Paranhos libera pacote
de R$ 14 mi em obras
A Escola de Governo dessa terça-feira fechou o mês de julho com o anúncio de um novo
pacote de obras para o Município de Cascavel que chega a R$ 14 milhões. Os maiores
valores são para a Educação, de R$ 5 milhões, e para a Saúde, outros R$ 6 milhões.
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Missão secreta

A chegada de duas aeronaves da FAB (Força Aérea Brasileira) ontem ao Aeroporto
de Cascavel atraiu muitos curiosos. Informações extraoficiais são de que elas vieram
para uma missão secreta que está sendo desenvolvida na região. Uma das naves é
um “tucano”, com duas bombas nas laterais com conteúdo não informado, e a outra
um “búfalo”, usado para transportar militares e na transferência de presos. Cerca de
dez tripulantes estavam no local ao lado das aeronaves.
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“Por questões políticas,
ideológicas e partidárias, os
atuais senadores não defendem
o Paraná como aconteceu no
pedido de empréstimo
internacional ao Estado. O
senador é eleito para defender o
seu estado e se eleito, é isso que
eu vou fazer: defender o Paraná”

O CRIME CONTRA SI MESMO
Uma das práticas mais inexplicáveis é o vandalismo. Esse é um tipo de crime que o vândalo pratica contra si mesmo. Afinal, destrói um bem público feito e mantido com seu próprio dinheiro. E será
do seu próprio bolso que sairá o custo do conserto. Se não paga impostos, é “punido” com a falta
de algum serviço público que seria melhor prestado se não houvesse a necessidade de recuperar
algo destruído por um vândalo.
Assim como outras cidades, Cascavel estampa
vários atos de vandalismo. Desde um muro pichado
até um chafariz danificado, a exemplo do que aconteceu fim de semana com a Praça do Migrante, assim
como os constantes furtos de fio. É um dano coletivo.
Além da dificuldade em flagrar os vândalos e mais
ainda de identificá-los posteriormente, a lei é branda
para esse tipo de crime. Mas se apenas tivessem de
reparar o dano cometido provavelmente já os faria pensar duas vezes antes de cometer o crime novamente.
Para alguns, uma simples pirraça, como jogar sabão em pó no chafariz. Para outros, um ato de rebeldia,
ao registrar “sua marca” numa parede ou muro. Para
todos, de modo geral, uma ofensa, um desrespeito.
Mas o vandalismo vai além disso. Jogar um papel de bala no chão, uma bituca de cigarro num canteiro de flores, uma latinha pela janela do carro. São
gestos que muitas vezes as pessoas nem se dão
conta de estarem fazendo, mas que “destroem” o
espaço comum, demandam recursos do poder público, custam caro. Observe seus atos, você também pode ser um vândalo e ainda não percebeu.
É a típica ação burra. Pois todos pagam a conta.
O vândalo, os pais dele, seus filhos, irmãos, vizinhos, namorada, enfim...

Deputado Alex Canziani,
pré-candidato ao Senado
pelo PTB, em entrevista
à TV Tarobá.

NOTAS
Novo traçado

Furto de fios

A Acic dedica seu encontro
empresarial desta quintafeira para a apresentação
de novo projeto da
ferrovia entre Dourados
(MS) e o Porto de
Paranaguá. A apresentação
será feita pelo diretorpresidente interino da
Ferroeste, Rodrigo César
de Oliveira. A reunião está
agendada para as 18h30, na
Acic, em Cascavel. Mais
informações pelos
telefones (45) 3321-1431
e 3321-1432.

O Departamento de
Trânsito da Cettrans
registrou boletim de
ocorrência ontem por
furto de fiação (cabos de
cobre) no Terminal
Nordeste, uma das obras
do PDI. Uma equipe da
Cettrans e engenheiros da
Secretaria de Obras estão
avaliando os prejuízos. O
prefeito Leonardo
Paranhos imediatamente
determinou a abertura de
uma sindicância para
apurar responsabilidades.

A Copel
começou a
permitir o
pagamento da
luz em cartão
de crédito para
evitar cortes no
fornecimento.

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

O vandalismo
que danificou o
chafariz da
Praça do
Migrante vai
custar caro ao
contribuinte.
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CHEIA
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Quiosques são Giro Político
tirados da pauta

politica@jhoje.com.br

Legislativo apaziguado

Em recesso administrativo, a Câmara de Vereadores recebeu da Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Cascavel o pedido de suspensão da proposta de concessão de
quiosques, praças e parques. O anteprojeto já
estava em tramitação nas
Comissões de Finanças,
Economia e Justiça.
Ele tinha como meta liberar a construção de quiosques em praças, bosques e parques, entre eles
pontos estratégicos: Lago
Municipal, Zoológico, Parque Tarqüínio, Parque Vitória, Praça Parigot de Souza e Praça Wilson Joffre.
A ideia da prefeitura
não é desembolsar recursos para essas obras,
mas autorizar que a iniciativa privada construa e
utilize a estrutura até compensar o custo. Em seguida, processos de concessão seriam realizados
para escolher empresas
interessadas.
Por enquanto não houve delimitação do tempo
total que as empresas
vencedoras poderiam ficar nos “futuros” quiosques - tratativa que depen-

deria do valor da obra.
Quem pensa que a prefeitura está revendo essa
proposta está enganado:
ocorreu apenas um atropelo burocrático. Para
que essa medida seja
aprovada na Câmara, primeiro será necessário alterar a Lei Orgânica, por
meio de emenda (a primeira de 2018).
O documento que estabelece o que pode ou
não no Município ainda
não prevê concessões
desses espaços - por isso
será preciso dar um passo atrás para que os espaços públicos sejam alvos de concessões.
As comissões permanentes já analisam a
emenda à Lei Orgânica - o
parecer da Comissão de
Redação e Justiça deve
ser lido em sessão ordinária na próxima terça-feira.
Em seguida, se favorável,
a emenda vai para votação
na semana seguinte. Já a
proposta de concessão
desses espaços públicos
só poderá ser votada em
um intervalo de dez dias.
 Reportagem: Josimar Bagatoli

CONCESSÕES PÚBLICAS
A proposta em análise pelas comissões inclui os quiosques já
construídos na Avenida Brasil e também em frente à Biblioteca
Pública, contempladas pelo PDI (Programa de Desenvolvimento
Integrado). O processo de concessão vai definir um valor
médio de aluguel praticado na região, que deverá ser apreciado
pelo Concidade (Conselho Municipal da Cidade).

Passada a tensão da eleição da nova mesa diretora biênio
2019/2020, é claro o clima amistoso entre o Legislativo. Na
Escola de Governo, ontem, Leonaldo Paranhos (PSC) convidou
os parlamentares presentes No palco para acompanhar a
assinatura das ordens de serviço. Celso Dal Molin (PR) esteve
entre os lisonjeados - ele que tem sido uma farpa nos dedos
dos gestores com suas intensas investigações. Roberto Parra
(MDB), que também já viveu bastidores tensos, apresentou-se
no palco em total harmonia.

Comissões

Agora vai?

Embora tenha terminado a
votação, antecipada (vale
lembrar), ainda falta definir
os membros das Comissões
Permanentes. O presidente
da Câmara, Alécio Espínola,
ainda tem que alinhar a
composição. Sidnei Mazzuti
(PSL) teria indicação para
Comissão de Economia.

Derrotado nas últimas eleições
municipais, com 6,3 mil
votos, Marcos Vinicius
apresenta-se como précandidato a deputado federal
pelo PSB. Na gestão de 2012,
ele foi secretário de
Comunicação de Edgar Bueno.

Positivo

Esquecido

Hoje, às 19h30, na
Associação Médica de
Mesmo que já tenha
Cascavel, o pré-candidato
demonstrado em outras
ao Senado professor
ocasiões o interesse em
Oriovisto Guimarães,
ocupar o cargo de liderança
um dos fundadores do
do Governo no Legislativo,
Grupo Positivo, falará sobre
Josué de Souza (PTC) passou trajetória profissional e as
despercebido pelo
motivações que o levam a
cerimonial da prefeitura.
entrar no cenário político.

