
Fontes estão poluídas
Novos laudos confirmam que a água das fontes de Cascavel estão impróprias
para consumo humano. Os locais, que durante anos abasteceram a popula-
ção, estão interditados desde o ano passado e monitorados desde então.
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Câmara recebe
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cassar Hallberg
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 “Tráfego” aéreo
O Aeroporto de Cascavel ficou movimentado na tarde

de ontem. Além do helicóptero do Consamu, que
trouxe um paciente de Marechal Cândido Rondon par

tratamento no Hospital Universitário, o que atraiu
curiosos foi uma aeronave de grande porte com presos

de alta periculosidade levados para Catanduvas.
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Cidade com maior tradição no Estado em
sediar competições de atletismo, Maringá
receberá neste fim de semana as disputas do
Campeonato Paranaense Adulto da
modalidade. Em busca de índice para os
Jogos Abertos do Paraná, estarão 30 atletas
da equipe de Cascavel, que partirá amanhã
rumo à Cidade Canção. A competição será
desenvolvida nas pistas Professora Maria da
Conceição Silva e do Estádio Willie Davids.
Os cascavelenses serão comandados pelos
técnicos Wanderley Wyzykovski, Luiz Broetto,
Fábio Langoski e Fernando Oliveira. Juntos,
os atletas de Cascavel disputarão 29 provas.

 Com uma delegação formada
por 130 pessoas, a maior dentre
118 cidades que disputam a com-
petição, Cascavel inicia nesta sex-
ta-feira as disputas da fase final
da Divisão B dos Japs (Jogos Aber-
tos do Paraná). A competição será
realizada de hoje a quinta-feira
(23) em Coronel Vivida e reunirá
cerca de 3.200 pessoas na dis-
puta de 11 modalidades. Os cam-
peões garantirão vaga para a Di-
visão A, que será realizada de 21
a 30 de setembro em Londrina.

As equipes cascavelenses de
basquetebol masculino, futsal fe-
minino e voleibol (feminino e

Cascavel nos Japs
masculino) chegam a Coronel Vi-
vida após vencerem a fase regio-
nal realizada em Planalto, no mês
de junho. Já as equipes de bas-
quete feminino e bolão feminino
chegaram para a fase final clas-
sificadas diretamente – não pre-
cisaram disputar a fase regional
devido ao baixo número de equi-
pes inscritas.

Além dessas, Cascavel dispu-
tará as modalidades de bocha fe-
minino, futebol sete masculino,
handebol de areia feminino e mas-
culino, kickboxing feminino e mas-
culino, vôlei de praia feminino, de
livre inscrição.

DIVISÃO A
Na Divisão A, Cascavel já conta
com as equipes de bocha masculina,
bolão masculino, futsal masculino,
handebol (feminino e masculino),
rúgbi (feminino e masculino),
voleibol feminino e vôlei de praia
masculino. Além dessas
modalidades, o Município
participará da competição em
Londrina, de 21 a 30 de setembro,
com atletas de atletismo, badminton,
ciclismo, ginástica rítmica, judô,
caratê, natação, taekwondo, tênis,
tênis de mesa e xadrez, modalidades
individuais de inscrição livre.

Após mostrar equilíbrio entre as
equipes na primeira fase, a
categoria sênior do 36º Caifusa/
Palotina Esportes definirá nesta
sexta-feira os finalistas da
competição. Eles sairão dos
confrontos Zonin Materiais/
Mercosul Encanadores x Tintavel,
às 19h30, e União x Bellacor/
Tintavel, às 20h30.

36º Caifusa/Palotina Esportes
Os semifinalistas têm campanhas
semelhantes no certame. União,
Zonin Materiais e Tintavel
somaram 15 pontos, enquanto a
Bellacor somou 13 pontos na
fase classificatória.
Individualmente, os destaques
individuais da categoria são os
artilheiros Marcelo Rhoden, com 16
gols marcados pela equipe União, e

Emerson Vilço Kerber, com 15 gols
pela Zonin Materiais, e o goleiro
menos vazado Willians Ricardo de
Lara (Tintavel) com 23 gols sofridos.
A decisão da categoria sênior está
marcada para a próxima sexta-
feira (24), às 20h30, no ginásio de
esportes da sede social.
Momentos antes, haverá a
disputa do terceiro lugar.

FÁBIO DONEGÁ
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 Pouco mais de dois meses
depois de terem subido no de-
grau mais alto do pódio no Cam-
peonato Sul-Americano em Co-
chabamba (BOL), os canoístas
olímpicos Ana Paula Vergutz e
Vagner Souta Jr, do CRC (Clube
de Regatas Cascavel), competi-
rão agora entre os melhores do
planeta no Campeonato Mundi-
al de Canoagem Velocidade, que
terá a edição 2018 realizada na
próxima semana, de quinta (23)
a domingo (26), na cidade Mon-
temor-o-Velho, em Portugal.

Vagner, que na Bolívia foi cam-
peão no K4-1000m e vice no
K1-1000m, treina em águas por-
tuguesas desde o fim da com-
petição sul-americana. Já Ana
Paula embarcou na última quar-
ta-feira para o país europeu.

Até o dia anterior ao da via-
gem ela aproveitou a proximi-
dade e o incentivo de familia-
res e amigos para treinar no
Lago Municipal de Cascavel.
“Não vou para um Mundial há
muito tempo, desde a edição
de 2015, em Milão, na Itália.
Então, vou tentar superar meus

Mundial de Canoagem

Tuiuti Games Futsal FCC invicto

Uma cerimônia marcada para
iniciar às 19h desta sexta-feira
marcará o começo do 2º Tuiuti
Games, evento que seguirá até
o dia 25 (sábado) e faz parte
das comemorações do
aniversário de 69 anos do
Tuiuti Esporte Clube. De hoje
até o sábado da próxima
semana haverá atividades
esportivas, culturais e
gastronômicas envolvendo cerca
de mil pessoas no Clube.

Por conta da fase final B dos Jogos Abertos
do Paraná, o calendário da Série Ouro do
Paranaense de Futsal tem uma pausa neste
fim de semana para ser reiniciado na próxima
sexta-feira (24), com a abertura da nona
rodada. Apenas Pato e Palmas atuarão
nesse período, em partida atrasada pela 7ª
rodada. Para o Cascavel Futsal o
compromisso da 9ª rodada será dia 4 de
setembro contra o Foz Cataratas, na Neva.
Antes disso, no próximo sábado (25),
visitará o São José em São José dos Pinhais
(SP), pela Liga Nacional.

O FC Cascavel conseguiu se manter invicto
no Paranaense de Futebol Sub-19 ao
arrancar um empate por 2 a 2 com o Paraná
Clube na segunda rodada da segunda fase,
pelo Grupo D. O time cascavelense saiu
atrás no placar, mas buscou a igualdade com
gols de e Robinho e Caveirão. Com isso, o
time cascavelense chegou aos quatro pontos
em dois jogos e permanece invicto no
Estadual. Já a Gralha somou o primeiro
ponto nesta etapa do campeonato. A
rodada será encerrada segunda-feira, com
Foz do Iguaçu x Maringá, às 15h.
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próprios tempos. Sei que estou
bem em se tratando de competi-
ções na América, e lá em Portu-
gal espero ter a sorte de entrar
em uma semifinal na qual consi-
ga me classificar ao menos para

uma final B [que classifica do
9º ao 16º lugar]”, diz Ana Pau-
la, que tem como meta pes-
soal terminar entre os 15 me-
lhores do mundo no K1-500m
e medalhar no K1-1000m.
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      SÉRIE B
19h15 Londrina x Paysandu
20h30 Vila Nova x CRB
21h30 Figueirense x Goiás

          ESPANHOL
15h15 Girona x Valladolid
17h15 Betis x Levante

          FRANCÊS
15h45 Reims x Lyon

    BRASILEIRÃO
16h Santos x Sport
19h Corinthians x Grêmio

           SÉRIE B
16h30 Oeste x Juventude
16h30 Fortaleza x Boa Esporte
16h30 Atlético-GO x Coritiba
19h S. Correa x Guarani
21h CSA x São Bento

             SÉRIE C
16h Bragantino x Náutico

              ITALIANO
13h Chievo x Juventus
15h30 Lazio x Napoli

                ESPANHOL
13h15 Celta x Espanyol
15h15 Villarreal x Real Sociedad
17h15 Barcelona x Alavés

               FRANCÊS
12h Guingamp x PSG
15h Amiens x Montpellier
15h Caen x Nice
15h Dijon x Nantes
15h Monaco x Lille
15h Rennes x Angers

               INGLÊS
8h30 Cardiff City x Newcastle
11h Everton x Southampton
11h Leicester x Wolverhampton
11h Tottenham x Fulham
11h West Ham x Bournemouth
13h30 Chelsea x Arsenal

            BRASILEIRÃO
11h Atlético-PR x Flamengo
11h Internacional x Paraná
16h Cruzeiro x Bahia
16h Vitória x Palmeiras
16h Botafogo x Atlético-MG
19h América-MG x Fluminense
19h São Paulo x Chapecoense

             SÉRIE C
17h Santa Cruz x Operário
19h Botafogo-PB x Botafogo-SP

            ESPANHOL
13h15  Eibar x Huesca
15h15 Rayo Vallecano x Sevilla
17h15 Real Madrid x Getafe

             ITALIANO
13h Torino x Roma
15h30 Bologna x Spal
15h30 Empoli x Cagliari
15h30 Milan x Genoa
15h30 Parma x Udinese
15h30 Sampdoria x Fiorentina
15h30 Sassuolo x Internazionale

              FRANCÊS
10h Strasbourg x Saint-Etienne
12h Toulouse x Bordeaux
16h Nîmes x Olympique

               INGLÊS
9h30 Burnley x Watford
9h30 Man. City x Huddersfield
12h Brighton x Man. United

JOGAM HOJE

JOGAM SÁBADO

JOGAM DOMINGO

SÉRIE A

SÁBADO
16h Santos x Sport
19h Corinthians x Grêmio

DOMINGO
11h Atlético-PR x Flamengo
11h Internacional x Paraná
16h Cruzeiro x Bahia
16h Vitória x Palmeiras
16h Botafogo x Atlético-MG
19h América-MG x Fluminense
19h São Paulo x Chapecoense

SEGUNDA-FEIRA
20h Vasco x Ceará

19ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º São Paulo 38 18 11 5 2 30 16 14
2º Flamengo 37 18 11 4 3 29 12 17
3º Internacional 35 18 10 5 3 26 12 14
4º Grêmio 33 18 9 6 3 22 8 14
5º Atlético-MG 30 18 9 3 6 33 26 7
6º Palmeiras 30 18 8 6 4 26 15 11
7º Corinthians 26 18 7 5 6 22 15 7
8º Cruzeiro 25 18 7 4 7 14 15 -1
9º Fluminense 22 18 6 4 8 19 24 -5
10º Botafogo 22 18 5 7 6 18 22 -4
11º América-MG 21 18 6 3 9 18 24 -6
12º Bahia 21 17 5 6 6 19 22 -3
13º Chapecoense 21 18 4 9 5 19 24 -5
14º Sport 20 18 5 5 8 19 27 -8
15º Vasco 19 16 5 4 7 21 26 -5
16º Vitória 19 18 5 4 9 20 36 -16
17º Santos 18 18 4 6 8 18 23 -5
18º Ceará 16 18 3 7 8 11 20 -9
19º Atlético-PR 15 17 3 6 8 17 19 -2
20º Paraná 14 18 3 5 10 9 24 -15

