Abandonado há pelo menos
oito anos e alvo de vandalismo, a prefeitura iniciou estudos para revitalizar um dos
principais cartões-postais de
Cascavel: o Salto Portão, e
devolver para que a população possa aproveitá-lo.
z Pág. 13

CPI das Horas
Extras apresenta
relatório final

14 de Novembro:
à espera de
investimentos
z Págs. 10 e 11
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z Pág. 3
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Prefeitura vai “devolver”
Salto Portão à população

, 15/08/2018
Edição 8086 - Ano 42

Executado a sangue frio
Um homem foi perseguido e morto a tiros ontem em Cascavel. A vítima tentou se esconder
em uma metalúrgica, mas foi executada. Apesar do socorro médico, ele morreu na ambulância.
z Pág. 19
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Evento considerado sucesso
ano passado, o Tuiuti Games
dará início à sua segunda edição nesta sexta-feira, às 19h,
com uma solenidade oficial que
contará com tudo o que manda
o figurino de uma grande competição: desfile das equipes,
condução da tocha, acendimento da pira e juramento dos atletas, além do Hino Nacional, que
será entoado pela Orquestra de
Câmara de Toledo.
Para as crianças, haverá
apresentação do Circo Ártico,
Black Trucks (doces e salgados),
brinquedos infláveis e a presença do mascote do Tuiuti Esporte Clube, em Cascavel.
Para os competidores, as
disputas terão início no sábado,
a partir das 10h, com futebol,
queimada e cabo de guerra.
Outros atrativos do dia são Cosplay, Ônibus Biblioteca, 2º Encontro Pet, Exposição de Artes,
Fotografia e escultura e Noite do
Boteco, com Felipe Portes.
No domingo, haverá corrida
de rua aos atletas inscritos nas
categorias infantil e adulto,
além de vôlei de areia, torneio
de pênalti, tênis de mesa, futebol e master chef (adulto e kids).
As atrações no domingo ainda
envolvem brinquedos infláveis e
Truck de Chimarrão.
FOTOS: TUIUTI EC

Tuiuti
Games
vem aí!

PARA OS
FORTES
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Numa programação extra
no calendário de eventos
comemorativos aos 69
anos do Tuiuti, no
domingo dia 26 haverá
uma prova para os fortes:
o triatlo, aberto à
participação de toda a
comunidade, além de
passeio ciclístico, também
em Cascavel.

Programação
A 2ª edição do Tuiuti Games segue até dia 25 (sábado), quando o
Azulão completará 69 anos de fundação. Até lá, a programação esportiva,
cultural e recreativa terá mobilizado perto de mil associados.
Durante a semana, todos os jogos serão no período da noite e encerrados
com jantar com culinária típica de diversos países.
Na segunda-feira (20) haverá natação, desafio de esteira, canastra, futebol
feminino e xadrez; na terça-feira desafio da barra e reflexão, natação,
futebol, sinuca e jiu-jítsu; na quarta-feira haverá natação, futebol, desafio de
bike e caxeta; na quinta-feira (23) natação, desafio de agachamento,
campeonato de supino, futebol e truco; na sexta (24) as competições serão
de natação, dominó, basquete, circuito cross e futebol; e no sábado (25)
haverá disputa de tênis de campo e vôlei de areia, além de almoço e entrega
de premiação às equipes vencedoras.
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Caça ao tesouro
de gente grande
Já se imaginou em meio a uma
área desconhecida com um mapa
e uma bússola para te guiar até a
saída? Existe um esporte que te
coloca justamente nessa situação:
a orientação.
É uma prática que permite desenvolver habilidades de interpretação de mapas cartográficos e
senso de localização enquanto tenta chegar até o fim de um determinado percurso.
Como todo e qualquer esporte,
a orientação tem suas regras. O
objetivo é percorrer determinada
distância em um terreno desconhecido e de característica variada
como areia, nascentes, florestas,
campos etc. O atleta só pode usar
o mapa e a bússola para se orientar e tem que traçar rotas respeitando obstáculos e passar obrigatoriamente por determinados pontos, chamados postos de controle,
que são descritos no mapa.
Apesar de parecer complicada,
a orientação ficou conhecida como
o esporte da família, pois pode ser
praticada por pessoas de qualquer
idade. Para isso é necessário um
curso básico de três horas em que
o participante aprende a interpretar o mapa e a usar a bússola. Depois disso ele já está apto a participar de corridas de orientação de
nível iniciante.
O tempo gasto para percorrer o
trajeto depende da capacidade física de cada participante, da rapidez
em se orientar a partir do mapa e
da escolha correta dos itinerários.
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SERVIÇO
Em Cascavel os cursos de Orientação são oferecidos pelo
Cobra Clube de Orientação a cada mês. O próximo curso
está marcado para este domingo, dia 19 de agosto, das 9h
às 12h, e tem um custo de R$ 20 e será no Clube de
Subtenentes e Sargentos de Cascavel. As competições
ocorrem ao longo do ano tanto em Cascavel como nas
cidades vizinhas. Os equipamentos necessários para a
prática do esporte são: calça leve, camiseta manga longa,
tênis para atividade física e repelente (opcional).

ATLETA precisa
encontrar pontos
específicos orientado
apenas por mapa
e bússola

Desafio físico e mental
A grande aceitação do esporte é porque ele alia a atividade física com uma
atividade mental intensa. O fato de ocupar a mente enquanto se realiza um
exercício foi o que fez o biólogo Wellington Soares se apaixonar pela
Orientação. “O que faz o esporte ser bacana é que é você com você mesmo e
você procurando fazer o seu melhor sem se comparar, pois não tem ninguém
atrás de você competindo, pois as largadas são em tempos diferentes. Sem
contar o privilégio do contato com a natureza e a grande paixão que a gente
tem quando é criança de brincar de caça ao tesouro, então é como se fosse
uma caça ao tesouro de gente grande.”

Evolução pessoal
O professor de Educação Física e técnico pela Confederação Brasileira de
Orientação Hilario Teixeira conta que o esporte , além de proporcionar a
sensação de aventura e o privilégio do total contato com a natureza,
também favorece a evolução pessoal do atleta. “O esporte exige tanto
a parte física quanto a parte mental, pois ganha a prova quem fizer o
percurso em menos tempo e também quem não comete erros. A
prática cria a capacidade de raciocinar com sobriedade em condições de
cansaço, pois o praticante não deve perder a concentração na leitura do
mapa com o terreno. Isso o faz desenvolver a autoconfiança a
independência e a tomada de decisão.” explica.

ESPORTE pode ser praticado por
pessoas de todas as idades
TEMPO gasto no percurso depende
da capacidade física e da
interpretação correta do mapa
 Reportagem: Bethania Davies
Fotos: Cobra Clube de Orientação

22

ESPORTE

HOJE NEWS, 15 DE AGOSTO DE 2018

Caça ao tesouro
de gente grande
Já se imaginou em meio a uma
área desconhecida com um mapa
e uma bússola para te guiar até a
saída? Existe um esporte que te
coloca justamente nessa situação:
a orientação.
É uma prática que permite desenvolver habilidades de interpretação de mapas cartográficos e
senso de localização enquanto tenta chegar até o fim de um determinado percurso.
Como todo e qualquer esporte,
a orientação tem suas regras. O
objetivo é percorrer determinada
distância em um terreno desconhecido e de característica variada
como areia, nascentes, florestas,
campos etc. O atleta só pode usar
o mapa e a bússola para se orientar e tem que traçar rotas respeitando obstáculos e passar obrigatoriamente por determinados pontos, chamados postos de controle,
que são descritos no mapa.
Apesar de parecer complicada,
a orientação ficou conhecida como
o esporte da família, pois pode ser
praticada por pessoas de qualquer
idade. Para isso é necessário um
curso básico de três horas em que
o participante aprende a interpretar o mapa e a usar a bússola. Depois disso ele já está apto a participar de corridas de orientação de
nível iniciante.
O tempo gasto para percorrer o
trajeto depende da capacidade física de cada participante, da rapidez
em se orientar a partir do mapa e
da escolha correta dos itinerários.

