
De cada caçambeiro legal,
2 atuam na clandestinidade
A falta de fiscalização tem permitido o crescimento de caçambeiros clandestinos em
Cascavel. Segundo empresários do setor, de cada empresa cadastrada na prefeitura,

pelo menos outras duas atuam de forma irregular, inclusive pessoas físicas.
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 COMIDA SOB SUSPEITA
A Polícia Civil descobriu ontem um distribuidor clandestino de queijo, presunto, bacon
e outros alimentos que eram manipulados e, após receberem rótulos falsos, vendidos

para diversas empresas de Cascavel. O homem foi preso em flagrante.
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 Temos o hábito de nos sensibilizar quando uma
pessoa humilde é alvo de uma fiscalização. Por ser
simples, entendemos que ela teria direito a infringir a
lei para sobreviver. Caso recente de Cascavel virali-
zou nas redes sociais, um ambulante sendo fiscali-
zado pela venda irregular de alho. A cena é emocio-
nante e não tem como não “torcer” pelo homem,
que reage e “resgata” sua caixa de alho.

Muitos defenderam o ambulante de que ele es-
tava apenas trabalhando “honestamente” e que os
fiscais deveriam ir atrás de quem está irregular.

Ocorre que, por mais boa vontade em trabalhar
e boa intenção em fazer o certo, o ambulante está
errado. Ele se ajustou à lei que adotou as bikes
para padronizar os vendedores, mas está ciente
de que não pode comercializar alho. Pode até não
aceitar a lei, mas é lei. E ele está suscetível à fisca-
lização. E cobramos dos fiscais e da prefeitura que
façam seu trabalho. Não podemos, enquanto so-
ciedade, escolher quem não queremos que seja
fiscalizado e punido, se estiver errado.

Talvez a situação possa ser conduzida para
um final feliz. A prefeitura tem uma série de ações
de capacitação, orientação e até profissionais con-
tratados que podem ajudar esse vendedor em
escolher outros produtos para vender, talvez até
mais rentáveis. Afinal, qual o lucro de uma cabe-
ça de alho? Um pouco de disciplina e bom senso
podem salvar a todos.

 O RIGOR DA LEI

 “A responsabilidade neste
encargo é enorme, os desafios
são gigantescos, mas, se por

um lado, temos essa
dificuldade, até pela gestão
tranquila e firme que Vossa

Excelência [ministra Cármen
Lúcia] teve nestes dois anos

tão difíceis pela nação
brasileira, com tantas

demandas chegando a este
STF e ao Conselho Nacional
de Justiça, por outro lado, é

muito facilitado”.

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

Ministro Dias Toffoli,
eleito ontem presidente

do STF (Supremo
Tribunal Federal)
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Contentamento descontente
Obras praticamente finalizadas na Avenida Tito Muffato:

por mais de 15 anos a via esteve completamente

abandonada em Cascavel. Quem passa agora pela rua

observa um verdadeiro tapete na via, calçadas adequadas

aos pedestres: qualidade que transforma a vida dos

moradores e também valoriza os imóveis da região. A

reclamação ainda é com a ciclovia: na opinião de alguns

comerciantes, um transtorno que impede carga e descarga

de mercadorias. O assunto é avaliado por membros de

comissões da Câmara de Vereadores.

Jeito de ver!
Ao pessimista, é algo ruim.
Ao otimista, é algo bom! A
ciclovia na Tito Muffato é
um convite para os
moradores aproveitarem o
dia e assim comprar no
comércio local. Ou seja, em
vez de carros estacionados,
famílias aproveitando o
espaço público.

Nas redes
Atuação dos fiscais da
prefeitura com um
ambulante tomou conta
das redes sociais. Em nota,

a prefeitura respondeu aos
ataques alegando que, por
ordem do chefe do
Executivo, apenas se busca
uma solução para o
“conflito histórico”.

Panorama político
O advogado e cientista
político Marcelo Navarro fala
hoje na Acic sobre Panorama
Geral da Política
Contemporânea, tema
considerado dos mais
pertinentes diante do início
de mais uma campanha
política. A reunião começa
às 18h30, na Sala Paraná.

ESTOQUES RENOVADOS

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Se por um bom tempo a reclamação nos bairros eram

problemas com iluminação pública, parece que uma trégua

foi dada. A agilidade passou a fazer parte da atuação da equipe.

O fundo de R$ 14 milhões é usado aos poucos: nova licitação

de R$ 1,4 milhão está aberta para aquisição de equipamentos.

 Frustrada a tentativa de uma PPP (Parceria Público-

Privada), a Prefeitura de Cascavel decidiu fazer com

recursos próprios o trabalho de substituição das

lâmpadas: as antigas darão espaço às de LED - muito mais

resistentes e mais econômicas.

Café e chá estão garantidos na Câmara de Vereadores, que

licitou a compra de 1,8 mil pacotes de café torrado e 2,7

mil pacotes de chá. Os certames chegaram a R$ 44 mil:

incluem coadores, garrafas térmicas, açúcar, adoçante e

também sucos em polpa.

Bolsa Família:
projeto-piloto

 Reportagem: Josimar Bagatoli

CONTROLE
A empresa contratada para a gestão do Programa Promover
terá de repassar um relatório dos produtos comprados pelos
beneficiários. O acesso será disponibilizado on-line para o
acompanhamento da Secretaria de Assistência Social.
Além disso, a prefeitura estabeleceu como critério na licitação
que a empresa terá de escolher até dois mercados perto dos Cras
dos bairros facilitando o acesso das famílias. Se houver compra de
droga lícita ou ilícita por meio do cartão, o mercado será
automaticamente descredenciado do programa.

 Em pouco mais de um
mês entra em operação o
Programa Promover em
Cascavel, que repassará
um subsídio financeiro a fa-
mílias em condição de vul-
nerabilidade social. A pro-
posta chegou a ser compa-
rada com o Programa Bol-
sa Família por beneficiar
moradores em critérios si-
milares, e após muito deba-
te popular teve a aprovação
da Câmara de Vereadores.

Por enquanto, a Secre-
taria de Assistência Social
aguarda o termo de referên-
cia do Departamento de
Compras para abrir a licita-
ção que definirá a empre-
sa responsável pela admi-
nistração do recurso e a
confecção dos car tões
magnéticos. Até outubro
todo processo será conclu-
ído, estima o secretário de
Assistência Social, Hud-
son Moreschi, e em segui-
da começa o serviço.

Embora possa atender
até mil famílias, o projeto
funcionará neste ano em
caráter experimental: se-
rão escolhidas em média
dez famílias em cada um
dos oito Cras (Centros de

Referência em Assistência
Social): a cautela é para
verificar a eficiência do car-
tão magnético com saldo
de R$ 100 por mês, que
substituirá a cesta básica.
“Será um serviço em ca-
ráter piloto para acompa-
nharmos de perto essas fa-
mílias”, explica Moreschi.

Apenas em maio de
2019 é que o Programa pas-
sa a atender integralmente.

Atualmente, 1,2 mil fa-
mílias dependem de auxí-
lio da prefeitura (receben-
do cestas básicas que se-
rão substituídas pelos car-
tões) e atenderiam o crité-
rio do Promover.

Porém, o programa po-
derá liberar mil cartões no
máximo - o déficit de 200
famílias tem como princípio
a evolução da condição so-
cial dos beneficiários. “Não
queremos aumentar o total
de famílias atendidas, pelo
contrário, a ideia é que aos
poucos elas não precisem
mais desse subsídio, por
meio de auxílios para ob-
tenção de qualificação de
mão de obra e emprego”.
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Primeiro debate
 A corrida eleitoral deste ano

começa pra valer nesta quinta-fei-
ra, dia 9 de agosto, às 22h, quan-
do a Band realiza o primeiro de-
bate entre os candidatos à Presi-
dência da República. As regras
preveem mais de 60 confrontos
diretos entre os concorrentes,
além de perguntas do público e
também de jornalistas.

