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 Em 2019, o Lago Municipal de Cascavel será o local de treinamento de oito atletas da
seleção brasileira feminina de canoagem, graças a uma parceria firmada entre o CRC

(Clube de Regatas Cascavel) e a Itaipu Binacional.

Seleção brasileira
“abraça” Cascavel

 Pág. 18

Ecopark Oeste
Foi dada largada ontem para as obras do Ecopark Oeste,

um investimento de R$ 13,2 milhões que vai dotar a
região com uma ampla área de lazer.  Pág. 22
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Presidente eleito, Jair
Bolsonaro, disse que o

presidente Michel Temer
“sabe o que fazer” em
relação ao reajuste de

16,38% dos salários dos
ministros do STF (Supremo

Tribunal Federal), sugerindo
que ele deve ser vetado.

 “Ele sabe, é uma
pessoa responsável,

não precisa de
apelo, ele sabe o

que tem que fazer,
se vai fazer,

compete a ele”.
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Concurso: 2096
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Federal
Concurso: 05335

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

01.980
66.044

41.447
02.138

18.927

Dia da Sorte
Concurso: 075

02 03 06 14 28 30 31
JANEIROMÊS DA SORTE:

CHEIA

23/11 - 03h41

MINGUANTE

29/11 - 22h21

Chuva Nublado com sol Nublado com solChuva

Opinião
UM GRANDE IMITADOR

Maria Antonia de Castilho é escritora - leia outras histórias no

livro Crônicas da Minha Terra, já à venda na Livraria Nobel

 Existiu em Cascavel entre o fim da década de 50 e começo de 60,
um homem chamado apenas de Betinho. Esse pelo menos foi o período
que eu o ouvi várias vezes.

Era uma pobre alma, que caminhava com dificuldade devido às
sequelas de alguma moléstia e, num rosto repleto de marcas causadas
por varíola, mantinha um sorriso típico de quem não percebe ou não se
importa com as maldades do mundo.

Nunca soube seu nome completo nem sobre sua família.
Era figura constante nas festas de igreja, quer fosse na cidade ou

nas vilas mais afastadas. Note-se que na época não existia a facilidade
de transportes para o povo como hoje em dia, com ônibus fazendo as
mais diversas ligações.

Começasse a reunião do povaréu, foguetes, música, logo havia um
grupo que alardeava a chegada do Betinho. E realmente, lá vinha ele
sorridente, cambaleando nas pernas tortas.

Logo dava para perceber o porquê do alarde: durante algum
tempo o infeliz servia de chacota pelos que gostavam de explorar
a miséria humana.

Muitas pessoas sabem desempenhar algo especial para se exibir,
como fazer embaixadas, equilíbrios dos mais diversos, dublagem etc. O
Betinho imitava muito bem, aliás, com perfeição, o relincho de um cavalo
e de um jumento.

Em troca de copos de cachaça, ele iniciava a imitação. Todos riam
com gosto e alguém pagava mais um copo, outro copo e os relinchos
ecoavam na região.

Nunca vi alguém lhe pagar um pão ou um pedaço de churrasco.
Era só cachaça.

Mais tarde lá estava o Betinho, caído em profundo sono alcoólico,
com o sol escaldante na cara esburacada.

Alguém passava por perto e dava mais uma risada do exímio imita-
dor de cavalos e jumentos.

Com certeza, o Betinho era esperado na próxima festa, afinal, já
fazia parte das atrações.

Até que um dia ele não apareceu mais.

DIVULGAÇÃO
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Feriado, que nada!
Amparados por uma ordem judicial, mais de 13 mil empresas

estão autorizadas a abrir as portas hoje em Cascavel,
aniversário da cidade. Mesmo assim, a prefeitura alertou que

haverá fiscalização e quem não tiver vínculo com a Acic
(Associação Comercial e Industrial de Cascavel) corre o risco de

levar multa e até perder o alvará.

Para o futuro
Os vereadores Fernando
Hallberg (PPL), Pedro Sampaio
(PSDB) e Policial Madril (PMB)
protocolaram projeto que altera
a lei municipal que trata do
aniversário do Município
permitindo a abertura
facultativa das empresas
privadas no dia 14 de
novembro, como ocorre em
qualquer feriado normal. Ainda
não há previsão para que a
proposta entre em votação.

E os prédios da
prefeitura?
Os bens públicos da Prefeitura de
Cascavel despertam a atenção do
vereador Jorge Bocasanta (Pros).
Após a especulação sobre o
prédio do Atacado Liderança e a
retirada do projeto para obter o
empréstimo para a aquisição, o
parlamentar questiona a
prefeitura sobre o total de
imóveis e quais estão em uso -
alguns repassados para terceiros
por meio de contrato de aluguel.
Quer saber quanto a prefeitura
fatura com esses imóveis ou
quem de fato os ocupa.

Cadê a coleta?
Os moradores do Conjunto
Rivieira enfrentam problemas
com a destinação do lixo

reciclável: procuraram o
vereador Carlinhos Oliveira
(PSC) para reclamar que o
Programa Coleta Legal não
chega à região. O vereador
aponta que uma estrutura
para depósito é mais que
necessária e a ausência
dessas políticas públicas
demonstram “descaso com a
comunidade”.

Aumento salarial
O vereador Sebastião Madril
(PMB) enviou ofício ao
presidente do Senado,
Eunício Oliveira (MDB), no
qual cobra aumento do piso
salarial nacional aos
profissionais de órgãos de
segurança pública. O
parlamentar tenta ser ouvido
de todas as formas: já pediu
inclusive o fim dos serviços de
segurança aos ex-presidentes.

Uniformes
O vereador Josué de Souza
(PTC) requer informações
sobre os 3 mil kits de
uniformes escolares
encontrados no almoxarifado
da Secretaria de Educação.
No entendimento do
parlamentar, após a
descoberta, os itens
deveriam ter sido
entregues aos alunos
da rede municipal.

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOEDUCAÇÃOEDUCAÇÃOEDUCAÇÃO

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Neste ano Cascavel terá show de fogos de artifício no Natal.

 A prefeitura comprou 26,9 mil em explosivos para
apresentação prevista no Lago Municipal na abertura do Natal
para Todos.

Fim do ano está aí e com ele mais um rombo nos cofres da
Prefeitura de Cascavel e de milhares de outros municípios. O
vereador Carlinhos Oliveira demonstrou grande preocupação
com as verbas da educação de Cascavel: para este ano a

estimativa é de um “calote” da União de R$ 20 milhões, com
isso, a prefeitura precisará arcar com despesas já previstas.

Foi aprovado nessa ter-
ça-feira (13) o Anteproje-
to de Lei 119/2018, que
cria o Programa Integrado
de Segurança Pública,
que integra ações de re-
forço nas atividades ope-
racionais de segurança
pública entre o Município
de Cascavel, por meio da
Guarda Municipal, e o go-
verno do Estado do Para-
ná através da Polícia Mili-
tar e da Polícia Civil, con-
forme previsto na Política
Nacional de Segurança
Pública e Defesa Social.

De acordo com o líder
da base na Câmara, Alé-
cio Espínola (PSC), “a
ação tem por finalidade a
preservação da ordem
pública e da segurança
das pessoas e do patrimô-
nio, por intermédio de atu-

Programa integrará
forças de segurança

ação conjunta, coordena-
da, sistêmica e integrada
dos órgãos de segurança
pública e defesa social da
União, dos estados e dos
municípios, em articula-
ção com a sociedade”.

O projeto cria a diária
de reforço operacional,
que consiste em plantões
de até seis horas diárias
executadas fora da jorna-
da de trabalho por guar-
das e policiais, com a re-
muneração de R$ 18 por
hora diurna e R$ 21 para
hora noturna. A proposta
foi encaminhada com pre-
visão de gastos de
R$ 172.800 em 2018,
R$ 716.083,20 em 2019
e R$ 764.766,88 em
2020 e deve ser financia-
da pela transferência de
recursos federais.

