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Cascavel vai a
Campo Mourão
pela Chave Ouro

Rumo ao porto
Os 31 blindados do Exército de Cascavel
embarcam hoje na Ferroeste rumo ao Porto
de Paranaguá. De lá, eles seguirão por terra
até São Francisco do Sul, em Santa Catarina,
para dar suporte a uma missão.
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AÍLTON SANTOS

Com R$ 0,02 de desconto,
hospital “ganha” o SAS
Com apenas R$ 0,02 de desconto por beneficiário, o Hospital do Coração em Cascavel
garantiu mais um ano de contrato para gerenciar as consultas do SAS (Sistema de Assistência à Saúde) aos cerca de 19,5 mil servidores públicos estaduais de Cascavel e região.
O Estado vai pagar R$ 8.744.206,68 pelo contrato, o equivalente a R$ 37,29 por servidor.
z Pág. 6
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Ao leitor
ÉTICA VALE PARA TODOS
É muito fácil apontar o dedo para um político acusado de corrupção ou de qualquer malfeito. Mas é
muito difícil olharmos para nossos próprios “jeitinhos” que também ferem a lei.
Em Cascavel, a Caixa e a Cohavel revelaram
ontem que investigam 61 denúncias de pessoas
que mentiram para conseguir uma casa popular.
Desonesto é quem se beneficia indevidamente com bilhões e aqueles que “lucram”
com centavos.
Toda vez que alguém infringe a lei muito provavelmente estará ferindo o direito de outra pessoa.
Se a família não atendia aos critérios para receber a casa própria de um programa popular, outra
atendia e deixou de ser beneficiada porque o sistema foi lesado.
A Justiça vale para todos. Não podemos querer moldar as regras para nos beneficiar enquanto criticamos aqueles que fazem o mesmo e nos prejudicam.
Honestidade e ética são valores que cobramos de quem elegemos presidente, governador, deputado, vereador. Mas será que observamos se também respeitamos esses valores
no nosso dia a dia?
Quando a Constituição diz que todos são iguais
perante a lei, ela nos inclui, simples cidadãos. Se
queremos uma nação mais justa e nobre, também
precisamos ser justos e nobres.
(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

DIVULGAÇÃO

“Se o debate eleitoral
chegar ao nível dos
delitos contra a
honra, o TSE tem
instrumentos
capazes de apreciar a
criminalização destas
condutas e suas
consequências”
Presidente do TSE
(Tribunal Superior
Eleitoral), Luiz Fux,
garantiu que a Justiça
Eleitoral dispõe de
instrumentos legais para
impedir que o debate
político descambe para a
prática de crimes contra a
honra, como a calúnia, a
injúria e a difamação.
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Concidade “ilegal”?
Os membros da Comissão de Redação e Justiça da Câmara de Vereadores de Cascavel apresentaram parecer contrário a uma proposta do Executivo de alteração do zoneamento urbano e ainda
destacaram que o Concidade (Conselho Municipal
da Cidade) mantém-se
“eivado de ilegalidade”.
Entre os pontos obervados em reunião realizada ontem, o relator Fernando Hallberg (PPL) considera que a entidade não
possui o número suficiente de integrantes para
avaliar os projetos urbanos de Cascavel. Ele argumenta que, conforme o
Estatuto das Cidades, o
grupo deveria ser composto por 50 membros titulares e respectivos suplentes - porém, conforme decreto de julho de 2017, na
gestão 2017-2019 constam apenas 42 integrantes, o que acaba “prejudicando os trâmites e o quórum para deliberação”.

O anteprojeto apresentado pelo Executivo visa
estabelecer o perímetro
urbano da cidade de Cascavel e revoga a Lei Municipal 6.577, de 25/02/
2016; Lei 5.706 de 23/
11/2010, Lei 6.125 de
26/09/2012 e a Lei
6.170 de 26/12/12.
Estão relacionados
para reconhecimento
como área urbana o Lago
Azul e uma faixa pequena
do Jardim Clarito (as mais
distantes); uma próximo à
FAG - sentido ao Contorno Oeste - e outra no Recanto Tropical, no sentido
à BR-467, onde está proposta a pavimentação da
continuidade da estrada
rural ao fim da Avenida
Guaíra, possibilitando o
acesso à rodovia. A obra
será de responsabilidade
do empreendedor. Já em
relação à área próxima à
FAG e ao Residencial Treviso, já existem projetos
de continuidade da Avenida Brasil até o contorno.
 Reportagem: Josimar Bagatoli

Impedimentos da Justiça
Tais propostas complementam medidas que ficaram de fora
do Plano Diretor de Cascavel - revisado a cada dez anos
conforme legislação federal -, mas que no fim da gestão de
Edgar Bueno (PDT) - em 2016 - foi alvo de decisão judicial e
deveriam ter sido resolvidas agora na atual administração.
Em justificativa, a prefeitura argumenta que as leis, com
exceção do perímetro urbano, necessitavam de mais
aprofundamento, que foram estudadas pelo IPC (Instituto de
Planejamento de Cascavel) e pelo Concidade -, aprovadas e
discutidas em audiências públicas.
Porém, conforme a Comissão de Redação e Justiça diz que
falta a prefeitura apresentar alterações da demarcação do
perímetro urbano, trechos em restrição para urbanização e
controle devido ao risco de desastres ambientais. Ainda
faltaria na proposta explicar as áreas dedicadas a
infraestrutura, sistema viário e instalações públicas.
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Expansão urbana
Quase dois anos se passaram desde que os vereadores
Fernando Hallberg (PPL), Josué de Souza (PSC) e Sebastião
Madril (PMB) ingressaram com uma ação suspendendo a
votação do Plano Diretor - isso antes de eles tomarem
posse. Saiu Edgar Bueno, veio Leonaldo Paranhos e ainda
há dificuldade para definir o zoneamento urbano. Diante
do risco de julgamento político, Pedro Sampaio (PSDB)
garante que “não estão freando o desenvolvimento
urbano”, apenas faltam condições técnicas.

Outro lado
Adir Tormes, que integra o
Concidade - mesmo de
licença médica -, explica
que a entidade está agindo
adequadamente: possui 50
entidades, no entanto,
algumas não apresentaram a
documentação necessária,
então não houve nomeação
dos membros até que sejam
apresentados os documentos.

administrativas, sem grande
impacto social.

Sem reação
O barulho contra as horas
extras parece ter ficado
restrito ao Sindicato dos
Servidores Municipais: Zorek
garante que os servidores
públicos não reagiram de
maneira negativa ao
banco de horas.

Contenção

Mudanças

O secretário de
Planejamento e Gestão,
Edson Zorek, estuda novas
medidas de contenção de
despesas do funcionalismo
público: mas por enquanto
não abre a caixa. Garante
que serão mais medidas

Após deixar a bancada de
oposição, o vereador Jorge
Bocasanta (Pros) passou a
ingressar na bancada Unidos
Podemos Mais. O bloco
parlamentar Avança Cascavel
se desintegrou com a saída
de Rômulo Quintino (PSL).

CHEGOU DE LÍDER
O vereador Jeferson Cordeiro (PSC), que assumiu a vaga
de Quintino, passou a liderar o bloco Unidos Podemos
Mais, com o apoio de Sidnei Mazutti (PSL), Valdecir
Alcântara (PSL) e Bocasanta.
z Pedro Sampaio e Fernando Hallberg estarão reunidos
hoje, às 14h, na Câmara, com empresas que recolhem
entulho na cidade.
z Nei Haveroth matou a saudade ontem ao usar a tribuna.
Embora eleito, abriu mão do mandato de vereador para ficar
na Cohavel. Ontem foi pressionado pelos “colegas”.
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Seis candidatos terão
menos de 13 segundos
Após últimos ajustes, o Paraná
tem agora dez candidatos a governador, com inclusão de Priscila Ebara, do PCO. A campanha gratuita da
TV e no rádio começa dia 31 de
agosto, a definição do tempo e o
sorteio ocorrerão dia 24 de agosto, mas uma prévia já desenha
como serão os programas.
A chapa da governadora Cida
Borghetti (PP), do deputado estadual Ratinho Junior (PSD) e do deputado federal João Arruda (MDB)
ao governo do Paraná terão maior
tempo no programa eleitoral de TV
e rádio, que vai de 31 de agosto a
4 de outubro.
Considerando as atuais coligações e num cálculo prévio, Cida
terá 2 minutos e 59 segundos;
Ratinho, 2 minutos e 2 segundos;
e Arruda, 1 minuto e 50 segundos. Juntos, eles detêm 6 minutos e 56 segundos do total de 9
minutos dedicados aos candidatos ao governo em cada programa
gratuito, que será veiculado segundas, quartas e sextas-feiras.