O debate da Band será media-
do pelo jornalista Ricardo Boechat.

Da esquerda para a direita es-
tarão: Alvaro Dias (Podemos), Cabo
Daciolo (Patriota), Geraldo Alckmin
(PSDB), Marina Silva (Rede), Jair Bol-
sonaro (PSL), Guilherme Boulos

(Psol), Henrique Meirelles (MDB) e
Ciro Gomes (PDT).

Nessa sequência também os
candidatos responderão a uma per-
gunta feita pelos leitores do Jornal
Metro no primeiro bloco. Em segui-
da, candidato pergunta para candi-
dato. Cada candidato pode ser per-
guntado até três vezes.

No segundo bloco, jornalistas
do Grupo Bandeirantes farão per-
guntas para todos os candidatos e
escolherão quem vai replicar. Quem
for questionado terá direito à tré-
plica. No terceiro bloco novamente
candidato pergunta para candidato.
Nesse bloco cada candidato pode-

rá ser perguntado até duas vezes.
No quarto bloco, jornalistas do

Grupo Bandeirantes voltam a per-
guntar para candidato e escolher
quem fará a réplica.

No último bloco as considera-
ções finais terão que se feitas em
um minuto e meio.

Em caso de ofensa pessoal
ou moral o presidenciável pode-
rá pedir direito de resposta, que
será analisado por um comitê for-
mado por advogado e jornalistas.
Caso ele seja concedido, será
feito em um minuto e sempre que
possível no mesmo bloco em que
a ofensa ocorreu.

 Veja datas de sabatinas e debates
O período oficial de campanha eleitoral será aberto dia 16 de agosto, mas os debates na TV

entre os políticos que participarão das eleições 2018 vão começar já nesta semana. O
primeiro embate entre os candidatos à Presidência da República será promovido pela Band

nesta quinta-feira, às 22h. Tradicionalmente, a emissora é a primeira a realizar o encontro na
televisão. Confira outros embates entre os candidatos:

3 de setembro - Rádio CBN

 A emissora iniciará nessa data

a série de entrevistas com os

candidatos à Presidência da
República. As transmissões

acontecerão a partir das 8h e

terão duração de 45 minutos.

9 de setembro
 TV Gazeta/ Estadão

 Debate com os candidatos à

Presidência da República, a partir

das 19h30. Os políticos responderão

perguntas dos jornalistas e também
questões enviadas pelos internautas

por meio das redes sociais.

27 de agosto - Rádio Jovem Pan

 Debate com os cinco candidatos à
Presidência mais bem colocados nas
pesquisas de intenção de voto. O
encontro será durante o 5º Fórum da
Liberdade e Democracia e será
transmitido para todas as plataformas
digitais da Rádio Jovem Pan.

27 a 31 de agosto - Rede Globo/
Globo News

 Os candidatos a presidente da
República serão entrevistados na
bancada do Jornal Nacional. Na
sequência, os presidenciáveis
concederão entrevistas para o Jornal
das Dez, na GloboNews.

Dia 9 de agosto - Band

 Debate com os candidatos a presidente

da República, a partir das 22h. O evento

também será transmitido nos canais

BandNews e Terraviva, nas rádios

Bandeirantes e BandNews FM e, pela

internet, no portal da Band e no canal de
jornalismo da emissora no YouTube.

17 de agosto - RedeTV!/ IstoÉ

 Debate com os candidatos a presidente

da República a partir das 22h. O encontro
será transmitido pela televisão e,

simultaneamente, pelo portal da

emissora, pelo UOL, e nos perfis da

RedeTV! no Facebook, Twitter e Youtube.
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Primeiro debate presidencial
 SEGUNDO

TURNO
As eleições serão dia 7 de

outubro. Em caso de segundo
turno, os candidatos à

Presidência se encontram na Band
no dia 11 de outubro. Já os

debates entre os candidatos aos
governos estaduais serão no dia
16 de agosto e 18 de outubro,

em caso de segundo turno.

R
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 Entre perguntas diretas, réplicas e
tréplicas os candidatos se confrontarão

64 vezes nesta quinta-feira

17 a 21 de setembro
Rede Globo

 Os candidatos a presidente serão

sabatinados no Jornal da Globo.

18 de setembro - Piauí e
Poder360/ Youtube

 Debate com presidenciáveis do
PDT, PT, PSL, Rede e PSDB

promovido em parceira entre o

portal Poder360 e a Revista Piauí.

O encontro será às 10h no YouTube

Space do Rio de Janeiro.

Transmissão ao vivo pelos canais da
Piauí e do Poder360 no YouTube.

30 de setembro
TV Record

 Debate político com os

candidatos ao Palácio do

Planalto, após as 22h. O

encontro também poderá

ser acompanhado no

portal R7.

4 de outubro
Rede Globo

 O debate que encerra o

ciclo de encontros entre os
presidenciáveis no primeiro

turno será realizado três

dias antes da votação.

20 de setembro - TV Aparecida

 Debate político promovido pela CNBB
(Confederação Nacional dos Bispos do Brasil),

que ainda precisa ser confirmado com as

lideranças partidárias. O encontro será

realizado no Santuário Nacional em Aparecida

(SP), contará com a produção da TV Aparecida

e poderá ser transmitido no portal A12, e em
outras emissoras de rádio e TV católicas.

26 de setembro - SBT/ Folha

 Debate com os presidenciáveis, a partir das
18h20. O evento será transmitido na televisão

pelo SBT e na internet pelos portais do UOL e

da Folha. Também será possível acompanhar o

encontro pelas redes sociais dos três veículos.
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O descarte irregular de entulho
em Cascavel foi um dos principais
assuntos abordados ontem, duran-
te reunião entre vereadores e do-
nos de empresas que coletam re-
síduos da construção civil, os cha-
mados caçambeiros. Conforme os
empresários do setor, existem hoje
na cidade cerca de 200 empresas
atuando na coleta, mas apenas 60
estariam cadastradas na prefeitu-
ra e dentro da legalidade.

A reunião foi convocada pelos
vereadores Pedro Sampaio e Fer-
nando Hallberg e os empresários
reclamaram da falta de fiscaliza-
ção por parte da prefeitura, que
permite a prática ilegal e o descar-
te em locais inadequados.

Segundo o empresário Robson
Biela, das 60 empresas cadastra-
das, apenas umas 20 devem estar
licenciadas. Ele denunciou ainda
que muitas pessoas físicas que
fazem a coleta, irregularmente.
“Nesse caso, chega a ser um nú-
mero incalculável”.

Para Robson, ações de fiscaliza-
ção do Município deveriam ser in-
tensificadas para que essas em-
presas sejam identificadas e, ou se
regularizem ou parem de atuar.

Outro ponto levantado foi o cum-
primento da lei que assegura o uso
de pelo menos 10% dos resíduos
da construção civil em obras e ser-

Caçambas ilegais

viços públicos (Lei 6.663/2016),
estudos para implantação da nota
fiscal direta para o gerador do resí-
duo e visita a cidades considera-
das referência na área.

Atualmente, o sistema de des-
carte de resíduos sólidos da cons-
trução civil funciona da seguinte ma-
neira: para que uma obra seja feita
- de reforma ou de construção - o
responsável precisa inicialmente
providenciar um plano de gerencia-
mento estipulando para onde cada
tipo de material será destinado.