SÉRIE B

TERÇA-FEIRA
B. de Pelotas 1x1 Avaí

Ponte Preta 3x1 Criciúma
HOJE

19h15 Londrina x Paysandu
20h30 Vila Nova x CRB
21h30 Figueirense x Goiás

SÁBADO
16h30 Oeste x Juventude
16h30 Fortaleza x Boa Esporte
16h30 Atlético-GO x Coritiba
19h S. Corrêa x Guarani
21h CSA x São Bento

21ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Fortaleza 40 20 12 4 4 31 15 16
2º CSA 34 20 9 7 4 26 20 6
3º Avaí 33 21 8 9 4 29 18 11
4º Ponte Preta 32 21 9 5 7 27 19 8
5º Atlético-GO 31 20 8 7 5 31 28 3
6º Goiás 30 20 9 3 8 27 25 2
7º Figueirense 30 20 8 6 6 26 23 3
8º Vila Nova 30 20 8 6 6 17 14 3
9º Guarani 29 20 8 5 7 29 26 3
10º Coritiba 29 20 7 8 5 22 20 2
11º Oeste 26 20 6 8 6 21 25 -4
12º São Bento 25 20 5 10 5 21 22 -1
13º Juventude 25 20 5 10 5 17 20 -3
14º Criciúma 24 21 6 6 9 21 25 -4
15º Paysandu 24 20 6 6 8 19 26 -7
16º B. de Pelotas 23 21 5 8 8 19 22 -3
17º Londrina 21 20 5 6 9 19 24 -5
18º CRB 21 20 5 6 9 15 23 -8
19º S. Corrêa 17 20 4 5 11 18 27 -9
20º Boa Esporte 17 20 4 5 11 15 28 -13

O Brasileirão chega à sua 19ª rodada com dois jogos neste sábado, sete no
domingo e outro na segunda-feira, com destaque para Corinthians x Grêmio no
primeiro dia da programação. A partida, marcada para as 19h, em Itaquera, opõe
um time empolgado com a classificação à semifinal da Copa do Brasil e outro que
foi eliminado da disputa que era uma das prioridades do ano, podendo agora se
dedicar mais à Série A. Corintianos e gremistas ainda se preocupam com a
Libertadores, mas só atuarão pela rodada de volta da competição no fim do mês.
Destaque também nesta 19ª rodada para São Paulo x Chapecoense e Atlético-PR
x Flamengo. O Tricolor paulista e o Rubro-Negro carioca disputam ponto a ponto
a liderança do Brasileirão. Correndo por fora na disputa pelo topo da
classificação, o Internacional recebe o lanterninha Paraná Clube no Beira-Rio.

CBF
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 Sábado não tem desculpa:
quem ainda não teve tempo de le-
var a criançada menor de cinco
anos de idade para tomar vacina
contra a pólio e o sarampo pela
campanha nacional que começou
dia 6 de agosto tem a oportunida-
de de aproveitar o “Dia D” que será
realizado em todo o Brasil. Das 8h
às 17h, as unidades de saúde fi-
carão abertas para a imunização
e sem fechar no horário do almo-
ço. A expectativa da Secretaria de
Saúde de Cascavel é de vacinar
pelo menos 2 mil crianças neste
“Dia D”, a exemplo do que ocor-
reu em campanhas anteriores.

Ao todo, 35 unidades de saú-
de abrem as portas às 8h. Por
volta das 9h30 está marcado o
lançamento oficial da campanha
com a presença do personagem
Zé Gotinha na sede do Programa

 COBERTURA
Aberta no dia 6 de agosto, a Campanha Nacional de Vacinação contra a

Poliomielite e contra o Sarampo segue até o dia 31 deste mês em todo o Brasil e
tem como meta em nossa cidade imunizar 16.513 crianças de um ano até

quatro anos 11 meses e 29 dias. Até o meio-dia de ontem (16) o Programa de
Imunização da Secretaria Municipal de Saúde registrou o atendimento de 9.068

crianças, o que corresponde a 54,91% de cobertura vacinal.
“Nesta semana conseguimos avançar. A ampla divulgação tem surtido efeito e a

comunidade está atendendo ao apelo para que possamos manter elevada cobertura
vacinal contra a poliomielite, visando evitar a reintrodução do vírus selvagem da

poliomielite, bem como vacinar os menores de cinco anos de idade contra o
sarampo, para manter o estado de eliminação dessas doenças no País”, detalha a

enfermeira Cristina Carnaval, coordenadora do Programa de Imunização.
De acordo com ela, com a parceria de clubes rotários e demais entidades, reuniões

com a Secretaria de Educação e Núcleo Regional de Educação, escolas particulares, foi
possível chegar à agenda de pelo menos 50 mil crianças esta semana, com panfletos

informativos sobre a campanha. “Demos um salto bom, mas ainda temos trabalho pela
frente, pois até o dia 31 de agosto precisamos vacinar 7.445 crianças; dessas, pelo

menos 2 mil esperamos neste sábado”, acrescentou Cristina Carnaval.

Dia D contra pólio e sarampo
de Imunização do Município, na
Rua Presidente Kennedy, 2.546,
atrás da Floricultura Catarinense.
De lá o Zé Gotinha vai percorrer
as demais unidades de saúde. Às
13h ele passará no Centro de
Eventos, na ExpoConstruindo, e
depois continuará percorrendo
unidades de saúde até as 17h,
quando o Dia D será encerrado.

 Cobertura vacinal chega a
54,91% na cidade; até o fim da
campanha, mais 7.445 crianças

precisam receber as doses
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A tradicional Rádio Colméia de
Cascavel completou 60 anos este
ano e comemora o aniversário nes-
te fim de semana, com um show
com o Padre Reginaldo Manzotti. O
evento marca também as comemo-
rações de 40 anos da Arquidioce-
se de Cascavel. Inclusive, essa li-
gação com a Igreja Católica é um
dos marcos da Rádio Colméia.

O diretor-presidente da Colméia
e também do Centro Universitário
Univel, Renato Silva, lembra da im-
portância do veículo de comunica-
ção para jornalistas e locutores:
“Nós servimos como vitrine para o
mercado. Passaram muitos profis-
sionais por aqui e que agora estão
em outros veículos, fora de Casca-
vel, até fora do Estado. Há também
casos de quem entrou, saiu e ago-
ra voltou”.

Formadora de talentos
O chefe de Jornalismo, José Ro-

berto, fala sobre a inserção de futu-
ros jornalistas: “A integração com os
cursos de Comunicação da Univel é
muito boa. Os acadêmicos têm a pos-
sibilidade de estagiar aqui, na rádio,
e ter suas matérias veiculadas. É uma
oportunidade muito boa. A Colméia
continua dando espaço para novos
talentos da comunicação”.

“A Univel tem o curso de Jorna-
lismo mais antigo da região, boa
parte dos profissionais em ativa
hoje saiu de lá. Mas o princípio da
Colméia e da Univel é formar pro-
fissionais competentes, mais hu-
manos, que chequem, analisem os
fatos e tragam o melhor para o nos-
so ouvinte. É o nosso compromis-
so com a sociedade”, disse Rena-
to Silva.

Para comemorar o aniversário da Arquidiocese de Casca-
vel, que chegou aos 40 anos dia 5 de maio; da Univel, que fez
23 anos em fevereiro, e os 60 anos da Rádio Colméia, as
empresas trazem para Cascavel, neste sábado (18), missa e
show com o padre Reginaldo Manzotti, no Estádio Olímpico, a
partir das 19h. “Deixamos coincidir com a comemoração da
Arquidiocese para, juntos, criarmos bons momentos”, disse
Renato Silva. O aniversário oficial da emissora foi em 22 de
maio. As operações começaram em 1958.

Segundo o presidente das empresas, são esperadas mais de
40 mil pessoas de Cascavel e de toda a região: “É um presente
da Colméia, da Univel e da Arquidiocese para a população de
Cascavel. Estamos trazendo um dos maiores líderes católicos
para a nossa cidade. Está todo o mundo convidado! É gratuito!”,
disse Renato Silva.

Quem quiser pode doar um quilo de alimento que será repas-
sado ao Seminário São José.

FORTALECIMENTO
A história de Edson Morais se confunde com a da Rádio Colméia.

“Foi onde comecei a me fortalecer no mercado. Onde a população
começou a me conhecer. A Colméia é muito forte, uma das primeiras

rádios do oeste do Estado. Ela é referência. Serviu e continua projetan-
do profissionais, e eu sou um deles”.

 Reportagem: Silvio Matos
    Fotos: Aílton Santos

Padre Manzotti

O JORNALISTA Edson Moraes começou na
Rádio Colmeia em 1978

DIRETOR-presidente da Rádio Colméia, Renato
Silva: “É um presentão!”

LOCAL08 HOJE NEWS, 17 DE AGOSTO DE 2018

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Reprodução

Candidatos criticam
gestão Richa
As críticas à gestão de Beto Ri-

cha (PSDB) fizeram parte dos cin-
co blocos do debate entre os seis
candidatos ao governo do Estado
transmitido entre a noite de ontem
e a madrugada de hoje pela TV Ban-
deirantes de Curitiba.

Os oposicionistas ao tucano
relembraram grandes casos de cor-
rupção envolvendo Richa, como as
operações Quadro Negro (sobre
pagamentos a empreiteiras sem
que as obras fossem executadas)
e Publicano (sobre desvios da Re-
ceita Estadual).

Apesar de poder escolher quem
respondesse, os enfrentamentos
diretos entre os líderes nas pesqui-
sas eleitorais foram poucos: Cida
Borghetti (PP) e Ratinho Júnior (PSD)
se enfrentaram apenas duas vezes.

Embora tenham feito muitas pro-
vocações ao longo do debate, João
Arruda (MDB) e Ratinho não troca-
ram questionamentos nenhuma vez.

Quem ganhou espaço foi Ogier
Buchi (PSL), que respondeu a oito
questionamentos. E por pouco ele
nem participa do debate, pois o can-
didato a Presidência pelo partido, Jair
Bolsonaro, pediu que a campanha no
Paraná não tivesse representante.

A candidata a reeleição respon-
deu a sete perguntas dos adversá-
rios. Arruda, Professor Piva (Psol) e
Dr. Rosinha (PT) foram requisitados
quatro vezes ao longo do debate.
Ratinho Júnior foi o que teve me-
nos espaço, respondendo a três
questionamentos.

Arruda foi o mais incisivo em di-
zer que integra uma oposição e que

Cida e Ratinho representam a con-
tinuidade do Governo Richa. “Acho
engraçado quando falam nessa rup-
tura com a velha política. Ratinho
governou por cinco anos com Ri-
cha”, disse Arruda.