DIVULGAÇÃO

z Cida Borghetti (PP)
z 3 minutos e 2 segundos
z Ratinho Junior (PSD)
z 2 minutos e 4 segundos
z João Arruda (MDB)
z 1 minuto e 51 segundos
z Doutor Rosinha (PT)
z 1 minuto e 11 segundos
JUNTOS, Cida, Ratinho e Arruda terão quase 7
dos 9 minutos de tempo de TV
O cálculo considera o número de
deputados que cada partido da coligação tem na Câmara Federal, que
representam 90% do tempo do programa. Os outros 10% são distribuídos igualitariamente.
Com chapa pura, o candidato
Doutor Rosinha (PT) terá o quarto
maior tempo, com 1 minuto e 11
segundos.
Mas a partir daí o tempo será
curtíssimo. Seis candidatos têm
menos de 13 segundos e dois, 6
segundos. Confira na tabela:

z Ogier Buchi (PSL)
z 11 segundos
z Jorge Bernardi (Rede)
z 10 segundos
z Professor Piva (Psol)
z 10 segundos
z Geonísio Marinho (PRTB)
z 9 segundos
z Professor Ivan Bernardo (PSTU)
z 6 segundos
z Priscila Ebara (PCO)
z 6 segundos

16 candidatos ao Senado
Com mudanças nas chapas, o Paraná agora tem dez candidatos ao governo e 16 ao Senado Federal. Alguns
candidatos mudaram os cargos que
pretendem disputar e algumas chapas
incluíram candidaturas.
Na segunda-feira, 6, data em que
as atas das convenções partidárias
foram entregues ao Tribunal Regional Eleitoral, o PCO anunciou o lançamento da candidatura de Priscila
Ebara ao governo do Estado, com
Hallyson Hilário Coutinho na vice e

Gilson Mezaroba ao Senado.
O PRTB, do candidato ao governo
Geonísio Marinho, mudou o nome do
vice. Agora será Eliceu Palmonari, também do PRTB.
O partido Patriota lançou Roselaine Ferreira como candidata ao Senado
Federal. Com as alterações na chapa
do PRTB, PSL, Patriotas e PCO, são, até
agora, dez candidatos ao governo do
Paraná e 16 ao Senado.
O deputado federal Fernando Francischini, do PSL, desistiu de concorrer

ao Senado e será candidato a deputado estadual. Para o Senado, o PSL indicou Ana Barroso.
A desistência de Francischini motivou a deputada federal Christiane Yared (PR) a brigar pela vaga ao Senado.
A intenção foi vetada pelo partido dela,
que faz parte da chapa de Ratinho Junior ao governo. E agora Yared tenta
com a Executiva Nacional um aval para
lançar a candidatura ao Senado. Por
enquanto, ela continua como candidata à reeleição na Câmara Federal.
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Campanha de rua
começa no dia 16
Os partidos políticos têm até as
19h do dia 15 de agosto para registrar no TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) a chapa completa - com
candidatos a presidente e a vice,
bem como as siglas que integram
a coligação. Catorze nomes foram
aprovados nas convenções partidárias para disputar a Presidência da
República em outubro, mas após
ajustes finais restaram 13, o maior número desde 1989, quando
houve 22 concorrentes e o comunicador Silvio Santos teve a candidatura impugnada. Nesse período,
PSDB e PT disputaram todas as
eleições presidenciais com candidatos próprios.

Horário gratuito
Na segunda quinzena deste mês, o
TSE se reunirá com os partidos
políticos para aprovar o plano de
mídia do horário eleitoral gratuito,
que entrará no ar nas emissoras
de rádio e televisão a partir do dia
31 de agosto. No total, serão 35
dias de propaganda eleitoral no
rádio e na televisão, em dois
blocos diários, além das inserções
ao longo da programação.
Até 24 de agosto será sorteada a
ordem de apresentação de cada
candidato no horário eleitoral
gratuito. A campanha presidencial
vai ao ar às terças, às quintas e aos
sábados, em dois blocos de 12
minutos e 30 segundos, às 7h e às 12h,
em cadeia nacional de rádio, e às 13h
e às 20h30, nas emissoras de TV.
Pelo tamanho dos partidos
individualmente, os candidatos
Geraldo Alckmin (PSDB), Henrique
Meirelles (MDB) e Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) têm mais tempo no
horário gratuito que os demais.

Somente após o prazo final para
registro das candidaturas é que os
partidos poderão colocar a campanha oficialmente na rua. Segundo
a Lei Eleitoral, a partir do dia 16 de
agosto os candidatos, os partidos
políticos e as coligações poderão
fazer comícios e usar equipamento
de som fixo. Também podem fazer
campanha em carros de som e usar
alto-falantes ou amplificadores de
som em suas sedes e comitês.

05

O QUE PODE
Estão autorizadas, até 6 de
outubro, véspera do primeiro
turno, a distribuição de material gráfico, a realização de
caminhadas, carreatas ou
passeatas e o uso de carro de
som pelas ruas, divulgando
jingles ou mensagens dos
candidatos. Até 5 de outubro,
são permitidos anúncios
pagos na imprensa escrita e a
reprodução na internet limitados a dez por veículo, em
datas diversas, para cada
candidato, com tamanho
máximo de um oitavo de
página de jornal padrão e um
quarto de página de revista ou
tabloide.

Deputados e senadores
Também às terças e às quintas e aos sábados será veiculada a propaganda
eleitoral dos candidatos a deputado federal. A campanha para governador,
senador e deputado estadual/distrital vai ao ar às segundas, às quartas e às
sextas-feiras. No domingo não há horário eleitoral gratuito.

TEMER VETA REFIS DO SUPERSIMPLES
O presidente Michel Temer vetou o chamado Refis do Supersimples. O Projeto de Lei permitiria o
retorno ao Simples Nacional de
microempreendedores individuais, microempresas e empresas
de pequeno porte que foram excluídos do regime especial, em 1º
de janeiro, por dívidas tributárias.
Segundo o governo, o veto integral
ocorreu em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que
haveria renúncia de receita. O prazo para sanção do projeto havia
terminado segunda-feira (6).
“Entendemos que é um projeto justo e arrazoado. Todavia,
a análise que fizemos é que, da
forma como está posto, sua promulgação agrediria a Lei de Responsabilidade Fiscal na questão
da previsão da análise do im-

pacto da arrecadação e da necessária compensação”, disse
o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun.
Ele explicou que o governo pedirá ao Ministério da Fazenda uma
análise do tamanho do impacto
desse refinanciamento. Em seguida, mandará ao Congresso Nacional projeto com tema semelhante, ajustado à lei fiscal.
REPERCUSSÃO
Em nota, o Sebrae lamentou o
veto e se disse “surpreendido”
pela decisão do governo. “Fomos
surpreendidos com uma medida
que vai prejudicar centenas de
milhares de empresas antes beneficiadas pelo Simples Nacional”. De acordo com o Sebrae, das
cerca de 470 mil firmas, mais de
300 mil vão ficar fora do Simples.
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SAS: definido novo
contrato milionário
Definida a empresa que ficará responsável por gerenciar as consultas
com médicos generalistas e especialistas por meio do SAS (Sistema de
Assistência à Saúde) aos servidores
públicos estaduais do Paraná.
Por mais um ano, o Hospital do
Coração (antigo Hospital Nossa Senhora da Salete) prestará o atendimento para 19,5 mil funcionários
que atuam na macrorregião de Cascavel: Catanduvas, 283; Céu Azul,
235; Corbélia, 465; Diamante do
Sul, 63; Espigão Alto do Iguaçu,
116; Guaraniaçu, 356; Ibema, 106;
Iguatu, 82; Juranda, 157; Lindoeste, 139; Nova Aurora, 318; Santa
Lúcia, 107; Santa Tereza do Oeste,
228; Três Barras do Paraná, 277;
Ubiratã, 642, e Cascavel 14.373.
O plano de saúde aos servidores custará R$ 8.744.206,68 - o
lance inicial proposto pela Secretaria de Estado da Administração e
 Reportagem: Josimar Bagatoli

da Previdência era de R$
8.748.896,52, ou seja, desconto
de apenas R$ 4.689,84 - que corresponde a 0,05% sobre o valor global. Considerando que o valor máximo estabelecia R$ 37,31 por funcionário, a empresa propôs pagar
R$ 37,29 por servidor -, abatimen-

to de apenas R$ 0,02. Oferta acolhida pelo governo estadual.
Atualmente, essa empresa já é
a responsável pelo serviço de assistência à saúde aos servidores públicos civis efetivos e militares - ativos, aposentados, da reserva remunerada, reformados e dependentes.

