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Mistério: homem é
encontrado degolado
A Polícia Civil tem um mistério nas mãos. Um homem de 33 anos, morto há
cerca de 15 dias, que foi degolado. O corpo foi encontrado ontem em um
fundo de vale no Bairro 14 de Novembro, após denúncias de populares.
z Pág. 19
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DIVULGAÇÃO

“A Lei da Ficha Limpa é de
iniciativa popular, foi o
conjunto de cidadãos que levou
ao Congresso Nacional aquilo
que lhe parecia próprio, uma lei
considerada pela ONU
[Organização das Nações
Unidas] uma das melhores leis
que existem, uma das três
melhores do mundo”

Opinião
STF IGNORA DÉFICIT FISCAL
Não dá para dizer que temos uma Suprema Corte
responsável! Que, mesmo com o País atolado num déficit fiscal de R$ 159 bilhões e 13 milhões de desempregados, por 7 votos a favor e 4 contra, ministros do STF
decidiram vergonhosamente reajustar em 16,38% seus
salários de R$ 33,7 mil para R$ 39,2 mil! Ou, equivalente a 43 salários mínimos!
Apunhalaram pelas costas as nossas contas publicas os seguintes ministros que votaram a favor do reajuste: Ricardo Lewandowski, Luiz Roberto Barroso,
Marco Aurélio Mello, Gilmar Mendes, Alexandre de Morais e Luiz Fux!
Indignada, a ministra Cármen Lúcia, que votou contra, afirmou com muita propriedade e dignidade: “Perdi,
mas não queria estar ao lado dos vencedores”.
Somente essa decisão irresponsável do Supremo
poderá acarretar aos cafres públicos em 2019 uma despesa em cascata de R$ 4 bilhões.
É bom lembrar que esses ministros, com os vencimentos que têm e pagos pelos contribuintes, nessa orgia dos
gastos públicos ainda recebem penduricalhos como auxíliomoradia, de R$ 4,3 mil por mês, carro com motorista, convênio médico de excelência, vale-refeição de quase dois
salários mínimos, direito a passagens aéreas etc.
Bem diferente dos milhares de professores, principalmente do setor público, que transferem conhecimento aos filhos desta Pátria que nem livros conseguem
comprar, recebem medíocre remuneração mensal de 2
a 3 salários mínimos, e que, para sobreviver, precisam
ainda fazer bicos...
Na realidade, este maltratado Brasil continua comandado com a mão de ferro pelo nefasto corporativismo existente que envolve os principais dirigentes, eleitos ou não,
das nossas instituições! E o povo que se lixe...

A presidente do STF (Supremo
Tribunal Federal), ministra
Cármen Lúcia, ao elogiar a Lei da
Ficha Limpa na abertura de um
seminário sobre os desafios da
democracia e das eleições.
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Cascavel vai
ficar maior
Derrubado o parecer contrário da Comissão de Redação e Justiça, os vereadores
aprovaram o projeto encaminhado pelo Executivo para
ampliação do perímetro urbano de Cascavel, em sessão realizada ontem.
O impasse maior estava atrelado ao quórum de
participantes do Concidade
(Conselho Municipal da Cidade), que, segundo os
membros da Comissão,
não tinha o total estipulado pelo Estatuto das Cidades - versão rebatida pelo
presidente do Concidade,
Adir Tormes, que acompanhou a votação. “Temos 50
membros [entidades], nem
todos participam por não
terem documentação para
efetivar o membro. Mas
todo regimento interno de
conselho prevê quorum mínimo: 50% mais um, 26
participantes - ou segunda
chamada, com qualquer
quantidade. Não houve irregularidades na aprovação dessa proposta”.
Estão relacionados ao
reconhecimento como área
urbana do Lago Azul e uma
faixa pequena do Jardim
Clarito (as mais distantes);
uma perto da FAG - sentido Contorno Oeste - e outra no Recanto Tropical sentido à BR-467, onde
está proposta a pavimentação da continuidade da
estrada rural até o fim da
Avenida Guaíra, possibili-

tando o acesso à rodovia.
A obra será de responsabilidade do empreendedor.
Já em relação à área próxima à FAG (Residencial Treviso), já existem projetos de
continuidade da Avenida
Brasil até o contorno.
Apenas os vereadores
Pedro Sampaio (PSDB) e
Fernando Hallberg (PPL)
votaram contra a proposta. Hallberg inclusive lançou questionamentos nas
redes sociais sobre os
espaços urbanos vazios
no Centro - mais de 20 mil
terrenos mantidos por
grandes empresários sem
investimentos, servindo
apenas para especulação
imobiliária -, assunto polêmico em Cascavel e que
poderia ser superado apenas com o IPTU Progressivo, que visa punir quem
não ocupa imóveis na área
central, medida que vem
sendo protelada há anos.
O procurador jurídico do
Município, Luciano Braga
Côrtes, defendeu que a proposta de ampliação do perímetro urbano não possui
relação com as áreas disponíveis no Centro. “Esses
vazios urbanos em Cascavel são outra questão.
Essa expansão é uma forma de regularizar o perímetro urbano e proporcionar mais investimentos,
seguindo todos os trâmites adequados”.
 Reportagem: Josimar Bagatoli
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Uniformes
Ao contrário de gestões anteriores - quando os
uniformes escolares da rede municipal eram entregues
quase no fim das aulas -, agora a Secretaria de
Educação, comandada por Márcia Baldini, mantêm
estrema organização. Tanto que os conjuntos para o
próximo ano já estão em fase de licitação, marcada para
dia 24. São R$ 3,6 milhões reservados para a compra
para atender a demanda nos próximos 12 meses.

Campanha
antecipada
Antes mesmo da
permissão, os apaixonados
pela política nacional
estão espalhando outdoors
pelo Centro de Cascavel:
primeiro Jair Bolsonaro
obteve espaço no meio de
comunicação visual, agora
é a vez do ex-presidente e
presidiário Luiz Inácio
Lula da Silva.

Só aprova
Passou pelo plenário o Dia
do Mineiro, projeto
proposto pelo vereador
Sebastião Madril (PMB),
com o vereador Aldonir

Cabral (PDT). Diz Madril ser
uma homenagem aos
trabalhadores humildes que
nem sempre têm a
valorização merecida.

Preocupação
Manter Secretaria e
Fundação para os setores do
Esporte e da Cultura
geraram preocupações do
vereador Pedro Sampaio
(PSDB), que votou contra as
adequações das normas da
Fundação. Para ele, a
secretaria deveria ser extinta
para reduzir gastos. “São R$
58 mil para folha de
pagamentos da Secretaria e
a Fundação tem um custo
em folha de R$ 46 mil”.

DEFESA
O vereador Carlinhos Oliveira (PSC), que é presidente da
Comissão de Esportes e Cultura, defendeu as
adequações, no entanto, também é favorável a “definir
um caminho”: ou seja, fim da secretaria, negado pelo
prefeito Leonaldo Paranhos.
z Não restou dúvidas de que os parlamentares se
estenderiam na sessão de ontem: casa cheia, a maioria do
Lago Azul, que esperava a autorização para tornar a
região como perímetro urbano.
z Os favoráveis ergueram o tom para aparecer.
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Deputados derrubam vetos
DIVULGAÇÃO

A três dias do início da campanha eleitoral, os deputados estaduais derrubaram cinco vetos da governadora Cida Borghetti (PP) ao
reajuste de 2,76% para os servidores públicos da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública.
Com a decisão, Cida terá 48 horas
para sancionar os aumentos e, se não
o fizer, os projetos retornam para promulgação pelo próprio Legislativo.
A derrubada dos vetos contou
com mais de 40 votos e teve participação decisiva dos parlamentares que integram a coligação que
apoia a candidatura ao governo do
deputado estadual Ratinho Júnior
(PSD), adversário de Cida nas eleições deste ano.
Ratinho não votou porque se licenciou do cargo pouco antes da sessão

ENTENDA
MAIORIA dos deputados vota pela derrubada
dos vetos
para se dedicar à campanha, que começa oficialmente nesta quinta-feira
(16), mas orientou os deputados de
sua base de apoio a votarem contra
os vetos. Dos 54 deputados, 22 integram a coligação que apoia a candidatura de Ratinho Jr e 20 à de Cida.