“Claro que em pequenas obras
a gente orienta a forma de colocar
na caçamba para não misturar os

A fiscal da Secretaria de Meio Ambiente Luciana Iwakura disse que
ideias e leis são pensadas e criadas, mas o que prejudica o serviço é a
falta de servidores para o serviço. Dentro da área de descarte de resíduos
das obras, ela é a única colaboradora do Município com a função de
fiscalização. “Sem dúvidas precisamos de mais servidores para aplicar e
intensificar a fiscalização das obras da cidade, é muita coisa”.
Os vereadores Pedro Sampaio e Fernando Hallberg pretendem ir hoje até
a Secretaria de Meio Ambiente para discutir sobre esses assuntos.

materiais. Se tem madeira e alve-
naria, pedimos para que a madeira
vá por cima da alvenaria, isso aju-
da na destinação correta. Mas em
casos de grandes descartes, pre-
cisa de uma caçamba para cada
material”, explica Robson Biela.

CONSCIENTIZAÇÃO
A conscientização da população
foi outro problema apontado.
Clodomiro Moriggi, também
empresário da área, disse que
todos devem exigir nota dos
serviços prestados, solicitar
informações sobre a destinação do
entulho e ajudar na fiscalização de
quem atua irregularmente. “Além
disso, precisa também ficar de olho
na caçamba, lá é local de descarte
de construção civil, não de lixo
doméstico. Muitas vezes o pessoal
passa na rua, vê a caçamba e joga
o lixo lá, isso não pode.
O contratante precisa ter esse
cuidado”.

Falta de servidores

 Reportagem e foto: Silvio Matos

VEREADORES e empresários discutem soluções para coleta clandestina

INFORMAÇÕES
A Prefeitura de Cascavel possui
um programa de coleta gratuita
de móveis e outros entulhos que
não podem ser colocados em
caçambas. O telefone para
agendamento do recolhimento é
(45) 3902-1383.
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Cascavel registrou a terceira mor-
te por Influenza neste ano. A vítima foi
uma menina de dez anos, que segun-
do a Secretaria Municipal de Saúde,
possuía comorbidade associada. O
óbito pelo subtipo A H3 Sazonal foi
confirmado na semana passada.

As outras duas vítimas, um ho-
mem de 50 anos e outro de 19
anos, morreram em decorrência
dos subtipos A H1N1 e A H3 Sazo-
nal, respectivamente. Vale lembrar
que nesse mesmo período do ano
passado não havia óbitos por Influ-
enza em Cascavel.

Ainda conforme o boletim, os ca-
sos confirmados de gripe no Municí-
pio subiram 13% em apenas sete
dias. Até ontem, 17 pessoas foram
diagnosticadas com Influenza. Dez
apresentaram diagnóstico positivo
para o subtipo A H3 Sazonal, seis
para o H1N1 e um para Influenza B.

Para prevenir o surgimento de
novos casos e mortes, a Secreta-

Cascavel tem
a 3a morte

por Influenza

PEIXES DE BOA QUALIDADE
Com a aproximação da tradicional “Pescaria no Lago”, este ano programada para 16 de

setembro, a Secretaria do Meio Ambiente de Cascavel realizou novos exames, por amostragem,

dos peixes do Lago Municipal com objetivo de analisar as condições de consumo. De acordo

com o secretário Romulo Quintino, os exames foram realizados pela Fundetec com diferentes

espécies de peixes existente no Lago. “Esse já é o segundo laudo realizado num espaço de 30

dias e mais uma vez ficou atestada, em todas as amostras, que os peixes que forem pescados no

dia desta festa, já tradicional em Cascavel, estão aptos para o consumo”, garantiu Quintino.

ria de Saúde desenvolve ações edu-
cativas e de sensibilização à popu-
lação, além de distribuir o medica-
mento antiviral (Tamiflu) em todas
as farmácias básicas da cidade.

A secretaria informa ainda que
segue com o monitoramento dos
vírus respiratórios em unidades
sentinelas, uma rede que identifi-
ca, investiga e notifica os casos de
Influenza e Síndromes Respiratóri-
as Agudas Graves.

NO PARANÁ
Em todo o Paraná já foram
confirmadas 87 mortes por
Influenza neste ano, 46 delas
por A H3 Sazonal, 39 por
H1N1 e duas de Influenza B.
O Estado contabiliza ainda 541
casos de gripe, 300 somente do
subtipo A H3 Sazonal.

 Reportagem:  Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

MESMO com a campanha de vacinação, Cascavel

registra ainda 17 casos de Influenza
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Com quase três horas de atra-
so, o aposentado João Silvino, de
70 anos, foi atendido por um urolo-
gista, ontem, no Cisop (Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Oeste
do Paraná), em Cascavel. O idoso
chegou ao local às 10h e só foi
atendido depois das 14h, quando
o médico chegou ao local. “É sem-
pre assim. Ou o médico vem atra-
sado ou demora para começar a
atender”, conta.

Silvino não foi o único que preci-
sou de muita paciência. A jovem
Hellen Regina aguardava na fila -
estabelecida por ordem de chega-
da - e tentava resistir às dores por
conta de um problema renal. “Hoje
está difícil. Tenho pedra nos rins e
a cada pouco preciso me consultar
aqui, mas toda vez que venho a im-
pressão é de que o número de pa-
cientes está cada vez maior”, diz.

A orientação repassada aos
pacientes era de que os idosos
que utilizavam sonda teriam prio-
ridade no atendimento. Em segui-
da, as consultas com especialis-
tas seriam disponibilizadas aos
pacientes acima de 60 anos que
não apresentassem fator agravan-

Aperto e demora

te. Somente depois disso é que
chegaria a vez dos demais.

“Disseram que iriam atender
esse pessoal primeiro [idosos com
sonda e sem], para daí ver se daria
tempo de atender o resto do povo.

 Reportagem: Marina Kessler
    e Bethania Davies
   Foto: Aílton Santos e Bethania Davies

 O problema de infraestrutura no Cisop se arrasta há anos e é nos pacientes
que toda essa precariedade desaba. O que tem agravado ainda mais a

situação, principalmente na demora de atendimento médico, foi o atraso
na entrega da obra da nova sede do Consórcio, na Avenida Brasil, zona

oeste de Cascavel, e que somente agora dá sinais de avanço.
O empreendimento foi abandonado pela

antiga empreiteira há três anos, que
alegou não ter recursos suficientes para

finalizar o projeto. Em junho deste ano foi
assinada nova ordem de serviço e há um
mês as obras foram retomadas. Na tarde
de quarta-feira (8), apesar da chuva, 25
homens trabalhavam no local. Em breve

serão iniciadas as fundações e a
expectativa é de que a construção seja

concluída em um ano. A obra conta com
recursos federal, estadual e dos 25

municípios que fazem parte do
Consórcio, totalizando R$ 6,3 milhões.

Com a nova sede será possível realizar
2 mil consultas a mais por mês, além de

oferecer 14 especialidades de apoio,
como fisioterapia.

PACIENTES aguardaram por horas a chegada de médicos especialistas

Meu filho vai consultar e estamos aqui
desde às 11h”, disse a dona de casa
Carla Viviane Vozz, que esperou em
torno de três horas pela assistência
médica. “É uma falta de respeito, não
estão nem aí”, lamenta.