DIFICULDADES
Embora tenha apresentado avanços, os servidores que utilizam o SAS apontam
dificuldades em especialidades específicas - como fonoaudiologia: muitos
professores recorrem ao serviço particular, em função da falta de profissionais.
“Algumas especialidades temos encontrado dificuldades, pois ou têm poucos
profissionais ou não tem. Fonoaudiólogo, por exemplo: desenvolvemos problemas
de voz devido as condições de trabalho e sobrecarga. Por falta desse profissional,
buscamos clínicas particulares”, diz a professora Márcia Faher.
As dificuldades estão relacionadas a várias especialidades e diante dos
problemas muitos servidores públicos simplesmente desistiram de procurar pelo
SAS, embora o custo seja alto aos cofres públicos: média de
R$ 8 milhões ao ano em consultas.
A reportagem entrou em contato com o Hospital do Coração e foi informada de
que o responsável para dar explicações era o administrador geral, Adalberto de
Carli Oliveira, porém ele não estava disponível para responder sobre as queixas
dos servidores que utilizam o SAS.
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Uber na mira da prefeitura
Em todo o Paraná eles já são mais
de 20 mil. Em Cascavel, aos poucos os
que aderiram ao aplicativo da Uber vão
ganhando espaço. E é por conta disso
que a Secretaria de Finanças dá início
neste mês a uma fiscalização com o intuito de verificar se as empresas administradoras de tecnologia em transporte compartilhado estão devidamente
credenciadas e recolhendo os respectivos valores do preço público, conforme estabelecido em decreto.
“Além de regularizar a atividade de
acordo com a legislação municipal e
federal, a medida busca proteger e
dar maior segurança aos usuários

destes serviços”, relata o secretário
de Finanças, Renato Segalla. A Cettrans (Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito) e a Guarda
Municipal participam da ação, que não
tem data para encerrar.
Conforme Segalla, as fiscalizações
vão ocorrer por meio de blitzes para
identificar condutores. A qualquer sinal de irregularidade, o secretário diz
que as penalidades tanto à empresa
quanto ao motorista ainda são estudadas pelo Município, e serão aplicadas de forma individual.
 Reportagem: Marina Kessler

A cessibilidade
SECOM

ÚLTIMA licitação contempla mais 14 edificações com adequações nas calçadas
Problema antigo que incomoda cadeirantes, mães com bebês no colo ou
no carrinho, pessoas com mobilidade reduzida, todos os pedestres, e
interfere na qualidade urbana de qualquer município, a qualidade dos
passeios públicos em Cascavel vem melhorando gradativamente com o
esforço conjunto do Poder Público e da comunidade. O objetivo é cumprir
a legislação municipal que prevê que cada proprietário garanta a
qualidade da calçada do imóvel, oferecendo segurança aos pedestres.
O Município tem feito o dever de casa. Em menos de dois anos 45 prédios
que pertencem à prefeitura, entre escolas, unidades de saúde ou da
Assistência Social, como os Cras, entre outros - receberam ou estão
recebendo calçadas novas por meio do PDI (Programa de
Desenvolvimento Integrado) que está em andamento.

SEM DADOS
A secretaria não sabe quantos
motoristas do aplicativo Uber
atuam hoje em Cascavel.
“A falta de credenciamento da
empresa e a falta da remessa
das demais planilhas com
informações de motoristas e
viagens realizadas prejudica a
apuração desses dados”,
comenta Segalla.

Seminário de
Vigilância
Socioassistencial
Representantes de toda a região
estão inscritos para o 1º Seminário
Municipal de Vigilância
Socioassistencial de Cascavel, que
será realizado nesta quarta-feira
(8), o dia todo, no auditório
da Unipar.
A abertura será às 8h45, seguida
de palestra magna que será
proferida pelo coordenador de
Planejamento e Vigilância
Socioassistencial do Ministério de
Desenvolvimento Social, Paulo
Eugênio Clemente Junior, que
mediará também mesa de debate,
durante a qual haverá troca de
experiências e apresentação dos
trabalhos realizados na Vigilância
Socioassistencial dos municípios de
Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu.
O seminário é realizado pela
Secretaria de Assistência Social,
por meio da Divisão de Gestão do
Trabalho e Divisão de Vigilância
Sociassistencial, e tem por objetivo
discutir em âmbito municipal e
regional acerca da Vigilância
Sociassistencial nos municípios, ou
seja, os principais conceitos de
risco, vulnerabilidade e território;
macroatividades da Vigilância
Socioassitencial e organização da
Vigilância Socioassistencial
no âmbito do Suas.
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Nova gestão e
PRESIDENTE da Associação dos Moradores, Antonio
Marcos Nogueira

Capela mortuária
Antonio Marcos Nogueira comenta ainda
sobre a possibilidade da construção de uma
capela mortuária no bairro, demanda que
está entre as prioridades dos moradores, já
que há espaços disponíveis para a obra.
“Muitos dos moradores gostariam de fazer
a última despedida de familiares aqui
mesmo, no bairro. Percebemos que às
vezes as pessoas deixam até mesmo de ir
aos velórios por conta da distância”.

Após o comando de uma
mesma diretoria por seis anos,
a Associação dos Moradores
do Bairro Neva, em Cascavel,
elegeu novos representantes
em maio de 2017. À frente do
cargo de presidente está Antonio Marcos Nogueira, que trabalha com projetos em benefício de todas as famílias.
Ele divide os compromissos
pessoais com a gestão da associação e para organizar eventos sociais e ouvir as demandas dos moradores. O Bairro
Neva abrange dez loteamentos
e reúne uma população estimada em 18 mil habitantes.
“Moro desde 1980 no bairro e
durante esse período houve muitas mudanças. É um lugar muito
bom para se viver com a família”,
destaca Mauro Casagrande, que
mora na Rua Salgado Filho.
O Vizinho Solidário é um dos

novos projetos implantados. A
iniciativa que trouxe bons resultados em outras regiões da cidade foi adaptada no bairro e
conseguiu proporcionar um pouco mais de segurança aos moradores. “Nos últimos tempos
percebemos que o índice de assaltos no bairro tem diminuído
e para nós isso é algo positivo”,
afirma o presidente.
Por grupo no WhatsApp, vizinhos também se comunicam e
auxiliam até mesmo na recuperação de objetos que tenham
sido furtados.
O salão comunitário está de
cara nova e o presidente teve o
cuidado de buscar serviços de
qualidade para a estrutura. “Até
mesmo para a pintura escolhemos tintas boas para que a mudança tenha durabilidade e o
espaço seja agradável para toda
a comunidade”, cita.

A sfalto
As condições viárias na Neva estão adequadas,
assim como a sinalização no trânsito. No entanto,
um pequeno trecho de asfalto ainda falta,
inclusive para amenizar um problema diário por
conta da movimentação da Rua Salgado Filho, em
frente à escola municipal. “Gostaríamos que o fim
da Rua Major Oscar Pereira fosse asfaltado. Isso
seria uma alternativa para amenizar o gargalo do
trânsito”, ressalta o líder comunitário Antonio
Marcos Nogueira.
Já o morador Mauro Casagrande lembra que o
pedido foi feito à prefeitura: “Além disso,
gostaríamos de uma lombada maior em frente
à escola”, cita. Em relação à iluminação pública,
a reposição de lâmpadas até ocorre, mas não
como o esperado pelas famílias. “A qualidade é
ruim e frequentemente há postes com
lâmpadas queimadas”, diz o presidente da
Associação de Moradores.