RATINHO SE LICENCIA
O deputado estadual Ratinho Jr pediu licença do cargo na Assembleia
Legislativa do Paraná para se dedicar à sua campanha a governador do
Paraná. Ele não especificou se ficará 60 ou 90 dias fora. As eleições serão dia
7 de outubro, e, se for para segundo turno, dia 28 de outubro.

SABATINA
Os principais candidatos ao governo
do Estado serão sabatinados hoje
(14) por delegados da Polícia Civil
do Paraná. O evento será a partir
das 18h30, em Curitiba. A
governadora Cida Borghetti não
participará, pois tem agenda oficial
na posse do novo presidente
paraguaio, Mario Abdo Benítez,
nesta quarta-feira (15).
O ex-vereador de Curitiba Jorge
Bernardi (Rede), o ex-deputado
federal Doutor Rosinha (PT), o
deputado federal João Arruda
(MDB) e o deputado estadual
licenciado Ratinho Junior (PSD)
confirmaram presença. Eles serão
sabatinados com o tema
“Segurança Pública”.

Em julho, após descongelar a database, a governadora Cida Borghetti
encaminhou à Assembleia proposta
de reajuste de 1% para os
funcionários do Executivo. Ela pediu
que os outros poderes seguissem
esse mesmo índice, devido ao
comprometimento dos cofres
estaduais e sob pena de romper o
acordo de renegociação da dívida
do Estado com a União.
Contudo, os demais mantiveram
reajuste de 2,76%, alegando terem
autonomia orçamentária e financeira
em relação ao governo. Cida foi
obrigada a vetar os projetos para não
comprometer as finanças do Estado.

Amoêdo tem R$ 425 milhões
O candidato do partido Novo a presidente da República, João
Amôedo, declarou à Justiça Eleitoral patrimônio de R$ 425 milhões
em bens. Ele é, até o momento, o candidato ao Palácio do Planalto
mais rico dos seis com pedido de registro de candidatura já formalizados na Justiça Eleitoral.
As 13 chapas que concorrem à sucessão de Michel Temer
nas eleições de 2018 devem fazer o registro até esta quartafeira. Somados, os outros cinco candidatos que já informaram seu patrimônio ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) possuem R$ 3,1 milhões.
Guilherme Boulos não declarou imóveis e disse possuir
R$ 15.416 em veículos. Cabo Daciolo não declarou bens. A candidata do PSTU, Vera Salgado, listou um terreno de R$ 20 mil.
Geraldo Alckmin, do PSDB, disse patrimônio de R$ 1,379 milhão.
Ciro Gomes, do PDT, informou ter R$ 1,6 milhão em bens.
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7 de cada 100 alunos
estão fora da escola
Enquanto no Município de Cascavel os encaminhamentos sobre
evasão escolar têm relação direta
com a falta de atenção dos pais,
na rede estadual os números são
mais preocupantes: somente em
2017, 6,68% dos estudantes foi
encaminhado ao PPCEE (Programa
de Prevenção e Combate à Evasão
Escolar), o que representa 2.311
alunos dos 34.584 matriculados.
De acordo com o coordenador
do Programa, José César Sagrillo,
os motivos em geral estão relacionados ao mercado de trabalho e
também ao envolvimento com dro-

gas. “Na rede estadual nós já temos muitos adolescentes que na
faixa dos 16 e 17 anos precisam
entrar no mercado de trabalho para
ajudar em casa e isso os afasta do
ambiente escolar. Outra questão é o
envolvimento com drogas. Às vezes
como usuário, outras vezes na venda. São casos que precisam ser
acompanhados de perto pelo Programa, para tentar reverter a situação”.
De acordo com o relatório do
Programa, nos sete primeiros anos
de análise, apenas na rede estadual houve atendimento a 16.208
jovens evadidos em Cascavel.

INSTITUIÇÕES
Em Cascavel, os colégios estaduais que mais registraram encaminhamentos
em 2017 foram:
Padre Pedro Canísio Henz (177 casos); Jardim Interlagos
(158) e Eleodoro Ébano Pereira (147).
No interior, os números são inferiores, e a maior incidência é do Colégio do
Campo Rio do Salto, com 19 encaminhamentos.
O oitavo ano é o que mais apresentou casos, com 320 encaminhamentos,
e o 1º ano do Ensino Médio, com 462.
A maioria dos encaminhamentos é de alunos com 17 anos, com 646 casos
(19,3%), seguido de alunos com 16 anos (537 - 15,8%) e de 15 anos, com 405
encaminhamentos, equivalente a 12,1%.

Redes de Proteção
Durante o atendimento às famílias e aos educandos, outras vulnerabilidades que
interferem de forma direta são identificadas e então é feito o encaminhamento às
redes de proteção, que podem auxiliar em cada caso.
Em 2017, dos 3.381 casos registrados pelo Programa, 2.227 foram
encaminhados para as redes de proteção, sendo 976 aos Conselhos Tutelares,
por conta de situações como: família que não compareceu em atendimento;
violações de direitos como união estável com adolescentes de até 14 anos,
ausência de vagas em instituições escolares, evasão de serviços como família
acolhedora e unidades de acolhimento, fuga de domicílio e suspeita de violência.

AUDIÊNCIA
PÚBLICA
Na audiência pública, que ocorre
nesta quarta-feira na Câmara de
Cascavel, será discutida a
institucionalização do PPCEE
(Programa de Prevenção e
Combate à Evasão Escolar). A
audiência será às 19h e é
aberta a todos.
A principal preocupação é tornálo independente de governos e
garantir sua continuidade.
Apesar de considerar positivo o
trabalho realizado desde 2011, o
coordenador do Programa, José
César Sagrillo, acredita que o
trabalho em algumas frentes precisa
ser aprimorado: “Precisamos ir
além dos encaminhamentos. Temos
que fazer o acompanhamento dos
casos, ver se a questão foi
resolvida, se não há reincidência, e
fazer trabalho preventivo, de
conscientização nas escolas e com
os responsáveis pelos estudantes,
para que esse problema seja
evitado, e os números sejam
reduzidos. Mas para isso é
necessário mais efetivo, que pode
ser viabilizado com a
institucionalização do Programa”.
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Vacinação: aposta está no Dia D
Com apenas 23% do públicoalvo imunizado na primeira semana da campanha de vacinação
contra a poliomielite e o sarampo, a Secretaria de Saúde de Cascavel se prepara para o Dia D de
imunização, que será neste sábado (18), com atendimento em todas as Unidades Básicas de Saúde e da Família, das 8h às 17h.
Até a última sexta-feira (10), balanço mais recente da pasta, 3.780
crianças foram levadas às unidades
de saúde do Município para receber as vacinas. Dessas, 1.814 foram imunizadas contra a poliomielite e outras 1.966 contra o sarampo. O número está abaixo da
meta estipulada para a primeira
semana, que previa a aplicação de
5 mil doses, e longe de atingir o

total, que é de 16.513.
“Sabemos que boa parte deixa para a última hora, mas nossa
preocupação é de que os pais ou
os responsáveis deixem de levar
as crianças até uma unidade de
saúde, como tem ocorrido em
todo o Brasil um movimento de
pouco interesse pela vacina, o que
coloca em risco a erradicação
desses vírus que podem voltar a
circular por aqui também”, alerta
a coordenadora do Programa de
Imunização, Cristina Carnaval.
A vacina deve ser aplicada em crianças de um ano e menores de cinco anos, inclusive aquelas que já receberam a dose anteriormente.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Secom

