
Homem espera há
16 anos por cirurgia

Caminhão com carne tomba
Um caminhão câmara fria carregado de carne de gado tombou

ontem à noite na BR-467, perto de Sede Alvorada, em Cascavel. Uma

força-tarefa resgatou as duas pessoas que estavam no caminhão e a

polícia agiu rápido para impedir que a carga fosse saqueada.

 Pág. 20

 Nem mesmo o pedido de “urgência” grafado pelo médico em 2013 pôs fim à
longa espera do aposentado Neri Boeno, de 59 anos, que aguarda há 16 anos por
uma cirurgia de hérnia. A dor é tanta que ele só caminha com muletas e diz que já

pensou em operar com as próprias mãos o local. A lista de cirurgias eletivas de
Cascavel tem hoje 2.870 pessoas, das quais 117 na fila para operar hérnia.
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SAIBA QUEM SÃO OS CANDIDATOS
 AO GOVERNO E À PRESIDÊNCIA

 Págs. 4 e 5
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EXEMPLO DE
DEMOCRACIA

NOTAS

“Se eu ganhar, vou convidar o juiz
Sérgio Moro para ser o ministro da

Justiça. (...) Não há como não
mudar agora, porque nos judiaram
demais, nos castigaram demais. A

mentira foi a arma, promoveram um
cenário de ilusão com a mistificação,

a encenação e a enganação.
Construíram um castelo de ficção e
utopia. Nós vamos colocar no chão

esse castelo. Porque agora ou vai ou
racha. Ou arrebenta a tampa da

caixa. E o Paraná sabe disso”.

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

Cascavel
pretende vacinar
16,5 mil crianças

contra
poliomielite e

sarampo a partir
desta semana.

A baixa taxa
vacinal, que fez
voltar ao País

surto de
sarampo e põe

em risco a
volta da pólio.
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PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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CRESCENTE

18/08 - 04h49
CHEIA

26/08 - 08h58

MINGUANTE

04/08 - 15h19
NOVA

11/08 - 06h59

12

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Senador Alvaro Dias, em seu primeiro

discurso após ser oficializado candidato à

Presidência da República pelo Podemos

 O eleitor brasileiro vai ter bastante trabalho
nestas eleições. São várias as opções postas na
mesa para escolher tanto para presidente da Re-
pública quanto para governador do Estado do Pa-
raná. No total, eram 24 chapas até ontem à noite,
sendo 14 para presidente e dez para governador.

São ideologias diferentes, perfis que variam
de políticos de carreira a estreantes na vida pú-
blica, alguns que tentam pela terceira, quarta
vez, outros que projetaram a candidatura ainda
nas eleições passadas.

Tem homens e mulheres. De esquerda, direita,
centro, indefinido. Tem até candidato preso. Um
exemplo de democracia.

Claro que alguns limites precisam ser respei-
tados e ontem mesmo já foi registrado o primeiro
pedido de impugnação da candidatura de Lula à
Presidência. Agora, vai caber ao TSE decidir se
aplica a Lei da Ficha Limpa ao rigor ou se existem
brechas ainda desconhecidas.

Há nomes novos e alguns ainda desconheci-
dos. Nosso trabalho agora, como eleitor, é dedicar
um pouco mais de atenção nestes dois meses e
ouvir o que eles têm a dizer, avaliar, ponderar, pes-
quisar. O Brasil está saindo de uma das piores
crises da sua história. É nosso dever agora esco-
lher com responsabilidade. Precisamos fazer a
nossa parte.

Fotografias do futuro
Discutir ações criativas e

sustentáveis com base nas

parcerias entre os diversos

setores organizados e

Poder Público para o

desenvolvimento da cidade

que queremos daqui a 12

anos. Esse foi o desafio do

projeto Cidade Inovadoras

Cascavel 2030, entregue a

entidades e que originou o

Conselho de

Desenvolvimento

Econômico Sustentável e

que há dois anos reúne

nove câmaras técnicas.

Formação NRE
O NRE (Núcleo Regional

Eleitoral) de Cascavel

promove hoje, às 7h30,

“Café da Manhã com a

Imprensa” no auditório do

Núcleo para apresentação

do projeto Formação NRE

Cascavel 2018, que

envolverá em torno de 3

mil profissionais da

educação e contará com

renomados estudiosos em

palestras e oficinas que

abrangerão todas as áreas,

realizadas até novembro,

em convênio com a Itaipu.

DIVULGAÇÃO
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Transporte escolar em disputa
A Colibri Transportes e Turismo confirmou à reportagem que

tem interesse em assumir os demais lotes do transporte
público escolar caso a empresa VC de Paula & Cia venha

desistir da licitação. Porque, ao contrário do divulgado em
reportagem na edição de sexta-feira (3), foi a VC de Paula
quem entrou com processo de pedido de realinhamento de
preços dos lotes da licitação que ganhou. A Colibri garante

que “os preços ofertados podem e serão fielmente
cumpridos e praticados pela empresa, sem prejuízos ao

Município, com transporte de qualidade e nos termos do
edital”. A empresa fica em Santa Tereza do Oeste e a

assinatura do contrato deve ser realizada esta semana.

Asfalto
Cascavel 100% asfaltada
era promessa do ex-
prefeito Edgar Bueno
(PDT), mas basta andar
pelos bairros para ver que
ainda falta um tanto para
atingir esse percentual.
Pelas contas do prefeito
Leonaldo Paranhos (PSC),
R$ 38 milhões são
necessários para asfaltar
40 quilômetros na cidade
ainda na terra.

Isenção
Hoje entra em votação a
isenção da Taxa de
Desastres e da Taxa de
Coleta de Lixo para a
Unioeste. A estimativa de

impacto orçamentário para
2018 é de RS 67.920,06,
para 2019 é de
R$ 74.711,69 e, para
2020, é de R$ 117.892,04.
As comissões já se
manifestaram favoráveis.

Justificativas
Para a prefeitura, o ato é
uma “gentileza”, pois a
Unioeste disponibiliza
móveis da clínica
odontológica e do centro
de educação do Hospital
Universitário - além
disso, já existe previsão
de renúncia de receita de
R$ 17 milhões neste ano
pela prefeitura, e
em 2020 será de
R$ 21 milhões.

INVERSÃO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Retorna hoje a sessão ordinária na Câmara de
Vereadores, às 9h, pondo fim ao jejum de projetos
oriundos do Legislativo.

 Bocasanta traz à tona assunto polêmico que é a demora
no atendimento no serviço público de saúde.

Parece que o vereador Sidnei Mazzutti (PSL) encontrará
resistência na propositura de um projeto que altera a
cobrança de dívidas de impostos em novos loteamentos.
Jaime Vasatta (Podemos) e Policial Madril (PMB)
questionam se a população não será prejudicada, pois os
donos de loteamentos repassariam as contas a quem
viesse adquirir o imóvel.

O vereador Jorge Boca-
santa (Pros) pretende dar
um basta nas filas em
UBSs (Unidades Básicas
de Saúde) de Cascavel
por meio do projeto que
entrará em votação hoje -
após duas semanas de
recesso administrativo
na Câmara de Vereado-
res. A proposta limita o
tempo máximo para a re-
alização de procedimen-
tos médicos em serviços
públicos de saúde.

Bocasanta propõe que
o paciente espere, no
máximo - por força de lei -
15 dias para exames mé-
dicos, 30 dias para con-
sulta básica, como pedi-
atria, clínica médica, gine-
cologista e obstetrícia; 15
dias nas demais especi-
alidades médicas; três
dias para consultas a ido-
sos, a valetudinários, a
pessoas com deficiência
e gestantes; e 60 dias
para cirurgias eletivas.

Ficam dispensados
os prazos o atendimen-
to em UTIs (Unidades de
Terapia Intensivas) e os
casos de saúde conside-
rados de urgência e
emergência, que exigem

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Sem filas
nas UBSs

atendimento imediato.
Após as consultas, se

houver necessidade de
retorno, o novo prazo será
definido pelo médico.