 Debaixo de chuva

ONTEM, 25 homens trabalhavam na

construção da nova sede do Cisop
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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.
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Cascavel, 09 DE AGOSTO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Elder Ribeiro dos Santos e Simone Magalhães de Oliveira

2- Romeu Jose Ferrari Junior e Camila Vargas Neves

3- Dirceu Pichonkoski e Francielle Cristina Mainardi

4- João Maria Farias Pachico e Nair Varela

5- Ivonei Ribeiro e Amanda Luciano Ribeiro

6- Valdevino Ribeiro e Rosalina Gumz

7- Luiz Ramos da Silva e Paula Pereira dos Santos

8- Valdecir Alves de Azevedo e Terezinha Aparecida de Paula

9- Pedro Henrique Almeida da Luz e Ana Carolina Tamarozzi

10- Claudio Reis da Conceição e Luciana Pavan Bonotto

11- Genuir Paulo de Almeida e Luciana Aparecida Ferreira

12- Paulo Henrique Peplinski e Renata Gomes de Paula

Estão aber tas as inscrições
para o 1º Fórum de Proteção e Bem-
Estar Animal de Cascavel. A ideia
do evento, que ocorrerá dia 26 de
agosto, é discutir alguns problemas
enfrentados na região. “A falta de
informação muitas vezes nos impe-
de de agir. Nós sabemos que pode-
mos resgatar animais, podemos
fazer doação para ONGs de prote-
ção a eles, participar de eventos
que arrecadam fundos para esse
fim, mas quando presenciamos

maus-tratos, abandono, ou até
mesmo o assassinato de muitos
deles como foi registrado em Cas-
cavel recentemente como devemos
agir? Para quem ligar? Essas dúvi-
das é que devem ser discutidas. Até
onde um protetor dos animais pode
ir? E como cada um de nós pode
ser um protetor de alguma forma”,
explica o médico-veterinário e idea-
lizador do evento, Marcelo Morato.

Bem-estar dos pets
 SAIBA MAIS

O 1º Fórum de Proteção e
Bem-Estar Animal de Casca-
vel é voltado a protetores de
animais, voluntários de
ONGs, acadêmicos e interes-
sados em geral. As vagas são
limitadas e as inscrições
podem ser feitas no site
www.sympla.com.br, buscan-
do pelo nome do evento. O
valor simbólico de R$ 15
cobrado na inscrição será
revertido em ração para os
animais da ONG Sou Amigo.

CONSELHO
MUNICIPAL

A criação do Conselho
Municipal de Bem-Estar Animal
também será abordada no
evento. “Existe muita gente
que quer ajudar, mas que não
tem um canal para fazê-lo. Com
a criação de um conselho
municipal, criaríamos uma
referência com um número
para o qual as pessoas podem
ligar para tirar dúvidas e
mesmo fazer denúncias sobre
casos que presenciam. É
preciso ter esse local até para
orientar a população porque
muitas vezes nem o poder
público sabe como agir em
alguns casos. Então queremos
trazer profissionais da área,
que vêm de grandes centros e
já passaram pelo que nós
estamos passando agora e
que podem nos ajudar nesse
sentido também. Precisamos
criar políticas públicas que
criem essa consciência já nas
crianças, de cuidar e respei-
tar os animais e nosso foco
agora é entender como
Cascavel pode evoluir nesse
sentido”, enfatiza o médico-
veterinário e idealizador do
evento, Marcelo Morato.
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O curso de Psicologia da Universidade
Paranaense – Unipar sempre
explorando temáticas atuais,

promoveu evento especial na última
semana, em Cascavel. Dois assuntos
estiveram em pauta - a atuação do

psicólogo na área jurídica
e na saúde mental.

O primeiro tema teve mesa redonda
com dois profissionais psicólogos,

Jackson Daniel Adami, que focou no
serviço nas varas da Família e

Infância, e Gabriela De Conto Bett,
que trouxe exemplos da vara Criminal

e de processos de crimes contra
crianças e adolescentes,

 como o abuso sexual.
Em sua fala, Adami trabalhou a

especificidade da Psicologia no Fórum,
voltada ao Juizado de Violência

Doméstica de Cascavel. Já Gabriela
contextualizou a nova Lei da Escuta
Protegida e depoimento especial (nº
13.431/2017) e a perícia psicológica.
Outro tema em debate foi abordado

pela psicóloga Maria Aparecida
Santiago da Silva, de Maringá.

Trabalhadora de saúde mental, Maria
apresentou questões teóricas em

relação ao atendimento do sofrimento
psíquico a partir da psicologia

histórico cultural.
“A ideia é possibilitar o entendimento
dos meios de sofrimento e condições

históricas e sociais a partir da
disciplina de Patopsicologia

experimental e o trabalho em saúde
mental. Falo do lugar de defensa da

Reforma Psiquiátrica, da Luta
Antimanicomial e do SUS (Sistema

Único de Saúde)”, salienta.
As noites de explanações contaram

ainda com apresentações culturais de
acadêmicos do curso e exposição

artística e de poesia, organizada pelo
Serviço de Convivência do CRAS

(Centro de Referência de Assistência
Social) XIV de Novembro.

Curso de Psicologia promove palestras
sobre atuação jurídica e na saúde mental

Foram duas noites de eventos, ministrados por profissionais com
domínio teórico e prático nessas áreas

Os profissionais Jackson Adami e Gabriela Bett compartilham experiências da atuação jurídica

A psicóloga Maria Aparecida da Silva fala do atendimento em saúde mental
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Uma delícia
de festa

 Prepare-se para sair da dieta. É
que começa hoje, às 17h, a 19ª
Festa do Morango de Cascavel. São
inúmeras delícias à base de moran-
go que estarão à venda no Centro
de Convenções de Eventos.

Presente desde sempre na fes-
ta, a confeiteira Ana Paula Pegora-
ro viu a primeira feira de 1999 se
transformar num evento tradicional
em Cascavel. “A festa representa
um degrau que a gente sobe. Co-
nhecemos o per fil do público,
aprendemos muito, a união entre
os colaboradores aumenta, são
momentos de muito conhecimento,
envolvimento e amor”, resume.

A confeiteira lembra das primei-
ras edições: “Nossa, no começo era
mais o pessoal do bairro, só alguns
bolos. Mas com o tempo começou
a vir tanta gente que precisamos ir
para um lugar maior. Hoje atende-
mos a um público não só de Cas-
cavel, mas de toda a região. É mui-
to gratificante ver a magnitude que

a festa tomou”.
Além dos deliciosos bolos con-

vencionais, Ana Paula pretende ino-
var com cup cakes, bolos de pote e
rocamboles. “Isso já é da feira,
sempre estamos nos atualizando.
O público sabe as tendências e te-
mos que seguir. O bolo de pote, por
exemplo, está com tudo, além de
saborosos, são práticos e acessí-
veis”, conta Ana Paula.

Mas sempre há aquela incerte-
za por parte dos expositores. A con-
feiteira conta que o investimento
para a feira é alto e é uma festa
instável: “Podemos vender cente-
nas de bolos, como podemos ven-
der só dez. Sempre tentamos ven-
der mais, temos o custo com o alu-
guel do espaço, com os produtos,
com tudo. A instabilidade é grande,
mas o momento é de otimismo”.

Neste ano, a empresária espe-
ra faturar R$ 5 mil com a venda de
mil unidades de hoje a domingo, e
fidelizar mais clientes.

Uma delícia
de festa

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos

A CONFEITEIRA Ana Paula

prepara as delícias que serão vendidas

na 19ª Festa do Morango

Serviço
O que:

quinta e sexta-feira, das
17h às 23h; sábado e
domingo, das 9h às 23h.

Quando:

Onde: Centro de Eventos
de Cascavel

19ª Festa do Morango
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“Guerra” pelos
trilhos e no mar

OPERAÇÃO ATLÂNTICO
A Operação Atlântico é desenvolvida pelas Forças Armadas com o objetivo de
promover a defesa da soberania marítima e das garantias da Convenção das
Nações Unidas sobre o Direito do Mar.
Sob coordenação do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, efetivos da
Marinha, do Exército e da Força Aérea Brasileira atuam de forma integrada em
exercícios de proteção da infraestrutura portuária e de áreas produtivas, tanto em
regiões costeiras como em águas profundas, inclusive no desembarque e na escolta
de navios mercantes.

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Foto: Aílton Santos

Quem passou em frente ao
Terminal de Cargas da Ferroes-
te, em Cascavel, na manhã de
ontem se deparou com uma fro-
ta de blindados Guarani, do
Exército Brasileiro, que foram
deslocados até Paranaguá por
meio da ferrovia. O desloca-
mento dos veículos faz parte
das ações iniciais da Operação
Atlântico 5, que terá suas ativi-
dades principais em novembro.