Foi rejeitado em plenário o
Projeto de Lei 42/2018, que
tentava pôr fim à cobrança
da polêmica taxa de
proteção a desastres em
Cascavel. A proposta foi
apresentada por Olavo
Santos (PHS) e Policial
Madril (PMB). Foram
registrados 12 votos
contrários e oito favoráveis
e, com a decisão dos
vereadores, fica mantida a
taxa de desastre.
De acordo com os
vereadores proponentes do
projeto, a cobrança é
inconstitucional, uma vez
que existe decisão do STF
(Supremo Tribunal Federal)
que proibiu os municípios
de cobrarem taxas de
combate a incêndios. Isso
porque é obrigação do
Estado manter o serviço,
razão que não deveria ser
cobrada da população pelo
Município.

Mantida taxa de desastre
A taxa tem gerado polêmica
desde sempre, já chegou a
ser suspensa após uma série
de decisões judiciais
contrárias a ela, e depois foi
retomada sob novo nome.
Até hoje, quem recorre à
Justiça, consegue derrubar a
cobrança, caso de muitas
empresas. “Em Cascavel,
quem tem condição de
bancar advogado não paga
essa taxa de desastre,
grandes empresas,
associações e pessoas com
mais recursos. Fica tudo nas
custas no trabalhador”,
defendeu Madril.
O vereador argumenta que
cidades como Ponta Grossa,
Umuarama, Foz do Iguaçu e
Londrina já extinguiram a
cobrança da taxa, justamente
pela sua ilegalidade. “É
obrigação do governo do
Paraná manter o Corpo de
Bombeiros e não do cidadão
comum”, criticou Olavo.
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 A estrutura de atendimento da
UPA (Unidade de Pronto-Atendimen-
to) Brasília começou a ser transfe-
rida para o prédio reformado do
Hospital Municipal (antigo Hospital
Jácomo Lunardelli), no Bairro São
Cristóvão, zona leste de Cascavel.

Por conta da mudança, o atendi-
mento fica suspenso e será reto-
mado na manhã de sexta-feira (16),
já no novo endereço. “Nós interrom-
pemos o atendimento na UPA para
a mudança. Então somente os pa-
cientes já assistidos permanecem
lá. A população que precisar de
atendimento deve ir até as UPAs

UPA Brasília no
Hospital Municipal

Veneza e Tancredo”, explica o se-
cretário de Saúde, Rubens Griep.

A estrutura do hospital é maior
do que a da UPA, o que possibilita
a ampliação do atendimento, o que
vai demandar mais servidores.

 O HOSPITAL
A readequação do prédio do hospital para que pudesse abrigar a UPA custou

cerca de R$ 250 mil e sofreu uma série de atrasos. “Tivemos que fazer reparos
na parte elétrica, estacionamento, instalar divisórias, mas o fato que mais

causou atraso foi a tubulação de oxigênio, que foi furtada e por isso foi
necessário refazer os projetos da tubulação de gases e licitá-los”, detalha
Rubens Griep.  O prédio foi adquirido pelo Município por R$ 8,5 milhões.

A abertura efetiva do Hospital Municipal depende ainda da implantação da
Gestão Plena, que dará autonomia e gestão total da unidade hospitalar ao

Município. Não existe previsão para abertura do Hospital Municipal. Reportagem: Cláudia Neis

 Na manhã dessa terça-feira
(13) o prefeito Leonaldo Paranhos
reuniu cerca de 300 servidores,
zeladoras de unidades de saúde,
UPAs, escolas municipais e Cmeis
para esclarecer sobre o projeto
que extingue o concurso público
para o cargo de zeladores e servi-
ços gerais que possibilita a ter-
ceirização dos serviços de limpe-
za, especialmente para atender a
demanda da Educação. Mais uma
vez, Paranhos afirmou que ne-
nhum dos servidores que ocupam
cargo de zeladores atualmente
terá algum tipo de prejuízo. “Nin-
guém vai perder nenhum benefí-
cio garantido por lei e até mesmo
aqueles que estão em estágio
probatório terão seus direitos
garantidos. Ninguém vai perder o

 A REFORMA
A mudança ocorre mesmo sem conclusão
da licitação para a reforma da UPA. Os

envelopes com a proposta de preço
serão abertos sexta-feira. O valor máximo
da licitação é R$ 2,8 milhões e o prazo

é de dez meses. Com a reforma e a
ampliação da UPA, o Município

acredita que a unidade deva cumprir
todos os requisitos necessários para que
seja credenciada ao SUS (Sistema Único
de Saúde) e passe a receber recursos que
devem ajudar na manutenção da UPA,
que atualmente é mantida integralmente

com recursos municipais.

GREVE
O prefeito Leonaldo Paranhos
lamentou a intenção do Sismuvel
(Sindicato dos Servidores
Municipais de Cascavel) de
deflagrar greve a partir da próxima
segunda-feira (19). Ele disse que
essa é uma decisão do sindicato e
que “eles vão ter que prestar
contas aos pais; explicar a eles o
porquê de os filhos estarem sem
escola. É um assunto do sindicato
com a população, com os
pais das crianças”.
E completou: “Você já imaginou
fechar os Cmeis e as escolas? O
que os pais vão fazer, onde vão
deixar os filhos? Estou explicando
que as zeladoras não serão
prejudicadas, que vamos atender
as necessidades, estudar caso a
caso. Não queremos e não vamos
prejudicar ninguém”. O prefeito
falou ainda que 90% da categoria
quer trabalhar e uma minoria está
tumultuando o processo.

trabalho. Estamos precisando de
gente para trabalhar, como vamos
demitir alguém? O que vai mudar
é que não faremos mais concur-
so para zeladores. Estamos com
falta de pessoal nas escolas e nos
Cmeis. E os servidores que atu-
am nessas unidades estão sobre-
carregados, fazendo horas extras
para dar conta do serviço”.

Paranhos anunciou a decisão da
administração em avançar no rea-
juste salarial da categoria que hoje
recebe R$ 954 como salário base
inicial e, a partir da data-base do
ano que vem passará a receber R$
1.080. “Hoje [ontem] de manhã
mandei para Câmara aquilo que eu
tinha combinado, que era fazer na
data-base, em maio, uma correção
de salário para essas pessoas”.

 Prefeito antecipa projeto
para reajuste salarial
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A grande Cascavel

EMPREGO
O IBGE estima que Cascavel tenha 324.476
habitantes. Desse total, 89.443 pessoas
trabalham com carteira assinada, o que
corresponde a 29% da população de acordo
com dados do Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados). Este número
corresponde apenas aos empregos formais na
área privada. O salário médio do trabalhador
em Cascavel é de R$ 2.533,49.
Considerando este índice a cidade ocupa a
posição 29 de 399 no ranking de melhor
salário do Paraná.  No mês de setembro
Cascavel gerou 554 novas empregos com
carteira assinada. No ano de 2018 o
acumulado de vagas formais é de 2.876.

AGRONEGÓCIO
Segundo dados do Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços, a cidade de
Cascavel lidera as exportações no oeste. De
janeiro a outubro deste ano, foram
exportados US$ 302.884.831 por
empresas de Cascavel. Desse total, 63%
correspondem a exportações de animais
vivos e produtos de origem animal.
Segundo o Censo Agropecuário 2017,
Cascavel é a maior produtora de soja do Paraná,
a quinta maior produtora de milho em grão do
Paraná e ocupa o quarto lugar no efetivo de
galináceos. A cidade também se destaca no
número de maquinários agrícolas com o maior
número de colheitadeiras e está em segundo lugar
em número de tratores e plantadeiras.