ESPORTE

CASCAVEL, 15 DE AGOSTO DE 2018

23

SERVIÇO
Em Cascavel os cursos de Orientação são oferecidos pelo
Cobra Clube de Orientação a cada mês. O próximo curso
está marcado para este domingo, dia 19 de agosto, das 9h
às 12h, e tem um custo de R$ 20 e será no Clube de
Subtenentes e Sargentos de Cascavel. As competições
ocorrem ao longo do ano tanto em Cascavel como nas
cidades vizinhas. Os equipamentos necessários para a
prática do esporte são: calça leve, camiseta manga longa,
tênis para atividade física e repelente (opcional).

ATLETA precisa
encontrar pontos
específicos orientado
apenas por mapa
e bússola

Desafio físico e mental
A grande aceitação do esporte é porque ele alia a atividade física com uma
atividade mental intensa. O fato de ocupar a mente enquanto se realiza um
exercício foi o que fez o biólogo Wellington Soares se apaixonar pela
Orientação. “O que faz o esporte ser bacana é que é você com você mesmo e
você procurando fazer o seu melhor sem se comparar, pois não tem ninguém
atrás de você competindo, pois as largadas são em tempos diferentes. Sem
contar o privilégio do contato com a natureza e a grande paixão que a gente
tem quando é criança de brincar de caça ao tesouro, então é como se fosse
uma caça ao tesouro de gente grande.”

Evolução pessoal
O professor de Educação Física e técnico pela Confederação Brasileira de
Orientação Hilario Teixeira conta que o esporte , além de proporcionar a
sensação de aventura e o privilégio do total contato com a natureza,
também favorece a evolução pessoal do atleta. “O esporte exige tanto
a parte física quanto a parte mental, pois ganha a prova quem fizer o
percurso em menos tempo e também quem não comete erros. A
prática cria a capacidade de raciocinar com sobriedade em condições de
cansaço, pois o praticante não deve perder a concentração na leitura do
mapa com o terreno. Isso o faz desenvolver a autoconfiança a
independência e a tomada de decisão.” explica.

ESPORTE pode ser praticado por
pessoas de todas as idades
TEMPO gasto no percurso depende
da capacidade física e da
interpretação correta do mapa
 Reportagem: Bethania Davies
Fotos: Cobra Clube de Orientação

06

LOCAL

HOJE NEWS, 15 DE AGOSTO DE 2018

Atraso, protesto
e ação judicial
Os constantes atrasos no pagamento de salários levaram um
grupo de aproximadamente 100 mulheres responsáveis pela limpeza
dos Cmeis (Centros Municipais de
Educação Infantil) e de escolas de
Cascavel a realizar um protesto na
manhã de ontem em frente à prefeitura. Elas são terceirizadas e,
segundo a prefeitura, apesar de o
repasse de R$ 421,6 mil ter sido
feito dia 25 de julho, até ontem, dia
14 (20 dias depois), a RR Serviços
não havia feito o pagamento para
as 175 trabalhadoras que recebem, em média, R$ 1,2 mil de salário por mês.
A princípio está descartada a
possibilidade de greve.
Rúbia Maciel Machado conta
que não é a primeira vez que atrasa o salário, mas nunca por tantos
dias. “As contas estão atrasadas,

não sei o que fazer, sou mãe solteira, tenho que pagar as contas, dar
conta de tudo dentro de casa e não
posso fazer isso porque não recebi
meu pagamento”.
Daiane Paes, que integra o Siemaco (Sindicato de Asseio e Conservação), conta que os atrasos no
vale-alimentação são mais constantes: “O pagamento é essencial na
vida, senão a gente nem trabalhava. Nós trabalhamos porque a gente precisa do salário”.

Realinhamento
de preços
O proprietário da empresa RR
Serviços, Rodrigo Barbosa Freire,
diz que o contrato firmado há
três anos e meio está defasado e
precisa de um reequilíbrio
financeiro. “A gente está
enfrentando dificuldade desde o
início do contrato”, afirma.
Ele disse que a empresa está
empenhada em resolver a
situação e espera que até o fim
de semana os salários sejam
depositados. Ele destaca que o
valor transferido à empresa pela
prefeitura no dia 25 de julho é
referente ao serviço prestado em
junho, mas isso está dentro do
contrato, que prevê pagamento
sempre retroativo. Rodrigo cobra
um realinhamento de preços.

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
Foto: Luiz Carlos da Cruz

Na Justiça
Pela manhã, o prefeito Leonaldo Paranhos conversou com as
manifestantes, expôs a situação e mostrou que a prefeitura está
pagando em dia a empresa.
O rompimento do contrato seria uma das opções, mas poderia criar um
problema ainda maior: 175 pessoas desempregadas.
Na segunda-feira (13) o prefeito ligou para o proprietário da empresa, que
disse estar passando por “dificuldades”. “Isso não justifica, ele tem que
fazer o pagamento até porque a prefeitura repassou o dinheiro”.
Após conversar com as funcionárias, Paranhos e o procurador
jurídico, Luciano Braga Côrtes, receberam representantes do
sindicato e das funcionárias.
Para que o problema não volte a se repetir, foi sugerido que o sindicato
notifique a empresa judicialmente, solicitando que a prefeitura faça os
próximos pagamentos diretamente na conta dos trabalhadores e não mais
para a empresa. “Nosso Jurídico dará suporte ao Jurídico do sindicato para
que possam agilizar esse encaminhamento”, garantiu o prefeito.

CERCA de 100 mulheres participaram
da manifestação na manhã de ontem

Vale-transporte
Como as trabalhadoras
manifestaram dificuldade de
locomoção para voltar ao
trabalho, por meio da
ValeSim,o prefeito Leonaldo
Paranhos disse que será
possível adiantar três dias
de crédito no cartão de
transporte coletivo para
viabilizar o transporte até o
fim desta semana.
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Evasão escolar: punição a gestores
Apesar de estar em execução há
sete anos, o Programa de Prevenção e Combate a Evasão Escolar
ainda depende do aval da Câmara
de Vereadores de Cascavel para ser
totalmente implantado. Hoje uma
audiência pública será realizada às
19h pela Comissão de Educação
para discutir com a comunidade as
medidas necessárias para o enfrentamento à desistência de estudantes na rede pública de ensino.
A proposta encaminhada pelo
Executivo aponta como público alvo
apenas a rede municipal, no entanto, os parlamentares querem incluir
também a rede estadual. “É um trabalho contínuo e já tivemos inclusive o entendimento do Ministério
Público de que o Programa deve completar esse ciclo educacional obrigatório”, diz Paulo Porto (PCdoB), presidente da Comissão de Educação.
Após cinco faltas consecutivas
ou sete alternadas as unidades educacionais devem entrar em contato
com os responsáveis pelo Programa
- caso ocorra uma omissão os servidores serão responsabilizados.
O trabalho será voltado no
acompanhamento dos casos e es-

tabelecimentos educacionais, matrícula das crianças fora da escola, orientar os pais que negligenciarem os casos, informar a Secretaria de Educação quando os gestores escolares descumprirem
com as ações.
Entretanto, não há no texto as
punições a prefeito, secretário de
Educação e chefe de Núcleo Regional - fator já verificado pela Comissão de Educação. “O projeto respon-

sabiliza apenas os pais e os responsáveis pela evasão. Entendemos que precisa responsabilizar
também o poder público. Faltam
vagas na rede, sobretudo nos Centros Municipais de Educação, por
isso devem estar previstas sanções a longo prazo aos gestores,
em uma perspectiva de que não
ocorra a evasão”, diz Porto.
 Reportagem: Josimar Bagatoli
DIVULGAÇÃO

A Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) fará leilão online por meio do site
www.jeleiloes.com.br com objetivo de vender bens móveis inservíveis para a instituição, como
carros, monitores, projetores multimídia, notebooks, caixas de sons, microfones, cadeiras,
telefones etc. As vendas serão encerradas dia 30 de agosto de 2018, às 9h, e somente
serão aceitos lances iguais ou superiores aos valores mínimos estipulados no edital do leilão.
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Transporte em pauta
ARQUIVO

O presidente da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) de Cascavel, Alsir Pelissaro, convida a comunidade das
regiões norte e leste da cidade para
uma reunião na próxima terça-feira,
dia 21, às 18h30, para apresentar
e discutir as linhas do transporte público que serão alteradas para atender os dois terminais: Nordeste e
Leste. O encontro será na Associação de Moradores do Bairro Consolata, na Rua Orlando Silva, 421.