Candidata à reeleição, Cida des-
tacou seu cunho municipalista e
defendeu as evoluções administra-
tivas em 120 dias, enquanto gover-
nadora. “Busquei profissionais com
capacidade técnica, ambientalistas
para presidir a Copel e a Sanepar”.

Ratinho Jr. foi o mais alfinetado
por fazer parte da gestão Beto Ri-
cha, que esteve envolvida em mo-
mentos polêmicos, como a mani-
festação de 29 de abril - confronto
entre professores e policiais duran-

te manifestações contra o tratora-
ço de Richa que autorizou o rombo
no Paraná Previdência.

Ratinho disse que sua bancada,
composta por 12 deputados (na épo-
ca do PSC), votaram por conta própria.

Professor Piva relembrou o paco-
te de maldades de Richa, com au-
mento do ICMS às pequenas empre-
sas, apropriação do Paraná Previdên-
cia e aumento do IPVA em quase 40%
- para que Arruda pudesse enfatizar
a crítica: “O governo do Paraná po-
tencializou a crise nacional, aumen-
tou impostos em um momento difí-
cil. O aumento de luz custa caro as
famílias paranaenses” e prometeu
reduzir as tributações aos empresá-
rios paranaenses.

“BAIXAR O RELHO EM VAGABUNDO”,
DIZ CANDIDATO

Em relação à segurança pública, Ogier Buchi apresentou as decla-
rações mais polêmicas, acompanhando seu candidato à Presidência.
“Tem que baixar o relho em vagabundo e tem que exercitar usa força
para tranquilidade cidadão. Queremos polícia forte, armado e profis-
sional. Precisamos aumentar o efetivo”.

Já Professor Piva declarou o fim da Polícia Militar: “Não queremos
uma Polícia Militar que é preparada para guerra, contra pretos, pobres e
pessoas da periferia. Os oficiais com seus salários polpudos e aposen-
tadorias precoces que desculpem vamos melhorar os salários dos sol-
dados que vem sendo mal tratados pelo Governo Beto, Cida e Ratinho”.

Ratinho disse que vai criar a cidade da polícia no Palácio das Arau-
cárias, “remanejar as secretarias, implantar um centro de inteligência
e o Programa Olho Vivo, tecnologia com força física do nosso policial, e
o Projeto Muralha na fronteira com Argentina e Paraguai”. Ele quer tam-
bém que os policias da reserva cuidem da segurança nas escolas.

João Arruda criticou a situação da segurança pública: “Antes preci-
samos do básico: trocar coletes vencidos dos policiais, abastecer as
viaturas e trocá-las. Não temos inteligência por falta de investimento”.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO RECORD  • JESUS
MALHAÇÃO

Getúlio cogita pegar dinheiro do cai-
xa do Le Kebek, mas pensa em Brigit-
te. Brigitte canta no Le Kebek e Getúlio
a ovaciona. Gabriela tenta descobrir de
Flora o que houve entre ela e Tito. Marli
e Paulo se beijam. Amanda fala sobre
sua doença com Santiago. Sofia pre-
senteia Garoto com uma coleção de
poemas. Tito e Flora trocam carinhos e
todos voltam a falar sobre o relaciona-
mento dos dois. Marli e Paulo conver-
sam sobre o beijo que deram.

ORGULHO E PAIXÃO
Mariana inventa para Brandão uma

desculpa sobre seu desaparecimento.
Ofélia confessa a Lady Margareth que
colocou laxante em seu chá. Elisabeta
sofre ao lado de Tornado. Petúlia e Su-
sana deixam o baú em que prenderam
Kléber em uma igreja. Lady Margareth
sofre por causa do laxante. Ofélia, Ema
e Darcy tentam animar Elisabeta. Klé-
ber consegue sair do baú. Julieta co-
memora a gravidez de Jane com o Ba-
rão. Mariana leva Elisabeta para andar
de motocicleta. Darcy organiza um pi-
quenique para Elisabeta.

O TEMPO NÃO PARA
Marocas pede segredo a Kiki sobre

o envolvimento com Samuca. Coronela
ouve uma conversa de Waleska com
Mateus sobre os “congelados”. Samu-
ca tira Teófilo da casa de Marino e Mo-
nalisa. Dom Sabino vai ao consultório
de Emílio falar sobre seu processo. Te-
ófilo acredita que é casado com Maro-
cas. Samuca pede Marocas em namo-
ro. Eliseu impede Waleska de levar Dom
Sabino à força. Carmen e Marocas le-
vam Téofilo para a casa de Eliseu. Agus-
tina sente ciúmes de Dom Sabino. Car-
men e Agustina se enfrentam.

SEGUNDO SOL
Roberval e Edgar brigam. Doralice

se diverte com o fato de Naná ter dois
namorados. Beto acusa Karola de chan-
tagear Luzia. Cacau se anima com uma
viagem de trabalho de Edgar, que sofre

 Gabriela enfrenta Pedro e defende
Cornélius. Petronius chama Arimatéia
para beber na hospedaria. Jesus des-
cobre sobre a morte de José. Petronius
descobre que Caius beijou Salomé. He-
rodíade questiona a filha. Jesus diz que
sua Missão é muito maior. Salomé se
desculpa com Herodíade. Tiago Justo
tenta acalmar Arimatéia. Yoná presen-
teia Jesus com novas vestes. O Messi-
as diz que Maria deverá ser forte. Bar-
rabás planeja enganar Petronius. O ofi-
cial romano questiona a relação de
Caius com Deborah. Arimatéia diz que
ajudará Tiago Justo a conquistar Debo-
rah. Petronius manda Caius se afastar
da filha de Arimatéia.  Diana conversa
cm Claudia e fala de seu dom de adivi-
nhar o futuro. Instruídos por Barrabás,
Dimas e Gestas procuram Petronius e
mentem dizendo que têm informações
sobre Cassandra.

Jesus apresenta
 André e Filipe à Maria

por não poder contar a verdade sobre
seu patrão. Agenor ameaça contar para
todos sobre o bebê de Maura e Ionan.
Rosa passa mal e Laureta constata que
ela está grávida. Rosa não sabe se o
bebê que espera é filho de Ícaro ou Va-
lentim. Manu devolve a Beto o dinheiro
emprestado para seu resgate.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Começa as apresentações do tra-

balho sobre diferentes estilos e cultu-
ras feito pelos grupos de alunos da es-
cola. O filme de Luigi é exibido, com o
beijo de Mirela e Guilherme. Raquel fica
enciumada e Luca diz para a menina
que pensou que Guilherme fosse namo-
rado dela, mas pelo jeito está beijando

todo mundo. Mirela vê Guilherme e Ra-
quel discutindo. Brenda aparece e diz
para Mirela desencanar de Guilherme,
pois ele gosta mesmo de Raquel. João
diz para Poliana, Luigi e Kessya que não
sabe se possui ou não parentes, pois
seus pais nunca contaram nada.

ASAS DO AMOR
Todos estão orando pela alma de

Hakverdi, quando ele aparece. Hasmet
cobra de Engin explicações sobre a
volta de Hakverdi. Hakverdi vai até o
restaurante, pedir desculpas a Has-
met pelo roubo e devolver o dinheiro.
Ezgi conta a Leyla que achou a alian-
ça que Alper está usando e que não é
a do casamento.

 • SBT
 • BAND
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INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA
O agronegócio esteve entre os grandes temas debati-

dos: Ratinho defende a biotecnologia. “É importante para
produção paranaense. Vamos investir em incubadoras para
fazer com que as universidades públicas contribuam no de-
senvolvimento, na área vegetal e animal é possível fazer o
Paraná ser excelência em biotecnologia”. Ele propõe o ban-
co rural para micros e pequenas cooperativas, fazer saltar
de 55% para 75% a compra de merenda escolar pelo Com-
pra Direta e incentivar pequenas agroindústrias.

Cida Borghetti declarou necessidade de acesso às tecno-
logias pelos produtores e desenvolvimento de logística. “Te-
mos o Porto de Paranaguá, onde a safra embarca para outros
países, fazer com que toda infraestrutura possa atender as
demandas do setor produtivo e investir em tecnologia”.

Ogier Buchi falou sobre as ferrovias no Estado, de-
fendeu duplicação de rodovias e criticou o gargalo da
Ferroeste. “Precisamos transformar a Ferroeste para
permitir competitividade: é um dos nossos grandes
desafios. O ramal Guarapuava, onde está estrangulada
a Ferroete, precisa de investimentos”, sugerindo inves-
timento da iniciativa privada.

Cida garantiu que a ferrovia Dourados (MS) até o litoral
paranaense “não é promessa e está próxima da realidade”.

Professor Piva defendeu a agricultura familiar, assim
como Dr. Rosinha.

TELEMEDICINA
DEFENDIDA

Para saúde, João Arruda pretende retomar
os Centros de Saúde da Mulher e da Criança.
Ratinho Jr. prometeu fortalecer hospitais regi-
onais e universitários, aumentando a atenção
primária. A novidade ficou por conta da “tele-
medicina” - atendimento via internet para ava-
liação dos exames médicos. “Temos que redu-
zir a distância. Há pessoas que andam 500
quilômetros para exames de saúde ou ter uma
consulta simples”. Ideia compartilhada por Dr.
Rosinha: “Vou mapear todos os hospitais e criar
um novo território: redimensionar o sistema,
laboratórios e tratamento em geral”.

PEDÁGIO NO PR
Sobre pedágio, Cida Borghetti e Ogier Bu-

chi foram os únicos a tocar no assunto. Cida
lembrou o fim do contrato em três anos e que
ela quer redução de 50% das tarifas - está
debatendo com a sociedade o novo modelo
de pedágio a partir de 2021 quando encer-
ram os contratos. Ogier criticou os lucros das
seis empresas que administram as rodovias
do Anel de Integração. “Só a Ecocataratas
obteve R$ 500 milhões de lucro”.
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 17 DE AGOSTO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Jhonnes Marques de Souza e Gisele Mendes
2- Allan Francisco Soares e Keila Daniela da Silva Matos
3- Valdemar Marcheski e Lucinei de Fátima Vitalino
4- Valmir Viana de Jesus Irala e Iara Elaine Mariano dos Santos
5-Willer Souza Deolindo e Alexia Carolyne Teixeira
6- Pedro Luiz Ascoli Pilatti e Dayane Pasa
7- Maicon da Silva e Karina Geovana da Silva Calamancio
8- Luis Fernando Freitas da Silva e Daniella Regina Pagliuso de Quadros
9- Ronaldo Pimentel de Quadros e Josimara Allana Pereira Marques
10- Andréia Rubim e Caroline dos Santos
11- Eduardo Souto Haerdrich e Luana Fernanda Stehr
12- Jonas Jair Mittanck e Solange Rodrigues da Cruz
13- Osmar Malanchen e Izabel de Carvalho
14- João Alves dos Santos e Marlene Carpes
15- Claudio Correia e Viviane Cristina Lisboa de Oliveira
16- Roberto Vinicius Albuquerque de Lima e Andreia Iara Carvalho Piovesan
17- Wanderlei Ramos e Lin Denise Nagasawa

O aparelho de raio-X da UPA (Uni-
dade de Pronto-Atendimento) Vene-
za, em Cascavel, que ficou vários
dias no conserto, voltou a funcio-
nar na tarde dessa quinta-feira. A
falta do equipamento gerou dor de
cabeça na regulação dos pacientes
vítimas de acidentes, já que quem
precisava dos exames eram leva-
dos às UPAs Tancredo Neves e Bra-

O drama do raio-X NOVA COMPRA
Tancredo. A unidade tem dois equi-

pamentos, um de grande porte e um de
pequeno porte. “O aparelho de grande
porte tem apresentado problemas de
forma intermitente. Funciona uma se-
mana, na outra já não funciona, e é de
difícil manutenção. A empresa que faz
a manutenção é de Minas Gerais. O
equipamento não é antigo, mas é de
uma marca que já saiu do mercado,
então há dificuldade em encontrar pe-
ças para a manutenção, e precisamos
ficar nesse processo de mandar as pe-
ças para lá”, explica o secretário de
Saúde, Rubens Griep. Os exames de
menor capacidade são realizados com
o outro aparelho, porém, ele não tem
porte para atender à grande demanda.
“Por isso levamos essas pessoas para
exames em outros locais, mas o que
deve resolver é essa possibilidade de
aquisição, só não temos previsão ain-
da por conta de verba e de todo um pro-
cesso burocrático”, ressalta.

sília. Só que na maioria das vezes
estavam lotadas.