EM REFORMA E
SEM VACINAÇÃO
Os únicos locais em que não
haverá vacinação são nas
Unidades Básicas de Saúde dos
Bairros Aclimação, Cancelli, Los
Angeles, Tolentino e Neva e nas
Unidades da Saúde da Família
do Santo Onofre, Colméia e
Morumbi, que estão em reforma.
A recomendação da Secretaria
de Saúde de Cascavel é de que
os moradores dessas regiões
busquem atendimento na unidade
mais próxima.

CASCAVEL, 14 DE AGOSTO DE 2018
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Compartilhando Conhecimento
Projeto atraiu milhares de alunos do ensino médio
Colégios foram convidados para o ciclo de palestras, envolvendo as áreas de saúde,
engenharias, empresarial, jurídica e tecnologia
A última quinta-feira (9) foi de
disseminação de temas atuais, troca de
ideias e novas amizades. Estudantes do
ensino médio foram convidados para o
projeto Compartilhando Conhecimento da
Universidade Paranaense - Unipar e
aceitaram a proposta. Nos períodos da
manhã e à noite, a Unipar ofertou um
ciclo de palestras e realizou, ainda, uma
mostra de profissões.
O projeto foi realizado simultaneamente
nas sete Unidades da Instituição e, em
sua terceira edição, promoveu mais de
setenta palestras e oficinas, com temas
voltados para saúde e qualidade de vida,
mercado de trabalho, tecnologia,

empreendedorismo, direitos humanos,
inovação, ética, beleza, esporte, marketing,
meio ambiente e muitos outros que estão em
evidência.
Idealizado e organizado pelo Departamento
de Comunicação Social Universitário, da
Diretoria Executiva de Gestão da Cultura
e Divulgação, o Compartilhando
Conhecimento é promovido em parceria do
Núcleo Regional de Educação das regiões
de Umuarama, Toledo, Guaíra, Paranavaí,
Cianorte, Cascavel e Francisco Beltrão.
Os temas foram ministrados por
acadêmicos e professores em salas de
aulas, laboratórios e ambientes especiais
de estudos dos câmpus da instituição, que

Saúde: Mostra de profissões aguça interesse de estudantes

receberam mais de 7 mil alunos. À frente
de todo o trabalho esteve a chefe do
DCSU, professora Terezinha Aguiar. Ela
diz que o evento alcançou os objetivos.
“Foi um sucesso! Houve, como
prevíamos, muita integração entre o
aluno do ensino médio e o universitário,
o que veio ao encontro da nossa
proposta, que é a de aproximar os
jovens desses dois níveis escolares”,
afirma a professora. “É também a
oportunidade do acadêmico aprender
sobre outros assuntos, ou seja, ampliar
seus conhecimentos, e os alunos do
ensino médio tirarem dúvidas sobre
profissões”, completa.

Biomedicina: Impressão de órgão 3D desperta atenção de jovens

Escolha profissional na Unidade de Cascavel
As palestras do Compartilhando
Conhecimento servem também como um
incentivo para o estudante conhecer a
área com a qual tem mais afinidade e
pretende escolher como profissão. É o
caso da aluna Edilaine Lacerda, do
Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira,
que pretende cursar Engenharia Civil na
Unipar e está feliz com a decisão. “Foi

muito legal. Meu pai é construtor, cresci
nesse ambiente, gosto muito de cálculos e
admiro as grandes obras, por isso optei
pelo curso e aqui consegui tirar as
dúvidas e conhecer também outros
cursos”, avalia.
Também do Eleodoro, Beatriz Custódio
disse estar apaixonada pela Odontologia:
“É uma profissão incrível, me decidi”.

Ainda, o estudante Felipe Carvalho, do
Colégio Estadual Mário Quintana, achou
bacana. “Esse é o momento para o
formando se encontrar. Achei muito
interessante, principalmente a palestra
sobre redes sociais, pois estamos o tempo
todo conectados e é fundamental saber
como interagimos e reconhecer questões
de dados e de segurança”, alerta.
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Pintura é alvo
de reclamação
O “tapete” que ficou o pavimento da Rua Jorge Lacerda contrasta com os detalhes do “acabamento”. A via foi revitalizada
em toda sua extensão, do trevo
de acesso à BR-467 até o entrocamento da Praça da Bíblia,
no Centro de Cascavel. Mas a
pintura do meio-fio tem gerado
muita reclamação, especialmente de moradores.
Imagens postadas na fanpage
“Jardim Claudete-Cancelli” mostram um ser viço de qualidade duvidosa. E a reportagem do Hoje
News foi conferir. A tinta que deveria ficar no meio-fio foi espalhada pela calçada, deixando um rastro de pontos brancos em uma

grande extensão.
Pelas redes sociais, moradores
questionaram outro problema. É que
o meio-fio foi pintado de branco inclusive onde há guias rebaixadas
para entrada e saída de veículos de
garagens. “Aconteceu na saída de
garagem da casa dá minha mãe”,
escreveu uma internauta.

TINTA ficou espalhada
pela calçada após a pintura do meio-fio
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO

CÓDIGO DE
TRÂNSITO
A observação não encontra
respaldo no CTB (Código de
Trânsito Brasileiro). Pelas normas
de trânsito, é proibido estacionar
em locais onde há guias rebaixadas,
independente da cor que esteja
pintado o meio-fio.

VISTORIA
A reportagem procurou e informou
o problema para a Secretaria de
Serviços e Obras Públicas de
Cascavel, a qual informou que irá
verificar a situação no local e que
tomará as medidas necessárias.
 Reportagem: Luis Carlos da Cruz
Foto: Aílton Santos

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- Elder Ribeiro dos Santos e Simone Magalhães de Oliveira
2- Romeu Jose Ferrari Junior e Camila Vargas Neves
3- Dirceu Pichonkoski e Francielle Cristina Mainardi
4- João Maria Farias Pachico e Nair Varela
5- Ivonei Ribeiro e Amanda Luciano Ribeiro
6- Valdevino Ribeiro e Rosalina Gumz
7- Luiz Ramos da Silva e Paula Pereira dos Santos
8- Valdecir Alves de Azevedo e Terezinha Aparecida de Paula
9- Pedro Henrique Almeida da Luz e Ana Carolina Tamarozzi
10- Claudio Reis da Conceição e Luciana Pavan Bonotto
11- Genuir Paulo de Almeida e Luciana Aparecida Ferreira
12- Paulo Henrique Peplinski e Renata Gomes de Paula
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 14 DE AGOSTO DE 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Centro de Endoscopia
pronto até setembro