“Queremos mostrar todas as
novidades do transporte coletivo
para os moradores do norte e do
leste de Cascavel. Estamos abertos para o diálogo por isso queremos que todos participem do encontro”, disse Pelissaro.
O presidente da Associação de
Moradores do Consolata, Gelson Cordeiro de Araújo, disse que as mudanças são bem-vindas e a expectativa é
de sistema um de qualidade.
 Reportagem: Silvio Matos

SÓ EM 1º DE SETEMBRO

A abertura dos Terminais de Transbordo Nordeste e Leste foi
adiada de 20 de agosto para 1º de setembro.

Mais funcionários
Para atender às novas linhas, as
empresas contrataram mais motoristas,
que passam por treinamento para
conhecer os itinerários. A Cettrans
também deve contratar dez agentes de
transporte para atender a nova
demanda do sistema, que vai contar
agora com cinco terminais.

Semana de Trânsito

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

A Cettrans e o Cotrans realizam
nesta quinta-feira (16) a primeira
reunião com todos os setores
envolvidos na organização da
Semana Nacional do Trânsito
deste ano, que será realizada de
18 a 25 de setembro.
O encontro será realizado na
Escola de Trânsito Pedrinho e
Rafa, com início às 9h.

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

Crimes de trânsito
A Cettrans e o Corpo de
Bombeiros, a Polícia Federal e a
Polícia Militar ministraram
ontem à noite palestra para 40
apenados por crimes de trânsito, encaminhados pelo Ministério Público. O objetivo é conscientizar que é preciso respeitar
as leis de trânsito e o próximo a
fim de evitar acidentes e melhorar a sociedade, pois é uma
forma de ressocialização.
O evento foir ealizado na Escola
de Trânsito Pedrinho e Rafa.

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

1- 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, 15 DE AGOSTO DE 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Tragédia anunciada
Cerveja e trânsito é uma combinação imprudente. Não é novidade
alguma a restrição para quem dirige. Mas essa “imprudência” também pode partir do próprio pedestre, que sob o efeito do álcool toma
atitudes irresponsáveis, colocando
a própria vida e a de outros em risco. A situação foi registrada pela
reportagem do Hoje News na região
central de Cascavel - que já alertou
setores de trânsito e o Concidade
(Conselho Municipal da Cidade) - no
entanto, nenhuma alteração feita
até agora, muito menos um trabalho de conscientização por parte da
Cettrans (Companhia de Engenharia
de Transporte e Trânsito).
Dois dos cruzamentos mais famosos da vida noturna em Cascavel são
na Rua Paraná com a Pio XII e com a
Manoel Ribas: muitos bares e opções
de sobra para os jovens.
As atrações de dentro das casas noturnas ficam em segundo
plano e o espaço preferido dos frequentadores é a calçada: porém, o
espaço se torna pequeno. Agora, a
pista de rolamento vira área para
passagem dos frequentadores - a
maioria com copos de cerveja nas
mãos, comprados dos estabelecimentos nas redondezas.
Os frequentadores desses estabelecimentos confiam a vida aos motoristas que trafegam pela Rua Paraná que muitas vezes são surpreendidos por pedestres que os “desafiam”.
O caos no trânsito na região foi
levantado pelo vereador Pedro Sampaio (PSDB) durante a sessão de
ontem na Câmara de Vereadores.
“Se houver um acidente na esquina
onde há concentração de pedestres
devido aos bares, será de uma proporção jamais vista em Cascavel”.
 Reportagem: Josimar Bagatoli
Foto: Aílton Santos

Diante da ineficácia do trabalho
preventivo em Cascavel, o parlamentar cobrou uma ação do Executivo para
que pelo menos sejam liberados incentivos fiscais para que os empresários possam fazer algo. “É preciso
criar lombadas, travessias elevadas
ou incentivar os comerciantes a revitalizarem a área. O Executivo precisa
estimular ações”, afirma Sampaio.
O vereador Serginho Ribeiro
(PPL) também recebeu reivindicações dos comerciantes, visto o excesso de velocidade no trecho mesmo com a existência de um ra-

MOVIMENTO intenso na noite de Cascavel gera
preocupação no trânsito
dar eletrônico na Rua Pio XII com
Rua Paraná. “A possibilidade de
acidente é grande. Precisamos de
um planejamento para resolver
esse problema com o excesso de
velocidades, para evitarmos uma
tragédia”, afirma Ribeiro.
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Um bairro à espera de investimentos
A dona de casa Jancis Caroline Antunes brinca com o filho Jorge, de apenas um ano e sete meses, nos aparelhos da ATI (Academia da Terceira Idade) na Rua
Estrada da Pedreira, Bairro 14 de
Novembro, em Cascavel. Ela
mora há quatro anos no local e
diz estar satisfeita com a região
que escolheu para viver.
Jancis tem apenas uma sugestão e que depende, em grande parte, da iniciativa privada: “Gostaria
que tivesse uma farmácia e um supermercado maiores aqui no bairro e que atendessem em horários
estendidos”, diz.
A moradora conta que muitas
vezes precisou ir até os Bairros Pioneiros Catarinenses e Neva para

OLIVIA Antunes pede horários do
transporte coletivo mais flexíveis

encontrar alguns produtos ou até
mesmo medicamentos. O que dificulta também, segundo ela, é o
horário de atendimento, que se
encerra mais cedo do que em outras regiões da cidade.
A aposentada Olivia Antunes
também cita uma situação que
tem gerado transtornos à comunidade: “Os horários de ônibus
[público] devem ser revistos, principalmente a linha que vai para
o Guarujá”, sugere.
A reclamação é porque falta
transporte em determinados períodos do dia. “Se a gente não pegar
o ônibus nos horários de pico, das
7h às 8h, no meio-dia e das 17h às
18h30, é muito difícil conseguir
outro ônibus”, explica.
Quando isso acontece, o jeito,
segundo a aposentada, é apelar
para a boa e velha caminhada.

SALÃO comunitário foi desativado
para dar espaço à arena multiuso

Próxima região
Atenção você que mora no
Distrito de São Salvador. A nossa
equipe de reportagem vai visitar
a região durante esta semana
para levantar as demandas e as
curiosidades do distrito. Quem
quiser participar pode entrar em
contato pelo telefone (45) 33211000 e enviar mensagem para o
whatsapp (45) 99975-1047.

 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Aílton Santos

Saúde: “Precisamos de especialistas”
A área da saúde recebeu há poucos meses importante reforço: recursos do
Ministério da Saúde via emenda parlamentar do deputado federal Alfredo
Kaefer para a construção de uma nova Unidade Saúde da Família.
Contudo, o presidente da Associação de Moradores, Daniel Matos, pede ao
Município a contratação de mais médicos, principalmente ginecologista e
pediatra. “Precisamos de especialistas, pois nosso posto atende os moradores
do 14 de Novembro, parte da população do Jardim Quebec e todo o
Loteamento Montreal. Muitas vezes, quando é necessário um especialista, o
jeito é ir ao Cisop [Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná] ou
apelar para o particular”, reforça.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a unidade atende dentro do
preconizado pelo Ministério da Saúde no que diz respeito à Política Nacional
de Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família, com duas equipes
multiprofissionais, compostas por médicos generalistas, enfermeiros,
técnicos em enfermagem, agentes comunitários de saúde, dentista e auxiliar
de saúde bucal. “As USFs não contam com atendimento de especialistas e sim
de médicos generalistas, que podem atender todas as faixas etárias e que
encaminham para especialidades, caso necessário”, informa a pasta.

