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Plano visa evitar o
caos na região norte
Com cerca de 70 mil pessoas e 40 mil veículos, a região norte de Cascavel
é praticamente uma grande cidade dentro de outra cidade e em contínua
expansão. Para evitar que a região “exploda” em quatro anos, a prefeitura
estuda um plano de mobilidade que garanta o crescimento ordenado.
z Págs. 12 e 13
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Muay Thai em Ação

FÁBIO DONEGÁ

Em busca de formar cidadãos e
também dar continuidade à formação de novos atletas, a academia
Grace Barra de Cascavel acaba de
dar início ao projeto social Muay Thai
em Ação. Trata-se de aulas gratuitas de muay thai destinadas a jovens de 7 a 13 anos de idade.
“São aulas sem custos, com
exceção da contribuição simbólica
de um quilo de alimento não perecível no momento da inscrição, e
tudo o que for arrecadado será destinado a famílias carentes”, explica o professor Douglas Soares, o
Toddy, da equipe Zamp Top Team,
que ministrou a aula inaugural do
projeto no último sábado, diante de
apenas dois alunos.
Líder da Grace Barra e idealizador do projeto agora executado em
parceria com Douglas, seu aluno na
graduação de Educação Física, o
professor Rodrigo Poderoso explica a limitação da idade no Muay
Thai em Ação: “É muito importante
o ingresso nessa faixa etária. Toda
arte marcial tem sua filosofia, que
é baseada na formação de caráter
dentro de uma sociedade. E hoje
abrimos a academia para o professor Douglas fazer esse tipo de formação, além da preparação, do
condicionamento físico e também

EU QUERO É LUTAR!

voltada ao esporte, dando, assim,
continuidade à formação de novos
atletas. Mas a prioridade é a formação do homem pela filosofia de
luta, que prega disciplina, honra e
caráter”, explica Poderoso, que,
assim como Douglas, possui outro projeto social voltado à qualidade de vida: “Devemos compartilhar nosso conhecimento com a
sociedade. Se cada um fizer um
pouco, com certeza teremos uma
sociedade melhor”.

Mãe de um dos dois alunos que compareceram à aula inaugural do Muay
Thai em Ação, Valquíria Castilho diz que o filho Vilson, de 12 anos,
interessa-se pelas artes marciais há dois anos. “Ele começou com dez anos
no judô e chegou à faixa cinza, depois passou para o muay thai. Essas
foram as únicas modalidades que ele treinou”, diz a mãe, que ainda não
sabe qual será a reação vê-lo lutar: “ Vamos ver quando chegar a hora,
mas se for o desejo dele, vamos respeitar ”.
Já Vilson diz que treina para poder ensinar: “Quero ser professor de muay
thai. Gosto também de natação, judô e tênis de mesa, mas nunca treinei
esses esportes, eu os pratico por brincadeira”, diz o jovem, que diz gostar
mais dos golpes de trocação: “Jab e direto [socos]”.

Regras para
permanência
Embora gratuito, o Muay Thai em
Ação tem regras para a permanência
dos alunos no projeto social. Elas vão
desde a educação em casa, com os
familiares, até boas condutas com os
colegas e boas notas na escola. Por
isso, também vai ser importante a
presença dos pais nas atividades. Eles
é quem darão esse feedback e
repassarão essas informações aos
professores.

Serviço
O que:
Quando:
Onde:

O projeto social Muay
Thai em Ação é
destinado a crianças
carentes de 7 a 13
anos de idade.
As aulas, sempre
gratuitas, ocorrem aos
sábados, das 9h30 às
10h30.
Grace Barra Cascavel,
na Rua Pernambuco, 344.

22

ESPORTE

HOJE NEWS, 21 DE AGOSTO DE 2018
LFFP

AC COMERCIAL

A Taça Cascavel de Futebol Amador, primeira competição realizada pela recéminaugurada Liga de Futebol e Futsal Paranaense, teve a primeira rodada do turno
único da primeira fase aberta no fim de semana, com três jogos. Destaque para a
Ponte Preta Futebol Clube, que venceu o time dos Largados Esporte Clube por 2 a
1 e foi a única a somar os três pontos no domingo, no campo do Santa Cruz. No
mesmo local, um pouco depois, Associação Esportiva Santa Cruz e Riviera Esporte
Clube empataram por 1 a 1, enquanto Resenha Futebol Clube e Sociedade Esportiva
Consolata ficaram no 3 a 3 no campo da Comunidade Alto Bom Retiro.
BIKE HOUSE

O ciclista Raphael Pires, conhecido como Borboleta, foi o grande vencedor da
categoria Elite da 2ª Copa Treino Bike House/Velho Oeste, realizada domingo
no Centro de Cascavel. A prova, disputada no Dia Nacional do Ciclista e no
formato de circuito, teve percurso de dois quilômetros na Avenida Brasil, com
largada e chegada em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida.

Comandadas pelos professores Rui
Comin e Tatiane Lenz, as equipes de
natação da Associação Atlética
Comercial deixaram em casa o troféu
de campeão geral do 5º
Campeonato Estadual do Interior,
realizado fim de semana no clube
cascavelense. A competição contou
com a presença de mais de 350
nadadores de 12 equipes do
Estado, em todas as categorias da
modalidade, de mirim 1 a sênior, e a
delegação do Comercial ficou com o
título geral ao conquistar o troféu de
primeiro lugar na Infantil, o de
segundo na Mirim, o de terceiro na
Petiz e ter terminado em quarto lugar
nas categorias Juvenil, Júnior e
Sênior. No total, os atletas do clube
conquistaram 116 medalhas, sendo
39 de ouro, 35 de prata e 42 de
bronze, e estabeleceram quatro novos
recordes na competição.
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Independente x Santos
O Santos visita o Independiente nesta terça-feira, às 21h45 (de
Brasília), no estádio de Avellaneda,
na Argentina, pelo jogo de ida das
oitavas de final da Libertadores, em
duelo que soma 10 títulos do principal torneio do continente.
Diferentemente das outras
par tidas desta etapa, o confronto entre os Diabos Vermelhos e
o Peixe foi adiado por conta da
par ticipação do time argentino
na Copa Suruga. Os hermanos
venceram o Cerezo Osaka por 1
a 0 e levaram o troféu.
O Santos ostenta três títulos da
competição, sendo dois liderado

por Pelé, em 1962 e 1963, e o último em 2011 sob a batuta de Neymar. Já o Independiente quer recuperar o respeito na Libertadores e

ampliar seu recorde de troféus na
competição. Os argentinos têm
sete taças, mas a última conquista foi em 1984.