De acordo com o tenente-co-
ronel Tokio Nakashima Filho, as
unidades da 15ª Brigada de In-
fantaria Mecanizada participa-
rão dessas ações. “Algumas
ações ocorrem antes do desen-
cadeamento da fase principal,
que é o caso da participação
da 15ª Brigada de Infantaria
Mecanizada”, resume.

Foram embarcados 31 blin-
dados, veículos para transpor-
te de tropas, que seguirão até
Paranaguá e de lá se deslo-
carão, por rodovia, até São
Francisco do Sul, em Santa
Catarina. No porto catarinen-
se os blindados embarcarão
em um navio mercante, como
parte do treinamento.

O oficial do Exército explica
que o adestramento avalia uma
série de situações e incidentes
que poderão ser necessários
em situação de contingência
ou conflito. “Em uma situação
de crise de contingência se faz
necessário usar meios civis e
militares para o transporte em
diversas situações. Para alguns
meios, o transporte rodoviário
é o mais adequado e para ou-
tros o ferroviário ou o navio”,
explica Nakashima.

OPERAÇÃO para transportar os

blindados ocorreu durante todo o

dia de ontem
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Boletim epidemiológico divulgado
pelo Ministério da Saúde revela que
o país já registra 1.100 casos confir-
mados de sarampo, sendo 788 no
Amazonas e 281 em Roraima. Há
ainda casos considerados isolados
em São Paulo (1), no Rio de Janeiro
(14), no Rio Grande do Sul (13), em
Rondônia (1) e no Pará (2).

De acordo com o ministério,
pelo menos 5.058 casos permane-
cem em investigação no Amazonas
e 111 em Roraima. Além disso, até
o momento, cinco óbitos por saram-
po foram confirmados no País - qua-
tro em Roraima (três em estrangei-
ros e um em brasileiro) e um no
Amazonas (em brasileiro).

A Campanha Nacional de Vaci-

1.100 casos
de sarampo

nação Contra a Poliomielite e Sa-
rampo começou segunda-feira (6) e
segue até 31 de agosto. O Dia D
de mobilização nacional está mar-
cado para o dia 18 (sábado), quan-
do mais de 36 mil postos de saú-
de estarão abertos no País. No to-
tal, 11,2 milhões de crianças de-
vem ser vacinadas.

Em 2017, dados preliminares
apontam que a cobertura no Brasil
foi de 85,2% na primeira dose con-
tra o sarampo (tríplice viral) e de
69,9% na segunda dose (tetra viral).

Todas as crianças com idade
entre 1 ano e menores de 5 anos
devem ser levadas aos postos de
vacinação, independentemente da
situação vacinal.

INFLAÇÃO
Alimentos e bebidas tiveram queda
de preços de 0,12% em julho. O
grupo de despesas, que havia
apresentado alta de preços de
2,03% no mês anterior, foi um dos
principais responsáveis pelo recuo
da taxa oficial de inflação, medida
pelo IPCA (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo) de
junho para julho. Segundo dados
divulgados ontem (8) pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), o IPCA - considerado
pelo governo federal a inflação
oficial do País - recuou de 1,26%
em junho para 0,33% em julho.
Entre os produtos com queda de
preços, destacam-se a cebola (-
33,5%), batata-inglesa (-
28,14%), tomate (-27,65%),
frutas (-5,55%) e carnes
(-1,27%).
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo

Á
ri

es

Individualidade, liberdade e autonomia
são características importantes aos aria-
nos. É um momento em que deve se
conscientizar de que liberdade não im-
plica em ausência de responsabilidade.

To
ur

o

Belo momento para se libertar de velhas
pautas de comportamento. É importante
que reconheça como que viveu na in-
fância, pode influenciar a maneira como
vive os relacionamento e a intimidade.

G
êm

os

Relacionamento é o tema principal de
hoje aos geminianos e pede abertura
de mentalidade. É um momento propí-
cio para cultivar mais os seus interes-
ses mentais e agir com inteligência.

C
ân

ce
r A renovação na carreira e nos seus pro-

pósitos profissionais passa pelo aprofun-
damento de conhecimentos, canceriano.
A fase é muito propícia para o desenvol-
vimento de suas potencialidades.

Le
ão

O desafio é de ser capaz de viver de
acordo com a verdade do seu cora-
ção, leonino. O momento é oportuno
para se sentir mais confiante e expres-
sar o que sente com naturalidade.

V
ir

ge
m Importantes ensinamentos espirituais

estão em pauta neste momento aos
virginianos. É uma fase que pede re-
flexão e balanço sobre os aconteci-
mentos dos últimos meses.

Li
br

a

É hora de repensar as suas atitudes
nas relações e parcerias, libriano.
Momento oportuno para agir com mais
entusiasmo e confiança o que atrai boas
oportunidades de desenvolvimento.

E
sc

or
pi

ão Para desfrutar das boas oportunidades
profissionais, que o atual período esti-
mula, é importante rever a sua maneira
de trabalhar. Saúde e carreira são te-
mas evidenciados neste momento.

S
ag

it
ár

io O momento é oportuno para rever as suas
atitudes em relação ao amor e à vida afe-
tiva. É um dia que enfatiza conhecimentos
que podem estar associados ao seu de-
senvolvimento pessoal e profissional.

C
ap

ric
ór

ni
o Esteja atento ao que os sinais, a intui-

ção e a sincronicidade apontam nesse
momento, capricorniano. Trabalhos e
projetos desenvolvidos nos bastidores
estão estimulados.

A
qu

ár
io Promover a cooperação e a conciliação

nos relacionamentos é o desafio aos
aquarianos. Pode agora contar com o
apoio de pessoas com quem se sintoni-
za em termos de ideais e filosofia de vida.

 P
ei

xe
s Você tende a atrair oportunidades de

desenvolvimento profissional que lhe
são muito favoráveis. É o momento
oportuno para repensar a maneira
como lida com o dinheiro.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 � REDE GLOBO

 GLOBO  � ORGULHO E PAIXÃO

 � SBT

 � BAND

MALHAÇÃO
Dandara e Hugo se enfrentam. Ve-

rena se encanta com Álvaro. Dandara
se indispõe com Hugo e Fabiana. Leo-
nor manda Dandara para a sala da dire-
toria. Marcelo conversa com Dandara e
pede paciência à filha. Gabriela perce-
be o interesse de Álvaro por Literatura.
Sofia e Paulinha reconhecem Garoto, e
Leandro e Érico provocam o menino.

O TEMPO NAO PARA
Dom Sabino é levado para a delega-

cia. Emílio manda Mariacarla investigar
a família Sabino Machado. A delegada
libera Dom Sabino. Pedro Parede inva-
de a Samvita. Marocas esclarece as

dúvidas de Dom Sabino. Marino procu-
ra o tesouro no fundo do mar e Monali-
sa desconfia de dois homens na praia.
Dom Sabino fica deslumbrado com
Carmen. Petra mostra a Waleska e
Mateus uma prova do tempo de congela-
mento de Dom Sabino e família. Monali-
sa e Marino se preocupam por não en-
contrarem as joias.

SEGUNDO SOL
Remy provoca Karola. Naná anun-

cia que viajará com Nestor. Beto e Io-
nan trocam confissões sobre Luzia e
Maura. Rochelle nota que Karen pas-
sou a noite com Roberval. Karola des-
cobre que Beto usou o dinheiro de Va-
lentim para ajudar no resgate de Manu-
ela. Zefa desconfia de que Roberval

 Fani pede ajuda a Rômulo. Brandão perde a autoridade diante dos solda-
dos. Elisabeta mente sobre Lady Margareth para Ofélia. Xavier fica animado
com a proposta de Lady Margareth. Edmundo ataca Rômulo, e Randolfo,

Brandão e Otávio o ajudam. Ema aconselha Ernesto. Josephine se une a Lady
Margareth. Julieta revela a Darcy e Elisabeta que se casará com Aurélio.
Elisabeta não aceita se casar às pressas com Darcy. Brandão e Randolfo

levam Rômulo para casa depois de se machucar no quartel. Fani tenta conso-
lar Edmundo, mas se chateia quando Josephine chega ao local.