O PRESIDENTE da Associação de Moradores, Daniel
Matos, quer mais atenção à saúde especializada

ARENA MULTIUSO: MAIS ESPORTE E LAZER
Quem anda pelas ruas do Bairro 14 de
Novembro, na região sul de Cascavel, deparase com uma cena considerada incomum nos
dias de hoje, especialmente na era de
smartphones, tablets e tantos outros
aparelhos eletrônicos: crianças e adolescentes
jogando bola na rua, brincando com animais
de estimação e outras apenas sentadas nas
calçadas batendo papo.
E esse público, que hoje cria alternativas para
se divertir e passar o tempo de forma
agradável, terá em breve um espaço amplo
para a prática de atividades físicas, esportes
e lazer. É que, segundo o presidente da
Associação de Moradores do Bairro 14 de
Novembro, Daniel de Matos, o projeto da
arena multiuso na antiga sede do salão
comunitário vai sair do papel: “Nós
decidimos, há quase um mês, mudar o salão
para outro imóvel e dar espaço para essa

arena”, diz o presidente, que lembra: “A
decisão foi tomada em audiência pública,
com aval dos participantes”.
O investimento é de R$ 480 mil e é uma
parceria firmada em junho deste ano entre a
Secretaria do Esporte e Turismo do Paraná
com a Prefeitura de Cascavel e representa,
conforme Matos, mais qualidade de vida e
interação aos moradores.
No local haverá pista de skate, quadras de
vôlei e basquete, pista de caminhada,
banheiros e vestiário. “Será um lugar onde os
moradores poderão se encontrar, praticar
exercícios, tomar um chimarrão, enfim, vai
mudar bastante a realidade do bairro”,
garante, esperançoso.
Ainda não há data para a inauguração da
arena, mas a expectativa de Matos é de
que até o fim deste ano o local já
esteja funcionando.
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Um bairro à espera de investimentos
A dona de casa Jancis Caroline Antunes brinca com o filho Jorge, de apenas um ano e sete meses, nos aparelhos da ATI (Academia da Terceira Idade) na Rua
Estrada da Pedreira, Bairro 14 de
Novembro, em Cascavel. Ela
mora há quatro anos no local e
diz estar satisfeita com a região
que escolheu para viver.
Jancis tem apenas uma sugestão e que depende, em grande parte, da iniciativa privada: “Gostaria
que tivesse uma farmácia e um supermercado maiores aqui no bairro e que atendessem em horários
estendidos”, diz.
A moradora conta que muitas
vezes precisou ir até os Bairros Pioneiros Catarinenses e Neva para

OLIVIA Antunes pede horários do
transporte coletivo mais flexíveis

encontrar alguns produtos ou até
mesmo medicamentos. O que dificulta também, segundo ela, é o
horário de atendimento, que se
encerra mais cedo do que em outras regiões da cidade.
A aposentada Olivia Antunes
também cita uma situação que
tem gerado transtornos à comunidade: “Os horários de ônibus
[público] devem ser revistos, principalmente a linha que vai para
o Guarujá”, sugere.
A reclamação é porque falta
transporte em determinados períodos do dia. “Se a gente não pegar
o ônibus nos horários de pico, das
7h às 8h, no meio-dia e das 17h às
18h30, é muito difícil conseguir
outro ônibus”, explica.
Quando isso acontece, o jeito,
segundo a aposentada, é apelar
para a boa e velha caminhada.
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Correios: Não à greve
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Sintcom

Funcionários dos Correios em
Cascavel aceitaram a proposta
de reajuste salarial de 3,68%, valendo também aos benefícios,
como vale-alimentação, auxíliocreche, quebra de caixa, entre
outros. Com isso, a categoria
descar ta a paralisação das atividades neste momento.
Conforme o Sintcom (Sindicato
dos Trabalhadores em Empresas
de Comunicação Postais, Telegráficas e Similares do Paraná), o acordo coletivo do ano passado foi mantido. A decisão foi tomada em assembleia, na noite de ontem e segue em consonância com as demais agências do Estado.

As negociações pouco avançaram durante as últimas semanas,
sendo necessária a intervenção do
TST (Tribunal Superior do Trabalho),
que conciliou o acordo entre a ECT
(Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos) e os servidores.
Pelo plano de saúde
A decisão na assembleia, porém,
não coloca um ponto final nas reivindicações da categoria, que mantém o estado de greve por conta da
indecisão no que tange ao plano de
saúde. Conforme o representante do
Sintcom, Ezequiel Dutra, os funcionários dos Correios querem a redução da copartipação, hoje de 30%,
além da revisão na mensalidade,
que é cobrada a partir do valor bruto do salário de cada trabalhador.

“Este percentual, em cima do bruto, impacta muito na folha de pagamento. Por isso, queremos revisálo para que o funcionário não seja
penalizado”, diz. O sindicato aguarda agora novo posicionamento da
empresa para abertura de negociações sobre o plano de saúde.
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Uma nova Ponte Molhada
Pouca gente sabe onde o fica o
Parque Municipal Salto Portão, mas
quando se fala em “Ponte Molhada”
fica mais fácil a localização do espaço público, um verdadeiro cartãopostal de Cascavel que se encontra
abandonado há anos e cada vez mais
destruído pela ação de vândalos e
pela própria ação do tempo.
A última revitalização do parque
aconteceu em 2010. Depois disso,
o MP (Ministério Público) chegou a
cobrar ações do Município, inclusive com sugestão de terceirização
para uma nova revitalização, mas
nunca aconteceu.
Com uma área de cinco alqueires
e uma exuberante cachoeira de 30
metros, o Salto Portão ficou conhecido por Ponte Molhada devido à água
que passa sobre uma ponte antes
de se dar seu show na queda.
Mesmo abandonado, a população frequenta o parque devido à sua
beleza. No local há muitos anos foram construídos quiosques e churrasqueiras, trilhas para caminhada,
passarela e mirante próximos ao rio,
mas tudo está abandonado.

Primeiro passo
Nessa segunda-feira, servidores da Secretaria de Meio Ambiente estiveram no
local e iniciaram estudo para a revitalização do espaço, que deve acontecer em
parceria com a Cohavel (Companhia de Habitação de Cascavel).
Hoje o presidente da Cohavel, Nei Haveroth, e o secretário de Meio
Ambiente, Romulo Quintino, estarão no local para novos levantamentos.
José Luiz Ferreira, gestor ambiental da Secretara de Meio Ambiente, conta que
a proposta é ter três ou quatro projetos para posteriormente definir qual será o
mais conveniente. Uma das propostas é a revitalização completa do espaço,
com instalação de luminárias, água tratada e reestruturação da escadaria que dá
acesso à cachoeira principal. Para evitar atos de vandalismo, uma das ideias é
ter um guarda patrimonial morando no local.
Independente do projeto escolhido, a revitalização começará pela escadaria que
está com degraus apodrecidos ou que foram arrancados por vândalos. Isso
tornou o espaço perigoso aos frequentadores do local. “Outra opção seria um
local com menos estrutura, mas o que agente quer é oferecer um local bem legal
para lazer”, diz Ferreira.

TERCEIRIZAÇÃO
Outra proposta em estudo,
segundo o secretário Romulo
Quintino, é a terceirização do
espaço. Um projeto deve ser
protocolado nos próximos dias
na Câmara dos Vereadores.
Nesse caso, o Município faria a
revitalização completa do local,
criaria uma espécie de praça de
alimentação que seria tocada por
terceiros. Também está em estudo
a construção de um museu e uma
tenda para comércio de produtos
oriundos do campo.

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
Foto: Aílton Santos

PARCERIA

Após a revitalização do espaço, uma
das propostas é buscar parceria com
a Ecocataratas, concessionária que
administra o pedágio na BR-277,
para a redução do valor do pedágio
aos frequentadores do parque que
atualmente precisam desembolsar R$
25 entre ida e volta. “Dentro do
nosso planejamento está essa
possibilidade”, adianta
José Luiz Ferreira.

REVITALIZADO em 2010, Parque
Salto Portão virou alvo de vândalos
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Serviços têm alta histórica
O volume de serviços prestados teve um avanço de 6,6% em
junho ante maio, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da
Pesquisa Mensal de Serviços, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). Com o resultado, o setor se recupera da
queda de 5% registrada em maio

(dado já revisado) - quando ocorreu
a greve dos caminhoneiros.
No mês anterior, o dado foi revisado de uma queda de 3,8% para
uma redução de 5%.
Na comparação com junho do
ano anterior, houve alta de 0,9% em
junho deste ano, já descontado o
efeito da inflação. A taxa acumula-

QUADRO NEGRO
O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), transferiu para o
primeiro grau da Justiça Federal no Paraná um inquérito aberto na esteira da
Operação Quadro Negro, que apura desvio de dinheiro em contratos da
Secretaria Estadual de Educação durante a gestão Beto Richa (PSDB). A
informação é da RPC. O inquérito é sigiloso e foi aberto a partir da delação de
Eduardo Lopes de Souza, dono da Valor Construtora, pivô do escândalo de
corrupção. Em delação premiada, o empresário relata que parte do dinheiro
destinado a reformas e construções de escolas foi parar nas mãos de
políticos, e cita o deputado federal Valdir Rossoni (PSDB) como um dos
beneficiários. Rossoni detém foro privilegiado no STF, daí a abertura da
investigação na Corte em Brasília. O tucano nega ter cometido crimes.

da pelo volume de serviços prestados no ano ficou negativa em 0,9%,
enquanto o volume acumulado em
12 meses registrou perda de 1,2%.