Foram quase duas décadas de
espera e de perseverança para que,
no início de setembro, a população
de Cascavel e região possa contar
com o novo Centro de Endoscopia
Digestiva do HU (Hospital Universitário) de Cascavel.
Inicialmente, os atendimentos
ocorrem entre os pacientes do
ambulatório do hospital. A expectativa, segundo o diretor-clínico do
HU, Sérgio Luiz Bader, é de que sejam feitos 100 exames por mês e
dar vazão a uma demanda antiga,

que atendida de forma terceirizada.
“O Centro de Endoscopia Digestiva vem preencher uma lacuna antiga do hospital, que agora tem a
parte assistencial muito bem servida. No ensino, o novo espaço também será oportuno, já que os médicos residentes poderão acompanhar a realização dos exames e
aprender ainda mais com a equipe
responsável”, diz Bader.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Fábio Donegá

Mais moderno e gratuito
O novo Centro de Endoscopia Digestiva será equipado com modernos endoscópios que possibilitarão o diagnóstico e o tratamento
de inúmeras doenças do aparelho digestivo, como a ingestão de corpos estranhos, hemorragia digestiva (situação de emergência com
alto risco de morte), úlceras, gastrites, retocolite ulcerativa, doença
de Crohn, diagnóstico, prevenção e tratamento do câncer intestinal e
de estômago e tratamento da coledocolitíase (pedras da vesícula
que migraram). Os exames serão realizados de forma gratuita.

EM solenidade ontem, no HU, diretores
agradeceram empenho de Kaefer na
liberação de recursos

PROFISSIONAIS
HABILITADOS
O coordenador-médico do Centro
de Endoscopia Digestiva, André
Westphalen, afirma que o
Hospital Universitário já possui
profissionais habilitados para
atendimento. “Falta somente a
adaptação da sala para a
realização dos exames”, explica.
O equipamento, por sua vez, já
está garantido, e foi adquirido
por meio de emenda
parlamentar de R$ 500 mil do
deputado federal Alfredo Kaefer
(PP), via Ministério da Saúde, e
outros R$ 200 mil de
contrapartida da Unioeste
(Universidade Estadual do Oeste
do Paraná). Em evento ontem no
HU, o deputado Kaefer ressaltou
que busca mais recursos para
auxiliar nos custos fixos do centro.

LOCAL
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Moradores de rua
Quinze cidades do Paraná, entre
elas Cascavel, foram convidadas
pelo Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da
Política para a população em Situação de Rua (Ciamp Rua/PR)
para o lançamento do Guia de
Apoio - Informações e Serviços de
Atenção à população em situação
de rua no Paraná. A proposta é
discutir a criação de comitês municipais para esse público.
O encontro, com o lançamento do guia, será em Curitiba nesta sexta-feira (17) na Escola de

Educação em Direitos Humanos. Os municípios que par ticiparão do evento foram indicados pelo Ciamp/PR.
Além de Cascavel, foram convidados Umuarama, Foz do Iguaçu,
Londrina, Maringá, Almirante Tamandaré, Colombo, Pinhais, Piraquara,
São José dos Pinhais, Araucária,
Curitiba, Fazenda Rio Grande, Campo Largo e Guarapuava.
Apesar do convite, Cascavel
ainda não decidiu se irá par ticipar do evento devido à contenção de gastos.

SECOM

A Casa da Cultura Zona Norte, em
Cascavel, recebeu novos equipamentos e
instrumentos musicais que vão enriquecer ainda
mais as atividades culturais desenvolvidas pela
equipe da coordenadora Regina Rosa. A
aquisição, no valor de R$ 8.513, foi
realizada com recursos próprios da Secretaria
de Cultura e Esportes e tem como objetivo as
atividades culturais voltadas ao atendimento
da criança e do adolescente com algum risco
de vulnerabilidade social que frequentam as
oficinas e participam das atividades da Casa
da Cultura Zona Norte.
A Casa da Cultura Zona Norte fica na Rua
Maracanã, 1.208, no Bairro Periollo.
Telefone: (45) 3902-1347.

11

RELATÓRIO
Cada município deve apresentar
um relatório atualizado sobre a
população em situação de rua da
cidade. “Nosso objetivo com esse
evento é aumentar o diálogo entre
o Estado e os municípios para ter
políticas mais acertadas,
voltadas à população de rua”,
disse o secretário estadual da
Justiça, Trabalho e Direitos
Humanos, Elias Thomé Gandour.
A secretaria é responsável
pelo Ciamp/PR.
Outro assunto que vai ser
discutido na reunião é a
implementação da Política
Municipal para as pessoas em
situação de rua e a criação do
respectivo comitê - Ciamp Rua Municipal, em cada cidade.

AVALIAÇÃO E
MONITORAMENTO
O comitê foi instalado a partir da
publicação do Decreto 7053/
2009, com a função de avaliar e
monitorar as políticas públicas
voltadas para a população em
situação de rua. É composto por
oito membros titulares da
sociedade civil e oito do governo,
contando ainda com os suplentes.
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Ainda há vagas!
Os organizadores do McDia
Feliz, que ocorre em 25 de
agosto, estão em busca de 60
voluntários para trabalhar no
evento em Cascavel. As prioridades agora são pessoas que
estejam disponíveis para ajudar na organização do espaço,
das filas e na limpeza.
De acordo com o coordenador
da captação de recursos do
McDia Feliz, Leandro Bellio, os interessados têm até o dia 18 de
agosto para se inscrever. Basta
entrar em contato pelo (45)
2101-7025 (Larissa) ou pelo e-

mail mcdiafeliz@uopeccan.org.br.
Mas não é só como voluntário
que pode participar. Uma forma de
contribuir com a campanha - que
pretende arrecadar R$ 400 mil para
ampliar o número de leitos da UTI
pediátrica do hospital Uopeccan é adquirindo um dos tíquetes do
lanche Big Mac, vendido no restaurante do McDonalds e que custa R$
16,50 a unidade. A campanha é
válida em Cascavel e Foz do Iguaçu. Ao todo, 15 mil tíquetes precisam ser comercializados.
Para garantir a integralidade
dos recursos e a abertura de cin-

 Reportagem: Marina Kessler

co novas vagas da UTI - hoje com
apenas duas -, Bellio lembra que
também estão à venda camisetas da campanha (R$ 35 a unidade), cadernetas (R$ 5) e adesivos (R$ 2). Compras acima de
10 unidades, com exceção dos
adesivos, podem ser entregues
pelos voluntários.
No ano passado, o McDia Feliz arrecadou R$ 341 mil com a
venda de 22 mil lanches. Os recursos foram utilizados para a
aquisição de medicamentos que
não são fornecidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

FOTOS: SECOM

Cumprindo o compromisso
assumido com a comunidade
escolar do Bairro Canadá, o
prefeito de Cascavel,
Leonaldo Paranhos, e a
secretária de Educação,
Márcia Baldini, foram ontem
conferir de perto as demandas
que as diretoras da Escola
Municipal Teotônio Vilela e
do Cmei Vicentina Guisso
apresentaram durante o
Gabinete Aberto realizado
durante a implantação do
Território VIII, um mês atrás.
Com a equipe de engenharia
da Secretaria de Obras, da
Semed, e de Meio Ambiente,
foram avaliadas demandas na
estrutura do Cmei, que requer
melhorias na cobertura; na
escola, a principal demanda é
a revisão da rede elétrica. A
via em frente às duas unidades
escolares também já está
inserida no projeto Rua Segura
para receber as melhorias

CASCAVEL, 14 DE AGOSTO DE 2018
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Começa resgate
do PIS/Pasep

A partir desta terça-feira (14) trabalhadores de todas as idades que
tiverem direito a cotas dos fundos
do PIS/Pasep (Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público) poderão sacar seus recursos. O prazo ficará aberto até 28 de setembro.
Desde 8 de agosto, o crédito
para correntistas da Caixa e do Banco do Brasil está sendo feito automaticamente e a partir de hoje todos que têm direito poderão sacar
os recursos corrigidos. A partir de
29 de setembro, só será possível
receber as quantias dos dois fundos nos casos previstos na Lei
13.677/2018.