Sentido!

De novo

O tenente-coronel
Washington Lee Abe deixou
o comando regional da
Polícia Militar para disputar
vaga de deputado estadual
pelo PSL. No Facebook,
ontem, defendeu o
presidenciável Jair
Bolsonaro, com direito a
pesadas críticas aos
profissionais da mídia:
“Falsos e acéfalos”, atacou.

O vereador Roberto Parra
(MDB) pretende manter a
reversão de 50% do valor da
notificação do EstaR
(Estacionamento
Regulamentado) em cartões
aos motoristas.
Propositura já foi
considerada
inconstitucional, mas ele
garante que passará
em votação.

COBRANÇAS
Considerado um dos mais prósperos, o Bairro Santa Cruz
obteve terminal, UPS, pavimentação da Tito Muffato e
espera a conclusão de uma escola. O maior colégio
eleitoral da cidade agora aprendeu a reivindicar: cobra as
obras na Rua Xavantes.
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Uma escolinha milionária
SECOM

A Escola de Governo dessa terça-feira (31) fechou o mês de julho
com o anúncio de um novo pacote
de obras para o Município de Cascavel que chega a R$ 14 milhões.
Somente para a Educação foram R$
5 milhões autorizados, sendo que,
desses, quase R$ 3 milhões são
para obras e melhorias em escolas
e Cmeis, das quais cinco na área
rural, por meio de convênio firmado
com a Fundepar, que totaliza R$ 500
mil, “confirmando nosso compromisso em manter no interior a mesma
prioridade da área urbana”, disse o
prefeito Leonaldo Paranhos, que, ao
lado da secretária Márcia Baldini,
abriu a já tradicional escolinha as
autorizações para licitações.

PREFEITO Leonaldo Paranhos
assinou autorizações no valor
de R$ 14 milhões

CONTEPLADAS:

Manutenção na Saúde
No pacote de anúncios, a Secretaria de Saúde foi contemplada com mais de
R$ 6 milhões em obras e compra de medicamentos. A novidade ficou por
conta da contratação da modalidade inédita de empresa para fazer a
manutenção de unidades de saúde, “uma metodologia que trará suporte
significativo à nossa pasta”, conforme avaliou o secretário de Saúde, Rubens
Griep. Foi assinada a ata de registro de preços com a empresa Mozione
Equipamentos Ltda, vencedora da licitação (registro de preços por 12 meses)
para execução dos serviços, no valor de R$ 1.394.702,50.
“O processo foi definido a partir de um conjunto de necessidades da
secretaria, como forração de banheiro, substituição de telhados, entre outras
melhorias. A empresa fará a execução da totalidade da manutenção,
agilizando os serviços que antes necessitavam de licitações isoladas”,
detalhou Griep. Este ano a Secretaria de Saúde deve gastar R$ 12 milhões em
medicamentos, superando os R$ 10 milhões do ano passado. Ontem o
prefeito Leonaldo Paranhos assinou autorização para Registro de Preços para
12 meses para a compra de medicamentos no valor de R$ 1.829.058,76.

RUA IPANEMA
Também foi assinado ontem o contrato para a
execução da reurbanização da Rua Ipanema, no
Bairro Periollo, com a Empresa Petrocon, no valor de
R$ 3.288.264,82. Obra prevista no PDI, a via é uma
importante ligação com a região norte da cidade. Ela
terá 2,1 quilômetros de extensão, com 11 metros de
largura, começando na Avenida Rocha Pombo
(viaduto da BR-467) e seguirá até a Avenida das
Pombas, nas proximidades do Residencial Riviera,
com mão dupla e transporte coletivo urbano.

Escolas do Campo Arthur Oscar
Mombach, de Sede Alvorada; Carlos de
Carvalho, de São Salvador; José
Bonifácio, de Rio do Salto; José Silvério
de São João e Tereza Périco Bernardini,
de Juvinópolis, com investimento de R$
100 mil, em cada uma delas.
Na cidade: primeira fase da Escola
Florêncio Carlos de Araújo Neto, no
valor de R$ 1.082.182,48; Escola
Municipal Luiz Carlos Ruaro, do
Gramado, adaptada para atendimento
da Pré-Escola I e II em tempo integral,
receberá R$ 876.201,96; Escola Atílio
Destro, do Jardim Itália, receberá
melhorias e muro no valor de R$
247.187,81; e o Cmey Seloni Bueno
Drehmer, do Tarumã, melhorias no
valor de R$ 247.187,81.
Outros: R$ 2.216.869,90 são para
licitação para aquisição de parques
infantis para escolas e Cmeis.

UPA BRASÍLIA
O prefeito Leonaldo Paranhos assinou a autorização para
licitação das obras de reforma e ampliação da UPA Brasília,
no valor de R$ 2.840.264,47. Após a assinatura do contrato,
serão 12 meses para a entrega da obra, que contempla
ampliação da recepção e consultórios, a área antiga
abrigará o suporte avançado de vidas, permitindo novas
áreas de isolamento e construção da ala pediátrica.
Durante a obra a UPA Brasília será transferida para o antigo
Hospital Jácomo Ludernali, desapropriado e reformado para
ser transformado em hospital de retaguarda.
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Quase R$ 70 milhões
para as Apaes do Brasil
EMENDA do
deputado Alfredo
Kaefer prevê parte
da renda das
loterias às Apaes

DIVULGAÇÃO

O deputado federal Alfredo Kaefer (PP-PR) protocolou emenda à MP
841 (Medida Provisória) que dispõe
sobre a arrecadação das loterias
federais. Kaefer sugere na Emenda
90 que seja destinado 0,5% do valor arrecadado nas loterias às Apaes (Associações de Pais e Amigos
dos Excepcionais) de todo o País.
Para se ter uma ideia do que isso
representa em valores, vale lembrar
que ano passado as loterias da Caixa Econômica Federal arrecadaram
R$ 13,88 bilhões em apostas. Se a
proposta já estivesse em vigor, resultaria em um repasse de quase
R$ 70 milhões para as Apae. Esse
recurso poderia ser usado para pagamento de pessoal, manutenção,
aquisição de material didático e
equipamentos, resolvendo os problemas financeiros que a maioria
dessas entidades tem.
“Nada mais justo do que proporcionar a essas instituições e a seus
dedicados cuidadores essa renda
extra. A estrutura não é barata e as
instituições precisam desse aporte
financeiro. A sociedade brasileira
está acompanhando as sérias difi-

culdades financeiras das Apaes, que
muito serão beneficiadas com a inclusão dessa emenda na medida
provisória”, ressaltou Kaefer.
Pela emenda, o percentual de
0,5% do valor arrecadado pelas loterias começaria a ser repassados às
Apaes já a partir de janeiro de 2019.

“É desnecessário ressaltar os
bons préstimos da Apae à sociedade que, através da dedicação de voluntários e da sua Federação Nacional, presta seus relevantes serviços
às pessoas portadoras de necessidades especiais, brasileiros carentes de atenção plena”, disse Kaefer.