Problema resolvido? Ainda não!
Isso porque ele quebrou poucas
horas depois.

Além disso, o raio-X da UPA Tan-
credo não funciona há meses e os
exames são feitos com aparelho
portátil. A unidade tem ortopedis-
ta, mas está sem equipamento, o
que dificulta o trabalho de regula-
ção do Samu em casos de aciden-
tes mais graves. A informação é de
que uma ambulância da Secretaria
Municipal de Saúde encaminha
para outros locais o paciente em
caso de necessidade de exame.

COMBUSTÍVEL
ADULTERADO
A Câmara de Cascavel realiza nesta
sexta-feira (17), a partir das 9h,
audiência pública para debater como
tornar mais rígida a legislação
municipal no que diz respeito às
sanções impostas aos postos de
combustíveis flagrados comercializando
combustíveis adulterados.
A audiência foi proposta pelo
Requerimento 383/2018 dos
vereadores Alécio Espínola, Policial
Madril, Jorge Bocasanta, Valdecir
Alcântara, Paulo Porto e Josué
de Souza.
Os parlamentares querem debater com
especialistas, empresários e
comunidade uma proposta de
alteração da Lei Municipal 6.706,
de 2017 (Código de Postura do
Município), propondo inclusive a
cassação do alvará de funcionamento
dos estabelecimentos que estocaram,
distribuírem, transportarem ou
revenderem derivados de petróleo
adulterados. Em maio o Procon
fiscalizou dez postos de combustível e
quatro foram lacrados e multados. A
principal irregularidade constatada foi
a vazão de combustível que sai das
bombas, ou seja, os consumidores são
duas vezes lesados, primeiro com a
adulteração do produto e ainda com
a vazão de combustível na hora
de abastecer.
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 A programação da Semana Na-
cional do Trânsito em Cascavel vai
incentivar o uso de bicicletas. O
assunto foi discutido ontem, em
reunião na Escola de Trânsito Pe-
drinho e Rafa. A Semana do Trânsi-
to será de 18 a 25 de setembro.

“Já no primeiro dia teremos pa-
lestras sobre mobilidade urbana.
Precisamos incentivar o uso da bi-
cicleta, pois é um meio de trans-
porte saudável e funcional. Casca-
vel dispõe de toda uma infraestru-
tura própria para isso”, diz a coor-
denadora de educação de trânsito,
professora Luciane de Moura.

Conforme o presidente da Cet-
trans (Companhia de Engenharia de
Transporte e Tráfego), Alsir Pelissa-
ro, Cascavel já está com mais de
20 quilômetros de ciclovias e ciclo-
faixas. E, segundo projeção, em
2030 a cidade deve passar de 300
mil veículos. Segundo ele, um dos
serviços da semana é incentivar o
uso de transportes alternativos ao
carro, como as bicicletas e o trans-
porte público, para trazer mais qua-

lidade ao trânsito.
“Estamos com um modal de

transporte coletivo novo, que se
integra às ciclofaixas. Os terminais
são dotados de bicicletários para
o ciclista ir até ele, deixar a bike e
seguir viagem com o ônibus. Temos
que mudar a cultura, pois é mais
que necessário o uso desses mei-
os de transporte nos dias de hoje,
pensando na qualidade do trânsito
do futuro”, explica Pelissaro.

CONFIRA O QUE JÁ ESTÁ CONFIRMADO PARA A
SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO EM CASCAVEL:

 Madrugada de 14 para 15/09 - Operação Balada Segura;
 18/09 - Abertura no Anfiteatro Emir Sfair, às 19h, com seminários sobre mobilidade

     urbana e mesa redonda;
 19/09 - Saúde do caminhoneiro na BR-277 (Ecocataratas);
 19/09 - Ação na Escola de Trânsito Pedrinho e Rafa com crianças;
 21/09 - Café na passarela no Trevo Cataratas (Ecocataratas);
 21/09 - Ação nos bares à noite com apoio de seguradora;
 22/09 - Passeio de moto com a Polícia Militar visando orientações sobre o trânsito;
 23/09 - Passeio de bicicleta pela cidade com o objetivo de explicar regras de

    circulação e bons hábitos;
 23/09 - “Rua Segura” na Avenida Brasil;
 24/09 - “Pé na Faixa”;
 25/09 - Blitz educativa na rodovia (PRF e Ecocataratas);
 25/09 - Encerramento com abordagens educativas e simulado de acidente que

     será realizado pelo Corpo de Bombeiros.

Ação nos bares
Um tema abordado na reunião diz
respeito à volta para casa após a
balada. Segundo o major Amarildo
Ribeiro, do Corpo de Bombeiros e
coordenador do Cotrans (Comitê
Intersetorial de Prevenção e
Controle de Acidentes de Trânsito),
as ações programadas serão
educativas: “Não queremos que as
pessoas deixem de se divertir, mas
que se divirtam com
conscientização, que tenham
‘motorista da rodada’ ou que vão de
táxi. O que queremos é a redução de
acidentes e a preservação da vida”.
Uma seguradora apresentou uma
ideia legal: fornecer transporte de
retorno para casa. A professora
Luciane de Moura explicou que essa
empresa vai fornecer um guincho e
um carro com capacidade de até
cinco pessoas para fazer esse
transporte no dia das ações. “Nós
buscamos parceiros e apoiadores.
São atividades de extrema
importância para a sociedade e
todos devem se envolver”.

 Reportagem: Silvio Matos
    Foto: Aílton Santos

Vai de bike

 TRANSPORTE sobre duas rodas será incentivado
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Produtores rurais (pessoa física)
estão pagando há muitos anos uma
contribuição destinada ao salário-edu-
cação considerada ilegal. O desconto
é sobre a folha de pagamento, mas
só é legal para empresas, ou seja,
pessoas jurídicas inscritas no CNPJ
(Cadastro Nacional da Pessoa Jurídi-
ca). O Sindicato Rural de Cascavel tem
ajuizado ações para defender os direi-
tos dos associados e reaver o prejuí-
zo dos últimos cinco anos.

O salário-educação é uma contri-
buição social destinada ao financia-
mento de programas, projetos e ações
voltados para a educação básica pú-
blica, conforme previsto na Constitui-
ção Federal. O dinheiro é administra-
do pelo FNDE (Fundo Nacional de De-

 Festival de Dança
Começa neste domingo o 29º
Festival de Dança de Cascavel. O
espetáculo da Urbânico
(Companhia de Danças Urbanas
Conceito Urbano) de Curitiba abre
a programação a partir das 20h no
Teatro Municipal Sefrin Filho.
O festival será realizado de 19 a 25
de agosto e a expectativa é de
lotação máxima para oficinas e
espetáculos, assim como nos anos
anteriores. A classificação
indicativa é livre e gratuita em
todas as noites do evento.
Como em outros espetáculos,
serão arrecadados alimentos não
perecíveis destinados às famílias
cadastradas no Provopar. Para
participar das apresentações, o
público pode doar um quilo
de alimento.
As inscrições e a programação
completa estão disponíveis no site
da Prefeitura de Cascavel (http://
www.cascavel.pr.gov.br/
secretarias/cultura/).

Produtores podem
reaver descontos

senvolvimento da Educação).
De acordo com a advogada do sin-

dicato, Doralice Fagundes dos Santos
Marchioro, o sindicato já entrou com
ação de inexigibilidade da cobrança
para garantir a restituição dos valores
pagos nos últimos cinco anos. “O pro-
dutor rural constituído como pessoa
física não precisa pagar esse descon-
to de 2,5% porque não se enquadra
no conceito empresa. Quem possui
funcionários pode buscar o meio judi-
cial para reaver esse dinheiro pago in-
devidamente”, resumiu.

Os interessados em ingressar
com a ação ou tirar dúvidas podem
procurar a advogada no Sindicato
Rural de Cascavel. O telefone é (45)
3225-3437.
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No próximo dia 15 de setem-
bro, um sábado, voluntários, mem-
bros de instituições e entidades
de Cascavel, par ticiparão do
“World Clean up day”, que é um
movimento mundial para a limpe-
za das cidades, conscientização
social sobre o lixo, jogado de for-
ma inadequada em lugares ina-
propriados pela população.

Entre essas equipes voluntári-
as estão: Gerente de Projetos, JCI
Cascavel, IGRPCOM,CPCE/IODS,
LFCC, Unioeste, Lions, Sesi, Esco-
teiros, Univel, Unimed e Prefeitura
de Cascavel, por meio do Território
Cidadão, que vai mobilizar as secre-
tarias municipais nesse trabalho.

O objetivo é participar do Dia
Mundial da Limpeza com o reco-

lhimento de lixo no Centro de Cas-
cavel no dia 15 de setembro, no
período da manhã.

Todos os voluntários trabalha-
rão identificados com coletes co-
loridos e cada equipe será iden-
tificada por uma cor específica;
serão no máximo cinco grupos
distintos, nas cores azul, amare-
lo, verde, vermelho e laranja.

Cada grupo será responsável
pelo próprio material de limpeza
que será basicamente sacos de
lixo, luvas de borracha e a # LIXO-
noChãoNão. O Município deve par-
ticipar com a disponibilização de
centrais de coleta.

Para os organizadores do
evento, o grande benefício será
a integração entre as entidades,

limpeza da cidade, conscientiza-
ção, participação cidadã e forma-
ção de cidadania, divulgação das
atividades do terceiro setor e das
ODS (Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável).

O Dia Mundial da Limpeza pro-
mete ser a maior ação de limpeza
já realizada no planeta, uma vez
que a ação será desenvolvida em
todo o mundo dia 15 de setembro.