No caso de crianças
menores de dez anos ou
com sintomas graves, o pro-
jeto de lei estabelece que
os prazos ficam suspensos
conforme laudo médico.

Caso passe pela Câma-
ra de Vereadores e seja
sancionada pelo prefeito
Leonaldo Paranhos (PSC),
o desrespeito às regras
acarretará em processos
administrativos disciplina-
res. “É inaceitável que o
usuário do sistema públi-
co de saúde espere tanto
tempo por uma consulta,
um exame ou atendimen-
to médico. Isso tem que
acabar. A administração
pública tem o dever e a
obrigação de prestar os
serviços de saúde com
qualidade e celeridade,
pois são milhões e mi-
lhões de reais despendi-
dos aos cofres públicos
por meio de tributos, taxas
e contribuições”, justifica
Bocasanta.

PARECER E EMENDA
Tanto a Comissão de Redação e Justiça quanto a Comissão de
Saúde e Assistência Social deram pareceres favoráveis ao
projeto. A Comissão de Saúde, composta pelos parlamentares
Roberto Parra (MDB), Madril (PBM) e Bocasanta (Pros),
incluiu emenda determinando que, caso não seja possível
agendar a consulta ou o exame, deverá ser publicada uma lista
no Portal da Prefeitura e da Secretaria de Saúde com as iniciais
do nome do paciente, a UBS e o motivo da negativa do
atendimento, para dar transparência a quem espera pelo serviço.
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Na tarde desse domingo, na
sede do diretório estadual do PSD,
em Curitiba, o candidato ao gover-
no do Paraná Ratinho Júnior anun-
ciou o nome de Darci Piana (PSD)
para compor a vice em sua chapa e
Oriovisto Guimarães (Podemos)
candidato ao Senado.

No discurso, Ratinho agradeceu
a todos que disponibilizaram seus
nomes para compor a vice e que,
de alguma maneira, ajudaram a
compor o plano de governo. “Que-
ro agradecer àqueles que coloca-
ram seus nomes à disposição, mas
independente disso trabalharam
arduamente para ajudar a compor
o nosso plano de governo”.

Ratinho Júnior também destacou
o trabalho de mais de 400 técnicos
e especialistas. “Nosso planeja-
mento para construir um Paraná Ino-
vador começou ouvindo a população
de todas as regiões do Estado, com
os Encontros Democráticos, depois

Ratinho Jr. confirma
Darci Piana seu vice

O PP (Progressitas) confirmou no sábado a

candidatura da governadora Cida Borghetti

à reeleição, mas ficou em aberto a definição

do seu vice. A chapa repete o que aconteceu

na última eleição, quando Cida foi
confirmada vice de Beto Richa nos minutos

finais do prazo legal.

As negociações seguiram durante todo o domingo

e a imprensa política não conseguia nem mesmo

especular em torno do possível nome.

A assessoria da governadora disse apenas que
o nome seria anunciado apenas nesta

segunda-feira, prazo para que o partido

registrasse a coligação na Justiça Eleitoral.

Cida concorre numa amplia coligação, com pelo

menos nove partidos (confira na tabela).

os especialistas de cada área ela-
boraram um estudo de planejamen-
to, gestão e viabilidade. Já na próxi-
ma semana, vamos registrar em
cartório e mostrar aos paranaenses
como vamos construir um novo Pa-
raná”, destacou Ratinho.

Darci Piana se licenciou da pre-
sidência da Fecomércio PR (Fede-
ração do Comércio do Paraná) para
estar apto a disputar as eleições.

O primeiro candidato anunciado para
o Senado foi Renan da Mata (PSC), liga-
do ao pastor Takayama (PSC).

 RATINHO ladeado por Darci Piana e Oriovisto Guimarães
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Vice de Cida indefinido

CANDIDATURA à

reeleição de Cida foi

confirmada no sábado
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CANDIDATURA à

reeleição de Cida foi

confirmada no sábado
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Governadora: Cida Borghetti
vice: ?
Senado: Alex Canziani e Beto Richa

PP
PSB
PMN

PROS
PMB
DEM

PTB
PTC
PSDB

Governador: Ratinho Jr.
Vice: Darci Piana
Senado: Renan da Mata e Oriovisto Guimarães

PSD
PSC
PV

PR
Avante
PHS

PRB
PPS

Conheça os candidatos
ao governo do Estado:

Governador: Jorge Bernardi
Vice: Juliano Murbach
Senado: Flávio Arns e Luiz Adão Marques

Rede
DC

Governador: Professor Piva
Vice: Fernanda Camargo
Senado: Rodrigo Tomazini e Jacqueline Parmigiani

PSOL
PCB

Governador: Dr. Rosinha
Vice: ?
Senado: Mirian Gonçalves e Marli Gonçalves Costa

PT
Governador: Dr. Zequinha
vice: ?
Senado: Marli Gonçalves Costa

PCdoB
Governador: Geonísio Marinho
Vice: Paulo Nori
Senado: Rodrigo Reis e José Maria Boni

PRTB

Governador: Ivan Bernardo
Vice: Carminha Moreira
Senado: ?

PSTU

Governador: João Arruda
Vice: Eliana Cortez da Silva
Senado: Roberto Requião

MDB

 *Governador: Nelton Friedrich
Vice: ?
Senado: ?

PDT

PPL

 *Indefinido até o fechamento desta edição

 Presidente: Alvaro Dias (Podemos)
 Vice-presidente: Paulo Rabello de Cas-

tro (PSC)

 Presidente: Cabo Daciolo (Patriota)
 Vice-presidente: Suelene Balduino Nas-

cimento (Patriota)

 Presidente: Ciro Gomes (PDT)
 Vice-presidente: Katia Abreu (PDT)

 Presidente: Geraldo Alckmin (PSDB)
 Vice-presidente: Ana Amélia (PP)

 Presidente: Guilherme Boulos (Psol)
 Vice-presidente: Sônia Guajajara (Psol)

 Presidente: Henrique Meirelles (MDB)
 Vice-presidente: Germano Rigotto (MDB)

 Presidente: Jair Bolsonaro (PSL)
 Vice-presidente: Hamilton Mourão (PRTB)

 MDB E PDT
Ontem à noite o MDB oficializou a candidatura de João Arruda ao governo

do Estado e como vice Eliana Cortez da Silva, professora, vereadora e
presidente da Câmara de Vereadores de Ribeirão Claro. A decisão foi

divulgada após reunião da Executiva do partido que aguardava definições

de outras siglas.  O partido ainda aguarda a confirmação de apoios do SD

(Solidariedade), do PDT e do PCdoB, cujas conversas seguiram noite

adentro. O MDB do Paraná lança também o nome de Roberto Requião à

reeleição para o Senado.
No sábado, o PDT decidiu manter a candidatura própria e, no lugar de

Osmar Dias, que desistiu na sexta-feira, anunciou o ex-deputado Nelton

Friedrich. Mas até o fechamento desta edição ainda havia possibilidade de

os dois partidos coligarem tanto na chapa ao governo quanto para

deputados. Dos dez membros “sobreviventes” da Executiva do PDT, seis

advogam coligação total e irrestrita com o MDB; os outros quatro querem
chapa pura, tanto para governador quanto para deputados.

 Confirmados 14 candidatos a presidente

 Com a convenção do PPL, que
lançou ontem João Goulart Filho
como candidato à Presidência da
República, 14 candidatos foram es-
colhidos pelas legendas para con-
correr ao cargo de presidente da
República. Segundo a legislação
eleitoral, as chapas completas com
candidatos, vices, alianças ou co-
ligações têm de ser oficializadas
até hoje (6).