FGTS divide lucro
O FGTS (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço) vai distribuir a
trabalhadores um total de R$ 6,23
bilhões de ontem (14) até o fim do
mês de agosto. O valor que será
distribuído corresponde à metade
do lucro do fundo em 2017, que foi
de R$ 12,46 bilhões, segundo
anúncio feito no Ministério do
Trabalho nessa terça-feira. O
trabalhador que tinha saldo positivo
em conta do FGTS em 31 de
dezembro de 2017 terá direito a
receber 1,72% do valor que tinha na
época. Em média, os trabalhadores
receberão R$ 38 por conta.
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Violência dispara

VÍTIMA chegou a ser atendida pelos bombeiros, mas morreu na ambulância
Cascavel vinha num dos seus
menos violentos meses da história. Tudo mudou nas últimas semanas. Em 45 dias foram mortas
11 pessoas, um terço do total do
ano. E, em menos de 48 horas,
de domingo até ontem, duas pessoas foram assassinadas em
Cascavel e um corpo degolado foi
encontrado, cujo crime teria acontecido há uns 15 dias.
No fim da manhã de ontem um
rapaz de 24 anos foi morto a tiros em uma metalúrgica às margens da BR-467.
Coisa de cinema. Murilo Mateus

COISA DE CINEMA

estava no local quando duas pessoas chegaram, uma delas entrou
no estabelecimento e disparou diversas vezes, atingindo o jovem que
morreu dentro da ambulância do
Corpo de Bombeiros. A Delegacia
de Homicídios investiga o caso.
Na segunda-feira (13), um corpo foi encontrado em um córrego
no Bairro 14 de Novembro. O homem foi degolado.
No domingo, um adolescente de
17 anos foi morto no Bairro 14 de
Novembro a facadas por conta de
uma dívida de R$ 80 referente à
venda de um celular.

O crime registrado na manhã de ontem assustou funcionários que trabalhavam na
metalúrgica onde Murilo Mateus levou os tiros, nas margens da BR-467.
Uma mulher que estava no estabelecimento contou que os atiradores entraram já
com intenção de matar. “Vários tiros passaram de raspão por mim. Eram dois
rapazes, um deles entrou atirando no barracão e o outro ficou do lado de fora. Eu
e dois funcionários escapamos das balas. Saí pelos fundos da empresa, pulei a
cerca e corri até um comércio próximo”, contou a mulher, que estava bastante
assustada com toda a violência. Os atiradores fugiram.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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HOMICÍDIOS
Até ontem, Cascavel somava 33
homicídios neste ano, e ainda
permanece sendo um dos anos com
menos assassinatos da história
de Cascavel.
Nos primeiros seis meses de 2017
foram registrados 34 assassinatos.
Um dos motivos da queda ano a ano é
o índice de resolução dos casos, de
quase 90% por parte da Delegacia de
Homicídios.
De acordo com a polícia, o trabalho
constante contra o tráfico de drogas e
outros crimes associados aos
assassinatos também contribuem para
que os crimes contra a vida sejam
menos frequentes.
Tem ainda a agilidade dos julgamentos
a partir da instalação de uma vara
especializada para júris em Cascavel.
Nesta quinta-feira, por exemplo, será
julgado um crime registrado em
março deste ano.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos
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Legítima defesa
O Ministério Público pediu absolvição de Rudinei Floriano, julgado na tarde de ontem no Fórum de
Cascavel por tentativa de homicídio. O júri atendeu e absolveu Rudinei que, de acordo com a 16ª Promotoria, agiu em legítima defesa
contra Willian Prestes.
“O rapaz que foi vítima dos golpes
de estilete era ex-namorado de uma
garota que estava se relacionando
com Rudinei. Na época, a vítima fi-

cou com ciúmes, foi atrás de Rudinei
e provocou uma briga no trânsito. Para
o Ministério Público, Rudinei agiu em
legítima defesa ao ser agredido”, disse o promotor Alex Fadel, responsável pela 16ª Promotoria.
O caso aconteceu em 4 de agosto de 2013. Rudinei respondeu ao
processo em liberdade e agora teve
o nome limpo em julgamento.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
POLÍCIA CIVIL

Giro da
Violência
Adolescentes com maconha
Uma situação foi atendida por um
oficial da Polícia Militar de Cascavel
ontem perto do 6º BPM (Batalhão de
Polícia Militar).
Dois adolescentes foram flagrados com
uma porção de 37 gramas de maconha
fumando atrás do 6º BPM. “Um oficial
que ia para casa e estava com o carro
particular viu a cena e apreendeu os
meninos, que são de Guaraniaçu e
provavelmente não sabiam que
estavam perto da unidade policial”,
disse o tenente Roberto Tavares,
responsável pelo setor de Relações
Públicas do 6º BPM.
Segundo o tenente, registros de
delitos de tráfico não são comuns nas
redondezas do batalhão. “Em
operações, costumamos flagrar
motoristas sem cinto de segurança por
exemplo nessa região, mas com drogas
não, até por se tratar de um local de
grande fluxo de policiais”, comentou.

Treinamento agentes
Agentes penitenciários contratados via
PSS (Processo Seletivo Simplificado)
participam de uma capacitação
promovida pelo governo do Paraná e
ministrada pela Escola Penitenciária. De
acordo com o Sindarspen/PR (Sindicato
dos Agentes Penitenciários), essa é a
primeira vez que os funcionários
recebem esse tipo de qualificação.
Antes, os funcionários eram contratados
sem nenhuma informação sobre o
sistema carcerário. O curso teve início
ontem e não tem data para término.

Traficante preso
Policiais civis de unidades diversas do Estado fizeram um curso sobre explosivos
promovido pela Escola Superior de Polícia Civil, em Curitiba. O Curso Estágio de
Prática e Manipulação de Explosivos foi realizado com objetivo de treinar os policiais
com conhecimento para atuar em casos específicos em que, na prática criminosa, os
marginais usem explosivos. O curso também contou com a participação dos policiais
do Comando de Operações Especiais, do grupo antibombas e Polícia Federal.

Um homem de 38 anos foi preso ontem,
pela Polícia Civil de Cascavel. Ele estava
com um mandado de prisão em aberto
expedido pela Vara de Execuções Penais
de Cascavel, por tráfico de drogas. Macil
Gonçalves foi localizado em casa, na Rua
Serra do Parati, Jardim Colméia.
Ele foi condenado a sete anos e
sete meses de prisão.
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CPI vota relatório Giro Político
nesta quarta-feira

politica@jhoje.com.br

Repúdio as críticas

Os vereadores integrantes da CPI das Horas
Extras em Cascavel - Carlinhos Oliveira (presidente), Olavo Santos (relator)
e Josué de Souza (secretário) - apresentam nesta quarta-feira (14), às
9h30, o relatório final da
Comissão Parlamentar
de Inquérito.
Com mais de 1.400
páginas de processo e
20 pessoas ouvidas nas
oitivas, a CPI foi instaurada no dia 21 de fevereiro e desde então convocou testemunhas, solicitou documentos e
confrontou informações
para investigar se houve
irregularidade no cumprimento e pagamento de
horas extras realizadas
por ser vidores das Secretarias de Educação e
de Saúde.

Além de motoristas e
técnicos das duas pastas municipais, ex-secretários e atuais gestores
foram convocados. Em
comum: a reclamação de
funcionários e gerentes
de que, apesar dos editais abertos para motoristas 1 e 2 nos últimos
dois mandatos, as vagas
não eram todas preenchidas, gerando uma sobrecarga nos motoristas
disponíveis.
A Secretaria da Saúde,
por exemplo, tem 76 motoristas e 140 veículos e
o recrutamento de funcionários para trabalho extraordinário depende de três
fatores: motoristas que
têm habilitação adequada, formação para transportar pacientes em ambulâncias e o setor onde
estão lotados.

ENTENDA
No ano passado, em decorrência de uma série de
investigações feitas pelo vereador Celso Dal Molin (PR),
verificou-se que havia um número alto de horas extras
realizadas que foram informadas por meio de tabelas
de livre preenchimento. A informação levou o vereador a acreditar em um erro de digitação, por ser impossível a execução de tantas horas extras. Um pedido foi encaminhado ao Departamento de Recursos
Humanos da Prefeitura de Cascavel para esclarecer a
real quantidade de horas trabalhadas, especialmente no caso de quatro servidores, que registraram em
alguns meses mais de 200 horas extras.
A segunda providência foi instaurar a CPI no Legislativo para investigar possíveis irregularidades existentes na execução e pagamentos de horas extras
para os motoristas lotados nas Secretarias de Educação e Saúde do Município no período de janeiro de
2013 a julho de 2017.