A cidade de Cascavel completa 67 anos
com várias conquistas que refletem no otimis-
mo de cascavelenses, líderes empresariais
e na administração pública. O aumento do pe-
rímetro urbano, por exemplo, era uma deman-
da antiga que foi conquistada em 2018.

Em agosto, a Câmara de Vereadores apro-
vou projeto contemplou a inclusão de áreas
nas regiões oeste e norte de Cascavel ao
perímetro urbano. De acordo com dados da
Secretaria de Planejamento Municipal, foram
incluídas cinco novas áreas, totalizando 5,29
km2, com isso o perímetro urbano passou de
102 km2² para pouco mais de 107 km2².

Além de outras áreas, com o aumento ficou

oficializado como parte do território urbano a
região do Lago Azul, demanda antiga da popu-
lação, porque, por ser considerado chácara, o
local não tinha benfeitorias como asfalto.

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística) Cascavel
tem um perímetro total de 2.100,831 km2²
de território e a expansão do perímetro ur-
bano facilita investimentos em infraestru-
tura, como postos de saúde, escolas, ilu-
minação e unidades de policiamento e pa-
vimentação, melhorando a qualidade de
vida desses moradores. Atualmente, 92%
malha viária urbana é asfaltada, de acordo
com a Secretaria de Planejamento.

Viver bem
Dados mais recentes do Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento)
apontam que Cascavel tem o quarto melhor IDH-M (Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal) do Paraná e está em 113º no País, com IDH-M de 0,782.
O IDH-M avalia o desempenho econômico e a qualidade de vida nas cidades baseado
nos pilares saúde, educação e renda. Com 98,1% das crianças de 6 a 14 anos na
escola e 90% dos professores da rede municipal com formação superior, a educação foi
a área que mais contribuiu para a cidade ascender de posição na lista. Some a isso o
aumento da renda per capita mensal (de R$ 695 em 2000 para R$ 1.003 em 2010)
e da expectativa de vida do cascavelense (de 73 para 75 anos), o que fez Cascavel se
destacar no cenário estadual.

QUALIDADE DE VIDA: Cascavel tem o 4º melhor IDH-M do Paraná

 Reportagem: Bethania Davies

   Foto: Aílton Santos
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Como quem carrega um tesouro inestimável,
Anselmo Corbari chegou ao Museu de Imagem e
Som de Cascavel há alguns dias com um brilho
especial nos olhos. Ele fora mostrar uma bela ho-
menagem que produziu a Cascavel.

De fato levava um tesouro: poeta por paixão
e testemunha viva da história da cidade, escre-
veu em versos o que seus olhos já viram desde
que chegou por aqui. Os versos viraram músi-
ca na voz e nos dedos hábeis dos violeiros
Sergio Corbari e Anildo Viola.

A música se chama Raio X da Serpente - Home-
nagem aos Pioneiros e é mais uma das grandes ho-
menagens que as famílias fundadoras de Cascavel
vão receber hoje, no já tradicional Almoço dos Pio-
neiros. “Eu me sinto muito feliz pelo fato de a organi-
zação ter aceitado usar minha música no almoço.
Como uma pessoa que cresceu aqui e viu aquela
vila se transformar nesta cidade grande que é hoje,
eu me sinto no dever de contar essas histórias para
os mais novos e para quem ainda não as conhece”.

E histórias Corbari tem bastante. Ele chegou à
Capital do Oeste em 1954 e não é exagero quan-
do diz que “aqui era tudo mato”. “Eu era menino,
de sete para oito anos. Vim com meus pais. A
gente brincava por esses lugares onde hoje está
cheio de lojas e empresas. Em 1988 fui vereador
e pude contribuir ainda mais para o crescimento
da cidade. Hoje é gratificante ver como se tornou
uma potência na região”.

COMEMORAÇÃO
ESPECIAL
O Almoço dos Pioneiros chega à sua 25ª
edição. O evento ocorre hoje no Clube Tuiuti
e é uma forma de homenagear as famílias que
fundaram Cascavel. A coordenadora do MIS
(Museu de Imagem e Som de Cascavel),
Silvia Prado, está à frente da organização há
dez anos e reforça que o almoço é um
momento importante para a cultura
cascavelense. “É preciso olhar para nossa
história com carinho. Esse almoço é um
momento de agradecer e uma forma de o
Município retribuir a essas famílias que
contribuíram no desenvolvimento da nossa
cidade.” O evento reúne cerca de 800
pessoas e inclui dança, música, mostra de
fotos e objetos históricos, roda de chimarrão
entre outras atividades. “É um momento único
em que eles podem se reencontrar, relembrar
como era e compartilhar suas histórias.
Manter essa memória viva é muito importante
para eles e para todos nós”.

Almoço dos pioneiros
completa 25 anos

Bolo de 750 kg
Desde 1999, o Rotary Club de Cascavel Leste faz

o bolo de aniversário de Cascavel. Para

comemorar a data, os preparos se iniciam com

um mês de antecedência. Os associados do

Rotary Club de Cascavel Leste e seus parceiros

se empenham para reunir os ingredientes e

conta com a ajuda de Luiz Francisco Kleinibing,

que desde 2006 é o responsável em fazer

em média 300 massas de bolo.

São mais de 5 mil pedaços de bolo, que

correspondem a mais de 750 quilos de massa

com um delicioso recheio.

O corte do bolo será às 17h desta quarta-feira, no

Parque de Exposições Celso Garcia Cid, onde está

ocorrendo a Expovel.
 Reportagem: Bethania Davies

   Foto: Aílton Santos

ANSELMO CORBARI, autor de música em

homenagem a Cascavel, chegou à cidade em 1954
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Se você que faz suas compras na área cen-
tral de Cascavel tem notado que o ambiente está
cada vez mais acessível, agradável e bonito, isso
não é por acaso. O projeto de revitalização do
centro comercial está em andamento justamen-
te para isso e, além de beneficiar empresários e
a economia local, garantir que o processo de com-
pra do consumidor ocorra de forma agradável
desde o estacionamento até o pagamento.

Ainda em 2017, quando o Sebrae (Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas)
e a Fecomércio (Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Paraná) começaram a dis-
cutir a revitalização do comércio no Centro, pou-
cos entediam o âmbito que ela tomaria.

De acordo com a gestora do projeto no Se-
brae, Danieli Doneda, ao se falar em revitali-
zação as pessoas imaginam uma transforma-
ção da parte visível da empresa, mas a ideia

Muito além de
uma boa fachada

vai muito mais além “Temos um grupo de 30
empresas participando do projeto. Nessas em-
presas o Sebrae e a Fecomércio trabalham
da porta para dentro, que seria a reestrutura-
ção da gestão, da economia e da capacita-
ção. Também ensinamos como ser uma em-
presa sustentável e cuidamos para que elas
gerem emprego e renda”.

Flávia Verlang é proprietária de uma loja
de roupas femininas e participa do projeto
desde o início. Ela diz não tem dúvida quanto
aos benefícios que sua loja vem experimen-
tando com o projeto. “Foi muito positivo, pois
o Sebrae oferece toda uma consultoria por um
valor que não encontraria em outro lugar, isso
está evoluindo todas as áreas do meu negó-
cio e consigo enxergar um futuro saudável e
promissor para a loja com tudo o que venho
aprendendo”.

Como a imagem é fator importante para o sucesso de qualquer negócio, o projeto
de revitalização do centro comercial de Cascavel também inclui atenção a ela.
Dessa parte cuidam outras 18 entidades que formam o grupo conhecido como
governança. “A governança cuida de tudo o que envolve a parte física. O
ambiente interno e externo, arborismo, estacionamento e segurança para que o
centro seja uma referência não só de comércio, mas também de lazer”, explica
Danieli Doneda, gestora do projeto no Sebrae.
Segundo ela, a ideia é fazer com que o centro comercial de Cascavel se torne
referência em toda a região como um lugar seguro e organizado para comprar e
também agradável para que as pessoas levem a família e passem bons momentos.