Até o fechamento desta edição
não estavam confirmados o nome
do vice na chapa de Lula, que teve
a candidatura lançada no sábado
pelo PT por meio de uma carta sua,
já que está preso em Curitiba cum-
prindo pena por crime de corrup-
ção, e estava sendo discutida a
candidatura a presidente de Levy
Fidélix (PRTB), que já disputou as
eleições outras duas vezes.

Veja quem são os candidatos a presidente:
 Presidente: João Amoêdo (Partido Novo)
 Vice-presidente: Christian Lohbauer (Par-

tido Novo)

 Presidente: João Goulart Filho (PPL)
 Vice-presidente: Léo Alves (PPL)

 Presidente: José Maria Eymael (DC)
 Vice-presidente: Helvio Costa (PDC)

 Presidente: Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
 Vice-presidente: em aberto

 Presidente: Manuela D’Ávila (PCdoB)
 Vice-presidente: Adilson Araújo (PCdoB)

 Presidente: Marina Silva (Rede)
 Vice-presidente: Eduardo Jorge (PV)

 Presidente: Vera Lúcia (PSTU)
 Vice-presidente: Hertz Dias (PSTU)
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Cascavel foi um dos 592 municí-
pios brasileiros que tiveram ontem
provas do Encceja (Exame Nacional
para Certificação de Competências
de Jovens e Adultos) 2018. Em todo
o País 1,7 milhão de pessoas se ins-
creveram, conforme o Inep (Institu-
to Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira).

Em Cascavel centenas de estu-
dantes da cidade e da região reali-
zaram as provas para obtenção de
diplomas ou aproveitamento de dis-
ciplinas, de acordo com o desem-
penho alcançado.

Para o estudante Ângelo Fortu-
nato, que veio de Ibema, a prova de

Matemática estava bastante difícil,
mas um dos quesitos que mais lhe
chamaram a atenção foram as de-
sistências: “Na minha sala tinha
umas 15 pessoas só fazendo a pro-
va. Faltou bastante gente”.

Maria de Lurdes Frizo é mãe de
uma jovem que fez as provas no
Colégio Wilson Joffre. Enquanto
aguardava a filha, disse na sua sala

 O ENCCEJA
O Encceja dá a jovens e adultos que não puderam terminar os estudos na
idade adequada a oportunidade de obterem certificado de conclusão dos
ensinos fundamental ou médio. Do total de interessados no Brasil, 356 mil

buscavam diploma das séries iniciais e 1,3 milhão, o das finais. Os resultados
serão divulgados em novembro deste ano.

da sua filha a desistência foi míni-
ma. “Acho que este ano deve ser
diferente do que foi ano passado.
O governo fez uma campanha mui-
to forte para que as pessoas não
desistissem”.

Juliano Andrade terminou a pro-
va confiante: “Acho que agora deu
certo, vou terminar o ensino médio
e fazer um curso superior”.

Encceja: um novo futuro

Nem o tempo carrancudo serviu para esfriar os ânimos e afastar
os devotos de São Cristóvão ontem, durante a 59ª edição da
festa do padroeiro realizada na paróquia em Cascavel.
Segundo os organizadores, pelo menos 10 mil veículos
receberam as bênçãos dos sacerdotes em frente à igreja na
Avenida Brasil, no Bairro São Cristóvão.
Às 10h foi celebrada a missa do padroeiro, seguida por
almoço festivo e programação artística que seguiu à tarde.
Neste ano a festa foi antecipada em uma semana.

 10 mil veículos abençoados

VEÍCULOS e motoristas receberam as bênçãos dos sacerdotes

AÍLTON SANTOS
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2.870 pacientes
na fila de espera

No cabeçalho do receituário médico, com letras garrafais, o profissional destacou a necessidade da cirurgia com a
palavra “urgente” (veja foto). No entanto, nem mesmo a indicação tirou Neri Boeno da fila de espera, que passa
seus dias refém de analgésicos.
“Quando sinto muita dor, minha barriga incha, quase não consigo me mexer. Aí vou até a unidade de saúde, onde
me medicam e quando passa a dor forte me mandam embora pra casa”, relata.
Boeno lembra que já pensou em situações extremas, tudo por conta da demora para a cirurgia: “Em uma das vezes
que fui à UBS falei para o pessoal que me atendeu que eu mesmo iria cortar minha barriga e tirar a hérnia, pois já
não aguento mais passar por isso”, desabafa. O paciente já perdeu as contas de quantas vezes procurou
atendimento na saúde pública de Cascavel e todo esse descaso o fez perder as esperanças. “Eu já nem vou mais
atrás porque nunca resolvem nada. O jeito é se acostumar a viver com isso”, lamenta.

Urgente!

Apoiado em suas muletas, o
aposentado Neri Boeno, de 59
anos, vive uma loooonga espe-
ra. Há 16 anos, o morador do
Bairro Interlagos, em Cascavel,
aguarda por uma cirurgia de hér-
nia de disco, que, segundo ele,
tem lhe tirado o sono. Neri é
apenas um entre os 2.870 ca-
sos que estão na fila de espera
da Secretaria de Saúde de Cas-
cavel por cirurgias eletivas. So-
mente para procedimentos cirúr-
gicos de hérnia são 117.

O carro estacionado em fren-
te à residência já não tem mais
utilidade, pois a doença, aliada
a outras complicações de saú-
de, impedem Neri de dirigir. “Se
eu saio de casa um dia, os ou-
tros seis dias da semana fico
de cama, pois a dor é muito for-
te”, conta o homem, com os
olhos marejados ao falar sobre
seu drama. Segundo ele, tem aju-
da da família e de vizinhos, que
por muitas vezes o acompanha-
ram nas consultas médicas.

O aposentado tem guarda-
dos vários exames e encaminha-
mentos do Município. Um deles
é de 2009, outro de 2013, as-
sinado inclusive pelo médico
Milton Junior Neckel, que solici-
tava à época (cinco anos atrás)
urgência no procedimento.

NERI BOENO

aguarda por uma

cirurgia de hérnia

 desde 2002
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

Cascavel, 06 DE AGOSTO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Pedro Felipe da Silva e Viviani Cristina de Belem
2- Valdomiro da Luz e Leonilda dos Santos
3- Nelton Ferreira dos Santos e Cristiéli dos Santos Apolinário
4- Kleber Carlos Zielinski Woigt e Ingrid Ramos Leite
5- Pedro Felipe da Silva e Viviani Cristina de Belém
6- Saul Correia dos Santos e Viviane Barboza
7- Cezar Aparecido Santos de Matos e Ana Paula de Souza
8- Valdivino Ribeiro e Rosalina Gumz
9- Valceli Lima e Elizabete Santos Lima
10- Juliano Mezzaroba e Michele Caroline Camboim
11- Nilso Jose Moraes e Jaqueline Pereira da Silva
12 Lyon Allan Büchner e Tainá da Fonseca Viana
13- Cleiton Dziobak Ramos e Bianca Justino da Silva
14- Vitor Braga e Valquiria Ferreira dos Santos
15- Leandro Maciel da Silva e Andreia Rodrigues de Aguiar
16- Mailson da Silva Zierhut e Jakeline Aparecida Vieira
17- Marcelo Koehler Severino e Larissa Alves Guanaes
18- Anderson Silverio da Silva e Lecir Fatima de Souza
19- Sidimar Diedrich da Silva e Cibele Martins da Cruz
20-Fabiano Carneiro da Silva e Cleonice Aparecida Borges
21- Pedro Luiz Ascoli Pilatti e Dayane Pasa
22- Jhones Marques de Souza e Gisele Mendes
23- Pedro Henrique Almeida da Luz e Ana Carolina Tamarozzi
24- Lucas Dressel e Naara Laskos de Lima
25- Diego Mendes da Silva e Nathalia Basdão Rodrigues da Silva
26- José Carlos Marchezini e Cacilda Rodrigues.