As equipes
O único desfalque na Argentina é o zagueiro Luiz Felipe, lesionado. Cuca
conta com o bom momento dos “gringos” da equipe, o uruguaio Carlos
Sánchez, o costarriquenho Bryan Ruiz e o paraguaio Derlis González,
destaques no fim de semana pelo Brasileirão, na vitória sobre o Sport. Já
o Independiente, no retorno do Japão, vem de empate por 2 a 2 com o
Newell’s Old Boys, pelo campeonato local. O técnico Ariel Holan
avaliou que “precisamos nos adaptar sem perder mais jogadores no
caminho. Recém jogamos o terceiro jogo do semestre e alguns ainda
precisam de ritmo de jogo”
CORITIBA

JOGAM HOJE

Sem vencer há quatro jogos e ocupando a 10ª posição na tabela de
classificação, o Coritiba desafia o Criciúma nesta terça-feira em busca de se
aproximar do G4 da Série B, o qual está distante apenas quatro pontos,
apesar de ter cinco equipes à frente na tentativa de chegar ao grupo dos quatro
primeiros. O duelo desta noite está marcado para as 19h15 no Estádio
Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Outro paranaense na Séwrie B, o
Londrina terá o segundo compromisso consecutivo como mandante nesta noite.
O Tubarão tenta passar pela Ponte às 19h15, no Estádio do Café, e engrenar
no campeonato, depois de ter vencido o Paysandu no fim de semana e deixado
a incômoda zona de rebaixamento.

19h15
19h15
19h15
19h15
20h30
20h30
20h30
21h30
21h30
21h30
16h
16h
16h
21h45

SÉRIE B
Avaí x Juventude
Criciúma x Coritiba
Londrina x Ponte Preta
B. de Pelotas x Paysandu
Goiás x São Bento
CRB x Fortaleza
Boa Esporte x Figueirense
Guarani x Atlético-GO
Oeste x CSA
S. Correa x Vila Nova
LIGA DOS CAMPEÕES
Benfica x PAOK
Crvena Zvezda x Red Bull
Bate Borisov x PSV
LIBERTADORES
Independiente x Santos
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Alta velocidade
No Distrito de São Salvador, interior de Cascavel, a alta velocidade que os veículos passam pela
rodovia PR-180 assunta os clientes
da comerciante Vanusa de Lara,
que trabalha na beira da estrada,
no começinho da área urbana do
distrito. “Eu até já me acostumei,
mas os clientes que param aqui
demonstram medo. Já teve bastante acidente na minha porta”.
Segundo ela, os motoristas são
muito imprudentes. E sugere um redutor de velocidade no local.
A reportagem do Hoje News ficou
por cerca de 20 minutos observando
a rodovia e constatou carros beeeeem
acima dos 80 km/h permitidos na via.
Conforme o sargento Pedro Ricardo Pinheiro são feitas operações com
radar todos os dias e são flagrados

pelo menos 40 veículos acima do limite de velocidade em cada ação.
Vanusa mora há 22 anos em São
Salvador e confessa que gostaria de
mais tranquilidade: “O pessoal tinha
que se conscientizar. É muito abuso,
ninguém respeita o limite”.

Veículos extrapolam
os limites de
velocidade na PR-180
 Reportagem: Silvio Matos
Foto: Aílton Santos
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Kits gratuitos
para TV digital
A distribuição de kits gratuitos já está acontecendo em 155
cidades do interior do Paraná. O
kit, composto por antena digital
e conversor com controle remoto, permitirá que mais de 430
mil famílias continuem assistindo à TV em seus aparelhos antigos após o desligamento do sinal analógico na região, que será

dia 28 de novembro.
A distribuição é uma ação realizada pela Seja Digital - entidade
não governamental e sem fins lucrativos responsável pela operação do processo de digitalização
da TV no Brasil, atendendo a determinações da Anatel e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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- 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
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 21 DE AGOSTO DE 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

DIVULGAÇÃO
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147

Ligue para
,
verifique se tem direito ao kit,
faça o agendamento e retire os
equipamentos que dão acesso ao
sinal digital

E VOCÊ PODE?

Para saber se você faz parte do
público que tem direito ao kit basta
ligar para o número 147 (ligação
gratuita) ou acessar o portal
www.sejadigital.com.br/kit com o
NIS (Número de Identificação
Social) em mãos. Se seu nome
estiver na lista, basta realizar o
agendamento para a retirada do kit
gratuito, que também deve ser feito
no site ou na central telefônica. Cada
família pode escolher o ponto de
retirada mais próximo à sua
residência, além da melhor data e
horário para buscar os equipamentos.
Mas atenção: as famílias devem
entrar em contato com a Seja Digital
o quanto antes para verificar se têm
direito ao kit gratuito e já realizar o
agendamento. Com os equipamentos
instalados, elas poderão assistir à
programação da TV aberta com
qualidade de imagem e som de
cinema, antes mesmo do
desligamento do sinal analógico.

FIM DO PRAZO

A partir de 28 de novembro,
todos os televisores de Cascavel
devem estar adaptados para
receber o sinal digital. Os
telespectadores devem verificar se o
modelo de TV que possuem é
compatível com a nova tecnologia e,
caso não seja, conectá-lo a um
conversor digital. Em caso de
dúvida, ligue para 147. É gratuito!

LOCAL

CASCAVEL, 21 DE AGOSTO DE 2018

09

FeliCidade do Idoso
será nesta quinta
Mais de 1,5 mil idosos devem
participar da quarta edição do FeliCidade do Idoso, um evento voltado
à saúde e ao bem-estar da terceira
idade que é promovido pela Secretaria de Assistência Social de Cascavel. O evento será nesta quintafeira (23), a partir das 9h, no Parque
de Exposições Celso Garcia Cid.
De acordo com o diretor de Assistência Social, Emilio Martini, 30
serviços serão oferecidos aos participantes, entre eles exercícios
para a memória, dança, corte de cabelo e cuidados básicos da saúde.
Nesta edição, os idosos concorrem a uma viagem a Maripá para
participar da Festa das Orquídeas,
na sexta-feira (24), totalmente de
graça. “Os idosos que estiverem no
evento logo pela manhã já podem
concorrer à viagem”, diz Martini.
Antes do tradicional almoço, será
assinada uma parceria entre a Prefeitura de Cascavel, a empresa ValeSim e o Laboratório Álvaro para que
sejam ofertados descontos de até
70% em exames laboratoriais.
Vale lembrar que a refeição será
servida somente aos idosos que estiverem no local até as 10h, horário
em que os tíquetes serão distribuídos.
A festa segue à tarde, com sorteio de brindes e brincadeiras,
além do Baile da Terceira Idade,
que começa às 16h.
Emilio Martini ressalta que todas as pessoas acima de 60 anos
podem participar do evento. Neste
ano, a festa também se estende a
um grupo de idosos de Boa Vista
da Aparecida.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Fábio Donegá

NO ANO passado, mil idosos participaram da terceira edição do evento

Premiação da OBMEP
A cerimônia de premiação dos estudantes do Núcleo Regional da Educação
de Cascavel que participaram da 13ª edição da OBMEP - Olimpíada
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas ocorreu fim de semana no
câmpus da Unioeste em Cascavel. Com participação de escolas particulares
pela primeira vez, a competição bateu recorde de inscrições.
Ao todo, participaram 18,2 milhões de estudantes das 53.231 escolas de
99,6% dos municípios brasileiros. Desses, 941 mil foram classificados para a
segunda fase da competição - 903 mil de escolas públicas e 38 mil de
particulares. Professores, escolas e secretarias de Educação também
concorreram a prêmios, de acordo com o desempenho dos alunos.
Os destaques na área de Matemática receberam homenagens, medalhas e
certificados, além de um Kit Didático Público para as instituições de ensino.
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AÍLTON SANTOS