Dia da Limpeza
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

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

01- CÉSAR SCOTTON E MÁRCIA ANDRÉA SLOBODA
02- ROBSON JULIANO BROCARDO E JAQUELINE MACIEL DE LIMA
03- CARLOS ALBERTO SOUZA DE MATTOS E EMILY ROBERTA DA SILVA MOLSKI
04- BRENO HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS E THAINARA FERNANDES RODRIGUES
05- WAGNER DE FRANÇA OLIVEIRA E TATIANE RIBEIRO CHINCAIA
06- FELIPE DANIEL DA SILVA E NATHALIA CARLA LIMA DA SILVA
07- JOEL SOARES SANTOS LIRA E ANAIENE BARBOSA
08- JANDIR DOS SANTOS E IRMA DE LIMA
09- RAFAEL ALDO CALLAI E CRISLAINE DOS SANTOS FERNANDES
10- ALTAIR SOARES HARMS E FERNANDA REGINA GEBAUER
11- MATHEUS PLAKITQEN DA SILVA E KAMILLA LARISSA MISKIW
12- EVERTON ROCHA IZIDORO E THASSIANA MEDEIROS
13- GUILHERME JOSÉ CARLOS DA SILVA E CECILIA LUNARDELLI DA SILVA
14- ESTEBAN BAEZ GONZALEZ E ROSALINA LENOS
15- EDSON JOSÉ HERDT PONTES E ADRIANA DE SOUZA
16- DIEGO MATHEUS DE LIMA FREIRE E JESSICA DOMACENO
17- ADENIR GHISI PEREIRA E SONIA BALMANT LEONEL
18- ANTONIO CARLOS PUCINI E NÚBIA MAYARA NEUMANN
19- VILSON BORGES SILVA FILHO E EVANILDE PRESTES MENDES
20- CLAUDEMIR SILVA DE QUADROS E THAÍZA DE SOUZA BATISTA
21- ANTONIO MARCOS DA SILVA E SIMONE RIBEIRO DA SILVA
22- KELVIN FILIPE COLDEBELA E FERNANDA PRICHIDNIAK
23- ADILSON ARAUJO SILVA E ALESSANDRA MARIA MARICAL
24- JHONNY DA SILVA ROCHA E JULIANA MARA DA SILVA
25- EDILSON GONÇALVES PEREIRA E JOSENIL REGINA DO ESPIRITO SANTO
26- MARCELO JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS E GRACIELE DO NASCIMENTO
27- KLEBER SEBASTIÃO DE OLIVEIRA FILHO E STTEPHANY DYANE BARBOSA DE ALMEIDA
28- SIDINEI PAES DA COSTA E VANESSA REGINA BATISTELLA
29- ADEVALDO VIEIRA DUARTE E GRISELLE GADMARA DOS SANTOS
30- FRANCISCO SOARES DOS SANTOS E IRMA RODRIGUES PINHEIRO
31- VANDERSON PEREIRA GONÇALVES E LUANA MARIA RIBEIRO
32- ADEMIR SOARES E ANA CAROLINA LUIZ
33- ALEX PINHEIRO PEREIRA E MARIANE VASQUES
34- FENEL CESUIVANT E ROSELINE SENATUS
35- SILVIANO FAVARETO MARTINS E EMANUELLI ANTUNES PEREIRA
36- ANDERSON CORREA DA LUZ E LUCIANE MAZUREK
37- EDUARDO HENRIQUE LEMES E JHENIFFER SANTOS NARDELLI
38- TADASHI SUGAWARA E ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS

Cascavel, 17 de agosto de 2018

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

Marina Esteves Santos
Titular

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

23.812
candidatos para

1.654 vagas
Mais de 23 mil candidatos a pre-

sidente, governador, senador e de-
putado federal, estadual e distrital
vão disputar os votos de 147,3 mi-
lhões de eleitores brasileiros, segun-
do dados disponíveis no portal do
TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Encerrado o prazo para registrar as
candidaturas, 13 nomes se apre-
sentaram para disputar o Palácio do
Planalto em outubro.

Para governador, 171 candidatos
pediram registro. Desses, 17 dispu-
tam a reeleição.

O TSE registrou 6.982 candidatos
para disputar as 513 vagas de depu-
tado federal. Para deputado estadual
e distrital, são 15.605 concorrentes a
1.059 vagas nas assembleias legislati-
vas e na Câmara Legislativa do Distri-
to Federal. Mais 295 concorrem a 54
cadeiras no Senado.

Considerando o total de 23.812
candidatos a todos os cargos em
disputa nas eleições de outubro, o
PSL foi o partido que apresentou o
maior número de concorrentes
(1.259), seguido do Psol (1.201),
do PT (1.075) e do MDB (1.009).
Desse contingente, 30,6% são mu-
lheres, cumprindo a meta prevista
na legislação.

O total de candidatos em 2018 é
menor que o registrado em 2014
(26.162). Os dados podem sofrer
ajustes conforme a Justiça Eleitoral vá
julgando os pedidos de registro.
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Giro da
Violência

Caiu do telhado
Um homem de 37 anos ficou
gravemente ferido ao cair do telhado
de uma casa no Bairro Guarujá, em
Cascavel, na tarde de ontem. Ele
estava consertando o telhado da casa
quando sofreu o acidente. De acordo
com vizinhos, o homem estava
desacordado e sangrando muito. Ele
foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros
e encaminhado em estado grave para
atendimento hospitalar.

 Um avião de grande porte pou-
sou ontem no Aeroporto de Casca-
vel trazendo presos para a Peniten-
ciária de Catanduvas. Populares
que estavam no local contaram 13
pessoas sendo levadas para viatu-
ras da polícia, que seguiram para o
Presídio Federal de Segurança Má-
xima. Os policiais não dão detalhes
da transferência.

Um forte esquema de seguran-
ça foi montado no Aeroporto de
Cascavel porque a aeronave, que

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Transferência
de presos

AVIÃO que chegou com presos ia passar a noite em Cascavel

chegou no fim da tarde de ontem,
ia passar a noite no local. A infor-
mação extraoficial é de que mais pre-
sos serão transferidos, em uma es-
pécie de “ciranda” feita entre os pre-
sídios federais, para que os deten-
tos, a maioria membros de facções
criminosas, não criem raízes em de-
terminadas cidades. A aeronave deve
decolar hoje, por volta das 9h.

 Um paciente de 21 anos foi transferido para o HU (Hospital Universitário) de
Cascavel com o helicóptero do Consamu na tarde de ontem.

O aeromédico pousou no Aeroporto de Cascavel e, do local, o paciente foi levado
ao hospital de ambulância.  Segundo o Consamu, trata-se de um jovem de
Marechal Cândido Rondon que tem problemas respiratórios. Ele sofreu um

acidente no ano passado e ficou com sequelas. O rapaz precisa de tratamento
especializado e foi trazido para Cascavel para ser atendido.

FÁBIO DONEGÁ

Acidentes de moto
O número de acidentes em Cascavel
está em alta e já é maior que todo o
registrado no ano passado pelo Corpo
de Bombeiros. E a maioria das colisões
envolve motocicleta. Na manhã de
ontem, foram quatro acidentes com
moto registrados, segundo relatório
online do Corpo de Bombeiros. Por
conta das batidas e dos diversos casos
clínicos atendidos, a UPA da Tancredo
Neves “travou” na manhã de ontem,
mas à tarde a situação foi normalizada
e os pacientes atendidos
normalmente.

Adolescente ferida
Uma adolescente ficou ferida ao ser
prensada por um veículo na tarde de
ontem. O acidente aconteceu na
marginal da BR-277, perto do Núcleo
Industrial de Cascavel. O irmão da
garota, de 16 anos, perdeu o controle
da direção do carro e prensou o
veículo contra a vítima, que foi
atendida pelo Corpo de Bombeiros
com ferimentos leves, e encaminhada
para unidade hospitalar.

 Helicóptero em missão AÍLTON SANTOS
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Fossas da Unioeste
Se o serviço de limpeza de fossas chamou a atenção

na rede pública de saúde e de educação de
Cascavel, seria mais que relevante nossos

representantes verificarem os gastos da Unioeste
com a contratação de empresas para essa

finalidade.

Contratação
Os certames com pouca
visibilidade continuam,
mesmo com a expansão
de esgoto no
Universitário. Uma
empresa de Rondon
acaba de ser contratada
pela Unioeste por R$
150 mil para o serviço
de hidrojateamento na
tubulação dos
banheiros até fossas,
limpeza de fossas, ralos
e aterramento de
fossas na Unioeste.

Horas extras
Pelo que parece, a tal
apuração da Câmara
sobre as horas extras
terá poucos efeitos no

Paço. É que a prefeitura
já implantou medidas
de controle das horas
extras bem antes do
parecer da CPI e, mesmo
com as recomendações,
pouco mudará nos
setores de Educação
e Saúde.

Decreto
O Departamento de
Gestão de Pessoas
publicou em abril o
decreto limitando horas
extras e todas devem
ter aval do prefeito
Leonaldo Paranhos
(PSC) antes de serem
executadas. Ou seja, o
trabalho da CPI nada
trouxe de novo.

ALHO DE SOBRA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Se Cascavel estava respondendo por macas
seguradas em ambulâncias, a situação tende a ser
amenizada com a compra de móveis, colchões e
equipamentos hospitalares.

 São R$ 796 mil para o processo de concorrência
pública aberto pelo Consamu para atender a UPA
Tancredo Neves.

Depois de todo alvoroço nas redes sociais, o
ambulante Cezar Eleandro de Souza Martins
continua com muito mais que cocada em seu
ponto. Tem até promoção: fiscal leva e não paga!

 A Câmara de Cascavel
tem um abacaxi nas mãos.
O pedido de cassação do
mandato de Fernando Hall-
berg (PPL), protocolado on-
tem pelo advogado Moacir
Vozniak - representando os
autores denunciantes Gil-
son Teixeira dos Santos, o
Tikin, que é empresário do
setor de transporte de en-
tulhos, e Ricardo Bernardo
Castilhos, advogado -
aponta que Hallberg, du-
rante exercício do manda-
to, recebeu recursos públi-
cos do Município em for-
ma de anúncio na Revista
Aldeia, da qual era sócio.
A publicidade era referen-
te à Campanha Show Ru-
ral 2018 e foi contratada
por meio de agência.

No processo protocola-
do na Câmara, os denun-
ciantes argumentam que
um vereador não pode ser
proprietário, controlador
ou diretor de empresa que
goze de favor decorrente
de contrato com pessoa
jurídica de direito público,
em outras palavras: não
pode contratar com servi-
ço público. A argumenta-
ção tem como base no ar-
tigo 54 da Constituição Fe-
deral, repetida também no
artigo 58 - inciso segundo
- da Constituição do Para-
ná e artigo 33, inciso se-
gundo, da Lei Orgânica de

Cassação
na pauta

Cascavel. “Houve uma in-
fração político-administra-
tiva. A irregularidade está
demonstrada em prova,
cer tidões da Junta Co-
mercial do Paraná e da
Receita Federal. Ele é
sócio-administrativo, tem
então poder de socieda-
de”, disse Moacir Vozni-
ak no ato do protocolo.