ENCAMINHAMENTO médico de 2013 pede urgência na realização do procedimento

O QUE DIZ A
PREFEITURA
Sobre o caso de Neri Boeno, a
Secretaria de Saúde de Cascavel
informa que consta atendimento
em 5 de agosto de 2015 pelo
médico Milton Junior Neckel.
Após isso, o paciente “foi
encaminhado à consulta de média
complexidade/cirurgia geral,
porém consta que a unidade de
saúde [não especificada] tentou
contatar o paciente, mas não o
encontrou. Inclusive, anteriormente
a esse episódio, em data de 11
de novembro de 2013, consta
agendamento de média
complexidade/cirurgia geral, com
Marcelo Schmidt (Cisop),
porém, também não houve
comparecimento do paciente”,
declara a pasta.
A Secretaria de Saúde orienta o
paciente a procurar a Unidade de
Saúde do Interlagos para que seja
possível avaliar a situação e fazer
os encaminhamentos necessários.
“Lembramos ainda que, com a
implantação do novo módulo de
regulação das cirurgias eletivas
pelo gestor estadual, que
determinou a inserção dos
pacientes no prestador
credenciado a partir de junho de
2016, todas as AIHs
[Autorizações de Internamento
Hospitalar] passaram a ficar de
responsabilidade do prestador
solicitante no local e que o mesmo
tenha vínculo para realização da
cirurgia”, reforça.

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos:  Aílton Santos
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 � REDE GLOBO

 GLOBO  � O TEMPO NÃO PARA

 � SBT

 � RECORD

MALHAÇÃO
Rafael insinua que Vinícius o está

traindo para assumir seu cargo na ONG.
Márcio se culpa pela recaída do pai. Alex
comenta com Maria Alice sua preocu-
pação com Gabriela. Úrsula desconfia
do comportamento de Enzo. Marcelo
fala com Rosália e Leonor sobre a volta
de sua filha Dandara. Úrsula, Kavaco e
Hugo questionam Flora e Tito sobre seu
relacionamento amoroso.

ORGULHO E PAIXÃO
Rômulo questiona Brandão sobre o

seu passado com Josephine. Elisabeta
anuncia sua ida ao Vale do Café. Char-

lotte se preocupa com Olegário. Petúlia
sofre com a possibilidade de fuga de
Olegário e Susana. Josephine tenta
manipular Rômulo. Elisabeta se recusa
a viajar com Darcy. Ludmila oferece
sociedade a Ema na loja. Rômulo con-
ta a Cecília sobre o passado de Jose-
phine e Brandão.

SEGUNDO SOL
Remy chantageia Luzia, que conse-

gue despistar Beto. Groa conclui que
Laureta tirou a vida de Januária. Manu-
ela pede para permanecer na casa de
Juarez e Narciso afirma ao pai que está
apaixonado pela moça. Laureta confir-
ma a Karola que matou Januária. Jua-
rez faz um acordo com Manuela, que

Betina ironiza a reação de Marocas. Pedro Parede filma o apartamento de
Samuca, que fica furioso com os comentários maldosos do repórter.  Mariacarla

conta para Betina o que descobriu sobre a família de Marocas. Samuca leva
Marocas para a Criotec. Barão obriga Paulina a aceitar seu dinheiro para pagar o
hospital. Marciana pune Vera Lúcia. Petra leva Marocas para ver sua família, e
ela se preocupa com a ausência do pai. Dom Sabino tem um surto ao saber o
ano atual e Eliseu tenta acalmar o amigo. Samuca critica a equipe de Petra.

Waleska pede que Elmo saia escondido de seu quarto. Um policial tenta prender
Dom Sabino, e Waleska o encontra. Samuca sai com Marocas para procurar o
pai. Carmen flagra Marciana e Lalá discutindo. Um policial ameaça Dom Sabino
e Waleska tenta protegê-lo. Lalá e Marciana disfarçam a discussão, mas Carmen

desconfia. Marocas encontra Dom Sabino.

volta para a casa de Severo. Luzia pede
que Ícaro cuide de Manuela. Luzia co-
menta com Cacau sobre a chantagem
de Remy. Maura e Rosa comemoram o
aniversário de Nice. Doralice desconfia
do comportamento de Ionan.

JESUS
Batista se emociona ao ver Jesus.

Barrabás tenta atacar Petronius, mas
é impedido por Simão Zelote. João Ba-
tista e Jesus se abraçam. André, Felipe
e alguns discípulos observam curiosos.
Petronius e a comitiva de Pilatos ques-
tionam Simão Zelote. Tentando salvar
a vida de Barrabás, Zelote mente e diz
que foi um acidente. Jesus avisa que
veio ser batizado por Batista. Barrabás
fica furioso com Zelote. A caminho de
Jerusalém, Helena e Claudia falam so-
bre o povo judeu.

ASAS DO AMOR
Alper revela a Suzan que Sedat rou-

bou dinheiro de investidores, mudou de
nome e se mudou. Alper oferece seu
apoio e ajuda para a irmã. Leyla recebe
uma bronca de Canan por ter levado seu
filho ao emprego e também porque deve
se dar bem com todos os clientes, inclu-
sive Alper. Para ela, Leyla representa bem
ao passar a imagem de boa mãe, dedi-
cada e esforçada, e Hasmet foi iludido
por essa imagem. Canan mostra a Has-
met o piloto do programa de Alper.

AS AVENTURAS DE POLIANA
oliana se apresentar os convidados

da festa de aniversário com temática
dos anos 1960 da escola Ruth Goulart
riem da escultura feita pelo professor
de artes Salvador. Luísa está arrumada
a caminho da festa, mas acaba baten-
do seu carro no parachoque de outro.
Sérgio tenta beijar Joana e leva um tapa
pela esposa não reconhecer o marido,
que foi até o local de surpresa.

 � BAND

Dom
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acompanha
Eliseu no
trabalho

Dom
Sabino
acompanha
Eliseu no
trabalho
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A Sanepar informa que serão exe-
cutados serviços de limpeza e de
manutenção no reservatório de água
da Rua Fortaleza, em Cascavel, nesta
quarta-feira (8). Os trabalhos come-
çam às 15h e devem se estender até
as 17h, podendo interromper o forne-
cimento de água nas regiões dos Bair-
ros Cancelli, Claudete e Canadá e do
Núcleo de Produção 3. O abastecimen-
to deve voltar à normalidade a partir
das 19h e será de forma gradativa.

Atenção! Não
fique sem água

Ficarão sem água durante esse
período os clientes que não têm cai-
xa de água no imóvel, conforme reco-
mendação da ABNT (Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas). A Sane-
par sugere que cada imóvel tenha uma
caixa-d’água de pelo menos 500 li-
tros. Assim, é possível ter água por
24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdíci-
os. A Sanepar conta com a partici-
pação de todos!

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.

OBRAS
INTERROMPEM
TRÂNSITO

A Sanepar informa que fará
obras de implantação de
interceptor de esgoto na
Avenida das Torres, em
Cascavel, de 6 a 8 de agosto.
Os trabalhos serão feitos das
8h às 18h30, no trecho entre
a Rua Amazonas até o Córrego
Bezerra. As obras vão
interditar parcialmente ou
totalmente a via durante alguns
horários.
Os motoristas devem ficar
atentos à sinalização do trânsito
no local para evitar acidentes.

ARQUIVOHOJENEWS
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A 15ª Brigada de Infantaria Me-
canizada, que tem sede em Casca-
vel, fará uma operação de cunho lo-
gístico na próxima quarta-feira (8)
para experimentação de transporte
ferroviário. Serão embarcados no
terminal da Ferroeste, em Cascavel,
31 blindados modelo Guarani e le-
vados até Paranaguá.

O major Rodrigo Ribeiro explica que
a Operação Atlântico 5 é uma iniciativa
do Ministério da Defesa e desenvolvida
em conjunto com a Marinha do Brasil.

Inicialmente estava previsto o
desembarque das viaturas milita-
res em Paranaguá, onde embarca-
riam em um navio mercante contra-
tado pela Marinha. “Entretanto, por
problemas no contrato, a Marinha
só conseguiu fazer o contrato para
o Porto de São Francisco do Sul,
em Santa Catarina”, diz.