POPULAÇÃO cobra asfalto em trecho da Rua Major Oscar Pereira
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transformação na Neva
Horta comunitária
Outra mudança visível é a horta comunitária ao lado da Escola Municipal
Escola Nicanor Silveira Schumacher, que até já iniciou projeto no mesmo
formato. O presidente da Associação, Antonio Marcos Nogueira, conta
que os canteiros estiveram abandonados por dez anos. “Agora nossa
intenção é que futuramente a população possa adquirir verduras
saudáveis e com preços acessíveis. A renda deverá ser revertida em
investimentos para a própria associação”, afirma.

MELHORIAS são reivindicadas em ponte na
baixada da Rua 7 de Setembro

P onte
A principal reivindicação dos moradores
do Bairro Neva hoje é com relação a
melhorias na ponte no fim da Rua 7 de
Setembro, cruzamento com a Rua
Marechal Cândido Rondon. “A situação
é bastante complicada, pois quando há
fortes chuvas o rio transborda e invade
as casas”, comenta o presidente da
associação, Antonio Marcos Nogueira.

Vida em comunidade
O desafio do líder comunitário Antonio
Marcos Nogueira é trabalhar uma
nova cultura entre os moradores da
Neva de forma que as pessoas possam
ser mais unidas: “Infelizmente, nosso
próprio sistema capitalista preza o
contrário, pelo individualismo, mas
devemos nos preocupar em viver mais
como uma comunidade”, ressalta.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Fotos: Aílton Santos e Romulo Grigoli

Próxima região
Atenção você que mora no Bairro
14 de Novembro. Se você tiver
alguma sugestão, crítica ou gostaria
de falar sobre seu bairro, entre em
contato com nossa reportagem:
telefone (45) 3321-1000 e
WhatsApp (45) 99975-1047.

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

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.
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.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 08 DE AGOSTO DE 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Mais corrupção no Rivieira
O Conjunto Residencial Rivieira,
no Bairro Floresta, sagra-se como um
dos mais polêmicos de Cascavel e
ontem esteve mais uma vez entre
os assuntos mais importantes da
Câmara de Vereadores. Em 2013, o
mesmo residencial foi alvo de uma
ação que resultou na prisão do exvereador Paulo Bebber, condenado
a dois anos e 11 meses e multa de
R$ 11 mil - cumpridos em liberdade
- por obtenção de vantagem ilícita ao
ocupar cargo de vereador.
Bebber esteve envolvido em uma
gravação onde fala sobre a cobrança de “500 paus” (R$ 500 mil) para
aprovação do loteamento onde está
o Conjunto Rivieira. E se os políticos não dão exemplo, parte da população faz o mesmo.
Denúncias de invasão, aluguel
irregular e vendas de casas chegaram até os parlamentares Sebastião Madril (PMB) e Jaime Vasatta
(Podemos), que acionaram a Caixa
e a Cohavel (Companhia Habitacional de Cascavel).
Foram mais de três anos para
a construção das 2.089 unidades
habitacionais, entregues pela prefeitura ano passado. Menos de
um ano, já foram repassados pela

“ISSO É UM CRIME”
Um dos posicionamentos mais
contundentes na tribuna sobre as
irregularidades constatadas no
Conjunto Rivieira foi do vereador
Damasceno Júnior (PSDC), que também
recebeu denúncias de moradores.
Ele afirma que alguns imóveis
chegaram a ser ofertados por R$ 10 mil
- em alguns casos, famílias com até três
casas foram contempladas pelo
Programa Minha Casa, Minha Vida. “Os
imóveis deveriam ser para quem não
tem onde morar. Isso é um crime. É
igual bandido que mata e no outro dia
esta na rua”.

Caixa 61 casos de supostas vendas irregulares de moradias ou
ocupação irregular.
Diante do tamanho do empreendimento imobiliário, as autoridades
confirmam dificuldade para fiscalizar
o uso adequado das habitações,
mas, diante do volume de denúncias, a Cohavel pretende fazer uma
espécie de “força-tarefa” para conferir a devida ocupação. “Temos uma
equipe de fiscalização que verifica as
denúncias residência por residência
para apontar os problemas. No entanto, são 3,5 mil residências em
todo o Município [considerando outros empreendimentos, como os conjuntos Gralha Azul, Quebec e Pazinatto]. Por isso, faremos uma força-tarefa parar para verificar as situações
irregulares. Vamos paralisar outros
serviços para agir de maneira mais
intensa nesses”, diz Nei Haveroth,
presidente da Cohavel.
 Reportagem: Josimar Bagatoli

Falsidade
ideológica
O gerente de habitações da
Caixa, Itamar Mion, garantiu
que os beneficiados fizeram
um cadastro em que
assinaram um termo de
responsabilidade, onde
revelaram rendimentos
mensais e condições
habitacionais. “Quem agiu de
má-fé vai responder a Justiça
Federal, inclusive por
falsidade ideológica, caso as
informações sejam falsas. No
entanto, é preciso perguntar:
não seria mais fácil as pessoas
não cometerem esse ato de
desonestidade? Tanto a Caixa,
quanto o Município e a
sociedade têm ônus nesse
problema”.

N otificação
Todos os 61 casos irregulares que chegaram por meio de denúncias estão em andamento na Justiça, conforme o gerente de habitação da Caixa, Itamar Mion. Embora os casos foram relatados ainda
no início do ano, apenas agora a maioria dos contemplados que
cometeram a ilegalidade foi notificada: impasse gerado pela demora na atuação dos Correios no Rivieira. “Não era feito o serviço de
entrega de correspondências. Para que os processos seguissem o
rito, era preciso a notificação via AR [Aviso de Recebimento]. Só efetivamos as notificações aos 61 denunciados em 25 de julho, quando começou o serviço de correspondência”, afirma Mion.
Em alguns casos, a notificação ocorreu com serviços particulares de notificação, porém o custo gerado inviabilizou a ação,
por isso, foram oito meses de total “congelamento” do trabalho
de retirada de invasores ou averiguação de vendas irregulares.
A desocupação dos imóveis por quem supostamente burlou
as regras do Programa Minha Casa, Minha Vida depende de decisão da Justiça.
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Ventos fortes e nevoeiro
Quem saiu cedo de casa nessa
terça-feira se deparou com uma
Cascavel gelada e um nevoeiro espesso. E a previsão é para que esse
cenário não mude tão cedo. “O nevoeiro é comum nesta época do
ano, já que é causado por um resfriamento noturno acentuado e a
presença de umidade no ar. Então,
com a previsão de chuva e frio para
os próximos dias, ela deve continuar aparecendo”, explica a meteorologista do Simepar (Sistema meteorológico do Paraná) Ana Beatriz
Porto. A temperatura mínima registrada pelo Simepar foi de 7ºC ontem em Cascavel.
E os ventos que ontem chagaram
aos 48,2 quilômetros por hora também devem continuar. “As rajadas
de vento mais fortes sentidas na
microrregião de Cascavel são explicadas pela proximidade de dois sistemas, um de alta pressão, que já
está sobre o nosso Estado, e outro
de baixa pressão, que está mais
perto da Argentina. Como as duas
estão próximas de Cascavel, os ventos tendem a ficar mais fortes nessa faixa”, afirma Ana Beatriz.
 Reportagem: Cláudia Neis
Foto: Aílton Santos

CASCAVEL amanheceu com clima londrino ontem

E vem frio por aí
Nesta quarta-feira, de acordo com o Simepar, as temperaturas
devem aumentar um pouquinho e a mínima deve ser de 10ºC, com
máxima de 24ºC, e 75% de probabilidade de chuva na região.
Já de quinta a domingo as temperaturas despencam novamente
e as mínimas variam de 4ºC a 7ºC e, segundo a meteorologista Ana
Beatriz, geadas devem ser registradas na região. “Com a queda nas
temperaturas e a umidade presente, é bem provável que sejam registradas geadas na região oeste do Paraná, especialmente nos
locais em que o solo registra maior depressão, ou seja, nas baixadas, mas devem ser de fraca intensidade”.
As temperaturas voltam a subir na próxima segunda-feira e na terçafeira já existe nova probabilidade de chuvas na região de Cascavel.
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De novo, na espera
O aposentado Neri Boeno, de
59 anos, que aguarda há 16 anos
por uma cirurgia de hérnia de disco, espera agora pela visita dos
agentes comunitários que fazem
parte do Programa Saúde da Família do Bairro Interlagos, em Cascavel, para que possam avaliá-lo
e fazer os encaminhamentos necessários. Foi o próprio secretário de Saúde, Rubens Griep, que
orientou os agentes para que fossem até a casa do paciente ainda na segunda-feira (6).
Só que até o fim da tarde de
ontem, a esposa de Neri, Audeni Chaves, disse não ter recebido a visita. “Caso ninguém apareça, iremos até a unidade de
saúde do Interlagos mais uma
vez”, disse.