Pela Lei Orgânica de
Cascavel, o vereador não
poderá, desde a expedição
do diploma: firmar ou man-
ter contrato com pessoa
jurídica de direito público,
autarquia, empresa públi-
ca, sociedade de econo-
mia mista ou empresa con-
cessionária de serviço
público do Município; des-
de a posse: ser proprietá-
rio, controlador ou diretor
de empresa que goze de
favor decorrente de contra-
to com o Município, ou
exerça função remunera-
da. Neste caso, consta no
artigo 34 que se compro-
vada a irregularidade, ele
perderá o mandato.

A Mesa Diretora da
Câmara de Cascavel ana-
lisa agora os critérios de
admissibilidade da de-
núncia de infração políti-
co-administrativa. Se acei-
ta a denúncia, segunda-
feira o caso entra em ple-
nário para votação.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

 Esta matéria continua na página 4.
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 O vereador Fernando Hallberg
(PPL) declarou que vem sofrendo
ameaças, inclusive de morte. Em
uma delas, a mensagem dizia que
ele “não passaria do Natal”. O par-
lamentar atribui as ameaças e o
próprio pedido de cassação do seu
mandato ao seu trabalho contra o
despejo irregular de resíduos iner-
tes da construção civil em áreas
particulares e públicas.

Fernando lembra que o autor da
denúncia protocolada ontem na Câ-
mara é dono de uma empresa que
transporta entulhos. “Estamos fis-
calizando a máfia das caçambas e
ele tem posse de uma das empre-
sas com maior número de irregula-
ridades. Fomos a uma propriedade
em que encontramos uma caçam-
ba deixando entulhos, que é de Ti-
kin. Inclusive, um funcionário dele
tentou me atropelar”, disse.

O caso aconteceu esta semana:
durante fiscalização, o vereador
entrou em uma propriedade rural
pela estrada supostamente errada
e, ao tentar deixar o local, foi impe-
dido por um funcionário. “A estra-
da é rural, porteiras abertas, onde
entramos e verificamos que era er-
rada. O funcionário fechou a portei-
ra e tentou me atropelar”.

A desavença com Tikin, cujo
nome é Gilson Teixeira dos Santos,
começou em março, quando foi en-
contrado em horário de expediente

Hallberg:
“não passa
do Natal!”

fazendo trabalho particular. Ele era
servidor comissionado e foi exone-
rado do cargo pelo prefeito Leonal-
do Paranhos (PSC).

Quanto às ameaças, Hallberg
diz que não o intimidam: “Esse pes-
soal trabalha na ilegalidade. Esta-
mos erguendo o tapete e estamos
encontrando crimes ambientais.
Vamos continuar com a fiscalização
e faremos um aplicativo para as
pessoas denunciarem - se as pes-
soas verem, podem denunciar que
vamos fiscalizar na hora”.

O outro autor do processo contra
o mandato de Hallberg é o atual presi-
dente da JCI - Câmara Júnior Interna-
cional, Ricardo Castilhos, que já teve
desentendimentos com o vereador,
inclusive o expulsando da entidade.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

 Sem ilegalidade
Fernando Hallberg alega que, apesar de não verificar ilegalidade na
contratação da publicidade na revista da qual era sócio, devolveu os

recursos à prefeitura no início do ano e informou a Promotoria do
Patrimônio Público e o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC). “Em abril

tomei conhecimento [da publicidade], pedi um parecer jurídico, entrei
em contato com o Ivan Zuchi, que era secretário de Comunicação.

Consultei os advogados e não encontramos ilegalidade, mas devolvemos
R$ 3 mil pelas duas divulgações, houve a prestação de serviços e não

houve superfaturamento”.
O vereador diz que uma agência contratada pela prefeitura pediu espaço

para veicular a propaganda institucional: “Quando precisa de um serviço, a
agência pede o espaço e não informa o destino do espaço. Tivemos o contado
da Blanco Lima com a Rejane Martins, que era minha sócia - eu já estava em

processo de saída da empresa. Para existir um crime tem que ter o dolo,
nesse caso não havia. Não houve contrato direto com o poder público”.

Trâmites com
denúncia aceita
A Mesa Diretora da Câmara
de Cascavel analisa agora os
critérios de admissibilidade
da denúncia de infração
político-administrativa, que,
se confirmada, resultariam
em improbidade
administrativa por quebra e
falta de decoro parlamentar e
a consequente cassação do
mandato de vereador de
Fernando Hallberg (PPL).
Depende agora de Gugu Bueno
(PR), Policial Madril (PMB) e
Olavo Santos (PHS) a decisão
sobre o futuro de Hallberg. Se
aceita a denúncia, segunda-
feira o caso entra em plenário
para votação e serão escolhidos
então os três membros da
Comissão Processante que
concluirá o inquérito em um
prazo máximo de 90 dias.
O denunciado deverá ser
intimado de todos os atos do
processo, tendo o direito de
acompanhar as diligências e as
audiências, bem como de
formular perguntas às
testemunhas e requerer o que
for de interesse da defesa. O
processo todo deverá estar
concluído num prazo de 90 dias.
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 O juiz Eduardo Villa Coimbra
Campos, da Vara da Fazenda Públi-
ca de Cascavel, condenou o ex-vere-
ador José Roberto Magalhães Perei-
ra, o Robertinho Magalhães, a de-
volver à Câmara de Vereadores R$
325.613,29, valores pagos como
salário para assessores entre janei-
ro de 2009 e dezembro de 2012,
período em que ele foi vereador.

Além de ter de ressarcir aos co-
fres públicos, Robertinho teve os di-
reitos políticos cassados por cin-
co anos e não poderá contratar com
o poder público nem ser beneficia-
do por incentivos fiscais. Cabe re-
curso da decisão.

A decisão judicial foi em respos-
ta a uma ação de improbidade ad-
ministrativa movida pelo MP (Minis-
tério Público) que acusou Maga-

R$ 325 MIL DE VOLTA AOS COFRES

lhães de desviar os assessores
para atividades externas, fora do
gabinete parlamentar. À Justiça, o
ex-vereador denominou os servido-
res como “assessores de campo”,
mas para o MP eles circulavam pe-
los bairros da cidade anotando rei-
vindicações da população com a fi-
nalidade de promoção eleitoral.

Na sentença, o juiz diz que “há
prova suficiente nos autos de que
o autor atuou com inequívoco dolo
de se autopromover a custas do
trabalho de servidores públicos,
causando deliberadamente prejuí-
zo à administração pública lato
sensu e ao Poder Legislativo Mu-
nicipal em específico, o qual foi
privado do trabalho daqueles que
atendiam os interesses pessoais
do ora processado”.

 CUNHO ASSISTENCIALISTA
Na sentença, o juiz Eduardo Villa Coimbra Campos reiterou que o trabalho externo
exercido por assessores parlamentares, por si só, não é fator determinante para
configuração da improbidade administrativa, mas que, no caso do ex-vereador

Robertinho Magalhães, os deslocamentos aos bairros eram particulares e
assistencialistas. “A utilização de servidores públicos, em descompasso com suas

funções originárias para a promoção pessoal de imagem do réu desviasse do
interesse público em direção da satisfação de um interesse particular”, escreveu o
magistrado na sentença. A reportagem tentou ouvir o ex-vereador, mas o telefone

celular estava desligado e ele não respondeu às mensagens.

 Seguindo o monitoramento
das fontes de água, a Secretaria
do Meio Ambiente de Cascavel
efetuou nova coleta e análise de
16 fontes espalhadas pelo perí-
metro urbano de Cascavel para
aferir a qualidade e a possibili-
dade de consumo da água. “Mais
uma vez ficou confirmada que a
qualidade da água das fontes é
imprópria para o consumo huma-
no”, ressaltou o secretário Ro-
mulo Quintino. Os parâmetros de

 Ajustes na tributação
O secretário de Finanças de Cascavel,

Renato Segalla, e a equipe
encarregada do setor de ISSQN do
Município, recebeu ontem (16) a

visita de representantes da classe dos
contabilistas de Cascavel que

protocolaram documento assinado
pelo presidente do Sincovel (Sindicato

dos Contabilistas de Cascavel e
Região), Juarez Paim, e pelo diretor
regional do Sescap-PR (Sindicato das
Empresas de Serviços Contábeis e das

Empresas de Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas no
Estado do Paraná), Diego Böttcher.

A proposta protocolada aponta
sugestões para eventuais ajustes

quanto à forma de tributação do ISS
das empresas de contabilidade. A

proposta será analisada agora pela
Secretaria de Finanças.

Fontes impróprias

 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
   Foto: Arquivo

ROBERTINHO Magalhães terá que devolver
mais de R$ 300 mil

análise buscam principalmente a
pesquisa de coliformes totais e
também a pesquisa da bactéria
E. Coli (Escherichia coli).

O resultado microbiológico
apontou a presença dos dois
itens que, segundo a Por taria
2.914/2011 do Ministério da
Saúde, apontam a não potabili-
dade da água coletada.

O resultado será publicado no
portal da Fundetec, onde já cons-
tam os laudos de junho e julho.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 33
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 30Era cerca de 7h quando uma fun-

cionária chegou para trabalhar na
Escola Municipal José Baldo, no
Bairro Alto Alegre. Ela entrou no es-
tacionamento e foi surpreendida
por ladrões. Faltavam minutos para
que os estudantes começassem a
chegar para estudar.

Armados, eles renderam a servi-
dora e roubaram o veículo, um Azera.

De acordo com informações da
Guarda Municipal, que atendeu a
ocorrência, dois rapazes pularam o
muro da escola e ficaram escondidos
até que a trabalhadora chegasse ao
local. Os ladrões estavam armados.

Assustada, a servidora precisou
de atendimento médico.

Segundo a Secretaria de Educa-
ção, por orientação médica a edu-
cadora ficou em casa.

A Guarda Municipal e a Polícia
Militar foram até o local para regis-
trar a ocorrência, que também foi

Perigo na escola
acompanhada pela equipe do jornal
Hoje News. O vídeo você confere
no YouTube no endereço https://
youtu.be/3ROzPaIeURk.

O caso será investigado pela
Polícia Civil, mas, segundo a Guar-
da Municipal, a hipótese é de que
os suspeitos já estavam estudan-
do a vítima. “A suspeita é de que o
veículo dela era o alvo, mas agora
cabe à Polícia Civil investigar”, dis-
se o coronel Avelino Novakoski, di-
retor da Guarda Municipal.

Um dos júris mais rápidos da
história de Cascavel, considerando o
tempo do crime até a sentença, foi
realizado ontem no Fórum de
Justiça. O crime, o assassinato de
Adilson Soares, aconteceu em
março e ontem os réus receberam
a condenação: prisão!
Na denúncia havia três réus:
Avelino Benedito de Moraes,

Resposta rápida à sociedade
Ludecir Moraes e Claudinei Pimenta
Machado. O processo de Claudinei foi
separado, segundo a 16ª Promotoria,
e por isso ele não foi julgado ontem.
Avelino, segundo a Promotoria, foi
condenado a seis anos de prisão por
homicídio simples. Laudecir foi
condenado a 12 anos de prisão por
homicídio qualificado.
Adilson Soares foi morto com um tiro.