Consulte
Para saber o saldo e se tem direito ao
benefício, o trabalhador pode acessar os
sites do PIS e do Pasep, nos endereços da
Caixa (caixa.gov.br) e do Banco do Brasil
(bb.com.br); pelos telefones 0800-7260207 (Caixa) e 4004-0001 ou 0800-7290001 (BB), sempre com o Cartão
Cidadão em mãos.

Quem pode
Têm direito ao saque as pessoas que
trabalharam com carteira assinada antes
da Constituição de 1988. As cotas são os
recursos anuais depositados nas contas de
trabalhadores criadas entre 1971, ano da
criação do PIS/Pasep, e 1988.

TROCA NO TSE
A ministra do Supremo Rosa
Weber será empossada
presidente do TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) nesta
terça-feira, 14, às 20h, no
Plenário da Corte, em
Brasília.
Rosa vai substituir o ministro
Luiz Fux e ficará no cargo até
maio de 2020, quando
termina seu segundo biênio
como ministra titular.
Seu primeiro grande
desafio será já em outubro,
quando o País elegerá o
próximo presidente e, ainda,
governadores, deputados
estaduais e federais e
senadores.
A solenidade de posse será
transmitida ao vivo pela
TV Justiça e pelo canal do
TSE no YouTube.
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Áries

Touro
Gêmos
Câncer
Leão

O momento é de atenção e cautela. O
Universo conspira para que assuntos
do passado sejam realmente resolvidos. Demonstre mais amor e carinho
com seus familiares. Cor verde.
Os relacionamentos estão sob uma
energia bastante sensível, nativo de
Virgem. Anseio por fusão emocional,
mas isso não significa que deva agir
com carência. Cor azul.
Poderosas lições emocionais. Momento em que pode encontrar uma
forma mais bela, criativa e sensível
de se expressar profissionalmente.
Cor cinza.
Anseio por carinho, mas que pode se
manifestar em atitudes carentes, escorpiano. Ensinamento do afeto incondicional, o que não significa fazer tudo
pelos outros. Cor amarelo.
Importantes questões vinculadas à família, à aceitação, aos mistérios da
vida. Momento de fortes aprendizados
emocionais e familiares, de compaixão
e compreensão. Cor verde.
Condições de viver com mais carinho
e harmonia os relacionamentos. O afeto
que espera receber deve ser capaz
de dar. É uma questão de energia, de
ressonância. Cor roxo.
No amor e na dor os seres humanos
têm os mais preciosos ensinamentos.
Momento de valorizar a união em família que ajuda a superar situações
difíceis. Cor vermelho.
Amor humano, amor divino. Ensinamento do afeto incondicional, pisciano. Evite
excesso de idealizações e expectativas. Amar é um estado da alma, não
uma relação afetiva. Cor amarelo.

Libra
Sagitário Escorpião

Aprendizado do afeto incondicional.
Tendência a idealizar o amor e as relações. Energia bastante sensível, sonhadora, imaginativa, intuitiva. Carinho
e compaixão, canceriano. Cor cinza.

Capricórnio

Percepção dos valores emocionais que realmente importam, geminiano. Um bom momento para usar os talentos com mais sensibilidade. Importante estar envolvido emocionalmente com o que faz. Cor verde.

Aquário

Sensibilidade, compaixão, arte, fé.
Percepção dos ensinamentos espirituais vinculados ao amor e à amizade,
nativo de Touro. Cor cinza.

Peixes

O que tem real valor na vida humana
ficará claro hoje, nativo de Áries. Um
momento que valoriza o afeto carinhoso e protetor, que cura feridas
emocionais. Cor rosa.

Virgem

horóscopo
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N o velas
RECORD • JESUS

Pilatos planeja a organização
de uma corrida de bigas

sobre Barão. Carmen leva Marocas à loja
de Zelda, que alerta Pedro Parede.
SEGUNDO SOL
Todos ficam aliviados ao saber
que Luzia não corre perigo. Sem que
ninguém veja, Narciso entra em casa
e foge com uma mochila repleta de
dinheiro. Naná diz a Nestor e Dodô
que quer namorar os dois. Beto e
Ícaro visitam Luzia no hospital. Rochelle zomba do carinho de Zefa com
Severo. Doralice conta a Karola que
Beto visitou Luzia no hospital. Manu
se reconcilia com a mãe.
• BAND

Antipas e Herodíade discutem. Alguns dias se passam e Tiago Justo fala
sobre a morte de José com Nicodemos. Maria chama Mirian e Tiago Menor
para morarem com ela. Em Cafarnaum, Pedro brinca com os filhos de Zebedeu. Caius fala de seu interesse em Deborah, filha de José de Arimatéia. Em
conversa com Helena, Deborah conta sobre o encontro com o soldado romano.
Elas recebem Salomé. Herodíade avisa que Antipas pediu que ela e a filha
ficassem em Jerusalém por segurança. Na cozinha do Palácio, Almáquio e
Diana comentam a chegada de Herodíade.Adela é extorquida por Zaqueu, um
publicano cobrador de impostos. Mateus cobra impostos em Cafarnaum. Pedro
e alguns judeus o enfrentam. Antipas teme que Batista tenha lhe jogado uma
maldição. Pedro entrega os peixes que pesou para Mateus.
• REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Tito, Flora, Heitor e Olívia tentam
desfazer a situação constrangedora.
Maria Alice hesita em contar sobre sua
vida para Alex. Garoto, Érico, Leandro e
Hugo se divertem com Sofia e suas
amigas. Heitor faz um jantar para Olívia, Flora e Tito. Márcio se queixa de
Rafael ter viajado com Gabriela.
ORGULHO E PAIXÃO
Xavier ataca Mariana. Ema chega à
casa de Ernesto e é recebida com festa. Aurélio anuncia para Ema que irá se
casar com Julieta. Camilo divide suas
angústias com Jane, e confessa que
acredita ter sido Julieta quem destruiu o

túmulo de seu pai. Xavier entrega para
Josephine os cabelos cortados de Mariana. Luccino confidencia a Ernesto que
se apaixonou por um rapaz. Ludmila fica
chateada ao perceber que Ema foi para
o Vale do Café. Ofélia e Felisberto estranham Mariana não ter dormido em casa.
O TEMPO NÃO PARA
Marocas é levada com Marciana
para a delegacia. Agustina recebe os
baús encontrados na praia. Samuca
manda Emílio à delegacia. Marocas fica
desconcertada com os galanteios de
Emílio. Elmo se emociona diante de
Samuca e Marocas se sensibiliza. Barão manda Florêncio vigiar Dom Sabino.
Samuca beija Marocas, que o estapeia.
Eliseu conta a Dom Sabino a verdade

ASAS DO AMOR
Alper termina a gravação do programa. Leyla pergunta a Alper porque está
usando aliança. Alper diz que foi injusto
com Berna. Kaan vai visitar Ezgi. Engin
vê os dois juntos, fica enciumado e
ameaça Kaan. Hasmet convida Canan
para jantar e diz que tem algo a contar.
Alper vai ao hospital visitar Berna. Leyla
também vai ao hospital e quase é vista
por Alper.
• SBT

AMANHÃ É PARA SEMPRE
Eduardo pede ao padre Bosco que o
ajude a encontrar Adriano para falar sobre
Aurora. Santiago e Fernanda chegam à
conclusão de que Bárbara matou o caseiro. Gonçalo sofre um infarto quando
seu advogado comunica que Rebeca Sanchez acusou Camilo de ter violentado sua
filha, Aurora. Na prisão, Adriano pede a
Bárbara que convença Fernanda de visitá-lo e talvez dizer aonde está Aurora. ue
se unam para recuperar Aurora.
AS AVENTURAS DE POLIANA
Guilherme chega em casa e recebe
uma bronca do pai por toda família estar reunida e ele chegar atrasado. Roger chama o filho de vagabundo e Marcelo impede que a discussão piore.
Luísa vai até a casa de Durval e através do aplicativo descobre que Poliana
está na casa de Sr. Pendleton. Poliana
e Sr. P. conversam.