Osmar Dias desiste de aliança com MDB
O ex-senador Osmar Dias (PDT),
pré-candidato ao governo do Paraná, anunciou ontem que não vai
coligar com o MDB, presidido pelo
senador Roberto Requião.
Segundo Osmar vinha argumentando, o principal problema
da aliança estava na coligação
dos pré-candidatos a deputados
do PDT, que temiam que os emedebistas ficassem com as vagas
da chapa na Câmara Federal e na

Assembleia Legislativa.
Já o MDB queria a coligação exatamente por essa razão. Via uma
chance maior de ao menos reeleger os quatro deputados federais
hoje na bancada e um número parecido para a Assembleia. Contudo,
sem o MDB Osmar teria apenas 10
segundos de tempo de TV e rádio.
A vaga de vice na chapa do pedetista ainda não foi definida. Apenas
o Solidariedade confirmou apoio à

chapa de Osmar até agora. O pedetista anda acompanhado de integrantes do Podemos, de seu irmão, senador Alvaro Dias, mas o partido ainda não confirmou apoio na chapa. O
prazo para definição das coligações
termina neste domingo (5).
Em convenção no dia 21 de julho, o MDB lançou a pré-candidatura do deputado federal João Arruda
ao governo do Estado caso de a aliança com Osmar não vingasse.
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Estudantes vão pintar
e fotografar Cascavel
A secretária de Educação de
Cascavel, Marcia Baldini, anunciou
três concursos para alunos e professores da rede municipal ontem
durante a Escola de Governo.
O primeiro apresentado foi o artístico, focado para alunos dos
quartos anos, com o tema: “Cascavel: Meu município”, onde os pequenos vão desenhar os pontos
que desejarem da cidade.
“Essa é uma série que em sala
trabalhamos a história e geografia
de Cascavel. Com o concurso os
alunos premiados vão ter seus desenhos estampados nos nossos
livros”, disse Marcia, sobre os novos livros da temática.
Outro concurso lançado foi o de
fotografia com o tema: “Um clique
da nossa história”, voltado aos professores da rede. Os primeiros colocados terão as suas fotos nas
capas dos cadernos distribuídos
nas escolas.
Já o 1º Concurso de Artes Visu-

ais da Educação Infantil - Caminha
Verde passou pela primeira fase e
envolveu mais de 2 mil crianças da
pré-escola dos Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil). Agora, a segunda fase será realizada

com os aluninhos das escolas.
“São possibilidades de não só os
alunos mostrarem seu talento, mas
todos os envolvidos com a educação primária, que é a nossa base”,
conta a secretária.

Festival Nossa Arte

DIVULGAÇÃO

Desenho de alunos de nove Apaes
da região oeste do Paraná ficam
expostos até o fim da tarde desta
quarta-feira no saguão da Apae de
Cascavel. Um deles será o escolhido
por um corpo de sete jurados para
estampar o cartaz de divulgação do
11º Festival Regional Nossa Arte,
NA FOTO, o Festival Regional Nossa Arte
programado para 17 de outubro. A
organização é do Conselho Regional
realizado ano passado no Teatro de Cascavel
das Apaes, integrado por 17
municípios da região. O resultado do
trabalho vencedor será divulgado nesta quinta-feira (2).
Os trabalhos ficarão expostos e serão julgados por uma comissão
integrada por: Andréa Pessutti Rampini - coordenadora de Arte do Núcleo
Regional de Educação de Cascavel; Jaqueline Cruz - Ateliê Respirando Arte;
Marines Dal Pozzo - Ateliê de Pintura Toque de Arte; e os professores de
arte Marco Antonio Rodrigues e Tiago Klin.
No Festival Regional Nossa Arte, em outubro, os alunos das Apaes vão
participar nas categorias Artes Visuais, Artesanato, Teatro, Artes Literárias,
Danças e Arte Musical.
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EstaR mais
inteligente
Atenção, motoristas! Há mudanças para estacionar no Centro de Cascavel.
Os parquímetros ficaram mais
“inteligentes”. Eles e o novo aplicativo “Vago!” foram apresentados
ontem durante a Escola de Governo, na Prefeitura de Cascavel, pelo
presidente da Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e Trân-

sito), Alsir Pelissaro, e por representantes do consórcio Moving Tech Lapaza Empreendimentos (Líder) e
Moving Tech Mídia Eletrônica.
Os parquímetros continuam
aceitando moedas e o chaveiro Rfid,
mas a novidade é que agora eles
fazem perguntas: a placa do veículo, o tempo de permanência na vaga
e o número dela. O motorista pode
ainda solicitar a impressão do comprovante de pagamento.
Já o velho bilhete do EstaR (Estacionamento Regulamentado) de
preencher à caneta ou raspar não
vai mais existir. Mas calma! A promessa é de que o equipamento
vai funcionar “sempre!” “Mesmo
que não houver sinal de internet,
os dados ficam na máquina e são
enviados quando voltar o sinal. O
motorista nunca vai ficar sem
atendimento”, garante o diretor da
Cettrans, Pedro Silvério.
Esse gerenciamento representa
um investimento de R$ 3,7 milhões
para um período de 36 meses.
 Reportagem: Silvio Matos
Foto: Aílton Santos

Como funciona
o “Vago!”
O “Vago!” é um aplicativo de celular
que pode ser baixado gratuitamente
na Google Play e na App Store. Para
usá-lo, o motorista deve informar os
dados pessoais e do veículo. Os créditos
podem ser comprados pelo próprio
aplicativo e pagar com cartão.
No trânsito, quando chegar à vaga, o
condutor informa o número dela e o
carro já é automaticamente
cadastrado. Daí basta informar o
tempo que ficará na vaga. Passou o
tempo? É possível adicionar mais
tempo, mesmo à distância. Mas
atenção: o tempo na vaga não pode
ultrapassar duas horas. Por ser um
estacionamento rotativo, a Lei
Municipal 3.261/2001,
proíbe essa prática.
Uma central de controle da Cettrans
permite o gerenciamento das vagas
do EstaR, a localização dos agentes e
também as vagas que estão ocupadas
e as desocupadas.
O agente do EstaR terá um
equipamento eletrônico para
fiscalizar se o estacionamento está
correto. Como os parquímetros e o
aplicativo estarão integrados no
mesmo sistema, ele tem acesso a
todos os dados para um
controle mais rigoroso.
Outra novidade: se o motorista ficar
menos tempo que o programado, o
“Vago!” cobra apenas o tempo exato
que o carro ficou na vaga, minuto a
minuto. “É uma tecnologia para ajudar
e modernizar, conforme as diretrizes
das cidades inteligentes. É mais
prático, ágil, justo e seguro”, diz o
presidente da Cettrans, Alsir Pelissaro.
Ah! É possível cadastrar mais de um
veículo no aplicativo.

Zera tudo
Há pouco tempo um aplicativo já foi pensado para ajudar no
gerenciamento das vagas do EstaR em Cascavel, mas no começo do ano
o “Estacione Cascavel” foi desativado. Inclusive, os antigos
parquímetros já viraram sucatas. Em fevereiro, a Tecnopark Soluções
encerrou as atividades devido ao término de contrato com a Cettrans.
PARQUÍMETROS inteligentes prometem facilitar a vida no trânsito de Cascavel
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10 mil
tachões
Ao logo dos três corredores
exclusivos para os ônibus do
transpor te público de Cascavel
serão instalados 10 mil tachões
de trânsito refletivos. Eles vão
ocupar uma extensão de 26 quilômetros, somando os dois sentidos das faixas dos coletivos
das Avenidas Brasil, Barão do Rio
Branco e Tancredo Neves.
A licitação para a compra dos
tachões já está tramitando nos setores responsáveis da prefeitura. A
empresa vencedora terá ainda que
executar a pintura de sinalização
horizontal e faixa contínua para o
sistema de transporte. A previsão
de investimento é de cerca de R$
700 mil. Após a assinatura da ordem de serviço, o prazo de execução será de 60 dias.
Os tachões não impedem os
ônibus de ultrapassar uns aos outros se necessário. “Claro que,
com a velocidade reduzida, se um
veículo tiver problemas técnicos
no meio do corredor, o ônibus que
vem atrás conseguirá ultrapassar
pela direita. Os tachões ajudam
a organizar e a separar o sistema
dos demais veículos”, explica o
engenheiro responsável pelo projeto, Juliano Denardi, da Cettrans
(Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito).
 Reportagem: Silvio Matos
Foto: Aílton Santos/Arquivo

CORREDORES receberão sinalização horizontal e 10 mil tachões
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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.