Os vizinhos também se prontificaram em ajudar. Odair José, que
mora perto da casa do aposentado, conta que várias vezes auxiliou
Neri a se locomover, já que, devido ao seu estado de saúde, muitos movimentos estão comprometidos. E agora não seria diferente:
“A gente que é vizinho vê o sofrimento dele. Ninguém merece viver
desse jeito. Sempre estamos aqui
para ajudá-lo”, garante.

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

NERI Boeno guarda exames e consultas feitos em
16 ano à espera da cirurgia

MAIS ESCLARECIMENTOS
Na segunda-feira (6), o secretário Rubens Griep entrou em contato com a
reportagem do Hoje News para esclarecer o caso de Neri Boeno.
Segundo ele, a Secretaria da Saúde levantou o histórico do paciente e não há
pedido de cirurgia, apenas encaminhamento para consulta. Contudo, Neri tem
em mãos uma guia de 2013 na qual o médico grafou que o caso dele era
urgente. O nome de Neri, conforme o secretário, nunca entrou na fila de
espera para cirurgias eletivas, que hoje tem 2.870 pessoas em Cascavel.
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Sinalização, por favor!
Moradores do Bairro Interlagos, região norte de Cascavel, reclamam da falta de sinalização na
Rua Leonardo da Vinci, uma das
principais vias do bairro. No local,
os quebra-molas estão praticamente sem pintura, alguns já sem
indicação alguma.
“Todas as noites a gente escuta os carros freando com
tudo aqui, pois os motoristas
nem sempre enxergam que há
uma lombada logo à frente”, diz
a moradora Maria Amorim, que
reforça também a necessidade
de faixas de pedestre para evitar atropelamentos.
Outro problema é o entupimento das bocas de lobo, que, segundo João Amorim, acontece desde
que se mudou para a região (em
2011). Em dias de chuva, os bueiros não dão conta de escoar a
água. “Os bueiros estão cheios de
sujeira. Quando chove a rua fica
alagada. Às vezes a gente nem
consegue atravessar para o outro
lado”, diz Amorim.

QUEBRA-MOLAS na Rua Leonardo da
Vinci estão mal sinalizados
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Cettrans e Prefeitura
Sobre a Rua Leonardo da Vinci, a Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e Trânsito) informa que uma equipe irá avaliar
e dar o encaminhamento necessário para as demandas de sinalização e de
operação do trânsito. A data para essa avaliação não foi informada.
Já sobre o entupimento das bocas de lobo, a Secretaria de Obras de
Cascavel segue cronograma de solicitações feitas pelo aplicativo Particity
ou pelo 156 (Ouvidoria), neste momento passando pelos Bairros
Periolo e Morumbi. “O Interlagos será incluído na programação e
executado posteriormente”, informou a pasta.
A secretaria orienta que os moradores encaminhem reclamações ou
sugestões pelos canais de atendimento. “Contamos também com a ajuda
dos cidadãos, evitando jogar lixo nas ruas e também fazendo as calçadas
dos passeios públicos em frente aos seus imóveis e, assim, evitar que a
terra possa entupir as bocas de lobo e galerias pluviais”, conclui.

ASFALTO NA
13 DE MAIO
A Rua 13 de Maio, no Bairro
Canadá, em Cascavel, nas
proximidades da BR-467, deve ser
pavimentada entre as Ruas Dimas
Pires Bastos e Dom Pedrito.
O Departamento de Compras do
Município informou que ocorreu no
dia 7 de maio a Concorrência 9/
2018 da Secretaria de Obras
Públicas, para a execução de
quase 3,9 mil metros quadrados
de pavimentação.
Os serviços que serão realizados na
via são, além do asfaltamento,
terraplanagem, drenagem, meio-fio e
calçada em concreto, rampas para
pessoas com necessidades especiais,
sinalização vertical e horizontal, além
de outros trabalhos técnicos. A
empresa vencedora foi declarada e
os trâmites estão sendo realizados
para o início das obras.
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Leilão de veículos
Um novo leilão será realizado
pelo Detran-PR (Departamento de
Trânsito do Paraná), o de nº 012/
2018, para a venda de veículos automotores de diversos tipos, visando à circulação. Os lotes serão de
automóveis apreendidos em diversas cidades do oeste, do sudoeste e da região central do Paraná,
como Guarapuava, Pato Branco, Medianeira, Foz do Iguaçu e Cascavel.
Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode se habilitar a participar,
sendo vedada a participação apenas a menores de idade e/ou funcionários do Departamento.
O leilão será realizado no dia
24 deste mês, a partir das 9h,
nas dependências do Centro Universitário FAG (Fundação Assis
Gurgacz), localizado na Avenida

das Torres, 500, Cascavel.
Como os veículos serão leiloados na condição de circulação, podem voltar a circular em via pública, ficando o arrematante responsável pelo registro e pela transferência para sua regularização.
Além de ficar em sua responsabilidade a revisão e os possíveis consertos necessários, após o arremate e a efetivação da compra.
A forma de pagamento para
quem arrematar algum veículo
será a vista, com acréscimo de
5% da comissão.

VISITAS
Dez dias antes do leilão
serão liberadas as visitas ao
pátio onde ficarão os
veículos a serem leiloados.
Para ter acesso ao local,
basta apresentar um
documento de identificação
válido e com foto. No
mesmo dia estará disponível
no site do Detran o edital
completo contendo todas as
informações necessárias para
esclarecer as dúvidas dos
interessados. O site do
Departamento é
www.detran.pr.gov.br.

Leilão será dia 24 de agosto e carros
poderão voltar à circulação
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Beto e Fernanda
são condenados
A 4ª Câmara Cível do TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná) manteve a condenação - agora em segunda instância - do ex-governador
Beto Richa (PSDB) e da esposa
dele, Fernanda Richa. Ambos eram
alvos de uma ação popular que cobrava o ressarcimento de diárias
pagas pelos cofres públicos por
dois dias que ficaram em Paris, na
França, durante viagem oficial realizada em 2015. O julgamento vinha
se arrastando desde o fim de junho
por causa de sucessivos pedidos
de vista. Richa declarou que vai re-

correr da decisão. As informações
são da Gazeta do Povo.
Nessa terça-feira (7), o julgamento
foi retomado com dois votos pela condenação e um pela absolvição, de magistrados que já haviam se manifestado. Em seguida, o desembargador
Abraham Lincoln Calixto - que havia pedido vista na última sessão - se declarou favorável à manutenção da condenação de Richa e de Fernanda, sacramentando a condenação em segunda
instância. O desembargador Hamilton
Rafael Marins Schwartz fechou o placar
em 3 a 2, votando pela absolvição.
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AÇÃO POPULAR
A ação popular havia sido ajuizada
em 2015 por pelo escritório
Bentivenha Advocacia Social e por
militantes do Psol e do PSTU. Eles
questionavam a viagem oficial feita
por Beto Richa quando ele era
governador do Paraná. Na ocasião, a
comitiva tinha compromissos oficiais
na China e na Rússia, mas ficou dois
dias em Paris, onde não havia
agenda, e a despesa foi paga pelos
cofres do Estado. Beto e Fernanda
Richa ficaram hospedados no hotel
Napoleón, que tem classificação cinco
estrelas e fica perto ao Arco do
Triunfo. O processo incluiu fotos do
hotel e notas que comprovavam que
havia pelo menos outras três alternativas
de rotas que custavam menos que a
“parada técnica” em Paris.
DIVULGAÇÃO

CINCO ESTRELAS: Hotel Napoleón, em
Paris, ao lado do Arco do Triunfo

OUTRO LADO

A defesa de Beto Richa emitiu nota em que reforçou
que “entende que a decisão é equivocada” e que vai
entrar com recurso “para que seja restabelecida a justiça
neste caso”. A nota também destaca que o exgovernador restituiu voluntariamente “as sobras de
diárias ao final da missão internacional, que teve como
objetivo a busca de novos investimentos e
oportunidades de empregos para o Paraná”. A defesa
afirma ainda que os valores devolvidos por Richa
“foram superiores aos utilizados na parada em Paris” e
que a devolução de diárias “sempre foi uma prática
comum” do ex-governador.