Referência

Centro
A Revitalização do Centro Comercial de Cascavel compreende o quadrado

da região do centrão: da Rua Sete de Setembro até a Rua Antônio Alves

Maçaneiro, entre as Ruas Paraná e Grande do Sul.

De acordo com a gestora do projeto no Sebrae, Danieli Doneda, a ideia de

revitalização contagia até mesmo empresas que não participam da

iniciativa. “Ao todo, 30 empresas participam do projeto, mas aos poucos

vamos mudando a cultura do empresário cascavelense. E a revitalização do

ambiente físico e da ‘cara’ da loja é apenas uma consequência desse

processo de amadurecimento da empresa. Percebemos que quando um faz

uma melhoria já influencia o vizinho que quer melhorar também. Com isso,

todos ganham. As lojas, os clientes e a cidade”.

PROJETO quer transformar centro comercial de

Cascavel em referência

 Reportagem: Bethania Davies

   Foto: Aílton Santos
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Seleção brasileira
abraça Cascavel

Unidade de saúde própria
 Os moradores do Bairro Tarumã já não

precisam mais ir a bairros vizinhos para

ter acesso ao atendimento de saúde.

Uma luta antiga da comunidade foi

vencida com a implantação de uma USF

(Unidade Saúde da Família) própria. O
Município locou um imóvel até que seja

construída a sede, cujo projeto está em

trâmite.  A entrega oficial da unidade

marcou a programação do aniversário

de 67 anos de Cascavel.

“Não estamos fazendo saúde
improvisada, temos um planejamento a

seguir; sabemos onde queremos

chegar”, disse o prefeito Leonaldo

Paranhos, ao informar aos moradores e

à equipe que atua na unidade “que já

temos o projeto da construção da sede
própria da USF Tarumã tramitando no

Ministério da Saúde e, paralelamente,

estamos buscando os recursos para a

construção; e faremos o possível para

concretizar”.

Neste cronograma de 108 obras e

ações que celebram Cascavel, a Saúde

entregou outras quatro unidades
reformadas desde 1º de novembro.

De acordo com o secretário Rubens

Griep, a USF Tarumã demorou para

ser gestada, mas teve um sabor

diferente de conquista, pois a

comunidade batalhou e se envolveu
em todos os passos. “O proprietário

do imóvel alugou outra casa para ele

morar e colocou esta à disposição do

Município, adaptando-a com carinho

para a população, devido à

dificuldade de encontrar imóveis
adequados ao padrão necessário

nesta região”.

8 mil beneficiados
bemA USF fica na Rua Dom Manoel Konner, 414. Pelo aluguel, o Município
paga R$ 2,7 mil mensais por um período de 12 meses. O imóvel conta
com recepção, sala de pré-consulta, sala de coleta, dois consultórios,
almoxarifado, copa, farmácia, sala de vacinas, banheiro e DML. Uma
população de 8 mil moradores será beneficiada.
“É uma conquista para nós, pois deixaremos de ir a bairros como Floresta,
Brasmadeira e Interlagos, que eram nossas opções de atendimento”, comemorou
o presidente do Conselho Territorial, Amauri Varaschin, que, assim como o
presidente da Associação de Moradores, Ângelo Ribeiro, agradeceu o
empenho da equipe da USF, do prefeito e da equipe de Saúde. Ambos
comprometeram-se em somar esforços para lutar por uma sede própria.

Calçamento liga
as BRs 369 e 277
Principal bacia leiteira de Cascavel, a
região do Reassentamento São
Francisco, no Distrito de São João do
Oeste, ganhou mais um incentivo neste
aniversário de Cascavel. O prefeito
Leonaldo Paranhos e o secretário de
Agricultura, Ney Haveroth, assinaram a
ordem de serviço para o início das
obras de adequação e de calçamento
poliédrico do trecho de 13.375
metros, que completam os 4 km já
implantados e ligam os moradores desde
sede do reassentamento com
calçamento de pedra irregular
da BR-369 até a BR-277, ao
lado do Show Rural.
A obra é parte do convênio entre o
Município de Cascavel e a Itaipu
Binacional e tem valor de
R$ 2.958.236, com prazo de
16 meses para ser concluída.
O convênio contempla 43 trechos de
estradas rurais em todo o Município,
no total R$ 26.619.297,10, dos
quais R$ 12.580.938,12 são do
Município e outros R$
14.038.358,98 da Itaipu. Serão
executados 135.441 metros de
adequação de estradas; 60.929
metros de cascalhamento de estradas;
98.926 de calçamento poliédrico nas
estradas. O convênio conta ainda com
35 mil metros de obras complementares
da Rota de Cicloturismo no Município.
O Município de Cascavel possui
3.435,36 km de estradas rurais.

Em 2019, o Lago Municipal
de Cascavel será o local de
treinamento de oito atletas da
seleção brasileira feminina de
canoagem. O anúncio foi feito
ontem (13) pela coordenado-
ra do CRC (Clube de Regatas
Cascavel), Sueli Vergutz, duran-

te solenidade de assinatura
de convênio entre a Itaipu Bi-
nacional e o CRC.

A parceria vai viabilizar a
ampliação do projeto social
do CRC com a viabilização da
lista de espera de crianças e
adolescentes que diariamen-

te buscam ingressar na cano-
agem. A intenção é tornar o
Lago totalmente estruturado
para a prática da modalidade
para treinamentos de alto ren-
dimento, podendo sediar gran-
des competições nacionais e
internacionais.
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o oeste paranaense, Cascavel há muito

deixou de ser um polo regional para

ocupar merecido espaço no cenário

nacional como referência em saúde

pública, educação e economia. Aos 67 anos - come-

morados hoje -, a cidade passa dos 324,4 mil habi-

tantes, conforme última estimativa do IBGE (Institu-

to Brasileiro de Geografia e Estatística).

Do campo vem a base para essa colheita bendita.

Para se ter uma ideia, Cascavel possui o segundo

maior VBP (Valor Bruto da Produção) do Paraná, que

só no ano passado atingiu a marca de R$ 1,5 bilhão -

é a soma de toda a movimentação das riquezas da

agricultura, o chamado PIB do campo.

Diante desse potencial, o prefeito Leonaldo Para-

nhos (PSC) assume o compromisso de melhorar o

aproveitamento das grandes riquezas e assim

melhorar as condições dos responsáveis por esse

setor pujante: os agricultores.

Passados os milionários investimentos no perímetro

urbano, o foco da administração pública agora é

valorizar e consolidar a “Capital da Produção”! Essas

e outras declarações foram feitas por Paranhos em

entrevista ao Hoje News. Boa leitura e parabéns a

todos os cascavelenses e os que foram acolhidos por

essa cidade promissora e acolhedora!

“Meta é consolidar a Capital da Produção”
Hoje News - Como é comandar uma
cidade como Cascavel e que conquis-
tas se destacam?

Leonaldo Paranhos - Tivemos gran-
des conquistas e benefícios. Por isso,
desenvolvemos 108 ações, obras, veí-
culos entregues a comunidade. Entre
os programas, o Plano Municipal de Se-
gurança Pública em parceria com a
Polícia Militar e a Polícia Civil, no qual
passamos a contar com os módulos
móveis, vans e motos. Temos ainda o
Ecopark Morumbi, nossa Avenida Tito
Muffato...  são 67 anos bem vividos e
com grandes conquistas.