Assim, de Paranaguá os blinda-

dos seguirão pela rodovia até São
Francisco do Sul para o embarque
no navio mercante fretado para a
operação militar. A operação tem a
participação de outras unidades
militares e o embarque nos navios
será tanto de viaturas blindadas
como não blindadas.

Um dos objetivos é saber se é
mais viável o transporte de blindados
e outras viaturas por modal ferroviá-
rio ou rodovia. “A finalidade é levantar
dados de planejamento sobre trans-
porte ferroviário, sobre embarque em
navio, meios necessários e forma de
contratação para que no final a gente
possa ter um relatório para poder
empregar não só aqui na área do Pa-
raná, mas como em qualquer outra
área”, ressalta o oficial.

BLINDADOS serão levados para Paranaguá

pela ferrovia

CUSTOS DA
OPERAÇÃO
Para o transporte dos blindados, a
15ª Brigada de Infantaria
Mecanizada contratou a Rumo
Malha Sul. O custo da operação
para levar os 31 blindados até
Paranaguá será de R$ 258,9 mil.
O contrato dispensou licitação
devido à inviabilidade da
competição. A Rumo Malha Sul é
a única empresa que possui os
vagões para esse tipo de transporte
na Ferroeste.

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Foto: Aílton Santos

Blindados
sobre
TRILHOS

Blindados
sobre
TRILHOS
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07 de abril de 1934

28 de julho de 2018

Liduino Pietro Biaggi
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Personalidade forte

Em decorrência de um câncer ósseo, Liduino Pietro Bi-
aggi faleceu no dia 27 de julho deste ano, aos 84 anos.
Ele recebeu homenagens de muitos daqueles que partici-
param ao seu lado nos espetáculos.

O sepultamento ocorreu no Cemitério Central. Ele dei-
xa a esposa Elzira, três filhos, quatro netos e uma neta e
um vazio nos palcos.

A personalidade forte em alguns momentos, assim como
o talento do pai, é lembrada de forma carinhosa pelo filho:
“Era um italiano brigão e às vezes incomodava a mãe, mas é
por que sempre queria todos por perto”, lembra Luciano.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Digno de aplausos

Grupo folcórico
Em 2015 fez um tour com o

grupo folclórico Ladri di
Cuori, o qual integrava,

pela Itália e pela Eslovênia.
“Mesmo aos 81 anos se

alegrava em estar junto e
se apresentar. Ele não via a

hora de se recuperar para
voltar a fazer o

personagem no espetáculo
La Forza Della Vita”.

A primeira apresentação
do grupo foi realizada em

1996 no Restaurante Santa
Felicidade. No dia 7 de

setembro do mesmo ano, o
grupo - naquela época

composto por dez
integrantes - foi

oficialmente denominado
“Gruppo Folklorico

Italiano Ladri di Cuori”.

Liduino Pietro Biaggi nasceu na cida-
de de Soledade, no Rio Grande do Sul,
no dia 7 de abril de 1934. Ele se casou
com Elzira Ferronatto Biaggi em Erechim,
no Rio Grande do Sul, e lá o casal teve
dois filhos: Sidnei Álvaro Pietro Biaggi e
Claiton Derli Biaggi. Foi em Cascavel que
nasceu o terceiro filho do casal, Lucia-
no Marcelo, hoje diretor de Cultura da
Fundação de Esporte e Cultura.

Ele exerceu a profissão de tornei-
ro mecânico e tinha a honestidade e

a integridade para o trabalho como
princípios de vida. “Era um pai parcei-
ro. Italiano rígido com a família com
relação a costumes e tradições e para
que sempre fizéssemos o que é cer-
to”, conta o filho Luciano.

A descendência italiana é o que lhe
inspirava a subir aos palcos no Brasil
e também em outros países. “Sem-
pre gostou muito de se apresentar. Era
uma pessoa muito alegre e dispos-
ta”, cita Luciano.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo

Á
ri

es

 O seu esforço vai ser notado e pode ren-
der bons frutos. Priorize as tarefas que
podem ser feitas a sós. Nem todo mundo
merece confiança. Vênus pode facilitar a
paquera com alguém. Cor: amarelo.

To
ur

o

Explore o seu charme para se relacionar
melhor com colegas e clientes. A sorte vai
sorrir para você em jogo ou aposta! Se
tem planos para uma viagem, saiba que
tudo deve correr às mil maravilhas.

G
êm

os

O astral é bom para quem pensa em
mudar de residência ou fazer uma re-
forma. Vai contar com o apoio da famí-
lia, inclusive para encontrar um novo
emprego.

C
ân

ce
r Nesta sexta, o diálogo será o melhor

caminho para conseguir o que dese-
ja. Aproveite para trocar informação
com alguém que mora longe, seja uma
relação pessoal ou profissional.

Le
ão

O dinheiro vai entrar, mas depende-
rá do seu esforço. É um bom mo-
mento para conversar sobre um au-
mento ou buscar um emprego que
pague melhor.

V
ir

ge
m Com Vênus em seu signo, você estará

mais confiante para batalhar pelo que
deseja. Aproveite para se aproximar
das pessoas e formar alianças, seja na
área profissional ou na vida pessoal.

Li
br

a

Você terá jogo de cintura para lidar
com um segredo do passado. Con-
fie em seu sexto sentido para lidar
com qualquer desafio, no trabalho
ou na saúde.

E
sc

or
pi

ão Mais idealista, você terá muita disposi-
ção para batalhar pelo que acredita. É
um bom período para investir no diálo-
go. Alguém que conheceu agora pode
se transformar em um grande amigo.

S
ag

it
ár

io É hora de se importar mais com a ima-
gem que passa aos outros. Bom mo-
mento para fazer compras, até para
impressionar alguém. Na profissão,
pode receber uma promoção.

C
ap

ric
ór

ni
o Nesta sexta, vai se sair bem se precisar

interagir com os colegas no trabalho.
Pode aprender bastante com os cole-
gas. O desejo de viajar continua em alta
e você pode se divertir fora da cidade.

A
qu

ár
io Assuntos místicos ou que exigem se-

gredo podem despertar seu interesse.
Preste atenção ao seu sexto sentido,
que estará mais intenso. Mostre seu lado
sensual e apimente a sua vida sexual.

 P
ei

xe
s Bom dia para quem anda pensando

em firmar uma sociedade, ainda mais
se for com uma amiga. Mantenha os
pés no chão, avalie os prós e contras
e corra atrás dos seus sonhos!
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 � REDE GLOBO

 GLOBO  � O TEMPO NÃO PARA

 � SBT

 � RECORD

MALHAÇÃO
Rafael insinua que Vinícius o está

traindo para assumir seu cargo na ONG.
Márcio se culpa pela recaída do pai. Alex
comenta com Maria Alice sua preocu-
pação com Gabriela. Úrsula desconfia
do comportamento de Enzo. Marcelo
fala com Rosália e Leonor sobre a volta
de sua filha Dandara. Úrsula, Kavaco e
Hugo questionam Flora e Tito sobre seu
relacionamento amoroso.

ORGULHO E PAIXÃO
Rômulo questiona Brandão sobre o

seu passado com Josephine. Elisabeta
anuncia sua ida ao Vale do Café. Char-

lotte se preocupa com Olegário. Petúlia
sofre com a possibilidade de fuga de
Olegário e Susana. Josephine tenta
manipular Rômulo. Elisabeta se recusa
a viajar com Darcy. Ludmila oferece
sociedade a Ema na loja. Rômulo con-
ta a Cecília sobre o passado de Jose-
phine e Brandão.