Uso de agrotóxicos

USO de agrotóxicos e suas consequências estarão no centro do debate
A Adapar (Agência de Defesa
Agropecuária do Paraná), vinculada
à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, promove
nesta quarta e quinta-feira (22 e
23), em Cascavel, o Seminário sobre Agrotóxicos de Uso Agrícola.
O evento é voltado para atualização dos fiscais da defesa agropecuária, profissionais da iniciativa privada ligados à produção agropecuária, estudantes e ao público em geral, com vagas limitadas. O evento
será no Anfiteatro Emir Sfair.
Segundo a fiscal de Defesa Agropecuária da Apadar Suzana Carvalho,
serão discutidos diversos assuntos
relevantes para o setor, como a saúde dos trabalhadores e as técnicas
de aplicação. “O objetivo é o treinamento e aperfeiçoamento dos fiscais.
Além disso, abrimos para a comunidade para aprofundar os debates e
enriquecer ainda mais o evento”.
As inscrições podem ser
feitas no local, após o cadastro
no site da Escola de Gestão
(www.escoladegestao.pr.gov.br/).

Programação
z Na quarta-feira (22), o credenciamento começa às 7h30 e a abertura
oficial será às 8h30. Em seguida, ocorrem apresentações com
representantes da Adapar, do Ministério Público, da Secretaria de
Estado da Saúde, de empresários da área de segurança do trabalho e
da Faep (Federação da Agricultura do Estado do Paraná).
Serão abordados temas como o panorama do uso de agrotóxicos no
Paraná, a certificação de propriedades, responsabilidade civil e penal,
agrotóxicos na saúde pública, uso de equipamentos de proteção
individual (EPIs) para os trabalhadores rurais e procedimentos legais
para culturas com suporte fitossanitário insuficiente e o incremento de
produtos biológicos.

Bolo e parabéns

zNa quinta-feira (23), a programação segue com mais apresentações
técnicas com representantes da Embrapa, do Mapa (Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento), de instituições de ensino
superior, da Polícia Federal, da Andav (Associação Nacional
dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários) e de
cooperativa do setor agrop ecuário, falando sobre
equipamentos, venda, eficácia, legislação e
tecnologias.
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Dia D supera meta
Cascavel começa a semana com
uma notícia positiva. Pelo menos
3,8 mil crianças foram imunizadas
contra a poliomielite e o sarampo
no último sábado (18) no Dia D de
vacinação. Depois de um jejum de
campanhas com baixo interesse
dos pais pela vacina, nessa edição
houve reação da comunidade diante da ampla divulgação e do alerta
para os riscos de vírus já extintos
voltarem a circular. Assim, 7.608
doses de vacinas foram aplicadas

nas 35 unidades de saúde que atenderam durante todo o dia.
O sucesso do Dia D trouxe novo
estímulo para atingir a cobertura
vacinal até 31 de agosto, quando
termina a campanha nacional. Até
lá, Cascavel precisa vacinar mais
7,2 mil crianças para fechar a meta
de 16.513. Com as doses aplicadas no sábado, totalizamos 9,3 mil
crianças imunizadas em duas semanas de campanha, o que corresponde a 56% da meta.

Semana da Pátria
A Semana da Pátria 2018 está se aproximando e, com ela, a expectativa da
Prefeitura de Cascavel de repetir o sucesso do desfile cívico-escolar-militar
promovido ano passado, reacendendo o entusiasmo pelas comemorações
cívicas na cidade, o que resultou no aumento de interessados em aderir
às comemorações este ano.
Para afinar os preparativos e repassar orientações finais aos responsáveis
pelas instituições e corporações militares inscritas, a Secretaria de
Educação marcou reunião para esta sexta-feira (24), às 16h, no auditório
do Paço Municipal. Todas as entidades inscritas foram convocadas. São
mais de 50 organizações inscritas para o desfile que comemora os 196
anos de Independência do Brasil. Em 98 pelotões, pelo menos 11.158
pessoas desfilarão na Avenida Brasil, no mesmo percurso do ano passado,
desde a Praça do Migrante até a Rua Marechal Cândido Rondon, na pista
norte, sentido oeste-leste.
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ONDE RECEBER AS
DOSES EM CASCAVEL
As UBS (Unidades Básicas de
Saúde) atendem no seguinte horário:
Horário normal de funcionamento:
7h às 19h
Horário de vacinação: 7h às 18h45
Exceções: UBS Santa Cruz e UBS
Floresta:
Horário normal de funcionamento:
7h às 22h
Horário de vacinação: 7h às 18h45

USF - UNIDADES SAÚDE
DA FAMÍLIA:

Cidade Verde
Sede Alvorada
Espigão Azul
Cataratas
Lago Azul
São João
São Francisco
Juvinópolis
Navegantes
Rio do Salto
Santa Bárbara
São Salvador
Horário de funcionamento: 8h às 17h
Horário de vacinação: 8h às 16h45
DEMAIS USFS:
Horário de funcionamento: 7 h às 19h
Horário de vacinação: 7 h às 18h45

Pais atenderam ao chamado e
pelo menos 3,8 mil crianças
foram imunizadas sábado
em Cascavel
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Estudo para impedir a “explosão” da região norte
É praticamente uma cidade
dentro de outra cidade. Assim
pode ser definida a região norte de Cascavel, que possui
uma população de aproximadamente 70 mil pessoas. Se
fosse um município, ocuparia
a 29ª posição entre os 399
que compõem o Paraná. A região, que compreende os bairros localizados do lado norte
da BR-467, entre os Trevos
Cataratas e da Ceasa, continua em expansão acelerada e
exige planejamento para os
próximos anos, principalmente para evitar um caos no sistema de trânsito.
Para dar mais fluidez aos
quase 40 mil veículos que
trafegam naquela região, a
Prefeitura de Cascavel encomendou um estudo de mobilidade de trânsito para integrar o norte com o Centro.
“Nós não temos um prazo
maior do que três ou quatro
anos para explodir aquela região de problemas porque
ela cresceu demais, aumentou demais a frota”, afirma
o prefeito Leonaldo Paranhos.
A região recebeu investimentos nos últimos anos, mas
mesmo assim os problemas
persistem. “Não tem uma sequência de ruas e quando tem
a caixa da rua é estreita e o
pavimento é complicado. Por
mais que houve - ainda bem investimento na região norte,
nós teremos problemas”, alerta Paranhos.
 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
Fotos: Aílton Santos

Trânsito muito louco

ESTUDO quer encontrar soluções para integrar o trânsito da região norte com o Centro

VIADUTOS

A comerciante Cléo Santos tem um estabelecimento na Rua Europa,
esquina coma Ipanema, no Bairro Periolo. No local foi colocado um
semáforo, mas mesmo assim o grande tráfego de veículos complica a
vida tanto de motoristas quanto de pedestres. “O trânsito é uma
loucura. É um problema para as pessoas que têm dificuldade de
atravessar de um lado para o outro”, relata.
Cléo diz que, apesar de seu estabelecimento ser novo no local, já
presenciou vários acidentes. “Aumenta o número de carros em
circulação, os problemas também aumentam”, declara a comerciante.
A instalação do semáforo trouxe mais segurança, mas nos horários de
pico o congestionamento é grande. Além disso, há muitos motoristas
apressados que insistem em desrespeitar as regras de trânsito.
A reportagem do Hoje News flagrou um motociclista que não se
intimidou com o semáforo fechado. Ele parou a moto, olhou para os
dois lados e acelerou. Detalhe: o sinal estava em vermelho. “Alguns
motoristas são apressados”, sintetiza Cléo.