“Os réus presos têm prioridade e,
com a vara especializada e a pauta
desafogada, ao contrário do que
ocorria antes, é possível dar uma
resposta mais rápida à sociedade”,
explica o promotor Alex Fadel.
Do início de 2017 até junho deste
ano, segundo a Promotoria, 232
julgamentos foram realizados pela
Vara Especializada.

RECUPERADO
O veículo foi abandonado pelos bandidos no Bairro Santa Cruz e
recuperado pela polícia na tarde de ontem. Dentro do carro estava
uma arma falsa, que pode ter sido usada pelos bandidos. O
estacionamento fica perto do muro, que é aberto, e os carros visíveis
para quem passa na rua. No local não há câmeras de segurança.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

GUARDA Municipal atendeu a ocorrência;
boletim de ocorrência foi registrado pela vítima

 CARRO foi recuperado em estrada no Bairro Santa Cruz

 POLÍCIA MILITAR
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Sou um homem do mato. Quando me apresento como
um caipira escrevinhante não o faço por brincadeira. Sou
isso mesmo.

Por isso, por ser capiau, muitas vezes me vejo rode-
ado de infantes. Alguns de famílias abastadas, outros
remediados e muitos de famílias humildes e todos, mes-
mo tendo de encarar as dificuldades da vida, lá estão
eles, brincando, rindo e sorrindo como crianças.

Entre essas criancinhas sempre há uma e outra que
são portadoras de necessidades especiais que, sorri-
dentes, são capazes de fazer derreter até os corações
mais empedernidos. Fazem até mesmo esse ser de
coração pétreo rir e chorar. E é óbvio que eu choro bem
escondidinho. Não contem pra eles.

Vendo-os brincar, cheios de inocência, molecagem e
esperança, fico a matutar: se uma pessoa adepta da
cultura da morte, ou simpática a ela, visse esses peque-
ninos, o que diria? Será que seria capaz de, em nome do
maior interesse da criança, imaginar que elas poderiam
não existir? Será que seriam capazes de dizer que a vida
seria melhor e mais fácil sem a presença desses peque-
ninos? Teriam a coragem de dizer que a não existência
deles seria um ato de misericórdia para com eles?

Não sei dizer o que diriam. Sei apenas que é muito
fácil revogar o direito à existência alheia. Também sei
que toda solução que pareça muito fácil não é boa.

Enfim, lembro-me que minha avó paterna, Dona
Yolanda, sempre me dizia, na sua simplicidade, que
quando a gente não mais entende que a vida é um
dom nós deixamos de ser gente. Não que a gente
vire bicho, dizia-me ela. A gente acaba agindo de
modo pior. Bem pior.

DONA YOLANDA SABIA DAS COISAS

“Grave e profunda
fissura no Poder

Judiciário”

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

Em documento encaminhado
ao Conselho Nacional de
Justiça, o desembargador

Rogério Favreto, do TRF4, que
mandou soltar o ex-

presidente Luiz Inácio Lula
da Silva três vezes no mesmo

domingo, declarou-se
competente para ter tomado

essa decisão e criticou o juiz
Sérgio Moro e o

desembargador Gebran Neto,
do TRF-4, que mandaram

deixar Lula na prisão.
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PREVISÃO DO TEMPO
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CRESCENTE
18/08 - 04h49

CHEIA
26/08 - 08h58

MINGUANTE
02/09 - 23h39

NOVA
11/08 - 06h59

13

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Megasena
Concurso: 2069

03 17 34 35 40 48

Dupla sena
Concurso: 1827

02 18 22 39 45 501º sorteio

07 08 11 14 31 322º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1702

03 04 05 07 08 10 11
14 15 16 17 18 19 22 25

Quina
Concurso:  4752

07 09 23 37 66

Timemania
Concurso: 1219

01 03 22 34 38 48 62
TIME DO PAYSANDÚ/PA

Lotomania
Concurso: 1892

01 06 13 16 17 29 30
33 43 50 51 52 56 60

62 76 78 82 83 86

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 05310

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

84.914
84.373
17.372
62.243
12.240

Dia da Sorte
Concurso: 038

08 15 17 18 26 29 30
JULHOMÊS DA SORTE:

 DIVULGAÇÃO

Opinião

Dartagnan da Silva Zanela é escritor
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Felicidades!

Pizza e música
Que tal saborear uma pizza
e ainda ajudar o projeto

Canto Coral para Jovens em
Cascavel? Os sabores são
calabresa, frango com
catupiry, marguerita e

mista. O valor é R$ 25. Os
pedidos precisam ser feitos

com antecedência pelo
telefone (45)9 9959-5537 e

a retirada será dia 15 de
setembro, a partir das 9h,

na Rua Pernambuco, 1.284,
na Panificadora Teu Sabor.

Dia Nacional da
Construção Social

Neste sábado tem mais
uma edição do Dia Nacional

da Construção Social,
organizado pelo Sinduscon
Oeste. O evento promete

mobilizar aproximadamente
2 mil trabalhadores e seus

familiares com diversas
atividades, entre elas o

Show  “Fronteiras Mais ao
Sul”. Será às 15h no

Centro de Convenções e
Eventos de Cascavel,
com entrada franca.

Feijoada Solidária
Amanhã tem a Feijoada

Solidária sede social da AMC
(Associação Médica de
Cascavel). Será às 12h.
 O valor individual é de
R$ 35 e crianças de 6 a

10 anos pagam metade.
Parte da venda dos

ingressos será revertida para
o Recanto da Criança.

Causa animal
Pela primeira vez em

Cascavel será realizado um
evento  voltado à causa
animal. Trata-se do 1º

Fórum de Proteção e Bem-
Estar Animal. O evento será
dia 26 de agosto no Teatro

Municipal, das 9h30 às
18h30. Os ingressos custam
R$ 15. A promoção é da ONG

Sou Amigo e da VidaPets.

Night
Hoje vai rolar muito rock
no Botequim da Esquina

com a Banda Retrovisores,
a partir das 18h.

Jéssica Lieber Janete
Weschenfelder, José

Ivaldece Pereira, Mariano
Folcci Belo e Maria

Júlia Moraes.

A beleza irretocável de Sirlene Luz é
 o destaque da coluna desta sexta-feira

ARIVONIL POLICARPO

Aos outros dou o direito
de ser como são.

A mim, dou o dever de
ser cada dia melhor.

Chico Xavier
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 O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) já tem disponí-
vel a lista do patrimônio de cada candidato ao governo
do Paraná. Ratinho Júnior (PSD) e o vice Darci Piana
(PSD) aparecem como os mais ricos. O filho do apre-
sentador e empresário Carlos Massa, o deputado es-
tadual registrou total em bens R$ 13,4 milhões. Em
quatro anos, o patrimônio de Júnior praticamente do-
brou. Quando era candidato a deputado estadual pelo
PSC, Ratinho havia declarado R$ 7,4 milhões de bens.

Em segundo lugar na lista estão os candidatos Pro-
fessor Jorge Bernardi (Rede) e o vice Juliano Murbach
(PPL) - que acumulam R$ 2,4 milhões. Em terceiro, João
Arruda (MDB) e a vice Eliana Cortez (MDB), que totali-
zam R$ 1,3 milhão. A atual governadora e candidata à
reeleição, Cida Borghetti (PP), e o candidato a vice Co-
ronel Malucelli (PMN) declararam R$ 1,2 milhão em
contas e investimentos. Dr. Rosinha (PT) e a vice Ana-
terra (PT) registraram R$ 769 mil. Já o candidato ao
governo, Professor Ivan Bernardo (PSTU) e Carminha
(PSTU) não têm bens declarados.

Patrimônio dos candidatos
PATRIMÔNIO DECLARADO:

Cida Borghetti (PP) R$ 481.287,30
Coronel Malucelli (PMN) R$ 720.500,00

Ratinho Júnior (PSD) R$ 13.431.360,60
Darci Piana (PSD) R$ 4.789.839,19

Dr. Rosinha (PT) R$ 768.662,67
Anaterra (PT) R$ 1.287,63

João Arruda (MDB) R$ 1.253.355,69
Eliana Cortez R$ 67.408,99

Professor Ivan Bernardo (PSTU) Nenhum bem declarado
Carminha (PSTU) Nenhum bem declarado

Jorge Bernardi (Rede) R$ 1.348.782,01
Juliano Murbach (PPL) R$ 1.029.000,00

Os Correios fecharam o segundo trimestre de 2018 com lucro líquido de R$
111 milhões, melhor resultado da empresa desde 2014 e mais que o dobro

do registrado no mesmo período do ano passado.
No semestre, porém, a ECT ainda acumula um prejuízo de R$ 120 milhões.

Ainda assim, o desempenho é 91,7% melhor que o contabilizado no
primeiro semestre de 2017.

A melhora no resultado foi atribuída, em parte, ao aumento no transporte de
encomendas (18,2%), que apresenta maior margem de resultado financeiro.

Em 2017, os Correios registraram um lucro total de R$ 667 milhões.

SEIS IMPUGNAÇÕES
Até o fim da tarde de ontem, a
candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) já tinha seis pedidos de impugnação
registrados no TSE. O candidato do PSL à
Presidência da República, Jair Bolsonaro,
e sua coligação contestaram o pedido de
registro de Lula, sob o argumento de sua
condenação na Operação Lava Jato.
Também entraram com pedidos os
candidatos a deputado federal Kim
Kataguiri (DEM), um dos líderes do
Movimento Brasil Livre (MBL), e o ator
Alexandre Frota (PSL). O outro pedido foi
feito pela procuradora-geral eleitoral,
Raquel Dodge.
Bolsonaro e sua coligação pediram para
o TSE reconhecer a inelegibilidade de
Lula e, dessa forma, rejeitar seu pedido
de registro de candidatura. Ele é o
primeiro entre os 13 candidatos ao
Palácio do Planalto a contestar a
candidatura do petista na Corte Eleitoral.
Ontem outros dois pedidos foram
protocolados no TSE - um pelo professor
e advogado Marcelo Feliz Artilheiro,
filiado ao PSDB em Santa Catarina, e
outro pelo advogado Fernando Aguiar
dos Santos, de São Paulo. O partido Novo
também pretende entrar na Justiça
Eleitoral contra a candidatura petista.