Susana tenta enganar Olegário.

está por trás do emprego que Edgar
conseguiu e se preocupa. Ícaro chama
Luzia de mãe e ambos se emocionam.
Rosa sofre por causa de Valentim. Do-
ralice descobre que Maura está grávi-
da e decide fazer uma visita, deixando
Ionan preocupado.

JESUS
Antipas descobre que o rapaz é João

Batista. O filho de Herodes fica mexido
com as palavras de Batista. Herodíade
pede para Heitor matá-lo, mas Antipas
impede e deixa o local. Maria e Yoná
cuidam de José, que tosse muito. De-
pois da tempestade no deserto, Jesus
segue seu caminho. Claudia tenta con-
vencer Pilatos a evitar um massacre.
Antipas não acredita em Herodíade. Pi-
latos evita a morte dos rebeldes judeus.
Petronius conversa com Helena sobre
Cassandra.

ASAS DO AMOR
Engin e Ezgi chegam ao chalé e

encontram Hasmet. Ele pergunta por-
que vieram. Ezgi responde que Leyla li-
gou, pedindo ajuda. Hasmet quer saber
como Leyla foi embora. Leyla liga para
Ezgi, conta que o caseiro a ajudou. Al-
per pede desculpas por “estragar” os
planos dela com Hasmet lá na caba-
na. Hasmet está possesso com Ca-
nan, por ela estar castigando Leyla.
Hasmet desabafa com Engin, acha
que Leyla pensa em outro.

AS AVENTURAS DE POLIANA
A diretora Ruth diz que dará uma

suspensão para Kessya além de tirar a
bolsa de estudo dela. Luigi se manifes-
ta e diz ter provas de que não foi a ami-
ga a culpada pelo vandalismo. Guilher-
me conversa com Brenda e descobre
que ela está interessada em Jeferson.
Ruth vê o vídeo e descobre que Éric e
Hugo também fazem bullying e amea-
ças contra Luigi. Guilherme e Raquel
dizem que vão ficar juntos independen-
te da Mirela ou do Vini.

 � RECORD

Edmundo
enfrenta Brandão



HOJE NEWS 17
CASCAVEL, 09 DE AGOSTO DE 2018



SOCIAL18
HOJE NEWS, 09 DE AGOSTO DE 2018

gente@jhoje.com.br

Hip Hop na Festa
do Morango

Dia 11 de agosto, às 14h,
a Casa da Cultura Zona Norte
fará apresentação de Dança

Hip Hop no Centro de
Convenções e Eventos.
 O evento faz parte do

calendário da Festa do
Morango que será realizada
de 9 a 12 de agosto, no
Centro de Convenções

de Cascavel.

Games
Dia 17 de agosto tem o
 2º Tuiuti Games. São

diversas modalidades para
toda a família participar.

Inscrições para sócios e não
sócios podem ser feitas

diretamente na secretaria do
clube. Mais informações pelo

telefone (45) 3225-4749.

Informática
O curso de Ciência da

Computação da Unioeste
oferta curso de informática
básica gratuito para idosos.
O curso terá duração de três

meses e ocorrerá aos
sábados de manhã. As

inscrições devem ser feitas
no colegiado de Ciência da
Computação, localizado no

Bloco F do câmpus em
Cascavel, de segunda a

sexta, das 8h às 12h e das
12h45 às 14h45. As vagas

são limitadas. Mais
informações pelo telefone

(45) 3220-7245.

Conexão ACIC 2018
William Waack é o primeiro palestrante do Conexão Acic

2018, evento que reunirá grandes palestrantes de 11 a 25
de setembro, às 19h30, no Teatro Municipal de Cascavel.

O jornalista abordará a questão da economia brasileira
e o mercado atual. Mais informações pelo telefone

(45) 3321-1408!

EMIDIA TOSO,
do Movimento

Cascavel Rosa,
clicada por
Gina Prati

Felicidades!

Ubuntu - Eu sou porque
nós somos.

 Provérbio africano

Amarildo Gonçalves,
Dionísio Gomes, Pedro
Paulo Dorci, Mariana

Medeiros Neves, Júlio César
Souza Pocci, Juliana Maria
Dias Vasconcelos e Luzia

Zaffari Giotto.Da série Dia dos Pais,  Galvão com o filho
 José Felipe, fotografados por Vera e Grasi

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 30

Latrocínios 00

Confrontos 03

Mortes no trânsito 30

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

Pelo menos uma tonelada de
queijo, mais presunto, bacon e ou-
tros alimentos sem procedência
foram encontrados em um barracão
na tarde de ontem na região cen-
tral de Cascavel. Os produtos eram
comprados e manipulados e man-
tidos de forma irregular, de acordo
com a Vigilância Sanitária de Cas-
cavel. Depois, segundo o que apu-
rou a Polícia Civil, eles eram distri-
buídos para estabelecimentos co-
merciais de Cascavel.

Agora, a polícia tenta desco-
brir se esses produtos também
eram distribuídos para outras
cidades da região.

O local foi averiguado pela Polí-
cia Civil na tarde de ontem por meio
do Setor de Estelionatos da 15ª
SDP (Subdivisão Policial). A ação foi
na Rua Manoel de Nóbrega, quase
esquina com a Rua General Osório,
no Bairro Parque São Paulo.

Duas câmaras frias foram encon-
tradas. Havia notas fiscais de alguns
produtos, mas a maioria não tinha
procedência ou estava vencida. Um

Documentos falsos
O CNPJ da empresa fiscalizada

também era falso. Documentos

foram encontrados pela polícia,

todos sem validade. Um veículo foi

encontrado no local, também com

documentação falsa.

O dono do local foi preso em

flagrante. Além do crime de

estelionato, ele vai responder por

crime de relação de consumo, por

usar nome de outras empresas

para rotular os produtos, além de

responder por crime contra a

saúde pública. Os produtos

encontrados que não estavam

vencidos serão doados.

homem foi preso. “O acusado usava
nome de duas empresas para colo-
car rótulos falsos nesses produtos.
Já investigamos uma das empresas
e sabemos que ela não autorizou o
uso do nome para rotulagem. A ou-
tra empresa não existe mais. Isso nos
leva a crer que muitas pessoas com-
pravam os produtos acreditando que
era dessas empresas, só que na ver-
dade eram rótulos falsos”, explicou
o delegado-chefe da 15ª SDP, Nagib
Nassif de Palma.

Sem procedência

RÓTULOS falsificados eram colocados em produtos para venda

LOCAIS foram inspecionados pela Polícia Civil, em parceria com a Vigilância Sanitária PRODUTOS não tinham procedência; muitos estavam vencidos
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Giro da
Violência

Prisão por tráfico I
Uma equipe do Pelotão de Choque do
6º BPM (Batalhão de Polícia Militar)
de Cascavel prendeu um rapaz e
apreendeu um adolescente por tráfico
de drogas. A ação aconteceu na noite
de terça-feira no Bairro Santa Cruz, em
Cascavel. A PM recebeu denúncia de
que no local funcionava um ponto de
venda de drogas. Os militares foram
até a casa, na Rua Tibira, e
encontraram seis gramas de crack
divididos em 24 pedras e dinheiro. O
jovem e o adolescente foram
encaminhados à 15ª SDP (Subdivisão
Policial).

Prisão por tráfico II
A equipe do Pelotão de Choque
também deteve um rapaz de 20 no
Centro de Cascavel no fim da noite de
terça-feira por tráfico de drogas. Ele
foi abordado na Avenida Brasil e com
ele foram encontrados três gramas de
maconha e 33 pedras de crack. O rapaz
foi preso em flagrante e levado para a
carceragem da 15ª SDP.