O vereador Aldonir Cabral (PDT) rebateu mensagem que recebeu
do ex-vereador Luiz Amélio Burgarelli, do mesmo partido: “Dia
do Mineiro... esse projeto me envergonha”, escreveu o médico.
Cabral lembrou até do médico Lísias Tomé, que foi prefeito de
Cascavel e é mineiro. “Orgulho-me do projeto. Repudio
comentário infeliz”. A bandeira dos parlamentares foi de
defender as “homenagens”. O Policial Madril (PMB), que também
assina o projeto, levou à tribuna um dossiê de mineiros que
assumiram cargos e atividades importantes. O paulista Burgarelli
fez 2.267 votos na última eleição, também pelo PDT. Madril
obteve 2.832 votos e, na tribuna, provocou: “Talvez tenha
faltado votos de ‘dois’ mineiros para ser eleito”. Com a
aprovação do projeto, fica aberta a temporada de “Dias” para
cada etnia que chegou a Cascavel!

Corrida eleitoral
Hoje é o último dia para os
partidos políticos e as
coligações apresentarem o
registro de candidatos para as
eleições deste ano! Agora será
o “vai ou racha”. Até o fim da
tarde de ontem estavam
confirmados: Cida Borghetti
(PP), Ratinho Júnior (PSD), Dr.
Rosinha (PT), Geonísio Marinho
(PRTB), Ivan Bernardo (PSTU),
Priscila Ebara (PCO), Professor
Piva (Psol), Ogier Buchi (PSL),
João Arruda (MDB).

Dia “Decisivo”
Está prevista ainda hoje uma
pesquisa pós-convenções
sobre quem lidera as
intenções de voto para o

cargo de governador
paranaense. Este será o
primeiro levantamento sem
Osmar Dias (PDT), que jogou a
toalha, e mostrará a
possibilidade (ou não) de
segundo turno.

Posse definida
O chefe da Casa Civil, Dilceu
Sperafico, já prepara as
solenidades de posse do
Palácio do Iguaçu. Foram
contratadas as tendas e as
estruturas temporárias que
serão instaladas no dia 1º de
janeiro. Serão destinados R$
98,9 mil para a contratação
do serviço - usado também
para a entrega das comendas
da Ordem Estadual do
Pinheiro, dia 19 de dezembro.

VERDADES?
Os “fiéis” de Bolsonaro que defendem a qualquer custo o
candidato se manifestaram bem pouco nas redes sociais
sobre a demissão da Dona Val, suposta servidora fantasma.
Tomaram um açaí para acalmar os ânimos e prossegue o
debate nos moldes “tacá-le pau”.
z Após “despejo” pelo BID no Calçadão da Avenida Brasil, os
membros da Boca Maldita voltam a se reunir neste domingo
mas agora na Feira do Teatro, às 10h, retomando os encontros
semanais. Em solenidade oficial, Emílio Martini devolve a
espada ao presidente Alberto Rodrigues Pompeu.
z Para fazer a impressão de documentos, a prefeitura acaba
de contratar uma empresa que receberá R$ 1,5 milhão - ela
terá que fornecer equipamentos, materiais e suporte
necessário. A escolhida é a Printer do Brasil Tecnologia da
Informação, com sede em Curitiba.
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“Vou nortear o
projeto para que
ele gere incentivos
à produção, à
exportação, à
substituição de
importação de
peças com
instalação de
indústrias no
Brasil”, garante
Alfredo Kaefer

Kaefer é relator do novo
marco regulatório do
setor automotivo
O Congresso Nacional começa a discutir o novo marco regulatório do setor automotivo. É a
Medida Provisória 843, que estabelece as regras do Programa
Rota 2030, com incentivos para
a indústria automotiva. O relator
da MP é o deputado federal Alfredo Kaefer (PP-PR). O senador
Eduardo Amorim (PSDB-SE) vai
presidir a comissão mista.
A tarefa de Kaefer será apreciar e aceitar ou rejeitar 81 propostas de emenda apresentadas à MP. O próprio Kaefer já apresentou nove propostas de emenda ao texto encaminhado pelo governo. Em uma delas, procurou
atender uma das principais demandas da indústria do setor,
que é elevar o valor dos créditos
tributários, para aumentar o incentivo à indústria.
“Entende-se que esse projeto seja um marco regulatório,
que vai revolucionar todo o setor. Temos um tempo curto para
discutir e aprovar tudo. Nossa expectativa é de que esteja concluído logo depois das eleições e
em janeiro de 2019 entre em vigor”, acrescenta Kaefer.

Retomada da indústria

Renúncia fiscal

Uma das “missões” da medida provisória, especialmente do Programa Rota
2030, é promover a retomada da indústria automobilística, mas agora
gerando crescimento muito mais sustentável. “A indústria automobilística gera
cerca de 127 mil empregos, mas já gerou quase 150 mil antes da crise, em
2015. É um setor que responde a 5% do PIB nacional, mas perdeu quase
30% de faturamento em decorrência da crise. Por isso, vou nortear o projeto
para que ele gere incentivos à produção, à exportação, à substituição de
importação de peças com instalação de indústrias no Brasil, enfim, eu me
proponho a mudá-lo desde que enverede para o aumento de produção, que
possa incrementar muito a indústria automobilística, que é e sempre foi uma
grande geradora de emprego”, explica o deputado Alfredo Kaefer.

O Rota 2030 tem previsão de 15
anos de vigência, passando por
revisões a cada cinco anos

DIVULGAÇÃO

ALFREDO
KAEFER: “Vamos
aprovar emendas
que forem
necessárias”

Conforme a MP, com base em projeções feitas pela Receita
Federal, a renúncia prevista para os próximos dois anos é de
R$ 2,113 bilhões (2019) e de R$ 1,646 bilhão para
2020. O Rota 2030 tem previsão de 15 anos de vigência,
passando por revisões a cada cinco anos.

A Receita Federal estima a
renúncia fiscal de R$ 2,113
bilhões (2019) e de R$ 1,646
bilhão para 2020

O que é o Rota 2030
A Medida Provisória 843 estabelece
requisitos obrigatórios para a
comercialização de veículos no Brasil,
institui o Programa Rota 2030 Mobilidade e Logística e dispõe sobre
o regime tributário de autopeças não
produzidas aqui. Na prática, o
objetivo é incentivar a indústria
automotiva a investir em pesquisa e
desenvolvimento para produzir
veículos melhores, mais eficientes,
menos poluentes e com custo menor.
O relator da MP, deputado federal
Alfredo Kaefer, cita como exemplo
as baterias dos carros elétricos, que
hoje representam cerca de 40% do
custo do carro. Com investimento no
desenvolvimento de novas
tecnologias, a expectativa é de que
consigam produzir baterias mais
eficientes e com custo bem menor.
Para Kaefer, os carros híbridos
devem ganhar espaço em breve,
porque garantem a economia do
sistema elétrico e têm motor de
combustão para não deixar

ninguém a pé. Uma tecnologia que
agora, com o Rota 2030, pode ser
aprofundada e impulsionada.
“Vamos proporcionar mecanismos
para que possamos ter de volta um
setor que já foi muito forte e que
ainda consiga reduzir preço, pois isso
tem um efeito cascata na economia
nacional expressivo, pois envolve toda
uma cadeia de produção, como
pneus, estradas, posto de gasolina,

enfim. Acredito que o Rota 2030 vá
incrementar em 10% a 15% a
produção de automóveis, isso sem
contar que vai estimular a produção
de veículos com menor impacto
possível ambiental. Vai expandir o
comércio internacional, gerar mais
emprego e renda, gerar
crescimento econômico, reduzir os
impactos ambientais, enfim, todos
ganham com isso”.