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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LUIZ GUILHERME - ARTIC CREATIVE

gente@jhoje.com.br

Curso de Redação
Quem quiser se preparar para o Vestibular da Unioeste e para
o Enem pode se inscrever até dia 24 de agosto no Curso
Preparatório. As aulas serão às terças e às sextas-feiras, das
13h10 às 17h35, no Colégio Estadual Brazmadeira.
Mais informações pelo telefone (45) 9 9922-4114.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Prenda Minha
Dia 25 de agosto, às 20h,
tem o 15o Sarau da
Prenda Jovem.
A realização é do CTG
Estância Colorada.
A animação é por conta da
Banda Kakareko. Mais
informações e ingressos
pelo telefone
(45) 9 9971-5118.

Parto domiciliar
Se você tem dúvidas sobre o
parto domiciliar, se é
seguro, como ocorre e como
planejá-lo, a dica é
participar do próximo
encontro do Gesta Cascavel,
que será realizado nesta
quinta-feira, às 19h30, na
Sala São Rafael, na Catedral
Nossa Senhora Aparecida. O
encontro é gratuito.

Festival de Dança
A Urbânico - Cia de Danças Urbanas Conceito Urbano fará o
espetáulo de abertura do 29o Festival de Dança de
Cascavel, dia 19 de agosto. Será às 20h, no Teatro
Municipal de Cascavel.

ANA CAROLINA GRIS, capa do Viver Cascavel

Audiência Pública
MICHELLE GALVÃO

Papai Lucas com seus filhos Ana Laura e Davi

Amanhã, às 19h, a Comissão
de Educação da Câmara
discute com a comunidade o
Projeto de Lei 93/2018, que
cria e implanta o Programa
de Prevenção e Combate à
Evasão Escolar em Cascavel,
proposto pela prefeitura. O
evento será no plenário da
Câmara e é aberto a toda a
comunidade.

Felicidades!
Rodrigo Dassie, Maria
Regina Felisber to, Jessica
Manuelly, Simone Stuzata
Henz, Lidiane da Silva e
Eliane Vignatti Avancini.

POLÍCIA
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Cruel: degolado e desovado
O corpo de um homem em estado de decomposição foi encontrado em um córrego na manhã de
ontem no Bairro 14 de Novembro,
em Cascavel. De acordo com informações preliminares do exame
realizado pelo IML (Instituto Médico Legal), a vítima foi degolada.
O exame de necropsia foi realizado na tarde de ontem pelo
IML de Cascavel e ajuda no andamento das investigações,
que agora deverão ser conduzidas pela Delegacia de Homicídios. Segundo o IML, o cadáver
estava no córrego havia pelo
menos 15 dias.

MUITO lixo e roupa foram encontrados no meio do mato

O corpo é de José Roni Tormes Mariano, de 33 anos, e foi reconhecido
pela mãe na tarde de ontem. Ele morava no Bairro Pioneiros Catarinenses e
estava desaparecido havia 15 dias.
José foi encontrado no córrego
após denúncias. O local é de difícil
acesso e foi preciso um aparato do
Corpo de Bombeiros para retirar o
corpo do local.
O vídeo pode ser conferido no
endereço eletrônico https://bit.ly/
2vGp8m9.
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

CORPO foi encontrado em região de difícil
acesso no Bairro 14 de Novembro

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Fotos: Aílton Santos

Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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DÍVIDA DE COMPRA DE CELULAR
O adolescente de 17 anos que
foi morto na tarde de domingo no
Bairro 14 de Novembro, em Cascavel, foi assassinado por conta
de uma dívida de um celular.
No local do crime a informação
era de que o adolescente teria cobrado uma dívida de R$ 60. Segundo a polícia, a cobrança era de
R$ 80 referente à compra de um

celular e o assassino armou uma
emboscada para a vítima.
“O adolescente foi conversar
com o devedor, pedindo quando
essa quantia seria paga. O autor
do crime marcou de entregar o dinheiro e, depois da entrega, o autor reencontrou o jovem e desferiu os golpes de faca”, disse a delegada de Homicídios, Mariana Vi-

eira, que reforçou que o crime foi
cometido por motivo torpe e que
o acusado, um jovem de 23
anos, já foi identificado, mas não
terá o nome divulgado porque
está foragido.
Paulo César Molina Júnior foi
morto com dois golpes de faca no
Bairro 14 de Novembro, onde passava o Dia dos Pais com o avô.
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Do susto a um
balão de afago

Giro da
Violência
Carro recuperado
A Polícia Militar recuperou na tarde
de ontem um Fiat Uno que havia sido
furtado na noite de domingo. O carro
foi encontrado perto do Estande de
Tiro Guaraca às margens da BR-467,
em Cascavel. O veículo estava
queimado e a polícia suspeita de que
deve ter sido incendiado durante a
madrugada. O carro foi furtado na
Rua Manaus, Bairro Country, na
noite de domingo.

Animais silvestres

ENQUANTO mãe era atendida, menina brincava com balão
Uma menina de um ano ficou trole da direção e capotou o veícubastante assustada após um aci- lo. Ela teve ferimentos leves e foi
dente na tarde de ontem e foi pre- socorrida por policiais da Força Verciso uma distração para que ela se de que passavam pelo local. O soacalmasse. Os socorristas impro- corro médico também foi acionado.
visaram e fizeram um balão com
O trânsito ficou lento no trecho e
uma luva para a criança brincar. A diversos condutores foram flagrados
menina não ficou ferida, mas a mãe pela PRF (Polícia Rodoviária Federal)
precisou de atendimento. O carro com telefone celular enquanto dirigiem que as duas estavam capotou am para filmar o acidente. Os conduna BR-277, em Cascavel.
tores serão multados pela infração.
De acordo com informações da
polícia, a motorista do carro seguia  Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos
pela rodovia quando perdeu o con-

R$ 100 mil em contrabando
A Polícia Federal apreendeu mercadorias
avaliadas em R$ 100 mil na tarde de
ontem em Cascavel. A abordagem
aconteceu no Aeroporto Municipal, na
área de embarque.
Equipamentos de luz e som para show,
celulares e máquina fotográfica foram
apreendidos. Dois homens foram presos e
a informação é de que eles iriam para
João Pessoa para entregar a mercadoria.
A ocorrência foi encaminhada para a
Delegacia de Polícia Federal de Cascavel.

POLÍCIA FEDERAL

Um homem foi preso caçando animais
silvestres no Distrito de São João do
Oeste, em Cascavel, ontem. A Polícia
Ambiental recebeu denúncias
anônimas e foi até o local. Com o
suspeito, a polícia encontrou
espingardas e balas. O homem caçava
pombas. O homem foi preso e
encaminhado à carceragem da 15ª SDP
(Subdivisão Policial) de Cascavel.