1- Geraldo Bertão de Andrade e Jaqueline Zakaluzny
2- Edvaldo Pedro dos Santos e Rita Julia Carniel
3- Romildo Camargo Nogueira e Cícera Aparecida dos Santos
4- Leonardo Augusto Cândido Seyboth e Marisandra Borges Ribeiro
5- Renan Ferreira de Albuquerque e Graziela Santorum
6- Antonio Valdecir Poronhak e Ivonete de Oliveira
7- Osmar Felipe Lemes Costa e Aline Alves Moraes
8- Luiz Ramos da Silva e Paula pereira dos Sanntos
9- Lindomar Silvano Peron e Cleudielene Boa
10- Diogo Rafael de Oliveira Bueno e Mirian Cristiane Benites
11- Fernando Kramer de Souza e Sabrina Gerenutti de Souza
12-Wagner Fagundes Prata e Daniela Cristina Silva Mizoran
13- Rodrigo de Barros e Aline Rodrigues Pereira
14- Alex Faller Cavalheiro e Laraline Gomes Rodrigues
15- Andre Luiz Macanhão e Ana Paula Comassetto
16- Nilton Jose Moraes Hull e Marines Negri
17- Vanderlei Custódio Matozo e Ana Rosa de Abreu
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 1O DE AGOSTO DE 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Dengue tem queda

Quase mil casos
Em todo o Paraná foram
confirmados, no período, 992
casos de dengue, 920 deles
autóctones e 72 importados.
Além disso, duas mortes foram
registradas em Foz do Iguaçu.

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

LIXO EM LOCAIS inadequados é um dos grandes vilões para a proliferação do mosquito Aedes aegypti
Terminou ontem o período epidemiológico da dengue, que se
estendeu desde 1º agosto de
2017. Em Cascavel foram registrados ao longo dos 12 meses 28
casos da doença, 24 deles autóctones e quatro importados. Em
relação ao período anterior agosto de 2016 a julho de 2017
-, houve redução de 39% no número de confirmações.
O que também caiu foram
os casos suspeitos. Neste
ano, o Município registrou 480
notificações, enquanto no anterior foram 863.
Outra boa notícia é que neste
período não houve mortes por dengue no Município. É o segundo ano

consecutivo em que a doença não
fez vítimas fatais na cidade, ao contrário do registrado em 2015/16,
quando uma pessoa morreu. No
ano retrasado, 1,4 mil casos de
dengue foram confirmados em
Cascavel, além de quase 4 mil notificações da doença.

Na 10a Regional
Enquanto no Município os números reduziram, entre as 25
cidades que compõem a 10ª Regional de Saúde de Cascavel
houve acréscimo nas confirmações.
Conforme a Sesa (Secretaria Estadual da Saúde), 95 casos de dengue
foram registrados, 88 autóctones e sete importados e outras 1.038
notificações. O aumento, de um período a outro, foi de 21%, já que
em 2016/17 a regional registrou 78 confirmações.

LOCAL
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Amamentação: bem
abaixo da média
Mãe de primeira viagem, Mirian Oliveira imaginava que a amamentação seria uma das fases
mais belas de toda a maternidade. O que não pensava é que essa
troca de amor e carinho entre a
mãe e o bebê poderia ser repleta
de dificuldades e de muito aprendizado. “Achava que seria tudo
bem, tudo fácil. No entanto, tive
bem pouco leite, que demorou para
descer, e quando desceu, meu filho, o Davi, não queria pegar de
jeito nenhum, pois já havia se acostumado a ser amamentado no copinho enquanto estava no hospital”, conta a mãe. A experiência
não durou nem uma semana e em
pouco tempo seu leite secou.
Assim como Mirian, milhares
de mulheres passam pelo mesmo problema.
Segundo o Ministério da Saúde,
o tempo médio de amamentação
das brasileiras é de 54 dias, menos de dois meses, número que
demonstra também a realidade local e contraria o que recomenda a
Organização Mundial da Saúde, de
que os bebês mamem exclusivamente no peito por seis meses.

Além disso, se possível, depois da
introdução alimentar, a amamentação deve continuar até pelo menos dois anos.
Conforme a doula e consultora
em amamentação Karine Gaffuri,
uma das principais dificuldades
das mães é o manejo prático de
todo o processo, além do desencorajamento nas primeiras tentativas frustradas e os mitos que o
envolvem. “A família, muitas vezes
com o intuito de ajudar, transmite
mitos que são negativos à amamentação. Um deles é sobre as
fissuras na mama, por exemplo, e
o uso de bicos artificiais, grandes
causadores de lesões”, diz.
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Semana Mundial
Pensando nessas e em outras
questões é que o Banco de Leite
do Hospital Universitário do
Oeste do Paraná, em parceria
com a Secretaria Municipal de
Saúde, realiza hoje a abertura
oficial da Semana Mundial da
Amamentação, às 16h, no
anfiteatro da Univel, com
programações que se estendem
durante todo o mês em alusão ao
Agosto Dourado, período em que
há um incentivo ainda maior às
mães que desejam amamentar.
De acordo com a coordenadora
do Banco de Leite do HU, Anelise
Vieczorek, uma das atrações
especiais desta semana está
marcada para o próximo sábado
(4), quando ocorre o 2º Encontro
da Amamentação, das 14h às 17h,
no Lago Municipal de Cascavel.
Além disso, as universidades locais
organizam palestras sobre o
tema, em horários e datas a
serem divulgados.

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

7 litros por dia
O Banco de Leite do HU possui papel importante no que tange a
amamentação e é por lá que muitas mães podem se ajudar. A forma
mais eficaz é doando leite materno para amamentar bebês que estão
internados na UTI Neonatal do hospital.
Por dia, segundo Anelise, são necessários sete litros de leite, o que
representa em torno de 250 litros ao mês que sustentam diariamente
25 recém-nascidos que se alimentam a cada duas horas. O número de
doadores é de aproximadamente 120 mulheres. Para ser uma
doadora basta entrar em contato pelo (45) 3321-5151.

Segundo Ministério da
Saúde, tempo médio de
amamentação é de 54 dias
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Moradores querem resposta
Moradores do Distrito de Rio do
Salto aguardam posicionamento do
secretário de Meio Ambiente de
Cascavel, Romulo Quintino, sobre
a chacina de animais registrada
desde a semana passada na comunidade, onde ao menos 20 cachorros foram mortos. A suspeita é de
envenenamento, principalmente
porque todos os óbitos apresentaram as mesmas características.
De acordo com a presidente da
Associação de Moradores do distrito, Francieli Fausto, até a tarde de
ontem apenas um médico-veterinário
do Município havia ido até o local. No
entanto, conforme Francieli, o profissional não confirmou se a causa da
morte foi pela ingestão de veneno. A
população local pede fiscalização in-

tensa da Guarda Municipal para coibir ações como a dos últimos dias.
A última morte foi registrada
na tarde de segunda-feira (30).
De lá para cá, os moradores reforçaram a vigilância dos ani-

mais, trancando-os nos quintais
e nas residências, além de registrar boletins de ocorrência.
 Reportagem: Marina Kessler

Multas mais pesadas
Os vereadores Policial Madril e Serginho visitaram a comunidade e vão
propor hoje, a partir das 9h, durante audiência pública sobre a soltura de
fogos de artifício e seus malefícios, que se revise o artigo 48 do Código
de Posturas de Cascavel e passe a ser cobrada multa ainda mais pesada a
quem descumpri-lo.
Hoje quem abandona ou maltrata animais pode pagar multa de até R$ 2
mil. “Essa situação com certeza será abordada na audiência, pois quem
cometeu esses crimes agiu com muita maldade. É só pesando no bolso que
esse tipo de problema será coibido”, argumenta Serginho.