FRONTEIRA REABERTA
A pedido do TRF1 (Tribunal Regional Federal da 1ª
Região), foi aberta a fronteira de Roraima com a
Venezuela. Segundo a delegacia da Polícia Federal em
Pacaraima, a determinação começou a ser cumprida por
volta das 10h de ontem (7).
Conforme a 1ª Vara Federal, a decisão do TRF-1 foi
entregue ao juiz federal Helder Girão Barreto,
responsável pela liminar de segunda-feira (6) que
determinou o fechamento da fronteira, sob a justificativa
de impedir a entrada de imigrantes daquele país.
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N o velas
• REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Márcio ajuda Rafael a voltar para
casa. Paulo conversa com Marli e não
aceita seu pedido de demissão. Márcio e Rafael prometem cuidar um do
outro. Úrsula e Enzo trocam declarações
de amor. Érico convence Jade a ajudar
na distribuição de quentinhas da ONG.
Rafael procura Gabriela e assume sua
recaída. Getúlio pede uma nova chance a Brigitte e garante que vai mudar.
ORGULHO E PAIXÃO
Darcy, Elisabeta e Charlotte decidem
deixar a fazenda Ouro Verde. Camilo faz
uma promessa no túmulo de seu pai.

Virgílio e Xavier tiram Uirapuru de casa
e dão um susto nele. Mariana fica intrigada com as visitas de Otávio a Luccino. Julieta abriga Darcy, Elisabeta e
Charlotte. Agatha revela para Edmundo
que Brandão e Josephine foram amantes. Jorge leva Amélia ao cinema.
SEGUNDO SOL
Valentim termina o relacionamento
com Rosa. Nice deduz que Agenor a
sabotou. Maura, Selma e Ionan comemoram a confirmação da gravidez de
Maura. Valentim desabafa com Beto
sobre Rosa. Karola confirma para Laureta que Rosa e Remy são cúmplices.
Clóvis sente ciúmes de Tomé com Gorete. Dodô repreende Tomé por não conseguir separar Gorete de Clóvis. Narci-

so alerta Ícaro sobre o estado de Manuela e pede que o rapaz ajude a irmã.
Manuela é hostil com Ícaro.
• RECORD

JESUS
Chuza pede para Pilatos repensar a
ordem. O governador romano manda
Caifás e Anás retirarem os rebeldes de
lá. Jesus caminha pelo deserto, faminto
e cansado. Ele é surpreendido com uma
chuva apenas no local que está. Pilatos
ordena que retirem todos os rebeldes da
frente do palácio. Em Nazaré, José beija
Maria. Anás e Caifás avistam Barrabás
comandando os rebeldes. Eles decidem
reunir os membros do Sinédrio.
• SBT

GLOBO • O TEMPO NÃO PARA

Betina ironiza a
reação de Marocas

DIVULGAÇÃO

AS AVENTURAS DE POLIANA
Luísa vai embora e Durval, confuso,
vai atrás da irmã enquanto Poliana chora no palco. Luísa chora e diz que não
sabe o que falar, mas que iria contar a
verdade hoje. Poliana aparece na sala
aonde estão os dois. Mirela diz que se
Raquel roubar Guilherme dela elas não
serão mais amigas. Poliana pede para
que todos parem de brigar e ver o lado
positivo que a partir de agora todos possam ficar juntos e felizes. Durval e Luísa voltam a discutir. não acreditando
nisso. Éric e Hugo ameaçam Luigi a não
contar a verdade sobre a escultura.
Poliana, Kessya e Luigi vão para a direção para falar com Ruth.
• BAND

Pedro Parede filma o apartamento de Samuca. Dom Sabino acompanha
Eliseu no trabalho. 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.

ASAS DO AMOR
Canan diz ao Alper que Leyla ficou
presa na casa da montanha e vai mandar
outro motorista só no dia seguinte para ir
buscá-la. Burak deixa dois convites de
show em um envelope para Eylül e ela
não gosta da ideia. Salih revela a Ayla
que Hakverdi foi assassinado e se vingou
matando o assassino. Alper aparece na
casa da montanha para ajudar Leyla e
acaba atolando seu carro na lama. Engin
conta a Ezgi que Alper foi buscar Leyla na
casa da montanha e o Hasmet está indo
para lá. Ayla diz a Hasmet que Salih vai
se entregar para a polícia.

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

Se precisa terminar uma tarefa ou resolver alguma coisa, cuide disso logo
cedo. Você estará mais sociável e fará
o possível para ficar perto de quem é
importante em sua vida. Cor: verde.

Touro

Você conta com a sorte logo cedo, mas,
depois, terá que ralar dobrado para
conseguir o que deseja. Boa fase para
deixar os maus hábitos para trás e
cuidar melhor da sua saúde. Cor azul.

Gêmos

Aproveite a manhã para ficar perto da
família. Mais tarde, a Lua entra em seu
paraíso astral e favorece o lazer. Uma
relação do passado pode trazer problemas para a vida a dois. Cor verde.

Câncer

Se precisa cuidar de alguns assuntos
nesta manhã, evite se distrair. Melhor
escolher bem as palavras para evitar
mal-entendido em situações corriqueiras. Cor amarelo.

Leão

Logo cedo, cuide melhor das suas coisas e pense duas vezes antes de gastar com bobagens. Seu jeito descontraído e sociável vem à tona e favorece novas amizades. Cor vermelho.

Virgem

Você não desiste do que quer facilmente, mas talvez precise ser mais flexível para manter a harmonia com os
familiares. A fase é favorável para quem
sonha com a casa própria. Cor vinho.

Libra

A Lua entra em seu signo e você vai se sentir
mais confortável se estiver com alguém.
Mostre seu encanto para se entender com
as pessoas ao redor, conhecer gente nova
e até se aproximar na paquera. Cor cinza.

Sagitário Escorpião

O astral não é dos mais favoráveis para
pegar dinheiro emprestado com um amigo, ou vice-versa. Em compensação, sua
intuição vai crescer e pode encontrar algo
valioso que tinha perdido. Cor branco.
Aproveite para dar uma atenção extra
ao visual. Pode ser complicado se entender com alguém conservador ou
mais velho. Ainda bem que as amizades estão protegidas. Cor azul.

Capricórnio

Se tem planos para viajar, melhor planejar tudo com muito cuidado para driblar qualquer imprevisto. Reserve um
tempo para cuidar do visual e melhorar a sua imagem. Cor cinza.

Aquário

Vai ser mais fácil se desapegar de
algumas coisas. Mas preste atenção
para não se envolver em briga com
um amigo, já que pode se arrepender. Cor rosa.

Peixes

horóscopo

Você começa o dia mais sociável, mas
também pode desgastar uma relação próxima se exagerar nas críticas. O astral é
favorável para quem deseja tentar algo
mais ousado. Cor vinho.

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR
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gente@jhoje.com.br
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Brechó
Neste sábado tem brechó no
salão comunitário do Bairro
Periollo, a partir das 8h.
Peças importadas e tudo da
melhor qualidade. Preços a
partir de R$ 3.
Mais informações pelo
telefone (45) 9 9974-7390.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Já em ritmo do Dia dos Pais, Fabiano com seu bebê Fabiano Filho, de 7 meses.
O belo registro é de Michelle Galvão

Jantar Dia dos Pais
Hoje, a partir das 17h30, a Legião Feminina de Combate
ao Câncer (LFCC) promove um jantar especial em
comemoração ao Dia dos Pais. O evento será na Casa de
Apoio e será voltado a pacientes e acompanhantes
que estão hospedados lá.
Todos os pais presentes no local ganharão um kit
inverno, com toucas e cachecóis de croché doados por
voluntários. Os pacientes que são pais e estiverem no local
também ganharão camisas sociais. A Casa de Apoio fica na
Rua Potiguaras, 905, Bairro Santo Onofre.