A duplicação da BR-467 entre Cascavel e Toledo, que aconteceu em 2006,
incluiu no perímetro urbano seis viadutos para passagens de veículos, além de
passarelas para pedestres ao lado de cada um dos elevados. “Se não tivesse isso,
imagine o que seria. Esses carros todos passando por cima da BR-467, ainda
bem que tem isso [os viadutos]”, destaca o prefeito Leonaldo Paranhos.
O tráfego afunila nos seis elevados que apresentam um grande fluxo de veículos
que cruzam, entram e saem da rodovia, especialmente nos horários de pico.

HORÁRIO DE PICO

O aposentado Silvestre
Andreguetti diz que o problema se
acentua das 7h às 9h e das 17h30
às 20h. E no período noturno é
grande também a concentração de
veículos estacionados, já que na
esquina existe uma pizzaria bastante
popular na região.
Andreguetti sugere mudanças no
trânsito, principalmente que sejam
proibidas conversões à esquerda no
cruzamento das Ruas Europa com
Ipanema. “Só deu pancadaria
[batidas de trânsito] no cruzamento
ao tentar virar”, conta.
Ele disse ter presenciado mais de
dez colisões naquele mesmo local.
A unidade do Corpo de Bombeiros
Tenente Edy, que atende os casos
da região norte, foi acionada para
atender 450 acidentes de trânsito
neste ano. Boa parte desses
acidentes aconteceu nas ruas de
bairros da região norte.

MAIS SEMÁFOROS

MOTOCICLETA avança o sinal vermelho pela Rua Europa

MUDANÇAS

CRUZAMENTO das Ruas Europa com Ipanema já foi palco de vários acidentes

A Rua Ipanema, no Bairro Periolo, está sendo reurbanizada e ampliada desde o mês
passado. Os investimentos no local são de R$ 3,2 milhões e a obra, que integra o
PDI (Plano de Desenvolvimento Integrado), tem 180 dias para ser concluída.
A via é uma importante ligação com a região norte da cidade. Ela terá 2,1
quilômetros de extensão, com 11 metros de largura, começando na Avenida Rocha
Pombo (viaduto da BR-467) e seguirá até a Avenida das Pombas, nas
proximidades do Residencial Riviera, com mão dupla e transporte coletivo urbano.

O comerciante Sergio Cardoso
mora na Avenida Papagaios, no
Bairro Floresta, e diz que uma
revitalização na via pública, que está
nos planos da prefeitura, ajudaria a
tornar o espaço mais seguro, mas o
problema maior, segundo ele, está
no viaduto da Jacarezinho, onde há
uma grande movimentação de
veículos nos horários de pico.
O comerciante defende que sejam
instalados semáforos no local, como
os que foram colocados no viaduto
da Avenida Rocha Pombo. A
mesma opinião tem o também
comerciante Jonatan Rocha: “Os
problemas são as vias de acesso”.
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Estudo para impedir a “explosão” da região norte
É praticamente uma cidade
dentro de outra cidade. Assim
pode ser definida a região norte de Cascavel, que possui
uma população de aproximadamente 70 mil pessoas. Se
fosse um município, ocuparia
a 29ª posição entre os 399
que compõem o Paraná. A região, que compreende os bairros localizados do lado norte
da BR-467, entre os Trevos
Cataratas e da Ceasa, continua em expansão acelerada e
exige planejamento para os
próximos anos, principalmente para evitar um caos no sistema de trânsito.
Para dar mais fluidez aos
quase 40 mil veículos que
trafegam naquela região, a
Prefeitura de Cascavel encomendou um estudo de mobilidade de trânsito para integrar o norte com o Centro.
“Nós não temos um prazo
maior do que três ou quatro
anos para explodir aquela região de problemas porque
ela cresceu demais, aumentou demais a frota”, afirma
o prefeito Leonaldo Paranhos.
A região recebeu investimentos nos últimos anos, mas
mesmo assim os problemas
persistem. “Não tem uma sequência de ruas e quando tem
a caixa da rua é estreita e o
pavimento é complicado. Por
mais que houve - ainda bem investimento na região norte,
nós teremos problemas”, alerta Paranhos.
 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
Fotos: Aílton Santos

Trânsito muito louco

ESTUDO quer encontrar soluções para integrar o trânsito da região norte com o Centro

VIADUTOS
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A instalação do semáforo trouxe mais segurança, mas nos horários de
pico o congestionamento é grande. Além disso, há muitos motoristas
apressados que insistem em desrespeitar as regras de trânsito.
A reportagem do Hoje News flagrou um motociclista que não se
intimidou com o semáforo fechado. Ele parou a moto, olhou para os
dois lados e acelerou. Detalhe: o sinal estava em vermelho. “Alguns
motoristas são apressados”, sintetiza Cléo.

A duplicação da BR-467 entre Cascavel e Toledo, que aconteceu em 2006,
incluiu no perímetro urbano seis viadutos para passagens de veículos, além de
passarelas para pedestres ao lado de cada um dos elevados. “Se não tivesse isso,
imagine o que seria. Esses carros todos passando por cima da BR-467, ainda
bem que tem isso [os viadutos]”, destaca o prefeito Leonaldo Paranhos.
O tráfego afunila nos seis elevados que apresentam um grande fluxo de veículos
que cruzam, entram e saem da rodovia, especialmente nos horários de pico.

HORÁRIO DE PICO

O aposentado Silvestre
Andreguetti diz que o problema se
acentua das 7h às 9h e das 17h30
às 20h. E no período noturno é
grande também a concentração de
veículos estacionados, já que na
esquina existe uma pizzaria bastante
popular na região.
Andreguetti sugere mudanças no
trânsito, principalmente que sejam
proibidas conversões à esquerda no
cruzamento das Ruas Europa com
Ipanema. “Só deu pancadaria
[batidas de trânsito] no cruzamento
ao tentar virar”, conta.
Ele disse ter presenciado mais de
dez colisões naquele mesmo local.
A unidade do Corpo de Bombeiros
Tenente Edy, que atende os casos
da região norte, foi acionada para
atender 450 acidentes de trânsito
neste ano. Boa parte desses
acidentes aconteceu nas ruas de
bairros da região norte.