Vítima de agressão
Uma mulher foi agredida a socos e a
pontapés pelo marido ontem. Foi na
Rua São Paulo, esquina com a Rua
Osvaldo Cruz, no Centro de Cascavel.
A mulher ainda foi atingida com uma
pratada no rosto. De acordo com a
Polícia Militar, o homem teria
chegado à casa alterado e ameaçava
matar a esposa. Um vizinho chamou
a polícia. O agressor foi preso e a
vítima encaminhada para
atendimento médico.

Tentativa de homicídio

CELULARES e equipamentos de som foram
apreendidos

O julgamento desta terça-feira começa
às 13h no Fórum de Cascavel. Rudinei
Floriano senta no banco dos réus
acusado de tentar matar Willian Prestes
dos Santos. Segundo a denúncia
registrada na 16ª Promotoria, o
acusado tentou matar a vítima com um
estilete. O réu está solto e foi intimado
para comparecer ao Fórum.
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D’Napolli amplia a “fama”

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Equipe que já está no rol das
maiores vencedoras do futebol
amador
cascavelense,
o
D’Napolli expande suas fronteiras pela região há algum tempo,
mas desde domingo também com
a “fama” de campeã da oitava
edição do Troféu Imprensa José
Costa/Arena Sports, organizado
pela Lifac (Liga de Futebol de Assis Chateaubriand).
A disputa do título foi contra
o time de Cafelândia, que defendia o troféu conquistado em
2017 e que havia vencido por 1
a 0 o jogo de ida da decisão contra os cascavelenses. Com isso,
diante de um bom público que
compareceu ao Estádio Djalma
Pina da Silva, em Cafelândia, os
donos da casa podiam até empatar para comemorar o bicampeonato, mas foram surpreendidos
pelos visitantes, que venceram
por 3 a 2 no tempo normal e levaram a disputa para os pênaltis
para triunfar por 5 a 4, impondo

Galeria de campeões
a primeira derrota do Cafelândia
em todo o campeonato.
Com o título, o D’Napoli entrou
para a seleta galeria de campeões
do torneio, que conta ainda com
Assis Chateaubriand Esporte Clube (pentacampeão de 2011 a
2015), Brasilândia (2016) e Cafelândia (2017).

No geral, a edição deste ano teve
34 jogos realizados, com 116 gols
marcados, média de 3,41 por
partida. O time de Cafelândia (26
gols) teve o melhor ataque o
artilheiro do campeonato (Miguel,
com 11 gols), enquanto o de
Brasilândia do Sul teve a melhor
defesa, com apenas seis gols
sofridos. O campeão D’Napolli
disputou dez jogos e obteve oito
vitórias e duas derrotas. Foram 28
gols marcados e apenas sete
sofridos em toda a competição.

Jogão na decisão
O duelo derradeiro entre D’Napolli e Cafelândia foi digno de uma decisão
de futebol amador, com lances duros e muita reclamação por parte dos
jogadores das duas equipes. Com a bola rolando, os donos da casa, que
iniciaram o jogo com a vantagem do empate, abriram o placar logo no
início da partida, mas ainda no primeiro tempo o zagueirão Ricardo
empatou para o time cascavelense, que desceu para o intervalo com
igualdade no placar. Na segunda etapa, o D’Napolli virou com o “rodado”
Diniz, em cobrança de pênalti, mas na sequência o time de Cafelândia
tratou de esfriar a empolgação dos visitantes, também em cobrança de
pênalti. O 2 a 2 permaneceu no placar até os 41min do segundo tempo,
quando Bocão virou para o D’Napolli e levou a disputa do título aos
pênaltis. Nas disputas alternadas os cascavelenses foram mais eficientes e
converteram todas as cobranças, enquanto Miguel (que abriu o placar
para o Cafelândia no domingo e que já havia perdido uma cobrança de
pênalti no primeiro jogo da final) parou nas mãos do goleiro Diek, para
alegria do técnico Ediney e da diretora Bethy.
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Clássico de futsal na Neva
Embalado por quatro vitórias
consecutivas e invicto há mais de dois
meses no Ginásio da Neva, o Cascavel
Futsal recebe o Guarapuava para um
clássico do salonismo paranaense nesta terça-feira, às 19h30, pela nona rodada do returno da Série Ouro.
O time guarapuavano é um dos
rivais mais indigestos para a equipe
cascavelense, que, apesar de ser a
maior vencedora do Estado, tem
menos vitórias que o rival no histórico geral do confronto.
Em 41 jogos desde a ascensão do
Guarapuava à elite do salonismo pa-

ranaense, em 2006, são 16 vitórias
do Lobo contra 15 da Serpente, além
de dez empates - números válidos por
todas as competições que as equipes
disputaram no período.
Juntas, as equipes têm oito títulos da Ouro e disputaram 12 finais
do campeonato que está em sua
24ª edição. São cinco conquistas
para o time cascavelense e três para
o guarapuavano, sendo duas delas
sobre o pentacampeão na decisão.
A rivalidade é tamanha que apenas nesta temporada, na qual o Guarapuava passa por dificuldades finanAÍLTON SANTOS

ceiras e reformulação em seu projeto
de futsal, o Cascavel conseguiu encerrar um jejum de 10 anos sem vencer na casa do rival. Foi no duelo do
primeiro turno da Série Ouro, por 4 a
3, no mês de maio.

INGRESSOS
Os ingressos para esta noite podem ser
adquiridos antecipadamente ao valor único de
R$ 10. Já na bilheteria do Ginásio da
Neva os preços serão R$ 20
(inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

SÉRIE OURO
Pos.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º

Time
Marechal
Marreco
Pato Futsal
Cascavel
C. Mourão
Foz Cataratas
Palmas
Umuarama
Matelândia
SJ dos Pinhais
São Lucas
Toledo
Guarapuava

PG
45
43
40
37
32
31
26
25
20
18
17
13
4

J
19
19
18
19
19
19
18
18
19
19
19
19
19

V
14
14
12
12
10
9
8
7
6
5
5
4
1

E
3
1
4
1
2
4
2
4
2
3
2
1
1

D
2
4
2
6
7
6
8
7
11
11
12
14
17

GP
71
77
68
61
59
54
50
33
49
43
46
36
22

7ª RODADA
HOJE
20h30

São Lucas

x

Umuarama

8ª 8ªRODADA
RODADA
Campo Mourão 5x1 Guarapuava
SJ dos Pinhais 0x3 Marechal
Toledo 1x5 Marreco
Cascavel 5x1 São Lucas
A DEFINIR
Matelândia x Pato Branco
Umuarama x Foz Cataratas
FOLGA: Palmas
9ª rodada

Força caseira
Nesta noite, o Cascavel Futsal conta novamente com o fator casa para
conseguir igualar o Guarapuava em número de vitórias na história do
confronto, além de manter o bom momento na temporada. A Serpente não é
derrotada no Ginásio da Neva desde o dia 6 de junho. De lá para cá já
são sete jogos no local, com seis vitórias e um empate, entre Paranaense e
Liga Nacional. O time cascavelense ainda chega para o clássico embalado
por quatro vitórias consecutivas no Estadual e com a possibilidade de igualar
o terceiro colocado Pato Branco na tabela de classificação.