Expansão
Alfredo Kaefer também sugeriu que as motocicletas estejam entre as
atividades abrangidas pelo Programa Rota 2030 e que se condicione a
habilitação ao programa à manutenção dos empregos na empresa.
A relatoria da MP 843 era uma das tarefas mais ambicionadas no Congresso,
justamente devido à importância que terá no cenário nacional, e até
internacional. Kaefer se credenciou para a relatoria por acompanhar de perto
a questão desde que a equipe econômica do governo começou a discussão
sobre o tema. “Como sabíamos do fim do Inovar-Auto, há pelo menos um ano
acompanho as negociações. Vamos aprovar emendas que forem necessárias e
rejeitar aquelas que não dialogam com o conteúdo”, garantiu.
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Ao leitor
O MAIOR BEM DE UMA EMPRESA
Dia 10 de agosto é comemorado o Dia Nacional da
Marca. Muitos ainda se perguntam o que a diferencia do
nome empresarial de um estabelecimento.
Por isso, nunca é demais lembrar que a marca é o signo distintivo que identifica o produto ou o serviço; já o nome
empresarial é a designação social da empresa, não sendo,
necessariamente, a forma como o público a conhece.
Outra dúvida comum entre os empresários em geral:
Como faço para registrar a marca da minha empresa?
Atualmente, no Brasil, a única forma de registro é com
processo administrativo no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), órgão público federal responsável por
tutelar os direitos oriundos da Lei de Propriedade Industrial.
Mas, afinal, qual é a importância de uma marca?
A marca é um dos maiores bens (se não o maior) de
uma empresa e representa sua verdadeira essência. A
marca é o coração pulsante de uma empresa e, como tal,
deve ser tratada com a máxima prioridade, pois, de que
adianta empreender se o público consumidor não conseguir distinguir uma empresa no mercado?
Com notícias, divulgações e publicidades feitas em
redes sociais, o resguardo da marca se torna ainda mais
relevante, de modo a atrair a credibilidade e o respeito
para cativar o consumidor, tornando-o fiel à sua marca, e a
reprimir os atos de concorrência desleal.
Aliás, não existe sucesso maior do que uma marca bemsucedida e, sendo o elemento-chave da atividade empresarial, deverá ser tratada com a importância que merece.
Muito mais do que comemorar esse dia, o ideal é que
se consiga ir além para sedimentar sua importância como
principal elemento integrante da empresa.

FÁBIO DONEGÁ

“Reconhecemos o direito
ao acesso ao salário, à
paralisação e somos
solidários aos
trabalhadores, pois
prestam um serviço muito
importante à prefeitura e
à população, por isso
queremos uma solução o
mais rápido possível”
Prefeito de Cascavel,
Leonaldo Paranhos,
sobre protesto de
zeladoras terceirizadas
que estão sem receber
os salários. Leia mais na
página 6.
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Fases da lua
NOVA
11/08 - 06h59

CRESCENTE
18/08 - 04h49

CHEIA
26/08 - 08h58

MINGUANTE
02/09 - 23h39

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000
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Direto de Curitiba
Dispensa
elogios,
Gabriela
Madalosso,
by Arivonil
Policarpo

A Cia. do Abração, umas das mais conceituadas companhias
teatrais de Curitiba, desembarca em Cascavel para apresentar
o espetáculo Estórias Brincantes de muitas Mainhas. O
evento será no Centro Cultural Gilberto, dia 19 de agosto às
16h. A entrada é franca, porém fica a sugestão de
contribuição voluntária de 1kg de alimento não perecível.
Os alimentos arrecadados serão destinados às famílias
previamente cadastradas no Provopar de Cascavel.

gente@jhoje.com.br
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PHD no assunto
Uma das principais
autoridades em Educação
Ambiental no Brasil e no
mundo, o professor
Genebaldo Freire Dias,
estará em Cascavel para
palestrar sobre “Dinâmicas
e Instrumentação para a
Educação Ambiental”.
oOo
Será no dia 22/08, das 8h
às 17h, no auditório da
Univel. As inscrições podem
ser feitas no link https://
sites.google.com/a/
nrecascavel.com/projetopolitico-pedagogico/inscricao.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Felicidades!
Angélica Barzotto Chemin,
Jaqueline Ferla Bueno, Pietra
Bittencourt, Célia Pereira Da
Luz de Souza, Leandro
Pinheiro Barbosa, Rubens
Ramos, Paulo Rogério Mola,
Fábio Torcci de Melo e Maria
Lúcia Borges.

Pizza beneficente
Dias 31 de agosto e 1o de
setembro tem a Hora da
Pizza. A ação beneficente é
promovida pela Apofilab.
Os sabores são frango com
catupiry e calabresa. O valor
é R$ 30. As pizzas podem
ser retiradas das 10h às
16h, na Rua Helio Richard,
1790, Claudete. Mais
informações pelo telefone
(45) 3326-79866.

Peixe ou Raposa?
Cruzeiro e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, às
19h30, no Mineirão, pelo jogo
de volta das quartas de final
da Copa do Brasil. A Raposa
venceu o primeiro duelo por 1
a 0 na Vila Belmiro e saiu na
frente. Com o resultado, o
Peixe precisa de uma vitória
por dois gols de diferença para
avançar direto. Para isso,
entretanto, não conta com Yuri
(dores no pé) e Sasha (recondicionamento físico).

Agora vai?
Três dias depois de ter
sido derrotado pela primeira
vez na história pela Chapecoense, o Corinthians reencontra a equipe catarinense
nesta quarta-feira, quando
decide uma vaga na semifinal
da Copa do Brasil, às 21h45,
na Arena Condá. Hoje, o
Alvinegro do Parque São Jorge
pode até empatar para avançar, enquanto um novo revés,
independentemente do
placar, levará a disputa aos
pênaltis, uma vez que venceu
o jogo de ida das quartas de
final, por 1 a 0, e não há mais
o critério de gols marcados
para definir o vencedor no
regulamento deste ano.

Prefeitura vai “devolver”
Salto Portão à população

HOJE NEWS, 15 DE AGOSTO DE 2018
AÍLTON SANTOS

Abandonado há pelo menos
oito anos e alvo de vandalismo, a prefeitura iniciou estudos para revitalizar um dos
principais cartões-postais de
Cascavel: o Salto Portão, e
devolver para que a população possa aproveitá-lo.
z Pág. 13

Com dois gols de Guilherme e outros dois de Issamu, o Cascavel Futsal venceu o Guarapuava
por 4 a 2, de virada, na noite de ontem, no Ginásio da Neva, e chegou aos 40 pontos na
classificação da Série Ouro, empatado com o terceiro colocado Pato Branco, mas em quarto
lugar pelos critérios de desempate. Agora, o time cascavelense terá uma folga de mais de 20
dias pela competição, voltando a atuar apenas no dia 4 de setembro, contra o Foz Cataratas,
na Neva. Antes, na próxima semana, no sábado (25), visitará o São José, em São José dos
Campos (SP), pela Liga Nacional.

CPI das Horas
Extras apresenta
relatório final

Decisão no Maracanã

Equipes que lutam pelo título
nas principais competições do calendário brasileiro e sul-americano,
Flamengo e Grêmio duelam hoje
num jogo no qual apenas um seguirá adiante na Copa do Brasil. O
embate, válido pela rodada de volta das quartas de final, está marcado para as 21h45, no Maracanã.
No confronto de ida, a igualdade prevaleceu com um empate por
1 a 1 em Porto Alegre. Assim, quem
vencer nesta noite avançará à semifinal para enfrentar quem passar
de Chapecoense x Corinthians, também nesta quarta-feira. Um novo

empate entre cariocas e gaúchos,
independentemente do placar, levará a decisão da vaga aos pênaltis.
FLAMENGO
Para este jogo, o técnico Maurício
Barbieri fará mudanças no Flamengo
em relação ao time que venceu o Cruzeiro no fim de semana, pelo Brasileirão: Renê e Cuéllar voltam após cumprirem suspensão contra a Raposa.
Já Fernando Uribe é dúvida.
GRÊMIO
No Grêmio, o técnico Renato Gaúcho conta com todos os titulares à
disposição, com o retorno de Luan,
recuperado de dores. Além do camisa 7, o treinador gaúcho poupou os
principais jogadores da rodada do fim
de semana do Campeonato Brasileiro, na goleada sobre o Vitória.

z Pág. 3

AÍLTON SANTOS

ESPORTE

14 de Novembro:
à espera de
investimentos
z Págs. 10 e 11

AÍLTON SANTOS
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JOGAM HOJE
19h30
21h45
21h45
19h30
21h45
13h
13h15
16h

COPA DO BRASIL
Cruzeiro x Santos
Chapecoense x Corinthians
Flamengo x Grêmio
SUL-AMERICANA
Temuco x San Lorenzo
Millonarios x General Díaz
AMISTOSOS
Hamburgo x B. de Munique
Barcelona x Boca Juniors
SUPERCOPA DA EUROPA
Real Madrid x Atlético de Madri

Executado a sangue frio
Um homem foi perseguido e morto a tiros ontem em Cascavel. A vítima tentou se esconder
em uma metalúrgica, mas foi executada. Apesar do socorro médico, ele morreu na ambulância.
z Pág. 19

CASCAVEL, 15 DE AGOSTO DE 2018

Áries

Aproveite as boas energias das estrelas
para se divertir e curtir o dia de folga.
Deixe seu lado aventureiro falar mais
alto e agarre qualquer oportunidade de
viajar, mesmo que seja de última hora.