LOCAL
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Uma nova logística
A intenção da Prefeitura de
Cascavel, caso consiga comprar
o prédio do Atacado Liderança,
é transformar o atual Centro de
Convenções e Eventos em um
almoxarifado central, atendendo a uma antiga reivindicação
do Observatório Social.
Construído na segunda gestão
do prefeito Salazar Barreiros,
aproveitando a estrutura do antigo Instituto Brasileiro do Café, o
atual centro de eventos irá concentrar todos os materiais que o
Município compra. Por ano, as
compras variam entre R$ 200
milhões e 230 milhões.
A ideia é montar uma logística que, além de dar agilidade à
distribuição dos produtos e dos
materiais, também traga economia aos cofres públicos.
O secretário João Alberto Soares de Andrade, da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico,
diz que a reorganização da distribuição, eficiência da compra e
melhoria da logística pode representar uma economia de R$ 10
milhões anuais.
A prefeitura possui aproximadamente 60 imóveis alugados,
muitos servem apenas como al-

moxarifado. “Os aluguéis também
são uma economia, mas não é só
isso, tem a eficiência da compra”,
relata o secretário.
No setor de educação são servidos diariamente entre 60 mil
e 65 mil refeições e os alimentos estão espalhados em várias
partes da cidade, inclusive nas
próprias escolas, o que dificulta o controle.
A concentração no mesmo espaço, segundo o secretário, além de
controlar os gastos, trará mais eficiência à gestão.

Novo centro
Para criar a Central de Distribuição, no entanto, antes o Município
precisa adquirir um imóvel, que hoje a principal opção seria o Atacado
Liderança, empresa que está em recuperação judicial.
Segundo o secretário João Alberto, a grande vantagem é que o imóvel
praticamente não precisa de reformas. “Eu diria o seguinte: que dá para
entrar, fazer uma boa lavagem, ajeitar algumas coisas e já no dia
seguinte fazer um evento ali dentro. As condições permitem”, destaca.
A ideia é, além do novo centro de eventos, criar no espaço que possui
um terreno de 67 mil metros quadrados um polo têxtil e fazer feiras
com participação de países do Mercosul. O projeto é de até 2020 o polo
têxtil já estar em funcionamento.

PROJETO pretende transformar centro de
eventos no almoxarifado central de Cascavel

EMPRÉSTIMO
Para adquirir o imóvel do
Atacado Liderança, a Prefeitura de Cascavel busca
recursos da Fomento Paraná e da Caixa Econômica
Federal. O prefeito Leonaldo
Paranhos negocia o melhor
prazo e o menor juro para
o empréstimo.
No dia 17 de julho foi
homologada a assembleia
que definiu o preço mínimo
para a compra do imóvel
fixado pela Justiça em R$ 28
milhões. A aquisição do
imóvel tem apoio da sociedade civil organizada.
A prefeitura tem 90 dias
para conseguir os recursos,
encaminhar o projeto para
aprovação da Câmara e
adquirir o imóvel.
 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
Foto: Aílton Santos
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Das ruas até o abrigo
O Centro POP - serviço de referência da Assistência Social de Cascavel - inicia o mês de agosto com uma
nova rotina de atendimento às pessoas em situação de rua. A partir de
hoje, funcionará de segunda a segunda, das 8h às 20h e, depois desse
horário, com sistema de sobreaviso.
Com a mudança, os beneficiários
poderão jantar no local. A refeição
será servida na unidade em parceria
com entidades, igrejas e ONGs que
hoje já fazem esse trabalho voluntário e assistencial nas ruas da cidade. A primeira janta será servida nesta quarta-feira, a partir das 18h30.
De acordo com o secretário de
Assistência Social, Hudson Moreschi Júnior, cerca de 20 entidades
aderiram à parceria, que vem ao

encontro da proposta do Município
de oferecer as refeições no próprio
local onde as pessoas em situação de rua encontram um ambiente acolhedor para fazerem refeições, a higiene pessoal e lavarem
as roupas. “Deixar de servir refeições nas ruas é uma maneira eficaz e técnica de estimular que essas pessoas busquem o nosso
apoio para outras opções de superação”, disse o secretário.

ACOLHIMENTO
É no Centro POP que o morador
de rua ou a pessoa em situação
de desabrigo tem o primeiro
contato com a possibilidade de
auxílio para o acolhimento. O
serviço visa à redução de danos e,
a partir dele, o acolhido pode ser
encaminhado para a Casa POP e
aos demais projetos, como o
Construa Cidadão. Hoje são
realizados em média 50
atendimentos por dia na unidade.

RODÍZIO
As refeições noturnas no Centro POP serão servidas em sistema de rodízio
pelas entidades parcerias. A cada noite uma ficará responsável. Quem ainda
quiser se cadastrar pode entrar em contato com a gerência de Proteção Social
Especial da Secretaria de Assistência Social ou diretamente no Centro POP,
que fica localizado na Rua Vitória, 2.796, ao lado da antiga central da Guarda
Patrimonial, no Bairro Alto Alegre. O telefone lá é o (45) 3226-0016.

GERAL
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População “nem nem”
é a maior da história

O número de brasileiros chamados “nem nem” - que nem trabalham
nem procuram emprego - é o maior
da série histórica, iniciada em 2012,
atingindo 65,6 milhões de pessoas.
Já o número de trabalhadores com
carteira é o menor já registrado. Os
dados fazem parte da Pesquisa
Pnad Contínua divulgada ontem
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), que revelou ainda: a taxa de desemprego
no Brasil recuou para 12,4% no trimestre encerrado em junho, mas
13 milhões de pessoas ainda estão desempregadas no País.
Contudo, a taxa de desemprego
ficou abaixo da registrada no trimestre terminado em maio, quando o
índice foi de 12,7%, e também na
comparação com o mesmo trimes-

tre do ano anterior (13%).
O número de desempregados
também caiu. No trimestre encerrado em maio eram 13,2 milhões. Já
na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, quando havia 13,5 milhões de desocupados,
o número de desempregados caiu
3,9%, ou menos 520 mil pessoas
nessa situação.
Os dados do IBGE mostram, entretanto, que a queda da taxa de desemprego tem sido puxada pela geração de postos informais e pelo
grande número de brasileiros fora do
mercado de trabalho. Ou seja, que
nem trabalham nem procuram vagas.
Segundo Cimar Azeredo, coordenado de Trabalho e Rendimento do
IBGE, o número de brasileiros que
não trabalham nem procuram em-

prego é o maior da série histórica
da pesquisa, iniciada em 2012. Ou
seja, muita gente tem optado por ficar de fora do mercado de trabalho,
o que contribui para a queda do índice de desemprego e do número de
desempregados. Esse universo de
65,6 milhões de brasileiros inclui
idosos, jovens e estudantes que
não trabalham e pessoas que deixaram de ter disponibilidade ou que
desistiram de procurar emprego.

Em números:
Taxa de desemprego ......... 12,4%
Total de desempregados ... 3 milhões
Variação do desemprego ..... -3,9%
População ocupada .... 91,2 milhões
“Nem nem” .............. 65,6 milhões

Operação Margem Controlada
Oito executivos das três maiores
distribuidoras de combustíveis do
Brasil (Petrobras, Ipiranga e Shell)
foram presos nessa terça-feira (31)
durante a Operação Margem
Controlada deflagrada pela Divisão
de Combate à Corrupção, da Polícia
Civil do Paraná, em parceria com a
Promotoria de Justiça de Defesa do
Consumidor de Curitiba, órgão do
Ministério Público do Paraná, com o
apoio da Polícia Militar e da
Polícia Científica.
Os detidos são suspeitos de integrar
uma quadrilha que controlava de
forma indevida e criminosa o preço
final do litro do combustível nas
bombas dos postos de gasolina
bandeirados de Curitiba.
A polícia cumpriu 20 mandados,
sendo oito de prisão temporária e

12 de busca e apreensão. Foram
presos três assessores comerciais da
Petrobras Distribuidora S.A, um
gerente comercial e um assessor da
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A e
um gerente e dois assessores
comerciais da Shell.

Os presos responderão pelos
crimes de organização criminosa e
abuso de poder econômico.
Se condenados, eles podem pegar
penas de prisão que variam
de 2 a 13 anos.