MAIS SEMÁFOROS

MOTOCICLETA avança o sinal vermelho pela Rua Europa

MUDANÇAS

CRUZAMENTO das Ruas Europa com Ipanema já foi palco de vários acidentes

A Rua Ipanema, no Bairro Periolo, está sendo reurbanizada e ampliada desde o mês
passado. Os investimentos no local são de R$ 3,2 milhões e a obra, que integra o
PDI (Plano de Desenvolvimento Integrado), tem 180 dias para ser concluída.
A via é uma importante ligação com a região norte da cidade. Ela terá 2,1
quilômetros de extensão, com 11 metros de largura, começando na Avenida Rocha
Pombo (viaduto da BR-467) e seguirá até a Avenida das Pombas, nas
proximidades do Residencial Riviera, com mão dupla e transporte coletivo urbano.

O comerciante Sergio Cardoso
mora na Avenida Papagaios, no
Bairro Floresta, e diz que uma
revitalização na via pública, que está
nos planos da prefeitura, ajudaria a
tornar o espaço mais seguro, mas o
problema maior, segundo ele, está
no viaduto da Jacarezinho, onde há
uma grande movimentação de
veículos nos horários de pico.
O comerciante defende que sejam
instalados semáforos no local, como
os que foram colocados no viaduto
da Avenida Rocha Pombo. A
mesma opinião tem o também
comerciante Jonatan Rocha: “Os
problemas são as vias de acesso”.

14

GERAL

HOJE NEWS, 21 DE AGOSTO DE 2018

Paraná entre os
melhores do País
O Paraná está entre os primeiros estados no Ranking de Eficiência dos Estados - Folha (REE-F). A ferramenta elaborada pelo jornal “Folha de S.Paulo” e pelo Datafolha lista os estados que entregam os melhores resultados em educação,
saúde, infraestrutura e segurança,
utilizando o menor volume de recursos financeiros. O Paraná ocupa a
terceira posição no ranking.
“O Paraná está dando exemplo de como fazer mais para a população gastando menos recursos públicos”, afirmou a governadora Cida Borghetti.
Em uma escala que vai de zero
a 1, o índice REE-F do Paraná foi de

0,533, atrás de Santa Catarina
(0,635) e de São Paulo (0,574).
Apenas cinco das 26 unidades da
federação atingiram índice igual a
superior 0,5 e foram consideradas
eficientes. Completam a lista dos
cinco primeiros do ranking os estados de Pernambuco e Espírito Santo, ambos com REE-F de 0,517.
Das seis categorias avaliadas
no ranking, o Paraná apresentou
o segundo melhor resultado em
educação, com um índice de
0,752. A média brasileira na área
foi de 0,463. O Estado também
tem a terceira melhor infraestrutura do País e fica em quarto lugar na área da saúde.

Parcelamento de débitos de veículos
O Detran-PR (Departamento de
Trânsito do Paraná) encaminhou ao
Contran (Conselho Nacional de
Trânsito) oficio solicitando autorização
para iniciar a parceria com empresas
credenciadas ao Conselho a fim de
efetuar o pagamento parcelado de
multas de trânsito e outros débitos
relacionados a veículos.
“Em atendimento à Resolução 736/
2018 do Contran, protocolamos o
pedido para dar início a parcerias com
entidades financeiras com o objetivo
de disponibilizar a proprietários de

veículos alternativas para quitar
seus débitos à vista ou em parcelas
mensais, com a imediata
regularização da situação do
veículo”, disse o diretor-geral,
Marcello Alvarenga Panizzi.
A Resolução prevê acordos com
empresas cadastradas no Contran
para autorizar pagamentos de
débitos de veículos por meio de
cartão de débito e cartão de
crédito, como uma forma de se
adequar aos métodos modernos
utilizados pela sociedade.

CAIXA LUCRA R$ 6,7 BI

A Caixa Econômica Federal teve lucro líquido de R$ 6,7 bilhões no primeiro
semestre do ano, crescimento de 63,3% em relação ao primeiro semestre de
2017, o que representa o maior resultado já alcançado pelo banco em um
semestre. A carteira de crédito finalizou o primeiro semestre com saldo de R$
695,3 bilhões, um recuo de 2,9% em 12 meses. Os números foram
apresentados na manhã de ontem (20) pela direção do banco na capital paulista.
O índice de inadimplência registrou 2,5%, um recuo de 0,4% em comparação
ao primeiro trimestre do ano, permanecendo estável em relação ao primeiro
semestre de 2017. A média do mercado é de 3,6%.

NOTAS
PROMOÇÃO DE
PRAÇAS

O governo do Estado confirma a
promoção de 1.400 praças da
Polícia Militar do Paraná. Nessa
segunda-feira (20), a governadora
Cida Borghetti assinou decreto que
libera o preenchimento de cargos
vagos da PM visando à promoção,
neste mês de agosto, de 798
soldados, que passam a cabo,
e 602 cabos, que passam
a 3º sargento.
A promoção está prevista na Lei
19.583/18, sancionada pela
governadora em 5 de julho, que
criou condições de avanço
na carreira de cabos e
soldados (praças) da
Polícia Militar.

INCÊNDIO EM
REFINARIA

A Petrobras divulgou ontem à tarde
nota à imprensa com detalhes sobre
o incêndio que atingiu unidades da
refinaria de Paulínia, em São Paulo,
na madrugada dessa segunda-feira
(20). “O incêndio atingiu parte de
uma das unidades de craqueamento
catalítico e de uma das unidades de
destilação atmosférica, que fazem
parte do processo de refino de
petróleo, mas a extensão dos danos
ainda passará por avaliação
detalhada”, informa o texto.
A empresa acrescenta que “a
produção foi preventivamente
paralisada e que a companhia está
avaliando o prazo para retorno das
demais unidades não afetadas
pelo incêndio”.
A nota da Petrobras confirma que
não houve feridos, diz que o
incêndio já foi controlado e descarta
“impacto imediato no
abastecimento”.
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Um acidente de
moto por hora

FÁBIO DONEGÁ

O número de acidentes de trânsito
continua crescendo em Cascavel,
superou o registrado em todo o ano
passado e a média é de sete colisões
registradas por dia, de acordo com o
Corpo de Bombeiros.
Os acidentes, na maioria, envolvem
motocicletas. Ontem, segundo relatório
online do Corpo de Bombeiros, foram
atendidos cinco acidentes com motos das
8h às 13h: uma média de um registrado
por hora. Em um dos casos atendidos na
manhã, um jovem de 19 anos foi
socorrido com ferimentos moderados. Ele
pilotava uma Honda CG 125 quando
bateu em um veículo utilitário. O
acidente aconteceu na Avenida Brasil, na
esquina com a Avenida da FAG.