Hoje News - Há importantes reconhe-
cimentos para a cidade...
Paranhos - Recebemos prêmio de pri-
meiro lugar do Paraná com Programa
em Saúde Bucal, segundo lugar no
Brasil. Ficamos em primeiro lugar no
aumento do Programa Saúde da Fa-
mília - destaque em atenção básica.
Também recebemos o estudo das 300
cidades do Brasil, no qual saímos do
40º lugar para ocupar a 23ª posição no
ranking das melhores cidades em
negócios, geração de renda e empre-
go. Cascavel dá um grande salto, com
grandes oportunidades.

Hoje News - Como estão as obras fei-
tas com o empréstimo do BID [Banco
Interamericano de Desenvolvimento]?

Paranhos - O contrato estabelecia a
execução das obras em cinco anos.
Entre 2014 e 2016, a gestão passada
executou 32% do estabelecido. Em
dois anos tivemos que licitar, execu-
tar e pagar 68% - chegamos a 93%.
Com nossas economias temos um sal-
do de R$ 10 milhões que pretende-
mos aproveitar. Em Brasília, justifica-
mos que tivemos que fazer a maior
parte das obras. O conselho do BID
entendeu isso e nos parabenizou
pelo empenho das obras. Pedimos
então um aditivo de prazo para apro-

N
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ta é consolidar a Capital da Produção”
veitar os saldos e fazer obras do en-
torno do BID: Tancredo Neves, ruas
paralelas - travessias que serão mui-
to usadas -, entorno do EcoPark Mo-
rumbi... Além disso, para não ter que
usar mais recurso da contrapartida do
empréstimo internacional, fizemos
uma espécie de permuta com o Par-
que Linear do Bairro Santa Cruz, na
recuperação do Rio Bezerra. Será uma
obra de R$ 14 milhões a fundo perdi-
do. Vamos usar os R$ 9 milhões e não
vamos precisar contrapartida.

Hoje News - Quais os desafios agora
em diante?

Paranhos - Precisamos consolidar o
que muitos trabalharam e trouxeram
até aqui. Nossa missão, minha, do
Jorge [Lange, vice-prefeito] e dos se-
cretários é consolidar esse progres-
so. Estamos fazendo uma administra-
ção de longo prazo. Estamos deba-
tendo com conselhos, empresários e
entidades os projetos a médio e lon-
go prazos. O próximo ciclo de casca-
vel é agregar valor à nossa produção:
estamos produzindo para outras ci-
dades ganharem dinheiro. Precisa-
mos transformar Cascavel em um
grande polo que agrega valor à gran-
de produção. Cascavel é de fato a ca-
pital da produção!

Hoje News - O que foi possível fazer
em dois anos de gestão?

Paranhos - Consolidamos a cidade.
Com o esforço de todos, não apenas
da administração, mas com o esforço
de todos. Os números são favoráveis.
Crescemos muito em infraestrutura e
a cidade está bonita. Resultado de um
esforço em conjunto. Cascavel é uma
cidade exigente que tem uma popula-
ção que cobra bastante e precisamos
agora continuar nesse ritmo, recupe-
rar o que estava parado: recebemos
Cascavel com 14 obras paradas. Hoje
não há mais nenhuma. O aeroporto já
está com edital publicado e tantas ou-
tras estão em andamento.

Hoje News - O que priorizar agora?

Paranhos - Não podemos perder nos-
sa essência que é produção: estamos
colhendo soja, milho e trigo. Produ-
zimos frango, carne suína e leite. Mas
quem ganha em cima disso são os atra-
vessadores: países que pegam nossa
matéria-prima e a transformam. O
produtor que trabalha de sol a sol fica

apenas com resultado pequeno. Que-
ro que Cascavel seja referência nesse
novo ciclo: um lugar que dê a mereci-
da recompensa ao trabalhador, com a
Fundetec e as cooperativas, para as-
sim o produtor obter o resultado ide-
al em cima do produto primário trans-
formado em produto agregado.

Hoje News - E como fica o relaciona-
mento com o governador eleito Rati-
nho Junior?

Paranhos - Estamos construindo isso há
muito tempo. O projeto de Ratinho ser
governador começou em 2008, quando
reestruturamos o PSC e fortalecemos o
partido no Estado: ele foi eleito o deputa-
do mais votado e eu o segundo - elege-
mos 12 deputados. Ele saiu do PSC em
uma composição inteligente para um par-
tido que tinha mais tempo de televisão e
conseguimos consolidar essa relação po-
lítica. Nesse momento temos todas as
condições para aproveitar bem, lembran-
do que não é explorar, mas aproveitar bem
o governador. Até porque não é amizade
que traz dinheiro para a cidade: dinheiro
público não se traz em sacola. Mas é claro
que terei uma quantidade enorme de
projetos e vou levar se possível até a casa
do governador de forma muito respeito-
sa [risos]. Não podemos apostar só na
amizade, temos que apostar na eficiên-
cia que Cascavel tem. Há uma frase muito
inteligente: “os amigos não levam pro-
blemas aos amigos”. Vou levar os proje-
tos, todos eficientes e que tenham con-
dições de serem defendidos.

Hoje News - Qual mensagem nesse
aniversário de Cascavel aos leitores
do Hoje News?

Paranhos - Comemore, cascavelense! Te-
mos motivos para isso. Temos uma cidade
boa, que produz, que é referência para o País.
Temos problemas? Temos! Mas temos que
comemorar os pontos positivos para ter ener-
gia para enfrentar o dia a dia. Cascavelense,
comemore a cidade que nós temos!

 Reportagem: Josimar Bagatoli

   Fotos: Aílton Santos
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Ecopark Oeste: Dada a largada!
 Ações de limpeza marca-

ram ontem o lançamento do
início das obras do Ecopark
Oeste em Cascavel. A ação
faz parte das comemora-
ções dos 67 anos do Muni-
cípio. O parque, que será um
novo ponto de lazer para as
cerca de 70 mil pessoas
que moram naquela região,
vai recuperar o Córrego Be-
zerra entre a Rua Públio Pi-
mentel e a Avenida das Tor-
res, na divisa dos Bairros
Santa Cruz e FAG.

A empresa Contersolo
Construtora de Obras ven-
ceu a licitação com propos-
ta de R$ 13,2 milhões para
executar a primeira etapa do
parque, com cerca de 203
mil metros quadrados. “Já

começamos a obra. Esta-
mos montando os cantei-
ros e a primeira parte que
a sair do papel é nas proxi-
midades da Avenida Brasil.
Temos 300 dias para entre-
gar o parque à população”,
disse o engenheiro residen-
te da Contersolo em Casca-
vel, que também é um dos
responsáveis pela obra,
Maycon Palma.

No local haverá pista de
caminhada, ciclovia, lago,
parque para cães, estacio-
namentos, bicicletário, hor-
ta educativa, dentre outras
opções de lazer e comodi-
dade. Ainda serão abertas
ruas e construídas pontes
para pedestres dentro do
Ecopark Oeste.

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Secom

PARQUE vai beneficiar cerca de 70 mil pessoas

De onde vêm
os recursos?
A obra do Ecopark Oeste era para

fazer parte do PDI (Plano de

Desenvolvimento Integrado), mas o
programa não tinha recursos

suficientes para contemplar o parque.

Assim, os recursos para execução são

de convênio com Itaipu.
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gente@jhoje.com.br

Felicidades!

A bela Pollyana
Domingues, pelas

lentes de
 Arivonil Policarpo

Cidades inteligentes
Dia 19 de novembro tem

encontro para debater
Políticas e Práticas para a
Promoção da Inovação nas
Cidades da Região Oeste.

A organização é da
Conectacities - Inteligentes,
Sustentáveis e Humanas.
O evento será realizado no

Teatro Municipal. É
necessário fazer inscrição

antecipada no site

conectacities.com.br.