Felicidades!
Jair Cadeco Júnior, Mario
Sérgio Docci, Paulo
Rober to Silva, Mariano da
Fonseca Veiga, Marcos
Rober to Meri, Sandra
Mozzi de Albuquerque e
Luís Felipe Movvi.

O colono
Baldin, o Colono, se
apresenta dia 30 de agosto
no Centro Teatro Municipal.
Poltronas numeradas já
estão à venda pelo site
mantovanipromocoes.com.br.

Mais informações pelo
telefone (45) 3225-3983.

Eduardo Maurício
Gnoatto Pachico
apagou velinhas
ontem.
Felicidades!

Onde estiver, seja lá como
for, tenha fé porque até no
lixão nasce flor.
Racionais MC's

DIVULGAÇÃO

CULINÁRIA
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Anéis
de
Lula ao forno
z 600grs. anéis de Lula
z 200grs. de farinha de rosca
z 20grs. de páprica doce
z 2 colheres sopa de azeite
z Sal a gosto

z PREPARO
z Lave bem os anéis de lula e deixe-os secar. Em uma
tigela coloque a farinha de rosca, a páprica e uma
colher de café de sal.
z Depois de bem misturados despeje sobre um tabuleiro,
coloque os anéis de lula e comece a misturá-los de modo
que a farinha possa aderir por todos os lados.
z Pegue uma peneira grande e aos poucos peneire os
anéis de lula para retirar o excesso da farinha de rosca.
z Unte uma assadeira com azeite, em seguida, forre
com papel manteiga, pressionando levemente com as
mãos, aderindo bem a assadeira.
z Agora coloque os anéis de lula sobre o papel
manteiga, regue com o azeite e leve ao forno
previamente aquecido durante 25 minutos a 180°C.

DIVULGAÇÃO
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Transporte que salva vidas
HELICÓPTERO da base de Cascavel já fez 1.675 voos desde a implantação, em 2014
O apoio em acidentes em rodovias não é a única atribuição do helicóptero do Consamu (Consórcio
Samu Oeste). O transporte aeromédico é usado para transporte hospitalar em situação de pacientes em
estado grave e em uma distância
longa a ser percorrida: queimados,
pacientes com necessidade de cirurgia cardíaca, entre outros.
E a agilidade no transporte salva
vidas. De acordo com o Consamu, o
helicóptero usa 20% do tempo que
seria necessário para o transporte via
terrestre. “Antes esses atendimentos
eram feitos de ambulância, pela Regional de Saúde. Hoje, a via aérea está
disponível e ajuda a salvar muitas vidas na região”, explica o diretor-técnico do Consamu, Rodrigo Nicácio.
Desde a implantação, em janeiro de
2014, o helicóptero de Cascavel já fez
1.675 voos, sem óbitos a bordo.
Há redução de mortes por aciden-

tes de trânsito graças ao serviço, de
acordo com a Secretaria de Saúde do
Estado, em 25% em todo o Paraná.
Uma das ocorrências em que o
serviço aeromédico de Cascavel prestou apoio foi a colisão registrada no
fim da tarde de segunda-feira, perto
do posto da PRF (Polícia Rodoviária
Federal) em Catanduvas.
Quatro pessoas morreram em um
acidente depois que o condutor do
veículo perdeu o controle da direção
na BR-277 e bateu o carro que dirigia,
um Gol, em uma árvore. O motorista
foi atendido em estado grave e encaminhado ao Hospital Universitário de
Cascavel pelo helicóptero do Consamu. Segundo a assessoria do HU, o
homem segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), passou por
cirurgia e está sob avaliação médica.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Consamu

SERVIÇO
aeromédico prestou
apoio durante
acidente registrado
na BR-277, em
Catanduvas, no fim
da tarde de
segunda-feira

APOIO reduz em 80% tempo do
transporte de pacientes

BASES
Há cinco bases do serviço de
atendimento aeromédico no
Estado: Curitiba, Cascavel,
Londrina, Maringá e Ponta Grossa.
Juntas, elas cobrem todo o
território paranaense. Desde
2014, foram mais de 10 mil
atendimentos e nenhum paciente
veio a óbito dentro da aeronave.
O trabalho é eficiente porque há
suporte de uma rede efetiva de
saúde, em que a aeronave só
decola quando a vaga no hospital
está garantida. O Paraná já foi
reconhecido como referência neste
quesito. O serviço aeromédico
também faz transporte de órgãos
para transplantes, o que garante a
agilidade no tempo de chegada do
órgão no hospital.
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

30
00
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30
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Giro da
Violência
Acidente na 369

BLINDADOS serão transportados com aparato de segurança pela ferrovia
A 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada de Cascavel fará hoje de
manhã o embarque de 31 blindados de modelo Guarani no Terminal de Cargas da Ferroeste. A ação
faz parte da Operação Atlântico 5,
desenvolvida pela Brigada.
Os Guaranis seguem de Cascavel até Paranaguá e depois serão
transportados pela rodovia até São
Francisco do Sul, para o embarque
do navio mercante fretado para a
operação militar.
Para o transporte dos blindados, o Exército contratou a empresa Rumo Malha Sul, a única que
possui vagões para esse tipo de

transporte na Ferroeste. O custo é
de R$ 258,9 mil para levar os Guaranis até Paranaguá.
A Operação Atlântico 5 tem cunho logístico e é uma iniciativa do
Ministério da Defesa, desenvolvida
em parceria com a Marinha do Brasil, que visa saber a viabilidade do
transporte de blindados pelas ferrovias e levantar os dados de planejamento sobre transporte ferroviário. As técnicas, segundo o Exército, poderão ser empregadas no
Paraná e em outras regiões do País.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

Maconha em Fusca

DENARC

Quatorze quilos de maconha
foram encontrados em um fundo
falso de um Fusca azul na tarde
de ontem em Santa Tereza do
Oeste. A ação foi desenvolvida
pela Denarc (Divisão Estadual de
Narcóticos) de Cascavel.
O veículo foi abordado em Santa
Tereza do Oeste e, em vistoria, a
droga foi encontrada.
DROGA apreendida seria distribuída em Cascavel
De acordo com informações da
Denarc, o motorista do carro confessou que sabia da existência da droga e que receberia
R$ 1 mil para transportar a maconha de Foz do Iguaçu a Cascavel. O homem foi preso
em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à 15ª SDP (Subdivisão Policial).

Um acidente de grandes proporções
foi registrado na manhã de ontem na
BR-369, no trevo de acesso a Nova
Aurora, oeste do Paraná. Duas carretas
e dois veículos se envolveram na
batida. Um aparato de socorro com
Samu, Siate e Viapar foi montado já que
um dos veículos estava prensado
debaixo de uma das carretas e o
motorista dentro do carro. Apesar da
cena assustadora, o motorista teve
apenas ferimentos leves. Todo o trabalho
de socorro foi acompanhado ao vivo
pela equipe de reportagem do Jornal
Hoje News e pode ser visto no Youtube
no endereço https://bit.ly/2LW6JMl.
AÍLTON SANTOS

6 anos de prisão por homicídio
Cirsso Garcia da Silva foi condenado a
seis anos de prisão por homicídio
simples. O julgamento do acusado foi
realizado ontem no Fórum de Cascavel,
mais de dez anos depois do crime.
Rosenilda de Britz Pires foi
assassinada em 17 de fevereiro de
2008 com diversos disparos de arma
de fogo, em Santa Tereza do Oeste,
perto do Lago Municipal.
Conforme o Ministério Público, o
homem não aceitava o fim do
relacionamento com Rosenilda e por
isso teria praticado o crime. Como
estava solto, o condenado pode
recorrer em liberdade. Na época em
que o crime ocorreu, não estava em
vigor a lei que hoje altera para
feminicídio o crime de assassinato
contra mulher pela condição de
gênero e por isso o homem foi julgado
por homicídio sem qualificadoras.
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Desafio fora de casa
O Cascavel Futsal enfrenta hoje,
às 20h, a equipe do Campo
Mourão, em jogo válido pela 7ª
rodada do Campeonato
Paranaense - Série Ouro. A
partida será no Ginásio Valternei
de Oliveira e o time comandado
por Nei Victor não contará com
Rafael, que está machucado.
A equipe faz um treino leve na
manhã de hoje e embarca no
período da tarde para Campo
Mourão, no noroeste do Estado.
Nei Victor diz que o jogo é
decisivo para buscar uma melhor
colocação na tabela de
classificação: “Sabemos da
dificuldade de jogar contra o
Campo Mourão, mas nossa
obrigação é ir lá e tentar um
resultado positivo”, disse o
treinador.