JOVEM se feriu após bater em utilitário

Cocaína por correio
DROGA estava embalada
para entrega e foi recolhida
pela Polícia Civil

 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

A Polícia Civil de Cascavel apreendeu na tarde de ontem um quilo
de cocaína. A droga estava embalada em uma correspondência dentro
dos Correios com um endereço que,
de acordo com a polícia, não existe.
A embala g e m c o n t i n h a
“Amor” como nome do destinatário e um endereço na Rua
Pará, Bairro São Cristóvão.
Diante da desconfiança, já que
possivelmente a encomenda seria
retirada na sede dos Correios, os

funcionários abriram o pacote, viram o conteúdo e chamaram a Polícia Civil, que recolheu a droga. Agora a investigação segue para descobrir quem era o proprietário do
entorpecente e para quem ele seria encaminhado.
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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BATIDA NA
RODOVIA

VEÍCULOS ficaram destruídos; vítimas tiveram ferimentos leves
Um acidente envolveu cinco
veículos nas primeiras horas da
manhã de ontem. Foi na BR-277,
no acesso ao Bairro Turisparque,
em Cascavel.
Um coletivo seguia com destino
a Foz do Iguaçu na rodovia e foi atingido na parte traseira por um Gol
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preto. Com o impacto, o condutor de
um Gol prata que vinha logo atrás
se envolveu no acidente. Os dois
carros ficaram destruídos. Com a
confusão na pista, um Golf também
se envolveu na batida. As vítimas tiveram ferimentos leves e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

A Delegacia de Polícia Federal em
Cascavel recebeu ontem um veículo
carregado com medicamentos e
anabolizantes trazidos do Paraguai. A
mercadoria foi apreendida em ação
conjunta da Receita Federal de Foz do
Iguaçu, na BR-467. Duas pessoas,
que estavam no carro, foram presas.
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Mistério do corpo
carbonizado
Ainda é um mistério para a Polícia Civil o caso do corpo encontrado
carbonizado na noite de sábado em
Céu Azul. E o mistério começa pela
identificação da vítima, que deve demorar mais de 30 dias, na previsão
mais otimista, para ser revelada.
Isso porque depende de um exame
de DNA. Os fragmentos vão para
Curitiba onde, segundo o IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel, há
uma demanda de mais de 2 mil exames desse tipo na fila de espera.
“Isso é necessário porque o corpo foi totalmente consumido pelo
fogo, até mesmo os ossos”, disse
o delegado Júlio César, chefe da 46ª
DRP de Matelândia. Segundo ele, um
rapaz que mora em Santa Tereza do
Oeste relatou que seu pai está desaparecido e foi coletado material
dele para fazer um comparativo.
O delegado disse ainda que levantamento de desaparecidos está
sendo feito em toda a região de Céu
Azul, Matelândia e Cascavel.
A vítima estava com as mãos
amarradas e há indícios de que te-

POLÍCIA aguardará exame de DNA para
identificar corpo que foi queimado no carro
nha sido queimada viva, mas a polícia segue averiguando as circunstâncias da morte.
O carro em que a vítima foi encontrada, um Gol 2013/2014 com
placas de Cascavel, não tem registro de furto ou roubo, mas a polícia não divulgou de quem é o carro. “Não podemos revelar outros
detalhes para não atrapalhar a investigação. Mas também estamos
no levantamento das câmeras de
segurança da rodovia, que podem
ajudar a resolver o caso”, relata.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos

Homicídio investigado
A Delegacia de Homicídios investiga os crimes do fim de semana. Da morte
de Anderson Carneiro, de 17 anos, encontrado na manhã de domingo, em
uma mata perto no Bairro Julieta Bueno, em Cascavel, ainda não há muitos
elementos. O rapaz foi morto com mais de dez facadas, segundo a polícia.
A dificuldade na investigação é que ele morava em Santa Isabel do Oeste e,
segundo a mãe, era um rapaz tranquilo e não tinha rixas em Cascavel.
Porém, de acordo com a Polícia Civil de Realeza, o rapaz era suspeito de um
homicídio registrado no Município no dia 12 de agosto em que a vítima era
um jovem de 25 anos, que foi morto a tiros.
A polícia vai ouvir familiares para tentar identificar o que teria levado à
morte do rapaz. O mês de agosto já é um dos mais violentos neste ano em
Cascavel. O número de assassinatos do mês empata com o registrado em
todo mês passado: seis homicídios e só é menor do que o de março, quando
foram sete assassinatos. No ano, o número de homicídios ainda é considerado
baixo. São 34 assassinatos, contra 47 registrados no mesmo período de 2017.

Giro da
Violência
Presos acusados de tentativa I
Uma tentativa de homicídio registrada
no fim de semana ganhou bastante
repercussão em Cascavel e a Polícia
Civil já prendeu o acusado de ser o
autor do crime contra João Pedro
Gonçalves, de 19 anos. O rapaz foi
baleado perto de uma casa noturna em
Cascavel, na madrugada de sábado.
Danilo da Silva, de 26 anos, acusado
de ser autor dos disparos, e Cláudio da
Silva Martins, acusado de dar carona
para o atirador, foram presos em
flagrante. O crime aconteceu na Rua
Visconde de Guarapuava, no Centro.

Presos acusados de tentativa II
Segundo a Polícia Civil, o acusado da
tentativa de assassinato confessou o
crime e disse que dentro da boate
estava sofrendo provocações da
vítima. Então, ele teria pego um
revólver calibre 38 - que, segundo a
polícia, não estava com o rapaz dentro
da boate -, pegou carona com o
motorista do Golf e baleou João
Pedro. Câmeras de segurança flagraram
o momento em que João Pedro
Gonçalves, de 19 anos, foi vítima dos
disparos de arma de fogo. Ele estava
entrando em um veículo quando,
segundo a polícia, foi abordado por
Danilo, que deu diversos tiros à
queima roupa e ainda bateu em João
Pedro. Segundo o HU (Hospital
Universitário), na tarde de ontem a
vítima estava com quadro instável e
poderia passar por cirurgia.

Julgamento
Será julgado hoje no Fórum de Cascavel
Isair dos Santos. Ele é acusado de ter
matado Jhones Cliver da Silva Lino em
17 de fevereiro de 2014. De acordo
com a denúncia do Ministério Público,
Isair teria atingido a vítima com uma
facada fatal. O assassinato aconteceu
na Rua Manágua, Bairro Periollo, em
Cascavel. O homem está preso. O júri
começa às 13h.
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Escuta
qualificada
Após uma criança ter
sido violentada dentro de
uma escola municipal, um
alerta acendeu na Secretaria de Educação de Cascavel. “Com esse registro
nós observamos que precisamos ter funcionários
nas escolas preparados
para lidar com o problema. Saber como identificar se um aluno está sofrendo algum tipo de violência, como lidar com ele
e como fazer o encaminhamento do caso. Por
isso nós vamos iniciar um
treinamento para três profissionais de cada instituição para identificar e saber como agir”, revela a
secretária Márcia Baldini.
A orientação será feita por psicólogos e contará com ajuda do Ministério Público. “Com o auxílio do promotor Luciano Machado, também vamos trazer informações
sobre como funciona a
lei”, acrescenta Márcia.
Para a psicóloga Elen
Lúcia Bosato Pires, esse é
um passo importante para
que mais casos de violência sejam identificados e
mais crianças recebam