SEGUNDO SOL
Remy chantageia Luzia, que conse-

gue despistar Beto. Groa conclui que
Laureta tirou a vida de Januária. Manu-
ela pede para permanecer na casa de
Juarez e Narciso afirma ao pai que está
apaixonado pela moça. Laureta confir-
ma a Karola que matou Januária. Jua-
rez faz um acordo com Manuela, que

Betina ironiza a reação de Marocas. Pedro Parede filma o apartamento de
Samuca, que fica furioso com os comentários maldosos do repórter.  Mariacarla

conta para Betina o que descobriu sobre a família de Marocas. Samuca leva
Marocas para a Criotec. Barão obriga Paulina a aceitar seu dinheiro para pagar o
hospital. Marciana pune Vera Lúcia. Petra leva Marocas para ver sua família, e
ela se preocupa com a ausência do pai. Dom Sabino tem um surto ao saber o
ano atual e Eliseu tenta acalmar o amigo. Samuca critica a equipe de Petra.

Waleska pede que Elmo saia escondido de seu quarto. Um policial tenta prender
Dom Sabino, e Waleska o encontra. Samuca sai com Marocas para procurar o
pai. Carmen flagra Marciana e Lalá discutindo. Um policial ameaça Dom Sabino
e Waleska tenta protegê-lo. Lalá e Marciana disfarçam a discussão, mas Carmen

desconfia. Marocas encontra Dom Sabino.

volta para a casa de Severo. Luzia pede
que Ícaro cuide de Manuela. Luzia co-
menta com Cacau sobre a chantagem
de Remy. Maura e Rosa comemoram o
aniversário de Nice. Doralice desconfia
do comportamento de Ionan.

JESUS
Batista se emociona ao ver Jesus.

Barrabás tenta atacar Petronius, mas
é impedido por Simão Zelote. João Ba-
tista e Jesus se abraçam. André, Felipe
e alguns discípulos observam curiosos.
Petronius e a comitiva de Pilatos ques-
tionam Simão Zelote. Tentando salvar
a vida de Barrabás, Zelote mente e diz
que foi um acidente. Jesus avisa que
veio ser batizado por Batista. Barrabás
fica furioso com Zelote. A caminho de
Jerusalém, Helena e Claudia falam so-
bre o povo judeu.

ASAS DO AMOR
Alper revela a Suzan que Sedat rou-

bou dinheiro de investidores, mudou de
nome e se mudou. Alper oferece seu
apoio e ajuda para a irmã. Leyla recebe
uma bronca de Canan por ter levado seu
filho ao emprego e também porque deve
se dar bem com todos os clientes, inclu-
sive Alper. Para ela, Leyla representa bem
ao passar a imagem de boa mãe, dedi-
cada e esforçada, e Hasmet foi iludido
por essa imagem. Canan mostra a Has-
met o piloto do programa de Alper.

AS AVENTURAS DE POLIANA
oliana se apresentar os convidados

da festa de aniversário com temática
dos anos 1960 da escola Ruth Goulart
riem da escultura feita pelo professor
de artes Salvador. Luísa está arrumada
a caminho da festa, mas acaba baten-
do seu carro no parachoque de outro.
Sérgio tenta beijar Joana e leva um tapa
pela esposa não reconhecer o marido,
que foi até o local de surpresa.

 � BAND

Dom
Sabino
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Eliseu no
trabalho

Dom
Sabino
acompanha
Eliseu no
trabalho
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QUER VER  SEU FILHO OU FILHA AQUI NA COLUNA? ENVIE UMA FOTO PARA: diagramanews@jhoje.com.br

...Porque começar a segunda-feira dá uma preguiça...

... ter muito ânimo e alegria com o sorriso lindo de Heloisa Felicio......mas segunda também é dia de celebrar a  vida com Eloisa de Oliveira Dvenka

... por isso a pequena Laura Mafessoni descansa tranquilamente... ... e o Pedro Zanmaria não tem pressa...

... e um olhar de esperança como o da Clara Fonseca Fappi. Ótima semana!
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Felicidades!

Família
A igreja Matriz do Bairro Santa Cruz promove uma semana
de muitas atrações para comemorar a Semana da Família,

de 12 a 18 de agosto.

Oficinas
O Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) de Cascavel
está com inscrições abertas, gratuitamente, para oficinas,

teatro, grafite, futsal, informática (inclusão digital),
música/violão, balé, contação de histórias, yoga, rugby,
cross-teen, capoeira e arte e mídia. O CEU fica no Bairro

Santa Cruz, na Rua Caiçaras, 401.
Mais informações pelo telefone (45) 3902-2498.

Vestibular
Começa dia 28 de agosto

e segue até 30 de outubro
o Curso Preparatório para o

Vestibular da Unioeste e
para o Enem.

As aulas serão realizadas
no Colégio Estadual

Brazmadeira, todas as
terças e sextas-feiras das

13h10 às 17h35.
Mais informações pelo

telefone (45) 9 9922-4114.
Beth Santos e o filho
Gilmar Mikael, que
comemoraram idade
nova recentemente

Lídia Correira Pinto de Paula, que recebeu os

parabéns pela passagem de mais um

aniversário comemorado ontem. Felicidades!

Eni Welter, Pamella
Santos, Sabrina Alves,

Wesley Souza, Fernando
Conte, Paulo Mola

Veronezi, Sandra Maria
Fogaça, Benedita dos
Santos Faria e Daniela

Bocato Médici.
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 Duas pessoas foram presas
pela Polícia Militar em uma residên-
cia na região norte de Cascavel na
madrugada desse domingo. Os
agentes chegaram à casa onde o
casal estava após receberem de-
núncias anônimas. Com eles foram
localizados dois carros roubados
carregados com cigarros contraban-
deados do Paraguai prontos para o
transporte ilegal.

Além de os carros serem rou-
bados, eles tinham, segundo a

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 29
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 30

Carros roubados
cheios de cigarro

 Adolescente de
13 anos furta
moto porque

ficou sem carona
Um fato inusitado foi registrado

ontem na região norte de
Cascavel. Um adolescente de
apenas 13 anos foi localizado
na tarde desse domingo por
policiais da UPS (Unidade

Paraná Seguro) da região norte
com uma motocicleta furtada.

O veículo, que estava no
Conjunto Riviera, teria sido

levado ainda durante a madru-
gada. A justificativa dada pelo
menor para o ato foi a de que
ele estava em um local onde
ficou sem carona para voltar
para casa e então resolveu

furtar o veículo.
A moto e o adolescente foram
apreendidos e ele responderá
com o cumprimento de medi-
as socioeducativas a serem

determinadas pelo Judiciário.

polícia, placas falsas. Trata-se de
um Cruze e um Fiat Strada. A ori-
gem dos veículos não foi informa-
da pela polícia.

Na casa também foram en-
contrados radiocomunicadores
normalmente usados para faci-
litar a comunicação no transpor-
te do contrabando.

Com o casal foram localizados
ainda R$ 19,9 mil.

Ambos foram levados para a
Delegacia da Polícia Federal.

VEÍCULOS com placas falsas estavam abarrotados de cigarro

DIVULGAÇÃO

Um homem foi morto a tiros ontem à

noite, por volta das 21h, no Bairro

Cancelli, em Cascavel.

Segundo populares, a vítima teria

tentado fugir do assassino que estava

em um veículo e chegou a entrar no

lote de uma casa para pedir ajuda,

mas foi atingida e caiu já sem vida na

entrada da garagem.

Foi na Rua Belém. Vizinhos ouviram

os disparos de arma de fogo e

chamaram a polícia, que, quando

chegou, o homem já estava sem vida.

O nome da vítima não foi divulgado.  AÍLTON SANTOS

Homem é morto a tiros
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Giro da
Violência

Um homem de 40 anos perdeu o
controle da direção do veículo que con-
duzia, um Toyota Fielder, na madruga-
da de ontem e colidiu violentamente
contra um poste.

A batida foi registrada por volta das
4h de domingo na Rua Selvino Casagran-
de, no cruzamento com a Rua Grama-
do, no Bairro Coqueiral, em Cascavel.