Cascavelenses na seleção
Três atletas de Cascavel estão na
lista do técnico Cleiton Monteiro, da
seleção brasileira de Futsal Down. A
convocação foi feita na segunda-feira (6) para dois jogos preparativos
para o Mundial de 2019.
De Cascavel, foram convocados
o goleiro Marcelo da Silva e os alas
Magno Tomé e Maycon Ribeiro. Um
dos atletas é aluno da Apae e os
outros dois integram projetos da
Secretaria de Esportes.
No total, foram dez atletas escolhidos por Monteiro.
O primeiro compromisso será no
dia 26 de agosto, na cidade de Ribei-

rão Preto (SP), contra a equipe do
Egydio Pedreschi, que ficou em terceiro lugar na Copa do Brasil em
2017. Já o segundo jogo será no
dia 21 de setembro, em Piracicaba
(SP). Lá, a seleção joga contra a
equipe do Aril Limeira.
“Para a cidade de Cascavel isso é
fantástico e um prazer ter um aluno
representando as cores do Brasil participando da seleção”, diz o presidente da Apae, Evilásio Schimitz.

LISTA DOS CONVOCADOS:
Goleiros: Fabiano Guest (Projeto UP/
Santos FC) e Marcelo da Silva (Cascavel)
Alas: Edson JR (Projeto UP/Santos;
Maycon Ribeiro (Apae de Cascavel);
Magno Tomé (Cascavel); André Bortoleto
(JR/Corinthians) e Jailson Pereira da Silva
(Cantinho da Paz/ Juventus)
Fixo: Erico Eda (JR/Corinthians)
Pivô: Caio Tadeu Batista (JR/Corinthians) e
Darlan Souza (Instituto Life Down/CSA)
Complementam a Comissão Técnica:
Rodrigo Melo (Instituto Life Down/CSA;
Poliana Bastos (Apae de Cascavel) e
Guilherme Russo
(Cantinho da Paz/Juventus)
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De volta à Chapecoense
DIVULGAÇÃO

GUTO treinou a Chapecoense em 2015

Poucas horas depois de anunciar a saída de Gilson Kleina, a
Chapecoense já oficializou o retorno de Guto Ferreira, um sonho
antigo do presidente Plínio David
de Nes Filho. Essa é a segunda
passagem do treinador pelo time
de Chapecó, que estava no mercado desde o início de junho,
quando deixou o Bahia. Com 52
anos, ele foi o comandante responsável por montar o elenco que
mais tarde chegou à final da SulAmericana em 2016.

A primeira passagem de Guto
pela Chape começou em setembro
de 2015, na reta final do Campeonato Brasileiro.
Ele chegou para substituir Vinícius Eutrópio e afastar o fantasma da zona de rebaixamento. O
treinador manteve o clube na Primeira Divisão e ainda conquistou
a vaga na Sul-Americana. Em
2016 foi campeão catarinense em
cima do Joinville e ganhou a confiança do torcedor, mas ficou em
Chapecó só até junho.

DIVULGAÇÃO

Direto de Aichi - Ken, no Japão, Kennouske,
de apenas 14 anos, e Vinicius Katsumi
Haschimoto, de 17, chegaram ao Centro de
Treinamento do FC Cascavel nessa segundafeira (6). Os dois atletas que integram os
times da base do Projeto Mundo da Bola,
com sede no Japão, vão passar uma
temporada no clube aurinegro para treinar,
trocar experiências dentro e fora de campo e
vivenciar a rotina dos atletas brasileiros.
FELIPE OLIVEIRA/EC BAHIA

Bahia X Cerro
na Sul-Americana
Depois de golear o rival Vitória pelo
Campeonato Brasileiro, o Bahia vira a
chave e volta suas atenções para a Copa
Sul-Americana. Tendo a seu favor o bom
momento corroborado com o resultado
do Ba-Vi, o Esquadrão de Aço enfrenta
na próxima quarta-feira o Atlético Cerro, do Uruguai, às 21h45 (de Brasília),
no Estádio de Pituaçu, pela segunda
fase da competição continental.
As mudanças do Bahia para enfrentar o time uruguaio já começam
no palco da partida. Antes programado para a Arena Fonte Nova, o
confronto será realizado no Estádio
de Pituaçu por coincidência de data
com um show na casa do Tricolor.

Outra novidade diz respeito às caras novas do time para o confronto.
Com a saída de Rafael Santos, Becão e João Pedro, foram inscritos Fernando, Edimundo e Gilberto.
JOGAM HOJE
21h45
21h45
21h45

COPA SUL-AMERICANA
Cerro (URU)
x
Bahia
LIBERTADORES
Colo-Colo
x
Corinthians
Flamengo
x
Cruzeiro

BAHIA realizou um último treino nesta terça-feira
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Depois de decidirem a Copa
do Brasil em 2017, Flamengo e
Cruzeiro voltam a se enfrentar em
um torneio mata-mata nesta quarta-feira. Desta vez, o duelo vale
pelas oitavas de final da Libertadores e o Rubro-Negro abre o confronto como mandante. A expectativa é de mais de 50 mil torcedores no Maracanã, onde a bola
rola a partir das 21h45.
O Flamengo vem de uma derrota para o Grêmio - 2 a 0 no sábado, pelo Brasileirão - e não
contará com um de seus principais nomes em 2018. Lucas Paquetá cumprirá suspensão por
ter recebido o terceiro car tão
amarelo na sexta rodada da fase
de grupos, contra o River Plate,
no Monumental de Nuñez.
O Cruzeiro, por sua vez, empatou com o Vitória na última rodada do Brasileiro, mas atuou
com uma equipe reser va visando o duelo no Maracanã. Para o
jogo, o técnico Mano Menezes
segue sem contar com Sassá e
Fred, lesionados.

REPRODUÇÃO

VALDÍVIA provocou o time corintiano
postando foto com a camisa do Palmeiras

DIVULGAÇÃO

Fla e Cruzeiro no Maraca

FLAMENGO e Cruzeiro voltam a se enfrentar na noite de hoje

Provocação de Valdívia
Na noite desta quarta-feira (8),
o Colo-Colo recebe o Corinthians
pelas oitavas de final da Libertadores e o meia do time chileno,
Jorge Valdivia, já iniciou sua provocação ao adversário brasileiro.
O jogo de ida será às 21h45 (de
Brasília), no estádio Monumental
de Santiago. Já o segundo duelo
será disputado no dia 28 de agosto, em Itaquera.
Identificado com a torcida do
Palmeiras por conta das duas pas-

sagens pelo Verdão, o atleta postou uma foto em sua rede social
com a camisa do Alviverde e outra com a do Colo-Colo.
Como um verdadeiro efeito dominó, inúmeros torcedores do Palmeiras invadiram a rede social do
jogador e além de desejar boa sorte, aproveitaram para pedir o retorno do camisa 10.
Contratado pelo Palmeiras em
2006, Valdívia teve seu auge contra
o Corinthians entre 2007 e 2008,
quando conquistou quatro vitórias e
marcou um gol histórico no Morumbi, quando provocou o time adversário com o gesto de “chororô”.
Na sua volta ao Verdão, o Mago
sofreu com inúmeras contusões
e também sofreu na mão do Alvinegro. Em um dos confrontos, o
chileno tentou enganar o zagueiro
Chicão com um “chute no vácuo”,
mas acabou se lesionando.