INVESTIGAÇÃO

O esquema criminoso funcionava
assim: os donos de postos de
gasolina de Curitiba assinavam
contratos com as distribuidoras que os obrigava a comprar
combustível exclusivamente
daquela distribuidora.
A partir daí gerentes e assessores
comerciais das três distribuidoras
vendiam o litro do combustível de
acordo com o preço que seria
praticado pelo dono do
posto bandeirado.

A investigação levou mais de um ano
e é resultado de um trabalho
conjunto da Divisão de Combate à
Corrupção com a Promotoria de
Justiça de Defesa do Consumidor de
Curitiba. Nesse período, quatro
delações premiadas feitas por
empresários do setor de combustível
foram firmadas e já foram
homologadas pelo juiz Antonio Carlos
Schiebel Filho, da 11º Vara
Criminal de Curitiba.

O ESQUEMA
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N o velas
• REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Érico beija Jade na frente dos amigos e a menina se incomoda. Úrsula
confessa a Bárbara que está confusa
com seus sentimentos por Enzo. Após
beber, Rafael inventa uma desculpa
para não encontrar Gabriela. Paulo se
preocupa com Marli, que marca encontro com Guto. Pérola aconselha
Márcio sobre sua relação com Rafael. Começa a feira do Sapiência e os
alunos exibem seus estudos. Amanda consegue comparecer à feira. Bárbara insinua que Úrsula está com vergonha de ser vista com Enzo. Getúlio
faz uma surpresa para Brigitte. Gabriela flagra Rafael bebendo.

ORGULHO E PAIXÃO
Charlotte é levada pela polícia e Elisabeta parte para a delegacia. Kléber
conclui que Charlotte está mentindo
sobre a autoria do crime. Josephine
manipula Fani. Luccino desafia Otávio
para um duelo de esgrima. Lídia decide
se mudar para a casa de Uirapuru. Camilo tem uma ideia para recomeçar sua
vida profissional. Ludmila conta que retornará à presidência da fábrica.

tou a vender quentinhas. Karola confronta Valentim sobre Luzia, e Beto pede
que o filho disfarce. Juarez proíbe a família de se apegar a Manuela. Zefa organiza uma reunião para arrecadar o
dinheiro do resgate de Manuela. Luzia
teme que Valentim revele a Karola sua
identidade secreta. Rosa aconselha Valentim a não se intrometer no assunto
de Beto, Karola e Luzia. Remy pressiona Karola. Valentim procura Luzia.

SEGUNDO SOL
Karola persegue Luzia. Remy revela a Rosa que descobriu o segredo de
Karola e Laureta, e propõe um acordo à
moça. Severo e Zefa recebem o pedido
de resgate de Manuela e se desesperam. Cacau procura por Nice, e Agenor
acaba descobrindo que a esposa vol-

• SBT

GLOBO • O TEMPO NÃO PARA
DIVULGAÇÃO

Waleska e
Mateus
coordenam
a remoção
das pessoas
congeladas
para a
Criotec
Elmo encontra parte da prancha de Samuca e se preocupa com o amigo.
Marocas acorda, se assusta com Samuca e Marino ajuda a moça. Elmo avisa
a Betina que Samuca está desaparecido. Samuca tenta se explicar para
Marino. Monalisa cuida de Marocas. Petra sugere que o caso dos congelados
permaneça em sigilo. Marocas foge da casa de Marino, mas desmaia e é
levada para o hospital em São Paulo. Betina se preocupa com o noivo. Samuca cuida de Marocas. Betina fica enciumada ao saber de Marocas. Petra,
Waleska e Mateus especulam sobre a origem da família Sabino Machado
diante das cápsulas criogênicas em que eles estão.

CORAÇÃO INDOMÁVEL
Madalena diz a Elsa que Álvaro contratou uma mulher jovem para cuidar
dela. Maricruz entra em uma loja e é
reconhecida pela vendedora por ser a
modelo do quadro nu, que depois foi
parar na cadeia. Irritada, ela deixa a loja.
Maricruz encontra João José se na rua
e o ignora. Álvaro pede a João José que
pare de perseguí-la. Álvaro diz a Maricruz que se demitiu de seu trabalho no
povoado, para estar mais perto dela e
de Elsa. Elsa diz para Liz que seu pai
contratou uma mulher para lhe fazer
companhia. Álvaro lembra Maricruz da
proposta de casamento. Madalena diz
para Liz que Álvaro está apaixonado pela
mulher que cuidará de Elsa.
AS AVENTURAS DE POLIANA
Luísa vai até a casa de Claudia, que
está triste e desmotivada em casa. Claudia diz que vão abrir as cápsulas do tempo na festa da escola. Luísa fica preocupada que se Poliana for na festa descubra toda verdade sobre Durval. Sérgio
comenta com Waldisney sobre achar que
Otto e Sr. Pendleton são a mesma pessoa. Waldisney comenta com a empresa toda isso. Iuri convida Poliana e Filipa
para participarem de uma encenação na
festa da escola. Otto pergunta para Roger se ele sabe o motivo de Sérgio querer falar com ele. Roger diz que não sabe,
mas ao desligar fica nervoso. Mirela chega em casa e as malas dela estão prontas. Dona Branca diz que a neta passou
dos limites e irá voltar para o interior
para morar com os pais.

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

Touro

Início de um novo ciclo em relação à
moradia e às suas prioridades emocionais. É um momento em que você
se volta para si mesmo e ao autoconhecimento.

Gêmos

A fase lunar estimula aprendizados e
contatos com o meio circundante. É um
excelente momento para você conhecer novas pessoas e para se sentir
mais confiante.
A Lua ocorre no setor de recursos,
talentos e finanças dos cancerianos.
Início de uma nova etapa na vida financeira e também no modo como
expressa os seus talentos.

PALAVRAS CRUZADAS

Dois belos acontecimentos astrológicos hoje: a Lua e o novo movimento
de Marte. Momento em que você se
sente mais energizado e entusiasmado pelas suas metas.
A fase lunar ocorre no signo anterior ao
seu, indicando um período de interiorização e de autoconhecimento. A fase é
oportuna para estudos, para leituras e
para o desenvolvimento espiritual.

Sagitário Escorpião

É no setor de carreira que temos hoje
a fase lunar, escorpiano. Um período
muito interessante para dedicação a
novos projetos profissionais.

Capricórnio

O momento prioriza o autoconhecimento e a resolução de pendências
emocionais. É uma fase em que você
deve priorizar a contemplação, a interiorização e a evolução.

Aquário

O seu olhar se volta ao futuro, a novos
projetos e amizades. O momento é
oportuno para investir em conhecimento e em seus relacionamentos.

A fase lunar ocorre no setor de relações e parcerias dos aquarianos. Um
momento interessante para conhecer
novas pessoas e renovar os relacionamentos existentes.

Peixes

Libra

Virgem

Leão

Hoje temos a Lua que ocorre no setor amoroso dos arianos. O momento é oportuno para reconhecer os
seus sentimentos e se expressar com
mais leveza.

Câncer

horóscopo

VARIEDADES

Inicia hoje uma nova etapa na vida profissional dos piscianos. No setor de trabalho, surge novos interesses e atividades.
O planeta Marte ingressa no setor de carreira dinamizando as suas realizações.

O ingresso de Marte em seu signo. Você
tende a se sentir mais energizado e
motivado a partir de agora. Novas energias relacionadas a estudos, viagens e
ampliação de horizontes emocionais.
SOLUÇÃO ANTERIOR

17

18

SOCIAL

HOJE NEWS, 1O DE AGOSTO DE 2018

JANAINE ZANARDI, Rainha
da Festa do Morango,
de 2018

Felicidades!
gente@jhoje.com.br

Feijoada Solidária
A AMC (Associação Médica de Cascavel) promove dia 18
de agosto, às 12h, a 8ª Feijoada Solidária, na sua sede
social. O valor individual é de R$ 35 e crianças de 6 a 10
anos pagam metade. Parte da venda dos ingressos será
revertida para o Recanto da Criança.