Com a força do impacto, um dos
airbags chegou a ser acionado. O mo-
torista, único ocupante do veículo, foi
atendido pelo Siate e sofreu uma fratu-
ra exposta na perna. Ele foi encaminha-
do para o HU (Hospital Universitário).

O poste não chegou a cair, mas
ficou bastante danificado e até a tar-

Júris da semana I
Será julgado por homicídio nesta
terça-feira (7), a partir das 13h, no
Fórum Estadual de Cascavel, Cirsso
Garcia da Silva. Ele é acusado de
matar Rosenilda de Britz Pires, em 17
de fevereiro de 2008. A mulher foi
assassinada com diversos disparos de
arma de fogo, em Santa Tereza do
Oeste, perto do Lago Municipal.
Segundo informações da 16ª
Promotoria, o homem não aceitava o
fim do relacionamento com
Rosenilda. O réu responde o processo
em liberdade.

Júris da semana II
Já na quinta-feira, às 9h, será a vez
de Ronivon Rodrigues dos Santos
sentar no banco dos réus. Ele
também responde ao processo em
liberdade e é acusado de mandar
matar um rapaz dia 10 de junho de
2009. A vítima foi morta com
diversos disparos de arma de fogo na
Rua Aníbal Curi, no Loteamento FAG,
em Cascavel. Conforme os autos,
Alexssandro de Souza teria sido
contratado Ronivon para cometer o
crime. O revólver usado foi
apreendido pela polícia. Ronivon
teria mandado matar o rapaz porque
ele não teria cedido aos seus
assédios sexuais, segundo a
denúncia do MP. Alexssandro morreu
antes de ir a júri.

Transferência
Dois idosos foram transferidos nesse
fim de semana a Cascavel com o apoio
do socorro aeromédico, do helicóptero
do Consamu. Um dos pacientes tem 93
anos e chegou ao Hospital Nossa
Senhora da Salete trazido de Assis
Chateaubriand. O outro idoso, de 68
anos, foi levado para o mesmo
hospital, mas sua origem era
Guaraniaçu. O quadro clínico de ambos
era considerado gravíssimo.

BATIDA VIOLENTA QUEBRA POSTE

de de ontem não havia sido substitu-
ído. Segundo os policiais que aten-
deram a ocorrência, havia sinais de
embriaguez no condutor.

O POSTE ficou bastante danificado

Um caminhão Scania com placas
de Tangará da Serra (MT) tombou no
início da noite de ontem, por volta das
19h, na BR-467, próximo ao distrito de
Sede Alvorada, em Cascavel.

Duas pessoas que estavam no veí-
culo tiveram ferimentos moderados e
foram socorridas, uma delas por uma
ambulância do Samu que passava pelo
local e outra pelo Siate que foi aciona-
do na sequência. O trecho foi rapida-
mente sinalizado por policiais militares
que passavam pelo local.

Um forte aparato de socorro foi
montado e o Corpo de Bombeiros pre-
cisou ser acionado, já que houve vaza-

mento de combustível sobre a pista e
evitar que o produto tóxico e inflamável
não queimasse ou avançasse para um
rio que fica perto.

A princípio o condutor do caminhão
não teria conseguido fazer a curva em
um local com registro frequente de aci-
dentes e perdeu o controle da direção.

O veículo era uma câmara fria car-
regada com carne de gado e uma rá-
pida ação foi realizada pela Polícia Ro-
doviária Federal para que a carga não
fosse saqueada.

Câmara fria cheia
de carne tomba

 Reportagem: Juliet Manfrin
   Fotos: Aílton Santos
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Cascavelense no pódio
 Os paranaenses venceram duas

categorias na terceira etapa do
Campeonato Brasileiro de Motove-
locidade, disputada no Autódromo
Zilmar Beux, em Cascavel, ontem.
Juraci Black, de Curitiba, ganhou a
categoria SKB Máster; e Gean Ga-
navier, de Cascavel, ganhou a cate-
goria 300cc Sport. Os outros ven-
cedores foram Josué Ferreira, de
Goiás, na categoria 300cc Máster;
Danilo Lewis, de São Paulo, na SKB
Pró; e Michel Veludo, de São Paulo,
na 600cc Sport. O cascavelense
Elvis Bittencourt também foi um
dos destaques da competição, e
conquistou o segundo lugar na ca-
tegoria 300cc Máster.

A categoria 300cc Máster teve
a vitória de Josué Ferreira, de Goi-
ás. Em segundo chegou Elvis Bitten-
cour t, paranaense de Cascavel;
seguido de José Barros (GO), Bene-
dito Castro (GO) e Wellington Car-
doso (GO), que foram terceiro, quar-
to e quinto, pela ordem.

Na categoria 300 Sport, a vitó-
ria foi de Gean Canavier, paranaen-
se de Cascavel, ao passo que o
mineiro Diego Martinez se classifi-
cou na segunda colocação.

O paulista Michel Veludo ganhou
a categoria 600cc Sport. Os cinco
primeiros foram pela ordem, Kio-
man Munhoz (DF), Antonio Carlos
Franzen (MG), Ricardo Juliani (DF) e

Eduardo Marques (GO).
Na categoria SKB

Pró, a vitória foi do pau-
lista Danilo Lewis. Már-
cio Ber tolini (PR) se
classificou na segunda
colocação; Ian Testa
(SP) foi o terceiro; Mau-
riti Júnior (PR), o quar-
to; e Gabriel Freitas
(SP), o quinto.

Já na categoria SKB
Máster, a vitória foi do pa-
ranaense Juraci Black, seguido de
Rene Ferreira (SC), Jirius Semann
(MG) e Élson Tenebra (SP), que pela
ordem ocuparam as quatro primei-
ras colocações.

A terceira etapa do Campeona-
to Brasileiro de Motovelocidade

GEAN Ganavier, de Cascavel, comandou a festa do pódio da categoria 300cc Sport

  AÍLTON SANTOS
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Metropolitano
Duas etapas do Campeonato Metropolitano de Marcas e Pilotos foram
realizadas no fim de semana em Cascavel. O destaque ficou com Paulo Bento,
que venceu as duas baterias. Junior Caus/Marcelo Beux ficaram na segunda
posição e Eduardo Pavelski, em terceiro.
No domingo Junior Caus repetiu a pole position e venceu a primeira corrida. Paulo
Bento venceu a segunda, fez um segundo lugar e faturou também a quinta etapa. O
líder do campeonato Marcel Sedano acabou em terceiro. Na categoria B o título é
de Alan Aquino, que faturou a etapa do sábado com duas vitórias. No domingo,
ele venceu a segunda corrida, mas o título da etapa foi para o curitibano Guto
Baldo. A dupla Beto Vanzin/Marcos Cortina conquistou o título da categoria
Turismo I. Na Turismo C, Duda Weirich garantiu o título da temporada.

contou com a participação de 45
pilotos, representando cinco esta-
dos. A promoção e organização fo-
ram de Orlei Silva, com supervisão
da CBM (Confederação Brasileira
de Motociclismo) e FPM (Federação
Paranaense de Motociclismo).
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A décima edição da Corrida do
Milhão, realizada ontem, além de
uma corrida espetacular, promoveu,
um pódio apoteótico. Disputada em
altíssima velocidade pelos 2.696
metros do anel externo do circuito
da capital de Goiás, a prova foi ven-
cida por Rubens Barrichello, que
faturou R$ 1 milhão pela segunda
vez após ter vencido em 2014 tam-
bém em Goiânia.

Barrichello aproveitou de toda a
experiência, de um carro muito bem
acertado e de uma estratégia dife-
rente em relação aos ponteiros do
grid para subir no degrau mais alto
do pódio - além, claro, do Fan Push
votado pelo público.

“Quanto ao milhão, vou usar a
minha parte no Instituto Barriche-
llo, que faz um trabalho bem ba-
cana e, como todo instituto, so-
fre suas dificuldades para tentar
ajudar o Brasil a melhorar um pou-
co”, disse o piloto.

