departa-
mento Penitenciário) pois o local já 
estava superlotado e não comporta 
mais detentos. 

Também foram cumpridos 14 
mandados de busca e apreensão. 

Cascavel abastecia
região com cocaína

INVESTIGAÇÃO
De acordo com o delegado 

responsável pela investigação, 
Diego Valim, essa foi a primeira 
fase da operação. “As investiga-
ções terão sequência agora com 
a análise do material apreendido 
para que possamos identificar 
outras pessoas envolvidas no 
esquema, além de fornecedores, 
o que vai levar a uma segunda 
fase da operação”, antecipa. 

O nome da operação, que em 
latim significa “sujeira branca” 
ou “pó branco”, faz referência à 
cocaína, principal droga comercia-
lizada pelo grupo investigado, que 
também distribuía, em menor quan-
tidade, maconha e crack.     

MAIS de 60 policiais cumpriram os mandados de 
prisão e busca 
 

Kit cadeia é encontrado na PEC
  Um kit cadeia foi encontrado 

na tarde de ontem (27) abando-
nado próximo à PEC (Penitenciá-
ria Estadual de Cascavel). 

O kit é composto por 16 celu-
lares, um “fio de ouro” com mais 
de 1 metro de comprimento (mate-
rial usado na construção civil que 
facilmente corta concreto), 755 
gramas de substância análoga a 
maconha, 350 gramas de substân-
cia análoga a fumo, além de outros 
itens, inclusive que seriam usados 
para arremessar os produtos para 
dentro da penitenciária. 

O “pacote” foi encontrado por 
agentes penitenciários do GSI 
(Grupo de Segurança Interna) e enca-
minhado ao Setor de Inteligência.

Não foi divulgado a quem 
esses produtos seriam entregues. 

DEPEN

POLICIA CIVIL 
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 PLACAR DE ONTEM
         SÉRIE A

 Chapecoense ?x? Botafogo
 Internacional ?x? Goiás
 Bahia ?x? Atlético-MG
 Athletico-PR ?x? Grêmio
 Corinthians ?x? Avaí
 Flamengo ?x? Ceará

        LIGA DOS CAMPEÕES
 Valencia 2x2 Chelsea
 Zenit 2x0 Lyon
 Barcelona 3x1 B. Dortmund
 Lille 0x2 Ajax
 Liverpool 1x1 Napoli
 Genk 1x4 FC Salzburg
	 RB	Leipzig	 2x2	 Benfica
 Slavia Praga 1x3 Internazionale 

JOGAM HOJE
   SÉRIE A

19h30 Fluminense x Palmeiras
20h Fortaleza x Santos
20h30 São Paulo x Vasco
21h30 Cruzeiro x CSA 

 Evento já tradicional que neste 
ano chega à sua 21ª edição, o Brin-
cando na Praça será realizado neste 
domingo na Praça Wilson Joffre, 
com diversas atrações esportivas, 
recreativas, culturais e lúdicas, além 
de sorteios e oficina de capoeira. A 
programação irá das 14h às 18h.

O evento surgiu em 1981 numa 
iniciativa do Mestre Aristeu Oliveira 
dos Santos, o Mestrinho. A ideia 
partiu da necessidade da realiza-
ção de um festival para contem-
plar praticantes de capoeira que 
ficavam à margem dos sistema de 
graduação na modalidade.

“Como atuamos com crianças 
carentes e excepcionais, muitos alu-
nos ficaram de fora da festa de gra-
duação por falta de condições finan-
ceiras para aquisição de uniformes 

Brincando na Praça
ou por não atingirem o nível técnico 
estabelecido”, explica Mestrinho.

Assim, o Brincando na Praça 
dispensa o uso de uniforme e con-
dições técnicas, para contemplar 
todos os praticantes da modali-
dade e promover a integração entre 
os alunos das mais diferentes clas-
ses sociais.

Além disso, o evento busca 
fomentar a importância da prática 
de atividades físicas, esportivas, 
recreativas e culturais. Para isso, 
oferecerá apresentações artísti-
cas, torneio de tênis de mesa, ativi-
dades com cama elástica, pernas de 
pau, bambolê, leitura e pintura, corrida 
do saco, além de oficina de capoeira 
para pais e filhos, festival de capoeira 
e o sorteio de brindes, incluindo três 
bicicletas, dentre outros.

 As disputas dos Jogos Escolares da Juven-
tude, em Blumenau (SC), contam também 
com cascavelenses fora das competições. 
Thiago Vinycius Rodrigues é assistente ope-
racional no setor de Mídias Sociais, Luciane 
Cristina Correia é assistente operacional de 
Alimentação e Daniel Fernando “Chimia” 
Scalco é assistente operacional no setor de 
Transporte. A competição, organizada e rea-
lizada pelo Comitê Olímpico do Brasil, reúne 
cerca de 5 mil atletas de todo o País e será 
encerrada sábado (30).

A equipe de competição de natação da 
Associação Atlética Comercial participou com 
cinco atletas do Campeonato Brasileiro Infantil, 
encerrado no fim de semana nas dependências 
do Grêmio Náutico União, em Porto Alegre 
(RS), em piscina de 50m. No balanço final 
da participação, foram duas medalhas de 
ouro, dez finais A e seis finais B disputadas, 
resultado que fez a equipe comandada por 
Rui Comin encerrar as disputas com 100% 
de aproveitamento. A equipe contou com 
os nadadores William Matana, Beatriz Silva, 
Carlos Eduardo, Eduardo Ribeiro e João Reis.

 Sem vencer há quatro partidas, com 
duas derrotas no Morumbi (para Flumi-
nense e Athletico-PR) e dois empates 
fora de casa (com Santos e Ceará), o São 
Paulo, sexto colocado, recebe o Vasco, 
11º colocado, nesta quinta-feira (28), às 
20h30, no Morumbi.

O Tricolor tenta se recuperar e dar 
um pouco de paz para o técnico Fer-
nando Diniz, que já foi jogador treinado 
por Vanderlei Luxemburgo (atual Vasco) 
e no momento é o nome da diretoria não 

só para completar esta temporada, mas 
também para 2020.

Entretanto, mais do isso, o Tricolor 
encara o Cruzmaltino em busca de ele-
var o moral para as duas próximas roda-
das, nas quais enfrentará a dupla Grenal, 
adversária por vagas no G4: desafiará o 
quarto colocado Grêmio domingo (1º) e 
receberá o sétimo colocado Internacio-
nal na quarta-feira (4), pela penúltima 
rodada. Na última, dia 8 (domingo), visi-
tará o CSA em Alagoas. 

Vice-líder
De volta à vice-liderança do Brasi-
leirão, o Santos, do argentino Jorge 
Sampaoli, tenta agora se manter 
atrás do Flamengo do português 
Jorge Jesus na classificação do cam-
peonato. Com a mesma pontuação 
do Palmeiras, mas em vantagem 
nos critérios de desempate, o 
Peixe visita o Fortaleza às 20h desta 
quinta-feira (28) no Castelão, pela 35ª 
rodada. Destaques da equipe paulista, 
o zagueiro Gustavo Henrique e o ata-
cante Marinho estão suspensos.

São Paulo recebe Vasco 
de olho na dupla Grenal

    

DIVULGAÇÃO

    

DIVULGAÇÃO
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