Mariana Fabriccio Soni,
Paula de Melo Franco Perin,
Júlia Maria Fragotto, Paulo
César Medici, João Vinícios
Bova, Maria Antônia
dos Santos e
Paulo Henrique Socca.

CAMILA GOMES,
aniversariante da
semana. O registro é
de Arivonil Policarpo

Saúde mental
A Liga Acadêmica de Neurociências e Psiquiatria
(Lacanp) promove o evento “Redes: Singularidade e
Alteridade”, que tem por objetivo aproximar o debate entre
a comunidade acadêmica e profissionais da saúde mental.
Durante o encontro serão discutidos temas como a saúde
mental do acadêmico, os fatores de adoecimento no meio
universitário e medidas a serem tomadas nessa área. A
entrada é livre e será realizado na O evento será hoje, às
8h30, no auditório do COU da
Unioeste de Cascavel.

O cascavelense Paulo Henrique Aleixo Grapegia
vai comemorar idade nova na próxima semana,
em Florianópolis. Felicidades!

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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Sobrecarga no socorro
Nove acidentes de trânsito foram
registrados ontem, em Cascavel, entre as 6h18 até as 14h23, de acordo
com relatório online do Corpo de Bombeiros. Desses, cinco foram registrados das 11h30 às 13h, todos na região norte da cidade, e sobrecarregaram o sistema de socorro.
Por conta da quantidade das
ocorrências em um curto espaço de
tempo, teve maca do Siate que ficou retida nas unidades de saúde.
“Estamos com o HU [Hospital Universitário] lotado e não conseguimos
dar vazão aos dez casos ortopédicos que temos em tela”, disse o diretor-técnico do Consamu, Rodrigo
Nicácio, por volta das 16h.
Nem o Corpo de Bombeiros deu
conta de atender tanta ocorrência,
já que tem apenas quatro ambulâncias para dar assistência a toda
a cidade, com uma média de 20
ocorrências por dia.
Sem ambulância, foi necessário o
apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para socorrer um motociclista vítima de acidente na Rua Jacarezinho, esquina
com a Rua Arnaldo Estrela, Jardim
Brasília em Cascavel.
O socorro foi acompanhado pela

COM SIATE OCUPADO, vítima
de acidente na Rua Jacarezinho foi
socorrida pelo Samu

equipe do Jornal Hoje News e o vídeo com detalhes da ocorrência você
confere no canal do Youtube no endereço https://bit.ly/2OxGARC.
O piloto da moto seguia pela Rua
Jacarezinho, tentou acessar a Rua

Arnaldo Estrela e bateu na lateral do
veículo Corsa. O Samu foi acionado e
atendeu o motociclista, que foi levado para assistência hospitalar com ferimentos leves. Nenhuma das nove
vítimas ficou em estado grave.
AÍLTON SANTOS

Em OITO
horas, foram
atendidos
NOVE acidentes
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

CAPOTAMENTO

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

28
00
03
30

Um capotamento foi registrado na tarde de ontem na Rua Medianeira, no Jardim
Colmeia, em Cascavel. O motorista teria perdido o controle da direção e o carro
caído no riacho. Uma gestante ficou ferida e foi encaminhada para atendimento
hospitalar, sem risco de morte. Outras quatro pessoas estavam no carro mas não
tiveram ferimentos. As vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros de Cascavel.

POLÍCIA

CASCAVEL, 1O DE AGOSTO DE 2018

Missão especial

AÍLTON SANTOS

O “tucano” chama
mais a atenção pelas
duas “bombas” nas
laterais das asas

Duas aeronaves da FAB (Força Aérea
Brasileira) chegaram ontem ao Aeroporto de
Cascavel e atraíram muitos curiosos. Cerca
de dez tripulantes trabalhavam no local, mas
ninguém conversou com a imprensa.
Informações extraoficiais eram de
que eles vieram para uma missão especial
e secreta na região. Outros especulavam
que se tratava de uma missão de
reconhecimento para a instalação de

Giro da
Violência
Incêndio em residência

uma base em Cascavel.
Uma das aeronaves é um modelo
“tucano”, parecido com caça. A outra é
chamada de “búfalo”, usada para o
transporte de militares e até para a
transferência de presos federais.
Essa não é a primeira vez que a FAB
desce no aeroporto de Cascavel. O local já
serviu de bases para operações realizadas
na fronteira com o Paraguai e a Argentina.

Nuvem de fumaça

Uma nuvem de fumaça tomou
conta do céu de Cascavel na tarde
de ontem. A equipe de reportagem
do Jornal Hoje News mostrou a
paisagem seca e a fumaça pairando no ar. O vídeo pode ser conferido no canal do YouTube, no endereço https://bit.ly/2mZ1IUc.
As chamas podiam ser vistas
do Centro da cidade, mas ocorreu
em área rural, inclusive uma re-
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gião de difícil acesso.
São mais de 30 dias sem chuva e o inverno seco é propício
para incêndios ambientais em
toda a região. Em julho, o Corpo
de Bombeiros emitiu alerta vermelho para risco de queimadas,
principalmente em vegetações às
margens da rodovia.
 Reportagem: Tatiane Bertolino

Morto por ciúmes
A Polícia Civil de Cascavel confirmou que investiga como homicídio a morte de
Mikael Oliveira de Lima, 29 anos. Ele foi esfaqueado na noite de sábado e
morreu na manhã de domingo, no Hospital Universitário. Isso porque a
informação no local do crime, no Bairro Morumbi, era de que o rapaz teria
sofrido um assalto e levado as facadas, o que seria tratado como latrocínio.
Porém, a linha de investigação foi descartada pela Polícia Civil que afirma que o
rapaz foi morto por ciúmes. “Foi preso em flagrante pela Delegacia de
Homicídios o suspeito do crime, Cleberton Ferreira dos Santos, que confessou a
prática e disse que desferiu as facadas porque viu a ex-companheira se
relacionando com Mikael. Com ciúmes, ele foi encontrar a vítima. Cleberson
disse em depoimento que não tinha intenção de matar, mas o golpe acabou
sendo fatal”, explica a delegada de Homicídios, Mariana Vieira.
O rapaz permanece preso e o caso é considerado como solucionado pela polícia.

Uma casa pegou fogo na Rua Ataulfo
Alves, no Bairro Brasília, na manhã de
ontem. De acordo com informações do
Corpo de Bombeiros, as chamas do fogão
a lenha subiram demais e atingiram o
telhado da casa. Um caminhão de
combate a incêndio foi acionado para
atender a ocorrência e conseguiu conter
o fogo. No local, ninguém se feriu.

AÍLTON SANTOS

Acordos sobre crimes I
Será iniciada hoje, em Cascavel, a
aplicação dos acordos de não
persecução penal. De acordo a 5ª
Promotoria Pública de Cascavel, a
resolução é do Conselho do Ministério
Público e permite acordos de
cumprimento de pena para réus sem
antecedentes criminais e com crimes
que não empregam violência, como
furto simples. Segundo a Promotoria,
esse tipo de acordo já existia para
crimes com pena máxima de até dois
anos de prisão. A resolução amplia para
delitos com pena de até quatro anos.

Acordo sobre crimes II
De acordo com a 5ª Promotoria Pública
de Cascavel, nesses casos, o preso poderá
escolher cumprir uma pena comunitária
de pagamento de cestas básicas, por
exemplo, em troca da suspensão do
processo. Além disso, se a pessoa
cometeu o crime por um vício, poderá ser
encaminhada à rede de proteção de
assistência social e a programas como
alcoólicos anônimos, para que haja
possibilidade de ressocialização de quem
cometeu o delito.

AÍLTON SANTOS
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Goleada em casa

O Cascavel venceu o Umuarama
em partida pela Série Ouro de Futsal
realizada no Ginásio da Neva na noite
de ontem. O jogo foi válido pela sexta rodada do Estadual.
A equipe cascavelense contou
com o time principal e movida pelo
apoio da torcida goleou o adversário.