Ninguém testa a
profundidade de um rio com

ambos os pés.
Provérbio Africano

Cida Navarro, Silvia Gauze e Silvia Prado, trabalhando no
Festival de Música Contemporânea de Cascavel - Femucc

Marina e Wilian, que trocam alianças neste sábado.
O clique é de Vera e Grasi Fotografias

Contação de histórias
Dia 21 de novembro o
Colégio Estadual Jardim

Santa Felicidade realizará a
6a Contação de Histórias,
às 14h. O tema do evento
deste ano é “Cultura afro-

brasileira e indígena
contada e cantada”. As

apresentações ficarão por
conta de alunos do ensino
fundamental e professores

e é aberta a toda a
comunidade.

Autógrafo
Dia 25 de novembro,

Francisco Smarczewski,
autor do livro "As Memórias
de um Cartorário", estará

na Feira do Teatro para uma
sessão de autógrafos, a

convite do Projeto
Livrai-Nos! O livro trata da

memória do oeste
paranaense. O evento será

das 10h às 12h, no
estacionamento do
Teatro Municipal.

Joia
Começa amanhã e segue
até dia 18 de novembro o

evento esportivo
universitário do oeste do

Paraná,  o Joia Oeste 2018.
A  realização é da Liga das

Atléticas do Oeste
do Paraná.

DIVULGAÇÃO

Mariana Pereira da Luz,
Sérgio Paulo Donada, Paulo

Lusidas Montes, Maria
Madalena Sanches, Paulo

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

GLOBO  �   O SÉTIMO GUARDIÃO

 � REDE GLOBO

 � SBT

 � RECORD

DIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO
Talíssia propõe a Vinícius que os dois

desistam de se casar. Dandara afirma que
foi surpreendida por Hugo. Rafael ajuda
Vinícius a avisar aos amigos sobre o can-
celamento do casamento. Os amigos
apoiam Talíssia, que teme perder o amor
de Vinícius. Uma nova audiência sobre a
guarda de Valentina se inicia.

O TEMPO NÃO PARA
Emílio teme ao saber que Barão está

livre. O desembargador concede o ha-
beas corpus para Dom Sabino. Samu-
ca dá um cheque para Coronela. Igor
diz a Betina que desconfia de que Coro-
nela tenha falsificado o exame de DNA
do filho de Waleska. Amadeu estranha
quando Vera Lúcia demonstra interes-
se em conhecer a Criotec.

ESPELHO DA VIDA
Isabel tenta expulsar a mãe de sua

casa. Michele ouve uma conversa en-
tre Mauro e Josi e conta para Pat. Mari-
na, Dalva, Gerson e Bola assistem ao
teste de Martin. Cris tem uma visão de

Louise tenta falar com Sampaio. Valentina jura tra-
zer Gabriel de volta para casa. Aranha afirma a Luz que
Gabriel não apresenta nenhum problema de saúde. De
Lisboa, Laura garante a Olavo que esqueceu Gabriel.
Júnior conhece Gabriel e diz ao rapaz que é noivo de
Luz. Sóstenes confessa a Luz que tem receio de se
envolver na história de Gabriel. Sampaio se assusta com
León, que o encara na pensão. Nicolau repreende Be-
beto ao ver o jovem dançar. Atalla se impressiona com
a habilidade de Diana no caratê. Luz impede Gabriel de
contar seu caso à polícia. Mirtes tenta colocar Aranha
contra Stella. Egídio e os guardiães decidem investigar
Sampaio. Valentina liga para Marilda.

Danilo e reage quando Sergio pensa em
tirar a penteadeira do quarto de Julia.
Lenita pede ajuda a Josi para mudar o
visual. Cris dança com Alain na casa
de Julia, e acaba tendo uma nova vi-
são. Dalton mostra para Carmo uma foto
antiga dos dois.

TERESA
Aurora diz a Teresa que Mariano lhe

disse onde poderia encontrá-la para avi-
sar que sua mãe está internada na tera-
pia intensiva. Teresa, fica furiosa por ter
uma viagem de trabalho marcada. Joa-
na diz a Mariano que está preocupada
com a conta do hospital, que é muito
caro, Mariano afirma que assinou como
responsável pelas despesas, e se ne-
cessário, venderá seu táxi. Joana diz que
certamente Mariano ainda ama Teresa.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Débora diz para Salvador que não

vai perder Marcelo. Brenda fala para
Raquel que já ficou várias vezes com
Guilherme. Iuri diz a Sophie que não
entra mais na reunião do grupo das

pessoas abandonadas. Éric, Hugo e
Felipa dizem que não vão mais a casa
de Poliana porque é mal assombrada.
Diante dos alunos na sala de aula,
Luca Tuber fala que Guilherme ficou
com Brenda e traiu Raquel. João diz
a Antonio que irá ajudar sua mãe a
arrumar um emprego. Débora chama
sua atenção de Poliana por não estar
concentrada na aula de balé. Waldis-
ney pega documentação de banco da
0110. Poliana conta para Marcelo que
falaram que seus pais assombram
sua casa. Kessya vê Éric dançando
sapateado.

JESUS
Heitor pede para João e André ora-

rem para Salomé reaparecer. Judas Ta-
deu pede para helena ajuda-lo a visitar
Ami. Cassandra procura por Petronius.
Tiago Maior e Filipe ajudam os necessi-
tados. Claudia elogia o serviço da ser-
va Temina. Caius manda os soldados
prenderem Tiago Justo. Na sinagoga,
Tiago Menor e Natanael são questiona-
dos por um sacerdote ancião.

Egídio e os guardiões
decidem investigar Sampaio
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO DO DIA

horóscopo

Á
ri

es

Atenção com a tendência à impaciên-
cia e ao perfeccionismo. Seja mais fle-
xível. O nervosismo pode acabar in-
terferindo na saúde, criando situações
de muito estresse.

To
ur

o

Cuidado para não querer compensar
materialmente uma lacuna emocional,
taurino. Evite agir de forma apegada
ou dispersiva. Foque naquilo que re-
almente importa para você.

G
êm

os

Dia com energia inquieta e dispersiva,
o que pode levar a mal-entendidos.
Procure manter a clareza a respeito
do que realmente quer. E não se dis-
perse em banalidades.

C
ân

ce
r Evite ambientes e pessoas em que

sente uma energia tumultuada, cance-
riano. Converse, compartilhe e esteja
com quem lhe faz bem. E tenha tam-
bém um tempo para si.

Le
ão

Tenha cuidado com a tendência a agir
na base do impulso e da impaciência.
Seja tolerante com diferentes pontos
de vista e não queira que os outros
sigam a sua verdade, leonino.

V
ir

ge
m Marte em seu signo está em contato

com a Lua. Um dia nervoso, inquieto.
Perfeccionismo e excesso de detalhis-
mo podem levar a conflitos nos relaci-
onamentos, virginiano.

Li
br

a

Seletividade e discernimento são es-
senciais. Observe o que lhe faz bem,
libriano. Dia importante para separar
o joio do trigo, mas sem agir com ex-
cesso de crítica ou cobrança.

E
sc

or
pi

ão Autocrítica que vise aprimoramento
pessoal é importante. Mas não seja
severo consigo. Dia de aprimorar co-
nhecimentos promovendo melhorias
no trabalho e em equipe.

S
ag

it
ár

io Dia que pode evidenciar conflitos no
trabalho e nos relacionamentos. Evite
bater de frente com pessoas que dis-
cordem de você. Aceite diferentes opi-
niões.

C
ap

ric
ór

ni
o Foco no aprimoramento de conheci-

mentos e atividades que promovam
desenvolvimento profissional. Estres-
se nas situações de trabalho pode afe-
tar muito a saúde dos capricornianos.