Roubo de veículo
Um homem teve o veículo roubado na
Rua Carlos Domingos Gonçalves, Bairro
Santa Felicidade, em Cascavel. A
ocorrência foi atendida pela equipe da
UPS (Unidade Paraná Seguro) Sul da
Polícia Militar por volta das 22h de
terça-feira. De acordo com a PM, o
homem estava dentro do veículo
quando foi abordado pelo ladrão
armado. A vítima foi agredida com um
soco, ameaçada e entregou o
automóvel, um Hyundai, placas ASV-
6142, de Vera Cruz do Oeste.

Homicídio julgado
Será julgado hoje, às 9h, Ronivon
Rodrigues dos Santos, que está em
liberdade. Ele é acusado de mandar
matar Otávio Machado de Souza no
dia 10 de junho de 2009. Otávio foi
morto com diversos disparos de arma
de fogo. O crime aconteceu na Rua
Aníbal Curi, no Loteamento FAG, em
Cascavel. O acusado de ser o atirador
contratado era Alexssandro de Souza,
que morreu antes de ir a júri. O crime
foi praticado com um revólver que foi
apreendido pela polícia.

As primeiras horas de trabalho na
manhã de ontem foram de muito em-
penho para funcionários de uma joa-
lheria de Cascavel. Foi preciso organizar
a loja para que o atendimento voltasse
à normalidade. A vitrine quebrada foi
consertada. E o estoque contado: al-
gumas joias foram levadas do local.

Essa não é a primeira vez que o
local é alvo de bandidos. A joalheria,
no Centro de Cascavel, já foi invadida
por ladrões uma vez e nem mesmo
as câmeras de segurança coibiram os
criminosos. “Temos câmeras, mas não
registrou muita coisa. Não consegui-
mos contabilizar o prejuízo porque
preferimos não interromper o atendi-
mento aos clientes. Mas não foi muita
coisa, só que é um grande transtor-
no”, disse a gerente da loja, que pe-
diu para não ter o nome divulgado.

O crime aconteceu na madruga-
da de ontem. Os bandidos fizeram um
buraco na parede e invadiram a loja.
Eles usaram guarda-sóis para burlar
o alarme do local. Contudo, apesar

Prejuízo no comércio

da “organização”, esqueceram os
objetos e também a marreta usada
para quebrar a parede dentro da loja.

A Polícia Militar foi acionada
para atender a ocorrência. Os
bandidos ainda não foram encon-
trados pela polícia.

Um homem de 76 anos teria provocado um acidente ontem na BR-369 perto do
Lago Azul, em Cascavel. Ele seguia em um Fusca com a esposa no sentido a Cascavel
quando atravessou a rodovia e bateu em um veículo Zafira.
Ele estava visivelmente alterado e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Cascavel fez o
teste de bafômetro, que constatou que o idoso estava embriagado. O resultado foi de
0,76 mg de álcool por litro de ar expelido, o que é o dobro do considerado crime de
trânsito. O idoso foi preso e estava sem carteira de habilitação.  O Corpo de
Bombeiros e a viatura do médico foram acionados para a ocorrência. Apesar do susto,
ninguém se feriu. O veículo Zafira ficou atravessado na rodovia e o trânsito ficou lento
no local. O Fusca foi parar a cerca de 100 metros do local da batida.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

BANDIDOS ESQUECERAM guarda-sóis

usados para burlar sistema de alarme
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Após dias nublados no Parque
do Lago, em Campo Mourão, o sol
apareceu para prestigiar as finais
do Vôlei de Praia. Na segunda-feira
(6) foram realizadas as semifinais
e as decisões da fase final A dos
Jeps (Jogos Escolares do Paraná)
2018, nas categorias masculina e
feminina. Entre as alunas, a gran-
de final foi entre o CE Des. Antonio
FF Costa, de Guaraniaçu, e o CE Rio
do Couro, de Irati.

As equipes chegaram à decisão
com campanhas parecidas, invictas
até então, o jogo era promessa de
uma grande partida. Com muito
equilíbrio, Gabriele e Taiane, do CE
Rio do Couro, de Irati, fecharam o
primeiro set em 23/21. Para Cami-
le e Heloisa apenas a vitória inte-
ressava no segundo set. Concentra-
da, a dupla do CE Des. Antonio FF
Costa, de Guaraniaçu, impôs um
bom volume de jogo e empatou com
um 21/17. No tie-break, cada bola
era uma decisão. No final, melhor
para as guaraniaçuanas que fecha-
ram o confronto, de virada, com um

Jeps: ouro no vôlei de praia

15/09 e conquistaram o ouro.
No ano passado, as meninas

de Guaraniaçu estiveram na Final
B dos JEPS e acabaram com o
vice-campeonato. Estreantes, na
Final A, o primeiro lugar é resulta-
do de muito trabalho. “Ano pas-
sado chegamos à final B, mas não

conseguimos o título. Então é
motivo de muito orgulho para nós,
para nosso professor, para nos-
so município, poder representar
o estado na competição nacio-
nal”, conta Camile, que com o tí-
tulo assegurou a vaga para os Jo-
gos Escolares da Juventude.

O VÔLEI de praia movimentou os Jogos Escolares do Paraná

DIVULGAÇÃO

Cascavel avança neste fim de sema-
na para a 3ª e a 4ª etapa do Campeona-
to Paranaense de Bocha - divisão A.

No sábado (11) será disputada
a terceira rodada, em Itaipulândia,
na Cancha Municipal. As equipes
que competem são Bituruna, Cas-
cavel, Itaipulândia e Mallet.

Já no domingo (12), as competi-
ções acontecem na AABB de Cas-
cavel. As mesmas equipes que jo-
gam no sábado, lutam para conse-
guir classificação para a final, que
acontecerá de 14 a 16 de setem-
bro. O município que sediará a eta-
pa final será decidido após os jo-
gos de domingo.

 Paranaense de Bocha
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EQUIPE de Cascavel avançou para a 3ª e a 4ª etapa
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LIBERTADORES

21h45 Cerro Porteño x Palmeiras

JOGAM HOJE

Foram abertas as inscrições para
o primeiro Campeonato Amador de
Boliche do Servidor, no último dia 7,
sendo mais uma das ações do Pla-
no de Valorização dos Servidores
Públicos, criado para fornecer fer-
ramentas e atividades que melho-
rem a qualidade de vida para os fun-
cionários da Prefeitura de Cascavel,
incentivar a prática esportiva e a in-
tegração dos mesmos.

A competição será realizada a par-
tir do dia 1º de outubro e é organiza-
da pela Fundação de Esporte e Cul-
tura de Cascavel, em parceria com o
Departamento de Gestão de Pesso-
as e apoio de parceiros do Município.

As inscrições podem ser feitas até
o dia 3 de setembro, pelo site
w w w . c a s c a v e l . p r. g o v . b r /
portal_servidor, no banner fixado pelo

Competição entre servidores
Departamento de Gestão de Pesso-
as, no valor de R$ 40 por dupla ins-
crita e todas as orientações podem
ser verificadas no regulamento tam-
bém publicado no Portal do Servidor.

Todos os servidores podem par-
ticipar da disputa, desde os regimes
estatutários, temporários, comissio-
nados, políticos e/ou estagiários que
prestem serviços à administração di-
reta ou indiretamente. Somente du-
plas poderão se inscrever e podem

ser compostas por funcionários de
diferentes secretarias ou departa-
mentos, ficando a cargo dos mes-
mos esta definição.

No dia 24 de setembro tem con-
gresso técnico, para sanar todas as
dúvidas pertinentes ao assunto, tais
como definição das chaves das dispu-
tas, marcadas para começar no início
de outubro e serão realizadas no Strike
Big Boliche, localizado na Rua Sete de
Setembro esquina com a São Paulo.