No primeiro tempo, logo aos sete
minutos de jogo Banana foi quem abriu
o placar e marcou para o Cascavel
No segundo tempo, aos quatro
minutos Canhoto recebeu o passe de
Jorginho e marca: 2 a 0. Pouco minutos depois, Luciano amplia o placar
da equipe cascavelense.
ARQUIVO PESSOAL

Velocidade em duas rodas

DUDA seguirá com a potente Srad 750cc

Issamu de longe marcou o quarto. Victor Hugo do Umuarama conseguiu descontar: 4 a 1.
Adeirton fez o quinto gol do Cascavel e
fechou o placar. Cascavel 5 Umuarama 1.
Com a vitória a equipe cascavelense chega a 31 pontos e sobe para
a quarta colocação na tabela.

A movimentação no Autódromo Zilmar Beux, em
Cascavel, neste fim de semana será por conta da
terceira ttapa do Campeonato Brasileiro de
Motovelocidade.
A engenheira civil Eduarda Mikulsk, já experiente
com o esporte sobre duas rodas, prepara-se para
acelerar e dar um show na pista.
Para isso contará com a potência da Srad 750cc
conhecida pelas prova em Bruno Novakowski,
namorado dela, já participou. “Venho do barro,
da lama, dos saltos e sei que lá tudo é diferente,
desde as marchas até os posicionamentos. É um
grande desafio e ao mesmo um tempo um
sonho se tornando realidade”, destaca Duda.
Na sexta-feira e no sábado haverá treinos e a
disputa está marcada para o domingo, às 9h. A
expectativa é de que em torno de 70 pilotos da
região oeste e do País participem.
As classificações valem pontuação para a Copa
Paraná e Sul e para o Campeonato Brasileiro.
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Estreia com vitória
LHPR

A Seleção Brasileira Universitária começou muito bem a 24ª
edição do Campeonato Mundial
de Handebol Universitário na cidade de Rijeka, na Croácia. A equipe canarinho bateu a República
Tcheca por 29 a 28, em partida
válida pelo Grupo A, iniciando a
competição com resultado positivo na segunda-feira (30).
De outro lado, as anfitriãs sofreram um revés na estreia diante das
japonesas e foram superadas por
31 a 17. Pelo Grupo B, Espanha
encontrou com Uruguai, ganhando
o jogo com tranquilidade por 37 a
8, enquanto Romênia venceu a Polônia com vantagem de uma bola:
28 a 27. República da Coreia folgou na rodada de abertura.
A equipe é liderada pelo técnico
cascavelense Neudi Antônio Zenatti, que conta ainda na comissão técnica com outros dois paranaenses,
o supervisor técnico Lissandro Moisés Dorst e a fisioterapeuta Isabela Zunta Mertz. Além deles, cinco
atletas que atuam no Paraná vestem a camisa verde e amarela no
Mundial: Mirelli da Rocha Gomes,
Francinete Carneiro, Thais Adrielle
Fermo, Dayane Ellen Alves Sirino e
Isabela Rodrigues Ferrarin, todas
jogam na equipe FAG/Cascavel.
Ainda defendem o Brasil no torneio as jogadoras Rafaella Rodrigues Rocha Silva, Evelyn Simões
Capatti, Vaniele Abreu da Silva, Pâmela Rodrigues Meira, Talita Alves
Carneiro, Nadyne Keller Morcineck,
Tauani Martins Schneider, Camila
Vitória Moraes Gominho Maia e
Nicole Luz Damascena.

PRÓXIMO compromisso das brasileiras será
nesta quarta-feira
Na competição masculina o País
não está representado, mas dez times concorrem ao título mundial,
distribuídos em dois grupos, tendo
no A Lituânia, Croácia, Egito, Portugal e República Checa, e no B, República da Coreia, Romênia, Japão,
Polônia e Taipei Chinês.

COMPROMISSO
O próximo compromisso das
brasileiras será nesta quartafeira (1º), a partir das 18h,
contra as donas da casa. A última
partida da fase classificatória
está marcada para sexta-feira
(3), às 12h, contra o selecionado
do Japão. No sábado (5) começa
a fase mata-mata para definir as
semifinalistas da competição.

Taekwondo Poomsae
A Federação Pararanense de Taekwondo e o Campeonato Brasileiro de
Poomsae trazem os melhores atletas da modalidade ao Teatro Municipal
Sefrin Filho, em Cascavel, para competições neste sábado (4) e domingo (5)
a partir das 9h. Entre os destaques estarão os membros da seleção
brasileira que, em uma campanha histórica, conquistaram a segunda
colocação geral, no masculino, e a quarta mais eficiente, entre as
mulheres, no Campeonato Pan-Americano da modalidade realizado em
Spokane, nos Estados Unidos, neste mês de julho.
Os atletas faixas-pretas e de faixas coloridas estão divididos nas categorias
infantil; cadete; juvenil; até 30 anos; até 40 anos e acima de 40 anos.
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Maratona rubro-negra

A caminhada do Flamengo em
busca de resultados que garantirão
o sucesso da atual temporada começa nesta quarta-feira no jogo de
ida pelas quartas de final da Copa
do Brasil contra o Grêmio na Arena
do Grêmio, às 21h45.
No sábado, enfrenta novamente o Grêmio, mas então pelo Brasileirão, para defender a liderança da
competição. O Grêmio está em quarto na tabela. Na próxima semana,
o duelo é contra o Cruzeiro, no Maracanã, no primeiro confronto pelas
oitavas de final da Libertadores. De
volta ao Brasileirão, o Flamengo
volta a encarar o time mineiro.
“É evidente que o Flamengo
está sempre de olho nos bons jogadores que estão no mercado,
mas hoje temos uma equipe qualificada e capaz de enfrentar esses jogos”, garante o técnico
Maurício Barbieri.

FLAMENGO pode fazer de agosto um mês
essencial para o sucesso da temporada

Santos encara o Cruzeiro
O Santos enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira, às 19h30, em
partida de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Até agora,
em 77 jogos, a vantagem santista é de apenas uma vitória. Foram
28 triunfos ao Alvinegro Praiano contra 27 derrotas e 22 empates,
124 gols marcados e 111 sofridos. Nesta semana o Santos
anunciou um novo reforço: o atacante paraguaio Derlis González. O
jogador de 24 anos é conhecido por sua velocidade, bom chute e
perfil polivalente e o terceiro estrangeiro na equipe.
JOGAM HOJE
19h30
21h45

19h30
21h45
21h45

16h05
17h
19h30

COPA SUL-AMERICANA
Nacional x Botafogo
Banfield x Boston
COPA DO BRASIL
Santos x Cruzeiro
Corinthians x Chapecoense
Grêmio x Flamengo
AMISTOSOS
Chelsea x Arsenal
Benfica x Lyon
All Stars x Juventus

Embate na Arena
Corinthians
O Corinthians terá embate contra a
Chapecoense pelo duelo de ida das
quartas de final da Copa do Brasil hoje
na Arena Corinthians às 21h45. Para a
partida o Timão poderá contar com o
paraguaio Sergio Díaz, o mais novo
atacante. Emprestado pelo Real
Madrid (ESP) até o fim de 2019, o
jovem de 20 anos foi aprovado nos
exames médicos e chega para
reforçar o elenco alvinegro
comandado pelo técnico Osmar Loss.

SITE OFICIAL

JOGO PELA
RECUPERAÇÃO
O Botafogo viaja a Assunção
para encarar o Nacional do
Paraguai nesta quarta-feira, às
19h30, em busca de recuperação no jogo de ida pela segunda fase da Copa Sul-Americana.
O alvinegro perdeu três dos
últimos quatro jogos, o mais
recente por 3 a 0 fora de casa
contra o Internacional, desde o
reinício do Campeonato Brasileiro após a parada para a
Copa do Mundo. A partida no
torneio continental é uma
chance para o técnico Marcos
Paquetá retomar o controle e
evitar que a pressão aumente.