A
qu

ár
io Não se coloque em situações de risco,

apenas para provar que está com a
razão. Seja flexível, evitando se impor
e acreditar que é o único detentor da
verdade, aquariano.

 P
ei

xe
s Desafios envolvendo os relacionamen-

tos e a vida em família, nativo de Pei-
xes. Cuidado com a tendência a cobrar
demais dos outros. Excesso de crítica
leva a desavenças. Seja tolerante.
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Marina Esteves Santos – Titular

Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

01- ALVARO FABIO KREFTA E CAROLINA LUANA SALAMON
02- JORGE DA CRUZ E MARIA SELMA DE OLIVEIRA
03- CLEVERSON LUIZ RIZZON E JOCIELI SILVA DOS PASSOS
04- ORLEI PEREIRA DA SILVA E LIGIA RODRIGUES DA SILVA
05- JEAN CARLOS DA ROCHA E MARIANE ZELINSKI
06- JONATHAN RENAN ZANCHIN E LUANA LOUISE GOULART
07- MARCIO PEREIRA MACHADO E ELISANGELA ROBERTO DE MACEDO
08- OSNI VALENTIM CANTELLI E MARCIA MATOS DA SILVA
09- SERGIO PEDRINHO GARBATO E SANDRA VIEIRA ROCHA
10- EDUARDO CESAR BATISTA FIN E ANGELA GABRIELA MOREIRA
11- CLEITON FELIPE DEUTSCH E SUZANA TABITA GARRIDO DE MATOS
12- RICARDO ROMAN DE LIMA E LIANA GUARNIERI DE ARAUJO
13- MATHEUS SILVA RODRIGUES E INGRYD FREITAS DA ROCHA
14- EVERSON RIBEIRO PRADO E ANA PAULA MORAWSKI
15- OSMAR DIAS E MARIA NUZA DOS SANTOS
16- JHEYSON DIAS FONSECA E JÉSSICA BONFIM NANIR
17- CLAUDIO DE PAULA NUNES E JUVINA RIBEIRO
18- CLEVERSON KUIZ RIZZON E JOCIELI SILVIA DOS PASSOS
19- ELISANDRO DE OLIVEIRA E JOSIANE APARECIDA BORGES
20- EDUARDO FERREIRA E LARISSA GABRIELA BETIATO

Cascavel, 14 de novembro de 2018

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444

Depois de passar a madrugada
como refém de bandidos e ser aban-
donado em um matagal, o cascave-
lense Wellinton dos Santos Barbo-
za entrou em contato com a família
ontem, por volta das 14h, quando
conseguiu chegar à Receita Fede-

Cascavelense refém
é deixado em Foz

ral em Foz do Iguaçu.
Segundo a esposa dele, Fabrí-

cia de Jesus Barboza, ele saiu de
casa na noite de segunda-feira para
trabalhar em um veículo Prisma,
quando sumiu. Ele foi abordado
pelos bandidos ainda em Cascavel.

“Eu estranhei a falta de contato e co-
meçamos a rastrear o carro. Da últi-
ma consulta, estava em uma região
de mata nas proximidades de Foz.
Deixaram-no ali e ele caminhou até
encontrar ajuda”, contou Fabrícia.

Quando chegou à Aduana da
Receita Federal de Foz, Wellinton
ligou para a esposa e familiares
foram buscá-lo. O Prisma, o celular
da vítima e diversos documentos
foram levados pelos ladrões.

Um incêndio de grandes proporções
foi registrado na Rua Hercílio da Luz,
Bairro Alto Alegre, em Cascavel, na

tarde de ontem. O fogo atingiu o
matagal e se espalhou rapidamente.
Por conta do vento e do tempo seco
havia risco de que o fogo atingisse a
rede elétrica. Na região, a fumaça

tomou conta. O Corpo de Bombeiros
foi acionado e teve trabalho para

apagar as chamas.

 Reportagem:Tatiane Bertolino

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 43

Latrocínios 00

Confrontos 06

Mortes no trânsito 41

Incêndio em vegetação
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Fraude à legalização
de terras da União

 Reportagem: Juliet Manfrin com

                          SelesNafes.com

Policiais federais lotados em Foz
do Iguaçu cumpriram ontem no iní-
cio da manhã em Cascavel dois
mandados - um de busca e apreen-
são e um de prisão - na casa de um
empresário local que não teve sua
identidade revelada.

Trata-se de um desdobramento
da uma operação deflagrada no
estado do Amapá que levou para
atrás das grades oito pessoas, to-
das preventivamente, e foram cum-
pridos mais 13 mandados de bus-
ca e apreensão em pelo menos qua-
tro cidades brasileiras (Macapá, Mi-
rassol D’Oeste e Sorriso, ambas no
Mato Grosso, e Cascavel).

A Operação Miríade (nome alu-
sivo a um tipo de mineral) pren-
deu servidores da SPU (Superin-
tendência de Patrimônio da
União), do Incra e da ANM (Agên-

cia Nacional de Mineração).
Todos são suspeitos de fraudar

a legalização de terras da União,
bem como concessão de permis-
sões para exploração tanto madei-
reira quanto mineral.

No Amapá, um dos mandados
teria sido cumprido na sede do
Incra. A PF e o Ministério Público
Federal reforçaram que a organiza-
ção criminosa catalogava áreas que
seriam legalizadas de forma fraudu-
lenta no sistema de gestão fundiá-
ria com uso de documentos falsos.
Existia até uma espécie de tabela.
Cada hectare custava R$ 1 mil.

Segundo as investigações, o gru-
po teria “vendido” mais de 60 mil
hectares, o que daria um total de
R$ 60 milhões. Os servidores são
acusados de corrupção ativa e pas-
siva, falsificação de documento

público, inserção de dados falsos
em sistema de informação, esteli-
onato qualificado e falsidade ideo-
lógica, com penas que podem che-
gar a 45 anos de prisão.

A operação é um desdobramen-
to da Operação Fast Food, deflagra-
da em Macapá no início do ano, e
que investiga a atuação criminosa
de servidores da ANM na conces-
são de lavras de garimpagem.

OPERAÇÃO deflagrada ontem prendeu oito e

teve 13 buscas e apreensões

Neste feriadão que emenda o aniversário de

Cascavel (14) e a Proclamação da República (15)

com o fim de semana, a PRF (Polícia Rodoviária

Federal) acirra a fiscalização nas rodovias até as
23h59 de domingo em todo o País.

A polícia vai permanecer nas rodovias para

garantir a segurança daqueles que vão

seguir viagem e fiscalizar os motoristas

infratores. Haverá controle de velocidade

com radares portáteis, o combate à
embriaguez ao volante e a ultrapassagens

proibidas como foco da ação.

A grande movimentação nas rodovias de

Cascavel no feriado deve ocorrer nesta

quarta-feira à tarde e na manhã de

quinta-feira, já que muitas pessoas vão
trabalhar no aniversário de Cascavel. No

domingo, o fluxo também deverá ser

intenso na volta para casa.

Operação nas rodovias

FISCALIZAÇÃO ocorre para evitar acidentes e punir infratores

PRF

POLÍCIA FEDERAL
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A briga contra o rebaixamento na
Série A do Campeonato Brasileiro
começou a esquentar e após vitória
da Chapecoense sobre o Santos por
1 a 0 no início da semana e o risco de
queda para alguns times aumentou,
como para o Vasco em 28,1%, confor-
me cálculos do site Chance de Gols.