auxílio. “É de extrema importância que os professores, que estão com as crianças, saibam identificar
as mudanças no comportamento e oferecer ajuda, já
que muitas vezes a violência acontece dentro de
casa. O número de casos
que temos conhecimento é
apenas a ponta do iceberg,
porque a cada caso descoberto e denunciado, pelo
menos 20 não são. E é
essa realidade que nós
queremos mudar”.
Na prática, está sendo
discutida a disponibilização de um psicólogo especializado para atender apenas esses casos, fazendo
a escuta inicial do caso
que é encaminhado das
escolas, a chamada Escuta Qualificada, para que a
criança não precise repetir a história várias vezes.
Conforme o Nucria,
em 2017 foram registrados 253 boletins de
ocorrência sobre algum
tipo de violência contra
crianças e adolescentes.
Este ano, até julho, já
foram 159 registros.
 Reportagem: Cláudia Neis

Enfrentamento da violência

Ocorre hoje Seminário Regional que visa discutir ações e
fortalecer o trabalho da rede de proteção municipal de
enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes,
na Unioeste, o dia todo.
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Tensão no plenário
Entre selfies e sorrisos, Ricardo Castilhos aguardava ansioso
pela votação do pedido de cassação ontem, na Câmara de
Cascavel. Tikin também chegou cedo e terminada a votação
deixou o plenário - ele teve que ouvir o desabafo do
vereador Fernando Hallberg (PPL), que atribui a denúncia a
interesses políticos e uma represália à investigação contra
transportadoras irregulares de entulhos. Em frente ao
gabinete de Hallberg foi estacionado um caminhão de
entulhos com uma faixa estampada cobrando “combate à
corrupção”: o parlamentar rebateu acusando a empresa de
jogar restos da construção civil em área urbana de Cascavel
sem licenças ambientais e essa seria de responsabilidade de
quem? Tikin, um dos autores da denúncia.

Guarda-costas
No plenário, duas frentes:
contra e a favor a Hallberg.
Não restou alternativa aos
seguranças a não ser
reforçar o trabalho perto
do parlamentar. Houve
inclusive tentativa de
intimidação de um
proprietário de uma
empresa de caçambas.

Investiguem!
Hallberg não pediu
acobertamento. Dos 18
parlamentares, apenas
quatro foram contra a

investigação: Damasceno
Júnior, Jorge Bocasanta,
Serginho Ribeiro e Pedro
Sampaio. Misael está
licenciado, Hallberg
(investigado) e o presidente,
Gugu Bueno, não votaram.

Campanha
Inclusive, o vereador Misael
Júnior (PSC) se licenciou para
trabalhar pela campanha a
deputado estadual. O
parlamentar pediu
afastamento por 30 dias e
será substituído pelo suplente
Nildo Santello, que já deve
participar da sessão de hoje.

SEM RÉDEAS
Mesmo com todos os posicionamentos contrários das
comissões, os parlamentares votaram de maneira unânime
a favor do projeto que converte 50% da multa do EstaR
(Estacionamento Regulamentado) em créditos e isenta
idosos e pessoas com deficiência da taxa.
z Após permanecer no mandato do ex-prefeito Edgar
Bueno (PDT) e obter cargo no mandato de Leonaldo
Paranhos (PSC), José Carlos Costa, o popular Cocão, pediu
exoneração: vai fazer campanha para Adelino Ribeiro,
candidato à reeleição pelo PRP.
z Ailton Lima, coordenador do Território Cidadão,
também deixa o cargo para campanha do Partido Verde.

04

POLÍTICA

HOJE NEWS, 21 DE AGOSTO DE 2018

Paranhos será convocado
Diante da aceitação da denúncia de improbidade administrativa
contra ele, o vereador Fernando
Hallberg (PPL) antecipa que convocará o prefeito Leonaldo Paranhos
(PSC) para que seja testemunha na
apuração feita pela CP (Comissão
Processante). Entre os argumentos
do investigado é que o chefe do Executivo foi informado imediatamente sobre a suposta irregularidade por isso ele é peça-chave para convencer o plenário para evitar a cassação proposta por Gilson Teixeira
dos Santos, o Tikin, e Ricardo Bernardi Castilhos.
A denúncia surgiu de duas publicações da Prefeitura de Cascavel na Revista Aldeia - por intermédio da Blanco Lima, quando Hallberg
estava entre os sócios do veículo
de comunicação. Em defesa, o vereador alegou que “não houve contrato direto, pois era a agência de
publicidade quem fazia as contratações e não a prefeitura”.
A investigação será comandada
pelos vereadores Serginho Ribeiro,
Josué de Souza e Sidnei Mazutti - apenas um de oposição, ligado a Hallberg -, que decidirão quem ficará na

PRAZOS
Em 90 dias será decidido o futuro
político de Hallberg que ontem usou a
tribuna para se defender das
acusações. “Desafio que mostrem
minha assinatura em um contrato com
a prefeitura. Não houve irregularidade.
Prevendo que usariam isso de maneira
política já havia comunicado as
autoridades, visto que judicialmente
não há ilegalidade”, diz Hallberg.
Na sessão de julgamento das
acusações, cada infração será votada
separadamente, e se dois terços dos
vereadores decidirem pela condenação,
imediatamente será expedido um
decreto legislativo com a cassação do
mandato do vereador.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

presidência e na relatoria: em cinco
dias o trabalho tem de ser iniciado.
O denunciado terá dez dias
para apresentar a defesa prévia
por escrito, indicando as provas
que pretender produzir e arrolando até dez testemunhas. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão
Processante terá cinco dias para
emitir parecer e opinar pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia. O parecer será então submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará de imediato o início da
instrução e determinará os atos, as

diligências e as audiências que se
fizerem necessários para o depoimento do denunciado e a inquirição das testemunhas.

Definidas funções
Reunião na tarde de ontem
definiu Sidnei Mazutti como
presidente; Josué Souza, relator;
ficando Serginho Ribeiro como
membro da Comissão
Processante que tratará da
denúncia contra o vereador
Fernando Hallberg. Hoje, às 10h,
Mazutti receberá a imprensa
para informar os próximos
passos do trabalho.