9ª RODADA

19h30

Cascavel

HOJE
x Guarapuava

20h30

Marreco

AMANHÃ
x Campo Mourão

19h30
20h30

SEXTA-FEIRA (24/8)
Marechal x Toledo
SÁBADO (25/8)
Palmas x SJ dos Pinhais

SEXTA-FEIRA (31/8)
20h05
Pato Branco x Umuarama
20h30
São Lucas x Foz Cataratas
FOLGA: Matelândia

GC
33
36
36
49
40
35
48
40
67
65
75
66
79

SG
38
41
32
12
19
19
2
-7
-18
-22
-29
-30
-57
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Taça Cidade
de amador
Entidade recém-criada para atuar na promoção e realização de competições amadoras, a Liga de Futebol e Futsal Paranaense dará início
à sua primeira competição neste fim
de semana, com a Taça Cidade Cascavel de Futebol Amador.
A rodada inaugural da competição será domingo, com jogos em
quatro locais. Destaque para a jornada dupla no campo do Santa Cruz
(foto), onde às 15h30 se enfrentarão Associação Espor tiva Santa
Cruz e Santa Cruz Futebol Clube,
partida que contará com a presença de autoridades locais para marcar o início do campeonato. Antes,
às 13h30, Ponte Preta e Largados
farão a preliminar no loca.
Outros três jogos estão marcados para as 15h30 de domingo, pela 1ª rodada: Resenha FC x

SE Consolata, no campo da Comunidade de Alto Bom Retiro;
Clarito FC x Riviera FC, no campo
do Jardim Colonial; e Posto Cristal FC x Nossa Senhora da Salete, no Estádio Ninho da Cobra.
Essas são as dez equipes que
disputarão o título da Taça Cidade.
Já dentre os campos a serem utilizados na competição também estão dos do Santos Dumont e da
comunidade de Alto Bom Retiro,
além do Estádio Olímpico, reservado para a decisão.
Pelo regulamento, todos os
participantes se enfrentarão em
turno único, com as oito melhores avançado às quartas de final,
em jogo único, assim como será
nas semifinais e final. No total,
são 12 domingos reservados para
as partidas.

NOVIDADE
A novidade para a Taça Cidade da
Liga de Futebol e Futsal Paranaense
está no regulamento que permite às
equipes inscreverem quantos
jogadores quiserem até a 5ª rodada.
Com isso, os organizadores esperam
que cerca de mil atletas sejam
vinculados à competição. Com isso
os times têm várias possibilidades
para formar o time ideal durante as
disputas e ainda não correm o risco
de perder jogadores em meio ao
campeonato por causa de outros
torneios, o que é comum no
futebol amador.

MENORES
Palco da conquista do D’Napolli no
fim de semana (ver matéria na
página 21), o Estádio Djalma Pina
da Silva, em Cafelândia, será palco
de decisão para jovens jogadores
nesta quarta-feira. Os times sub-13
e sub-15 do Cefa/Cascavel
duelarão contra Cafelândia nas
semifinais da Supercopa Cascavel
de Futebol Menores Regional. Os
jogos serão às 15h (sub-13) e
às 16h (sub-15).

ARBITRAGEM
A lista de árbitros para a Taça Cidade ainda está aberta, com a possibilidade de
ingresso de novos nomes. Os interessados em arbitrar na competição devem
comparecer à reunião com a comissão de arbitragem da Liga nesta terça-feira, às
19h30, na sede da entidade, na Rua Paraná, 3.207, 2º andar, sala 26, no
Centro Comercial Sara Regina, em Cascavel.
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JOGAM HOJE
19h15
21h30

21h45

SÉRIE B
B. de Pelotas x Avaí
Ponte Preta x Criciúma
SUL-AMERICANA
Nacional x Sol de América
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Preços de combustíveis
A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) espera apresentar até o fim
deste mês a minuta de uma nova
resolução para aumentar a transparência na variação dos preços de
derivados do petróleo no Brasil.
Segundo o diretor-geral da ANP,
Décio Oddone, entre as medidas
estudadas está a proibição da an-

tecipação dos reajustes. As alterações passariam a ser divulgadas
necessariamente em tempo real.
Além disso, a ideia é não permitir que as empresas fixem uma periodicidade para divulgação dos preços e determinar que os dados
sejam divulgados para cada ponto
de venda. A proposta deverá ser
submetida a uma consulta pública

Moro abre ação contra Mantega
O juiz federal Sérgio Moro aceitou denúncia, no âmbito da
Operação Lava Jato, nessa segunda-feira, contra o ex-ministro
Guido Mantega por lavagem de dinheiro e corrupção na MP da
Crise. O magistrado rejeitou a acusação formal contra o exministro Antonio Palocci.
Também foram acusados os ex-representantes da Odebrecht Marcelo Odebrecht, Maurício Ferro, Bernardo Gradin,
Fernando Migliaccio, Hilberto Silva e Newton de Souza e os
publicitários Mônica Santana, João Santana e André Santana.
Segundo a denúncia, todos estão envolvidos em atos ilícitos
que culminaram com a edição das medidas provisórias 470 e
472 (MP da Crise), “beneficiando diretamente empresas do
grupo Odebrecht, entre estas a Braskem”.

GOVERNADORA MANDA
CORRIGIR EDITAL DA PM
A governadora Cida Borghetti
determinou nessa segunda-feira
(13) a urgente correção dos termos do edital aberto pela Polícia
Militar do Paraná para o concurso do curso de oficiais da corporação. A governadora ressaltou
que não admite qualquer postura
discriminatória nos atos das instituições de Estado, e destacou o
fato de ter escolhido uma mulher,
a coronel Audilene, para o comando-geral da Polícia Militar.
A polêmica no edital aparece
no anexo II, referente ao curso
para cadetes, onde consta que
todos os candidatos tenham um

grau “regular” de “masculinidade”. A habilidade, avaliada no
“Perfil Profissiográfico - Avaliação
Psicológica”, determina que “o
indivíduo não pode se impressionar com cenas violentas”, deve
“suportar vulgaridades”, não se
“emocionar facilmente” e tampouco “demonstrar interesse em
histórias românticas e amor”.
Entidades manifestaram nota
de repúdio, classificando as exigências como preconceituosas.

antes de ser aprovada pelo órgão.
A expectativa é de que todo o processo seja concluído até o fim de
setembro, quando as regras definidas passariam a vigorar.
No mês passado, a ANP já havia
anunciado que não pretende adotar medida que estabeleça periodicidade mínima para os reajustes
dos preços dos combustíveis.

Lucro do BNDES
sobe 253,9%
O BNDES (Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico
e Social) registrou no primeiro
semestre deste ano o lucro líquido de R$ 4,76 bilhões. O
resultado, que é o melhor desde 2014 para os primeiros seis
meses do ano, representa
crescimento de 253,9% na comparação com o mesmo período
de 2017, quando registrou R$
1,34 bilhão. No segundo trimestre de 2018, o BNDES alcançou
lucro de R$ 2,69 milhões.
O presidente do banco, Dyogo Oliveira, disse o resultado do
semestre vem de “uma composição salutar de diferentes áreas do banco”: a intermediação
financeira, que ficou em R$ 6,5
bilhões; o resultado bruto com
participações societárias da instituição, com R$ 4,1 bilhões; e
a redução de R$ 4,69 bilhões
da despesa com provisão para
risco de crédito.
A inadimplência do banco acima de 90 dias apresentou queda no período, saindo de 2,08%
em dezembro para 1,45% em
junho de 2018. O presidente
destacou que o patamar é menor que a média do sistema financeiro nacional, que está um
pouco acima de 3%.