Com 40 pontos e ocupando a
13ª colocação, o Corinthians tam-
bém se viu mais próximo dos qua-
tro últimos, com três pontos de
vantagem para a temida zona da

Para escapar da degola

            AMISTOSO
16h Suíça x Qatar

                 BRASILEIRÃO
19h30 Vasco x Atlético-PR
21h Paraná Clube x Atlético-MG
21h Bahia x Ceará
21h45 Cruzeiro x Corinthians
21h45 Sport x Vitória
21h45 Palmeiras x Fluminense

JOGAM HOJE

SÉRIE A

América-MG 0x1 Paraná
Corinthians 1x1 São Paulo
Atlético-PR 2x0 Cruzeiro

Botafogo 2x1 Flamengo
Atlético-MG 1x1 Palmeiras

Vitória 2x2 Bahia
Ceará 1x1 Internacional

Grêmio 2x1 Vasco
Fluminense 0x0 Sport

Santos 0x1 Chapecoense

QUARTA-FEIRA
19h30 Vasco x Atlético-PR
21h Paraná x Atlético-MG
21h Bahia x Ceará
21h45 Cruzeiro x Corinthians
21h45 Sport x Vitória
21h45 Palmeiras x Fluminense
17h Chapecoense x Botafogo

QUINTA-FEIRA
17h Flamengo x Santos
19h São Paulo x Grêmio
21h Internacional x América-MG

SÁBADO
19h Vitória x Atlético-PR
19h Corinthians x Vasco
21h Atlético-MG x Bahia

DOMINGO
17h Paraná x Palmeiras
17h América-MG x Santos
17h Botafogo x Internacional
17h Sport x Flamengo
19h São Paulo x Cruzeiro
19h Grêmio x Chapecoense

  SEGUNDA-FEIRA
20h Fluminense x Ceará

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Palmeiras 67 33 19 10 4 52 23 29
2º Internacional 62 33 17 11 5 45 25 20
3º Flamengo 60 33 17 9 7 52 27 25
4º Grêmio 58 33 16 10 7 44 24 20
5º São Paulo 58 33 15 13 5 44 30 14
6º Atlético-MG 47 33 13 8 12 49 39 10
7º Atlético-PR 46 33 13 7 13 46 32 14
8º Santos 46 32 12 10 10 40 31 9
9º Cruzeiro 46 33 12 10 11 30 31 -1
10º Fluminense 41 33 11 8 14 31 39 -8
11º Bahia 41 33 10 11 12 35 38 -3
12º Botafogo 41 33 10 11 12 33 43 -10
13º Corinthians 40 33 10 10 13 33 32 1
14º Ceará 38 33 9 11 13 28 34 -6
15º Vasco 38 33 9 11 13 38 45 -7
16º Sport 37 33 10 7 16 32 53 -21
17º Vitória 35 33 9 8 16 33 55 -22
18º América-MG 34 33 8 10 15 27 39 -12
19º Chapecoense 34 32 8 10 14 30 46 -16
20º Paraná 21 33 4 9 20 15 51 -36

33ª RODADA

34ª RODADA

35ª RODADA

degola ao término da rodada em
que empatou por 1 a 1 com o São
Paulo. Segundo o site Chance de
Gol, o risco corintiano é de 3,9%.

O Paraná já está rebaixado. Mes-
mo com a vitória, a Chapecoense
segue entre as mais ameaçadas
para as três vagas de rebaixamen-
to ainda em aberto, agora com
35,3%. Ceará (7,9%), Sport (42,7%),
Vitória (82,1%) e América-MG
(95,2%) completam o grupo que
luta contra a degola.

 A Seleção Brasileira se prepa-
ra para o amistoso contra o Uruguai
no Emirates Stadium em Londres
na sexta-feira (16), às 20h (18h
horário de Brasília).

A lista dos convocados já conta
com Alisson, Ederson, Danilo, Fa-
binho, Marquinhos, Miranda, Alex
Sandro, Filipe Luís, Walace, Arthur,
Allan, Douglas Costa, Willian, Ney-
mar, Gabriel Jesus, Roberto Firmi-
no, Richarlison, Dedé, Brazão, Pa-
blo, Paulinho e Rafinha Alcântara,
além de Augusto, meia do Real

Madrid e da Seleção Sub-20, que
auxiliará nos treinamentos da equi-
pe principal.

Os jogadores começaram a se
apresentar à Seleção entre a noite
de domingo e a manhã de segun-
da-feira, em Saint Albans, no norte
de Londres. O primeiro treino da
equipe ocorreu no CT do Arsenal no
início da semana. Nem todos os
convocados estiveram em campo,
já que muitos atuaram no domingo
por seus clubes e precisavam de
recuperação física.

Seleção encara o Uruguai
DIVULGAÇÃO
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 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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

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

Cascavel, 14 DE NOVEMBRO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Lucas Leandro Rodrigues Pilotto e Mayara Gisele Moraes

2- Claudio Antonio da Silva e Lucineia Pereira Munhois da Silva

3- Luiz Henrique Marcomini e Daiana Maira Soranço

4- José Rodrigo de Jesus Alves e Jéssica Arielli Mekelburg da Silva

5- Luiz Henrique Marcomini e Daiana Máira Soranço

6- Cleverson Luiz Cluzeni e Eline Mayumi Grossklaus

7- Alex Alexandre Almeida Junior e Franciella Rambo Leal

8- Fabio Henrique Pulido e Julia Giusti

9- Rafael Germani Hoff e Adriana Ferreira

10- Vinícius Cavalli Damaceno e Priscila Paola Schinato

11- Fernando de Vargas dos Santos e Mônica dos Santos

12- Társis Ruan de Paula Silva e Andriele da Silva Palma

13- Claudio Antonio da Silva Júnior e Gabriela Batista Pereira

Cascavel de Ouro
agita fim de semana

 A 32ª Cascavel de Ouro vai fer-
ver o Autódromo Internacional Zil-
mar Beux neste fim de semana. Com
recordes de escritos, a prova de
longa duração mais tradicional do
Paraná premiará os cinco primeiros
colocados na corrida com R$ 100
mil, R$ 20 mil, R$ 12 mil, R$ 8 mil
e R$ 5 mil, respectivamente, além
de R$ 5 mil pela pole position.

São 68 carros inscritos com
duplas e trios de destaque nos cam-
peonatos regionais de todo o País
e também nomes que atuam nas
principais categorias automobilís-
ticas de âmbito nacional.

A programação de treinos livres
em Cascavel terá início nesta sex-
ta-feira (16) e seguirá no sábado
(17), quando também ocorrem as
tomadas de tempo e a repescagem.

A legislação desportiva da Fede-
ração Internacional de Automobilis-
mo e da Confederação Brasileira de
Automobilismo fixa em 55 o núme-
ro máximo de carros para compo-
rem o grid da Cascavel de Ouro.

Os não classificados ao grid vão
disputar no domingo (18) a primei-
ra edição da Copa Masso Alimen-
tos, uma corrida com 50 minutos
prevendo dois pit stops obrigatóri-
os. A programação incluirá ainda a
sétima etapa da Sprint Race e a
primeira edição da #goldclassic.

Canoísta homenageada
A cascavelense Ana Paula Vergutz, que integra a
seleção brasileira de canoagem, recebeu uma
medalha na Câmara de Cascavel na tarde dessa
terça-feira (13) pelas conquistas ao longo de
sua trajetória que colocam a cidade em posição
de destaque no esporte. A homenagem foi
proposta pelos vereadores Fernando Hallberg e
Pedro Sampaio. Familiares e atletas prestigiaram
a sessão e expressaram o carinho por Ana Paula.

AÍLTON SANTOS
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Uma homenagem de quem
sempre registra Cascavel

NERY CARDOSO

NERY CARDOSO

NERY CARDOSO



AÍLTON SANTOS

AÍLTON SANTOS

VANDRÉ DUBIELA

VANDERLEI FARIA

VANDERLEI FARIA