Touro

Se pensa em reformar a casa ou tem
planos para mudar de residência, vai
contar com a proteção das estrelas.
Siga sua intuição e poderá descobrir
um segredo.

Gêmos

Deixe a solidão bem longe e aproxime-se das pessoas queridas. Na companhia dos amigos, encontrará apoio
e carinho. Reforce esses laços e aproveite para conhecer gente nova.

Câncer

Hoje, você pode se sair bem se direcionar sua energia para terminar as tarefas pendentes. Se precisa de dinheiro, vá atrás de um trabalho extra.

Leão

Nesta semana você pode encontrar
muitas oportunidades para se divertir!
Viagem a lazer ou contato com alguém
que mora longe tem tudo para aquecer
seu coração.

Virgem

Ficar perto da família será a melhor
pedida para curtir ótimos momentos.
Aproveite para fazer consertos ou iniciar uma reforma. Lembranças de um
antigo amor virão à tona.

Libra

Aproveite para colocar a conversa em
dia, além de reforçar os laços com quem
é importante em sua vida. Só não baixe a guarda com gente fofoqueira, ok?

Sagitário Escorpião

Dê valor ao seu dinheiro e gaste com
o que é necessário. Vale a pena investir uma grana na sua saúde e até
fazer algumas compras para renovar
no visual.
O dia será perfeito para fazer o que
gosta! Deixe seu lado aventureiro vir
à tona e aproveite qualquer chance
de fazer algo diferente. Contato com
alguém de fora pode levantar o astral.

Capricórnio

Bom dia para descansar, repor as
energias e curtir o seu cantinho. É hora
de reavaliar algumas coisas e fazer os
ajustes necessários para iniciar uma
nova fase.

Aquário

As amizades estão em destaque e prometem muita diversão neste final de
semana! Reúna o pessoal, coloque a
conversa em dia e aproveite para
ampliar seus contatos.

Peixes

horóscopo

Hoje, vale a pena cuidar com capricho da
sua imagem. Bom momento para compras
roupas e investir no visual. Exercícios físicos e hábitos saudáveis trarão resultados
visíveis - pode até receber elogios!
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N o velas
GLOBO • O TEMPO NÃO PARA

Dom Sabino
machuca um professor
da academia

segredos. Manu chega à casa de Severo e devolve o dinheiro de seu resgate. Edgar conta a Karen que Luzia é a
mãe de Manu. Ionan e Maura recebem
um chamado que revela o paradeiro dos
sequestradores de Manu. Viana avisa
Juarez a tempo e ele consegue fugir com
a família. Rochelle se insinua para Roberval e ameaça contar para Karen que
ele é irmão de Edgar.

DIVULGAÇÃO

• SBT

QUE POBRES TÃO RICOS
Matilde repreende toda a família por
se comportar mal com os Mendonça.
Miguel pede que sejam prudentes, pois
não têm outro lugar para ir. José, está
decidido a contar para o pai que Miguel
Ângelo é um foragido da polícia, mas é
interrompido por Lupita. Com a ajuda de
Saúl, Miguel entra escondido no escritório de Alex e pega CDs e alguns documentos com o objetivo de tentar encontrar algo que prove sua inocência.
Marocas fica desconcertada na loja. Pedro Parede faz várias fotos de
Marocas, e Zelda finge surpresa ao ver o repórter na loja. Emílio tenta convencer Samuca a proteger os “congelados”. Dom Sabino machuca um professor
da academia da Samvita e é levado por seguranças. Elmo ajuda Dom Sabino,
que repreende a filha ao vê-la com roupas novas. Helen fica indignada com o
jeito como Petra trata Menelau. Betina pede que Mariacarla a represente contra
a Samvita. Emílio consegue ser o advogado pessoal de Samuca.
Nico adoece com catapora.
• REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Gabriela volta de viagem e se assusta ao ver bombeiros na porta de seu
prédio. Jade e Michael chegam na festa
organizada por Garoto. Jade sente ciúmes
por Érico estar acompanhado. Sofia se
apresenta como namorada de Garoto e
ele se sente pressionado. Rafael flagra
Márcio e Pérola dormindo juntos. Alex ajuda Flora a arrumar a bagunça causada
pelo fogo. Pérola acorda na casa de Márcio e se sente acolhida por Rafael.
ORGULHO E PAIXÃO
Felisberto estranha Mariana ter viajado sem avisar à família. Luccino apoia
Mariana. Lady Margareth, Josephine e

Xavier comemoram s vingança feita à
Mariana. Camilo, Ernesto e Januário têm
mais uma chance com o fazendeiro, e
conseguem fechar negócio. Luccino
arruma o cabelo de Mariana. Mariana
conta a Ema o que aconteceu, mas
pede segredo. Elisabeta e Charlotte
entrevistam Jane para o livro de Elisabeta. Ema promete encontrar uma peruca para Mariana. Olegário encontra as
fotos de Kléber com os explosivos.
SEGUNDO SOL
Luzia cede à chantagem de Karola.
Laureta convida Remy e Rosa para jantar e propõe trégua. Luzia conta a Cacau sobre as ameaças de Karola. Laureta pede a Karola uma pensão para
que ela, Remy e Rosa não revelem seus

AS AVENTURAS DE POLIANA
Helô apresenta Luca para a turma
dele na escola, a mesma de Raquel e
Mirela. A professora de música Sophie
mostra para Helô a gravação que fez
do aluno misterioso chamado João. Yasmin diz para Poliana que está triste por
Filipa não querer mais ser sua amiga.
Luca tenta conquistar Brenda, mas a
garota não dá mole para o youtuber e
diz que não quer nem papo com ele.
Filipa não aguenta mais andar com Letícia por se sentir sozinha.
• RECORD

JESUS
Batista pergunta se Jesus foi tentando pelo Satanás. Maria ora a Deus.
Judite flagra Livona dando em cima de
Caifás. Salomé questiona as atitudes
de Herodíade. Judite reclama com Caifás, mas é humilhada. Em conversa
com Asisa, Laila reclama da ausência
de Simão Fariseu, seu marido. Ele viaja
a negócios com Jairo. Herodíade se abre
com a filha e fala do passado cruel de
Herodes. Zaqueu conta para Barrabás
sobre a irmã leprosa de Petronius.

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

sem farinha

z 2 xícaras (chá) de leite
z 2 xícaras (chá) de
amido de milho
z 2 ovos
z Queijo ralado a gosto
z Sal e pimenta-do-reino a gosto

DIVULGAÇÃO

z PREPARO
Bata todos os ingredientes no liquidificador até
obter uma consistência líquida e homogênea.

z Antes de misturar todos os ingredientes, certifique-se de que os
ovos não estão estragados! Para
isso, quebre-os um a um em um
recipiente. Só depois acrescenteos à mistura. Dessa forma, você
não corre o risco de perder uma
massa por ter usado um ovo ruim.
z Aqueça uma frigideira antiaderente untada com manteiga. Quando ela estiver bem quente, despeje
uma concha da massa e gire a frigideira para que ela se espalhe.

z Cozinhe em fogo baixo até que a massa comece a borbulhar e secar. Em seguida, vire para dourar do outro lado. Faça
isso até acabar a massa do liquidificador.
z Na hora de rechear, solte a imaginação
para fazer diversas combinações deliciosas: queijo com presunto, carne de porco
desfiada com molho barbecue, carne moída com molho de tomate, ricota com espinafre e muito mais!

z Para dar aquela finalizada
maravilhosa, salpique bastante queijo ralado por cima e
leve ao forno pré-aquecido a
180º C para gratinar.