Em sua última parada de box, a

Bicampeão na
Corrida do Milhão

três voltas do fim, conseguiu sair à
frente do então líder Max Wilson, da
Eurofarma-RC. O português Antonio
Félix da Costa, que correu como con-
vidado da Hero Motorsport, fechou
o pódio em terceiro lugar.

Foi a primeira vez que a Corrida
do Milhão ocorreu em um circuito
de anel externo. O traçado propor-
cionou as médias de velocidades
mais altas da Stock Car, com os
carros completando uma volta a até
204 km/h de média.

O norte-americano Henry

Cejudo faturou o cinturão dos

moscas (até 57kg) após vencer

Demetrious Johnson por

decisão dividida (48-47, 47-48

e 48-47), no UFC 227, em Los

Angeles (EUA), na

madrugada de domingo.

Ainda no primeiro assalto, ele

prendeu o pé no octógono e

parece ter sofrido uma torção

no membro. Mas nem mesmo

a contusão foi capaz de

impedir uma luta quase

perfeita do medalhista

olímpico, anulando a

velocidade de DJ para

tomar o título do rival.

VICE-CAMPEÃS
A Seleção Brasileira de

Handebol Universitário foi
vice campeã no Mundial
realizado na Croácia na
manhã de ontem. As atletas
enfrentaram o Japão, que
venceu pelo placar de 27 a
19 e garantiu o título. Duran-
te a competição, a seleção
venceu duas das três parti-
das que realizou, sobre a
República Tcheca e contra o
próprio Japão, e empatou
com a Croácia. A medalha
de bronze ficou para a
Coreia do Sul que venceu
por 22 a 18 a Polônia.
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 O Paraná Clube segue na
zona de rebaixamento e precisa
lutar pela sobrevivência na Série
A do Campeonato Brasileiro. O
time do técnico Rogério Micale
encarou o Ceará e perdeu por 1
a 0 na tarde de ontem.

Juninho Quixadá, aos 14 minu-
tos do primeiro tempo, fez o único

SÉRIE B

TERÇA-FEIRA (7)
 19h15 Avaí x Vila Nova
21h30 Paysandu x Ponte Preta

SEXTA-FEIRA (10)
 19h15 Goiás x CSA
20h30 Boa Esporte x Londrina
21h30 Coritiba x Sampaio Corrêa

SÁBADO (11)
 16h30 Guarani x Fortaleza
16h30 São Bento x Brasil de Pelotas
16h30 Criciúma x Atlético-GO
16h30 CRB x Oeste
19h Juventude x Figueirense

20ª RODADA

Time PG J V E D GP GC SG
Fortaleza 37 19 11 4 4 28 13 15
CSA 34 19 9 7 3 26 17 9
Vila Nova 30 19 8 6 5 17 13 4
Atlético-GO 30 19 8 6 5 30 27 3
Guarani 29 19 8 5 6 27 23 4
Figueirense 29 19 8 5 6 26 23 3
Avaí 29 19 7 8 4 27 17 10
Coritiba 28 19 7 7 5 22 20 2
Goiás 27 19 8 3 8 24 25 -1
Ponte Preta 26 19 7 5 7 20 18 2
Paysandu 24 19 6 6 7 19 22 -3
São Bento 24 19 5 9 5 20 21 -1
Juventude 24 19 5 9 5 17 20 -3
Criciúma 23 19 6 5 8 19 21 -2
Oeste 23 19 5 8 6 20 25 -5
Brasil de Pelotas 21 19 5 6 8 17 20 -3
Londrina 21 19 5 6 8 19 23 -4
CRB 21 19 5 6 8 15 22 -7
Sampaio Corrêa 16 19 4 4 11 18 27 -9
Boa Esporte 14 19 3 5 11 14 28 -14

gol da equipe alvinegra, que chega
agora a 14 pontos, contra 13 dos
donos da casa.

Foi ainda o primeiro triunfo do
time cearense como visitante no
campeonato.

O Paraná só joga no próximo
domingo, novamente em Curitiba,
diante do Botafogo.

Já o Ceará volta a campo na
próxima quarta-feira, quando re-
cebe o Santos em jogo antecipa-
do da 20ª rodada.

PLACAR DE ONTEM

SÉRIE A
Paraná Clube 0 x 1 Ceará

São Paulo 2 x 1 Vasco
Vitória 1 x 1 Cruzeiro

América-MG 0 x 0 Palmeiras
Sport 0 x 1 Chapecoense

Fluminense 1 x 0 Bahia

SÉRIE C
perário-PR 1 x 1 Bragantino

Joinville 4 x 2 Luverdense
Globo-RN 1 x 1 Botafogo-PB

Atlético Acreano 0 x 0 Confiança
Juazeirense 0 x 0 Santa Cruz-PE

SUPERCOPA DA INGLATERRA
Chelsea 0 x 2 Manchester City

AMISTOSOS
Bayern de Munique 1 x 0 Manchester United

Paraná segue na ZB

 NO próximo domingo Paraná

enfrenta o Botafogo
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 O São Paulo é o novo líder do
Campeonato Brasileiro. Com gols
de João Rojas e Tréllez, o Tricolor
derrotou o Vasco por 2 a 1 ontem
e pulou para a primeira colocação
do Campeonato Brasileiro, com
35 pontos. O Flamengo perdeu a
ponta após a derrota para o Grê-
mio no sábado.

O time começou o jogo avassala-
dor. Após boa descida de Éder Mili-
tão pelo lado direito do ataque, o

Novo líder do Brasileirão

SÉRIE A

SEGUNDA-FEIRA (6)
 20h Atlético-MG x Internacional

SÁBADO (11)
16h Ceará x Atlético-PR
19h Bahia x América-MG

DOMINGO (12)
11h Atlético-MG x Santos
11h Paraná x Botafogo
16h Chapecoense x Corinthians
16h Flamengo x Cruzeiro
16h Sport x São Paulo
19h Palmeiras x Vasco
19h Grêmio x Vitória

SEGUNDA-FEIRA (13)
 20h Fluminense x Internacional

17ª RODADA

Time PG J V E D GP GC SG
São Paulo 35 17 10 5 2 27 15 12
Flamengo 34 17 10 4 3 28 12 16
Grêmio 30 17 8 6 3 18 8 10
Internacional 29 16 8 5 3 22 12 10
Atlético-MG 27 16 8 3 5 30 24 6
Palmeiras 27 17 7 6 4 25 15 10
Corinthians 26 17 7 5 5 21 13 8
Cruzeiro 25 17 7 4 6 14 14 0
Fluminense 22 17 6 4 7 19 21 -2
América-MG 21 17 6 3 8 18 23 -5
Botafogo 21 17 5 6 6 17 21 -4
Chapecoense 20 17 4 8 5 17 22 -5
Vasco 19 15 5 4 6 21 25 -4
Sport 19 17 5 4 8 17 24 -7
Vitória 19 17 5 4 8 20 32 -12
Bahia 18 16 4 6 6 18 22 -4
Santos 17 16 4 5 7 16 19 -3
Atlético-PR 14 16 3 5 8 17 19 -2
Ceará 14 16 3 5 8 10 19 -9
Paraná 13 17 3 4 10 8 23 -15

18ª RODADA

defensor chutou cruzado para a área,
a zaga vascaína desviou, e João Ro-
jas aproveitou para abrir o placar: 1 a
0 no primeiro minuto de jogo.

Yago Pikachu empatou para o Vas-
co aos 9 minutos da etapa final, mas
Tréllez recolocou o Tricolor à frente
no marcador, aos 35 minutos.

O Tricolor voltará a campo no
próximo domingo (12), contra o
Sport, no Recife, pela 18ª rodada
do Brasileiro.

EQUIPE derrotou os cariocas em um Morumbi lotado ontem
SITE OFICIAL