 Lucro dos Correios

Fontes estão poluídas
Novos laudos confirmam que a água das fontes de Cascavel estão impróprias
para consumo humano. Os locais, que durante anos abasteceram a popula-
ção, estão interditados desde o ano passado e monitorados desde então.
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Câmara recebe
pedido para
cassar Hallberg

PÁGINA

03
Drama: aparelho
de raio-X “dura”
minutos na UPA

PÁGINA

10
Veja o patrimônio
dos candidatos ao
governo do Paraná

PÁGINA

24

 “Tráfego” aéreo
O Aeroporto de Cascavel ficou movimentado na tarde

de ontem. Além do helicóptero do Consamu, que
trouxe um paciente de Marechal Cândido Rondon par

tratamento no Hospital Universitário, o que atraiu
curiosos foi uma aeronave de grande porte com presos

de alta periculosidade levados para Catanduvas.
 Pág. 20

APOSTA DE CASCAVEL
ACERTA A QUINA
Veio para Cascavel o prêmio da Quina,
concurso 4752, sorteado ontem à noite em
Coribe, na Bahia. O sortudo vai receber R$
1,3 milhão. Ele acertou as cinco dezenas:
07 - 09 - 23 - 37 e 6.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Setor astrológico correspondente ao
amor e aos filhos. Início de um ciclo
importante para as questões afetivas,
criativas, recreativas e vocacionais.

To
ur

o

Uma nova etapa na vida familiar e
doméstica tem início, taurino. Inicio
de um ciclo relacionado ao lar, a imó-
veis, à privacidade e as suas bases
e alicerces.

G
êm

os

Novas energias relacionadas à comu-
nicação, à mobilidade, aos contatos.
Nova fase na relação com irmãos e
com o ambiente em que vive. Criativi-
dade e inteligência.

C
ân

ce
r Você está em uma nova fase, indício

de uma nova etapa. Ciclo importante
inicia em relação à expressão de seus
talentos e aos recursos e valores pes-
soais. Criatividade e reconhecimento.

Le
ão

É agora que sentirá um novo ciclo
iniciando em sua vida. Favoreci-
mento para iniciativas, para dar no-
vos passos, para ser mais asserti-
vo, ter atitude.

V
ir

ge
m Até o seu aniversário você encerrará

uma etapa de vida, nativo de Virgem. O
momento atual é mais introspectivo, reple-
to de reflexões, de constatações. Impor-
tante é o que toca o coração virginiano.

Li
br

a Novos planos, projetos e sintonias com
amigos e grupos, nativo de Libra. Proje-
tos criativos e culturais favorecidos. Hora
de olhar para frente e de se unir com
aqueles que o seu coração sintoniza.

E
sc

or
pi

ão Um novo tempo para a carreira, os
objetivos, os propósitos profissionais.
Faça tudo com paixão. Realização,
reconhecimento, vocação são temas
em foco a partir de agora.

Sa
gi

tá
ri

o Crenças, ideais, estudos, viagens,
autoconfiança e expansão estão ati-
vados. Momento de crescer, de bus-
car outros horizontes. Seu lugar é onde
está o coração.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Transformar o amor ao poder no po-

der do amor é o desafio agora. Ques-
tões afetivas, financeiras e espirituais
em foco. Início de um forte período de
mudanças.

A
qu

ár
io Uma nova etapa tem início nos relaci-

onamentos aquarianos. Novas pesso-
as podem entrar em sua vida, como
também haver renovação nas rela-
ções existentes.

 P
ei

xe
s Novas energias para o trabalho e a

saúde dos nativos de Peixes. Renova-
ção nas atividades profissionais, com
mais criatividade. Se não faz as coisas
com paixão, não se sente realizado.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO RECORD  • JESUS
MALHAÇÃO

Getúlio cogita pegar dinheiro do cai-
xa do Le Kebek, mas pensa em Brigit-
te. Brigitte canta no Le Kebek e Getúlio
a ovaciona. Gabriela tenta descobrir de
Flora o que houve entre ela e Tito. Marli
e Paulo se beijam. Amanda fala sobre
sua doença com Santiago. Sofia pre-
senteia Garoto com uma coleção de
poemas. Tito e Flora trocam carinhos e
todos voltam a falar sobre o relaciona-
mento dos dois. Marli e Paulo conver-
sam sobre o beijo que deram.

ORGULHO E PAIXÃO
Mariana inventa para Brandão uma

desculpa sobre seu desaparecimento.
Ofélia confessa a Lady Margareth que
colocou laxante em seu chá. Elisabeta
sofre ao lado de Tornado. Petúlia e Su-
sana deixam o baú em que prenderam
Kléber em uma igreja. Lady Margareth
sofre por causa do laxante. Ofélia, Ema
e Darcy tentam animar Elisabeta. Klé-
ber consegue sair do baú. Julieta co-
memora a gravidez de Jane com o Ba-
rão. Mariana leva Elisabeta para andar
de motocicleta. Darcy organiza um pi-
quenique para Elisabeta.

O TEMPO NÃO PARA
Marocas pede segredo a Kiki sobre

o envolvimento com Samuca. Coronela
ouve uma conversa de Waleska com
Mateus sobre os “congelados”. Samu-
ca tira Teófilo da casa de Marino e Mo-
nalisa. Dom Sabino vai ao consultório
de Emílio falar sobre seu processo. Te-
ófilo acredita que é casado com Maro-
cas. Samuca pede Marocas em namo-
ro. Eliseu impede Waleska de levar Dom
Sabino à força. Carmen e Marocas le-
vam Téofilo para a casa de Eliseu. Agus-
tina sente ciúmes de Dom Sabino. Car-
men e Agustina se enfrentam.

SEGUNDO SOL
Roberval e Edgar brigam. Doralice

se diverte com o fato de Naná ter dois
namorados. Beto acusa Karola de chan-
tagear Luzia. Cacau se anima com uma
viagem de trabalho de Edgar, que sofre

 Gabriela enfrenta Pedro e defende
Cornélius. Petronius chama Arimatéia
para beber na hospedaria. Jesus des-
cobre sobre a morte de José. Petronius
descobre que Caius beijou Salomé. He-
rodíade questiona a filha. Jesus diz que
sua Missão é muito maior. Salomé se
desculpa com Herodíade. Tiago Justo
tenta acalmar Arimatéia. Yoná presen-
teia Jesus com novas vestes. O Messi-
as diz que Maria deverá ser forte. Bar-
rabás planeja enganar Petronius. O ofi-
cial romano questiona a relação de
Caius com Deborah. Arimatéia diz que
ajudará Tiago Justo a conquistar Debo-
rah. Petronius manda Caius se afastar
da filha de Arimatéia.  Diana conversa
cm Claudia e fala de seu dom de adivi-
nhar o futuro. Instruídos por Barrabás,
Dimas e Gestas procuram Petronius e
mentem dizendo que têm informações
sobre Cassandra.

Jesus apresenta
 André e Filipe à Maria

por não poder contar a verdade sobre
seu patrão. Agenor ameaça contar para
todos sobre o bebê de Maura e Ionan.
Rosa passa mal e Laureta constata que
ela está grávida. Rosa não sabe se o
bebê que espera é filho de Ícaro ou Va-
lentim. Manu devolve a Beto o dinheiro
emprestado para seu resgate.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Começa as apresentações do tra-

balho sobre diferentes estilos e cultu-
ras feito pelos grupos de alunos da es-
cola. O filme de Luigi é exibido, com o
beijo de Mirela e Guilherme. Raquel fica
enciumada e Luca diz para a menina
que pensou que Guilherme fosse namo-
rado dela, mas pelo jeito está beijando

todo mundo. Mirela vê Guilherme e Ra-
quel discutindo. Brenda aparece e diz
para Mirela desencanar de Guilherme,
pois ele gosta mesmo de Raquel. João
diz para Poliana, Luigi e Kessya que não
sabe se possui ou não parentes, pois
seus pais nunca contaram nada.

ASAS DO AMOR
Todos estão orando pela alma de

Hakverdi, quando ele aparece. Hasmet
cobra de Engin explicações sobre a
volta de Hakverdi. Hakverdi vai até o
restaurante, pedir desculpas a Has-
met pelo roubo e devolver o dinheiro.
Ezgi conta a Leyla que achou a alian-
ça que Alper está usando e que não é
a do casamento.

 • SBT
 • BAND
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A tradicional Rádio Colméia de
Cascavel completou 60 anos este
ano e comemora o aniversário nes-
te fim de semana, com um show
com o Padre Reginaldo Manzotti. O
evento marca também as comemo-
rações de 40 anos da Arquidioce-
se de Cascavel. Inclusive, essa li-
gação com a Igreja Católica é um
dos marcos da Rádio Colméia.

O diretor-presidente da Colméia
e também do Centro Universitário
Univel, Renato Silva, lembra da im-
portância do veículo de comunica-
ção para jornalistas e locutores:
“Nós servimos como vitrine para o
mercado. Passaram muitos profis-
sionais por aqui e que agora estão
em outros veículos, fora de Casca-
vel, até fora do Estado. Há também
casos de quem entrou, saiu e ago-
ra voltou”.

Formadora de talentos
O chefe de Jornalismo, José Ro-

berto, fala sobre a inserção de futu-
ros jornalistas: “A integração com os
cursos de Comunicação da Univel é
muito boa. Os acadêmicos têm a pos-
sibilidade de estagiar aqui, na rádio,
e ter suas matérias veiculadas. É uma
oportunidade muito boa. A Colméia
continua dando espaço para novos
talentos da comunicação”.

“A Univel tem o curso de Jorna-
lismo mais antigo da região, boa
parte dos profissionais em ativa
hoje saiu de lá. Mas o princípio da
Colméia e da Univel é formar pro-
fissionais competentes, mais hu-
manos, que chequem, analisem os
fatos e tragam o melhor para o nos-
so ouvinte. É o nosso compromis-
so com a sociedade”, disse Rena-
to Silva.

Para comemorar o aniversário da Arquidiocese de Casca-
vel, que chegou aos 40 anos dia 5 de maio; da Univel, que fez
23 anos em fevereiro, e os 60 anos da Rádio Colméia, as
empresas trazem para Cascavel, neste sábado (18), missa e
show com o padre Reginaldo Manzotti, no Estádio Olímpico, a
partir das 19h. “Deixamos coincidir com a comemoração da
Arquidiocese para, juntos, criarmos bons momentos”, disse
Renato Silva. O aniversário oficial da emissora foi em 22 de
maio. As operações começaram em 1958.

Segundo o presidente das empresas, são esperadas mais de
40 mil pessoas de Cascavel e de toda a região: “É um presente
da Colméia, da Univel e da Arquidiocese para a população de
Cascavel. Estamos trazendo um dos maiores líderes católicos
para a nossa cidade. Está todo o mundo convidado! É gratuito!”,
disse Renato Silva.

Quem quiser pode doar um quilo de alimento que será repas-
sado ao Seminário São José.

FORTALECIMENTO
A história de Edson Morais se confunde com a da Rádio Colméia.

“Foi onde comecei a me fortalecer no mercado. Onde a população
começou a me conhecer. A Colméia é muito forte, uma das primei-
ras rádios do oeste do Estado. Ela é referência. Serviu e continua

projetando profissionais, e eu sou um deles”.

 Reportagem: Silvio Matos
    Fotos: Aílton Santos

Padre Manzotti

O JORNALISTA Edson Moraes começou na
Rádio Colmeia em 1978

DIRETOR-presidente da Rádio Colméia, Renato
Silva: “É um presentão!”