A Terceira Liga de Basquete Unopar
tem mais oito imperdíveis confrontos na
15ª rodada do campeonato. Os jogos
deste fim de semana acontecem no
Ginásio da Unopar - Unidade do Lago,
restando apenas mais cinco etapas
para a grande final.
Tanto no sábado (11), quanto no
domingo (12) os jogos começam às
14h e o último jogo de cada dia,
iniciará às 17h15. O time de Cascavel
FisioCenter/FastGourmet se mantém líder
no topo da tabela com 26 pontos.

      SÁBADO (11)
14h Mun. Assis Chateaubriand x UTFPR - Medianeira

15h05 Medianeira/Matelândia x AlfaCon - Cvel
16h10 Praça Wilson Joffre-Cvel x Galizé’s - Guaraniaçu
17h15 Mun. Cafelândia x Colégio Cristo Rei - Cvel

                          DOMINGO (12)
14h Hoop’S - Cvel x Ecocentauro/Honda - Cvel

15h05 APB - Pérola D’Oeste x ACB Marechal C. Rondon
16h10 Mun. Corbélia x Cascavel 8’ers
17h15 Javali’s - Toledo x Const.S&F/Acad.Nova Meta

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

1º lugar: Troféu + 2h de boliche (por pessoa) + R$ 500 (por dupla)

2º lugar: Troféu + 2h de boliche (por pessoa) + R$ 300 (por dupla)

3º lugar: Troféu + 1h de boliche (por pessoa) + R$ 200 (por dupla)

4º lugar: Medalha + 1h de boliche (por pessoa)

5º lugar: Medalha + 30min de boliche (por pessoa)

Serão premiadas as cinco melhores duplas, da seguinte maneira

DIVULGAÇÃO



 Dois desfalques
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Palmeiras X Cerro
na Libertadores

Palmeiras e Cerro Porteño se
encontram hoje pelas oitavas de
final da Copa Libertadores. A pri-
meira partida será do mando pa-
raguaio, a partir das 21h45 (de
Brasília), no primeiro teste da
nova era Scolari. O segundo con-
fronto está marcado para o dia 30,
no Allianz Parque.

Cerro e Palmeiras já se enfren-
taram nove vezes, sendo oito delas
pela Libertadores. O time Alviverde
venceu quatro partidas, empatou
quatro e foi derrotado em apenas
uma, em 2006, a qual foi marcada
por uma pancadaria generalizada.
Era o jogo que valeria a permanên-
cia na liderança para o Verdão, que
estava no Grupo 7 da Libertadores.

Felipão pode até ter um histó-
rico favorável em mata-matas e na
construção de times guerreiros,
mas essa mudança de comporta-
mento precisará de respostas rá-
pidas do próprio elenco. E é
por isso que a chegada do
zagueiro Gustavo Gómez
traz boas expectativas.
Capitão da seleção

paraguaia, o beque se apresentou
prometendo “deixar tudo no cam-
po pelo clube” e um estilo de
“muita garra”.

Durante a apresentação de Gó-
mez, o gerente de Futebol, Cícero
Souza, exaltou o estilo brigador do
reforço, além dos títulos conquis-
tados pelo paraguaio Libertad e
pelo argentino Lanús. Mais um si-
nal da tentativa palmeirense de
curar os problemas que andam dei-
xando a torcida desconfiada, prin-

cipalmente após a perda do título
do Campeonato Paulista para o ri-
val Corinthians.

As duas baixas do técnico Luiz
Felipe Scolari são Marcos
Rocha e Willian. Enquanto o
lateral ficou de fora com uma
sobrecarga muscular, o atacante
não viajou por conta de uma
lesão muscular na coxa
esquerda.
Recém-chegado ao clube, o
zagueiro paraguaio Gustavo
Gómez não integra a delegação
para o jogo deste meio de
semana. Apresentado
anteontem (7), o defensor
ainda precisa aprimorar a parte
física antes de poder atuar.

O ATACANTE Willian é

um dos desfalques da equipe

de Felipão
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 Os trabalhadores dos Correios
realizam assembleias por todo o
País e por enquanto está descar-
tada a greve geral, anunciada se-
mana passada, e decidiram se
manter em estado de greve. Ontem,
todas as unidades dos Correios
funcionaram normalmente e todos
os serviços estavam sendo pres-
tados. A empresa informou que,
caso alguma paralisação ocorra, já
implantou um plano de contingên-
cia para garantir a continuidade do

Fernanda deixa
Governo Cida
A secretária de Estado da Família
e Desenvolvimento do Paraná,
Fernanda Richa, esposa do ex-
governador Beto Richa (PSDB),
pediu exoneração do cargo nessa
quarta-feira (8). Em carta enviada
à governadora Cida Borghetti
(PP), Fernanda agradece por ter
tido condição de finalizar seu
trabalho na pasta durante os 120
dias do atual governo. Fernanda é
secretária desde 2011, primeiro
ano de mandato de Beto Richa no
governo. Ela deve deixar o cargo
nesta quinta-feira (9).
Em nota, a assessoria afirma que
motivo do pedido de exoneração é
a participação de Fernanda na
campanha do filho, Marcello, à
Assembleia Legislativa.

Reajuste para si
Por 7 votos a 4, os ministros do STF
(Supremo Tribunal Federal)
decidiram ontem à noite enviar ao
Congresso Nacional proposta de
aumento dos salários dos ministros
da Corte para 2019. O salário
atualmente é de R$ 33,7 mil e o
percentual de reajuste, de 16%.
Caso o reajuste seja aprovado no
Orçamento da União, que será
votado pelo Congresso, o salário
dos ministros poderia chegar a R$
39 mil, valor que provocaria efeito
cascata nos salários do
funcionalismo - o subsídio dos
ministros é o valor máximo para
pagamento de salários no
serviço público.

Correios continuam abertos
atendimento à população.

Após os Correios terem ingres-
sado com pedido de mediação no
TST (Tribunal Superior do Trabalho),
o vice-presidente do tribunal, mi-
nistro Renato de Lacerda Paiva,
havia proposto a manutenção do
último acordo coletivo, ressalvan-
do apenas os termos da decisão
judicial sobre o plano de saúde dos
empregados, além de assegurar a
reposição da inflação no período
(3,68%) sobre salário e benefícios.

O tribunal condicionou a proposta
à não realização de greve por par-
te dos trabalhadores. Além disso,
solicitou que a proposta fosse le-
vada às assembleias e que uma
resposta fosse dada pelas federa-
ções até quinta-feira (9).

 A Cettrans (Companhia de En-
genharia de Transporte e Trânsito)
e o Cotrans (Comitê intersetorial de
Prevenção e Controle de Acidentes
de Trânsito) realizaram nessa quar-
ta-feira (8) a ação educativa “Pé na
Faixa” em alusão ao Dia Mundial
do Pedestre, no Centro de Casca-
vel. Personagens como a “Morte”
marcaram presença na faixa eleva-
da da Avenida Brasil em frente à
Catedral Nossa Senhora Aparecida
para chamar a atenção para a tra-
vessia de pedestres.

“Realizamos essa ação cons-
tantemente, mas especialmente
hoje [ontem], no Dia Mundial do
Pedestre, pois ensina e estimula
os pedestres a praticarem a traves-
sia no local destinado, bem como
aos motoristas sobre a necessida-
de de respeitar a faixa de seguran-
ça”, disse Luciane de Moura, coor-
denadora de Educação de Trânsito.

Agentes de trânsito repassaram
orientações sobre os cuidados so-
bre a faixa de pedestre, além de
distribuírem material educativo.

Pé na Faixa AÍLTON SANTOS

A MORTE assustou quem passou pelo Centro ontem