SEM CASSAÇÕES
O histórico da Câmara de Vereadores de Cascavel é pela absolvição de seus
parlamentares, por pior que seja a suspeita: Mario Seibert enfrentou um longo
desgaste político em 2007 ao ser denunciado por transportar eleitores para
tratamentos em hospitais. Em 2012, por um processo no Judiciário, Seibert foi
afastado das funções, mas continuou recebendo os subsídios da Câmara. A frente de
sua defesa, o advogado Moacir Vozniak (que agora é autor da denúncia contra
Hallberg). Desde então, ele não ingressou mais na política. Outra polêmica absolvição
foi de Paulo Bebber (PR), em 2014, envolvido na cobrança de propina para a liberação
do Loteamento Rivieira. Ele foi flagrado em uma gravação telefônica onde pediria 500
paus (R$ 500 mil) para aprovar o projeto na Câmara - o parlamentar foi considerado
“inocente” em plenário, mas para a Justiça precisou cumprir três meses de prisão
especial - com uma condenação de dois anos e onze meses.
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Promulgado reajuste
O impasse em torno do reajuste dos servidores do Judiciário, do
Legislativo, do Ministério Público,
do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública acabou na tarde dessa segunda-feira (20), quando o presidente da Assembleia Legislativa
do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSDB), promulgou o pagamento da data-base.
O reajuste de R$ 2,76%, índice
de inflação para o período, foi apro-

vado pelos deputados em 9 de julho. No dia seguinte, a governadora Cida Borghetti anunciou o veto
ao reajuste, que nos cálculos do
Executivo faria com que o governo
desrespeitasse o teto de gastos
acordado com o governo federal.
No dia 13 de agosto, os deputados derrubaram o veto da governadora e o projeto foi, outra vez, para
sanção de Cida. Ainda assim, a governadora decidiu não sancionar o

veto e devolveu o projeto ao Legislativo. Por isso a promulgação do
reajuste - ato indispensável para
que a lei passe a vigorar - foi feita
pelo presidente Ademar Traiano.
A governadora alega que o Estado não tem dinheiro para bancar
esse reajuste e havia proposto 1%
de correção. Ela pretende retomar
a discussão após as eleições, já
que os servidores do Executivo ficaram sem índice.

Pesquisa mostra Lula na frente
O candidato do PT à Presidência nas
eleições 2018, Luiz Inácio Lula da
Silva, alcançou 37,3% das intenções
de voto, segundo pesquisa do
instituto MDA em parceria com a
CNT (Confederação Nacional do
Transporte). Mesmo condenado no
âmbito da Operação Lava Jato e
preso, o petista cresceu na
preferência eleitoral e subiu de
32,4%, em maio, para 37,5% em
agosto. Atrás do petista aparecem
Jair Bolsonaro (PSL), com 18,3%, e
Marina Silva (Rede), com 5,6%.
O candidato do PSDB, Geraldo
Alckmin, está em quarto lugar no
levantamento, com 4,9% das
intenções. Ciro Gomes, do PDT,
aparece atrás do tucano, com
4,1%. Depois deles, a pesquisa
ainda registra Alvaro Dias
(Podemos), com 2,7%, e Guilherme
Boulos (Psol), com 0,9%. O
candidato do Novo, João Amôedo,
tem 0,8%, mesmo porcentual de
Henrique Meirelles (MDB). Já o
candidato do Patriota, Cabo
Daciolo, teve 0,4%, seguido de
Vera, do PSTU, com 0,3%, João
Goulart Filho (PPL), com 0,1%, e
José Maria Eymael (DC), com 0%.

O número de pessoas que mostraram
intenção de votar branco ou nulo
está em 14,3%. Os indecisos
representam 8,8% dos entrevistados.
A pesquisa não considerou um
cenário sem a participação
do ex-presidente Lula.
A pesquisa CNT/MDA está registrada

no TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
sob o número BR-09086/2018.
Foram realizadas 2.002 entrevistas
em 137 municípios de 25 unidades
da Federação de 15 a 18 de
agosto. A margem de erro é de 2,2
pontos percentuais, considerando
o nível de confiança de 95%.

Ibope traz cenário sem Lula
No início da noite de ontem, foi divulgada pesquisa Ibope/Estado/TV Globo.
No cenário sem o ex-presidente Lula, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) lidera
a corrida presidencial com 20% das intenções de voto. Ele é seguido por
Marina Silva (Rede), com 12%, e Ciro Gomes (PDT), com 9%.
Já no cenário em que Lula é incluído, o ex-presidente aparece em primeiro
lugar, com 37%, e Bolsonaro cai para a segunda colocação, com 18%.
Como Lula foi condenado em segunda instância e está preso por corrupção e
lavagem de dinheiro, é candidato apenas do ponto de vista formal. Essa
situação pode ser alterada a qualquer momento pela Justiça Eleitoral. Ou seja,
o cenário mais provável da corrida eleitoral é aquele em que o ex-prefeito de
São Paulo Fernando Haddad figura como candidato do PT.
Nesse caso, Haddad tem 4% e aparece numericamente atrás do ex-governador de
São Paulo Geraldo Alckmin, candidato pelo PSDB, que tem 7% das intenções de
voto. Ainda neste cenário, o senador Alvaro Dias (Podemos) tem 3%.
O Ibope ouviu 2.002 eleitores, em 142 municípios, de 17 a 19 de agosto.
A margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais para mais ou
para menos. O registro na Justiça Eleitoral foi feito sob o protocolo BR01665/2018. Os contratantes foram o Estado e a TV Globo.
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“Fechamento da fronteira é
impensável, porque é ilegal. A
lei determina o acolhimento de
refugiados e imigrantes nessa
situação. É uma solução que
não ajuda em nada a questão
humanitária.”

Opinião
O JARDIM DE ROSAS

Foi na década de oitenta. Não sei mais o paradeiro dele. Carlos era um adolescente com Síndrome de
Down, muito sociável, pois já estava na Escola Especializada da Apae há muitos anos. Um jovem sorridente. Eu nessa época era diretora interina da instituição. Era cansativo para ambos os profissionais da
área a luta em incorporar adultos com necessidades
especiais no mercado de trabalho e, mais que isso,
era difícil a socialização. Acredito que é ainda, embora a inclusão social hoje seja uma realidade.
O dia de trabalho normalmente acabava muito tarde e o outro dia começava cedo. Muitas vezes os fins
de semana eram dedicados à instituição com trabalhos promocionais. Eu me perguntava se a luta não
seria inglória. Estava cansada. Não via luz no fim do
túnel. Isso me atormentava. Mas toda a luta tem momentos de felicidade e surpresas.
Ao chegar à escola já o avistava. Lá estava Carlos
no portão todo sorridente à minha espera com uma rosa
na mão. Antes que eu entrasse, fazia o gesto cavalheiro
de abrir o portão, me entregar a rosa, inclinar-se e beijar minhas mãos. Ficou muito tempo esse gesto lindo
sendo praticado com muita espontaneidade por ele. Hoje
vejo que poderia ter dado mais atenção, pois demonstrava agradecimento pelo muito da nossa dedicação.
Certo dia não mais o avistei no portão. Carlos tinha adoecido. Fiquei triste e preocupada. Será que
alguém o maltratou? Pensei também na possibilidade de a instituição não ter oferecido o suficiente a
ele, pois naquela semana a escola não estava oferecendo o lanche prazeroso que gostavam. E o jardim?
Não era mais primavera! Ficou ainda a dúvida. Carlos voltou à escola, sim, mas não abriu mais o portão.
Ficou a certeza do não cumprimento de ações voltadas ao bem-estar deles e especialmente de Carlos.

Ministro-chefe do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República,
general Sergio Etchegoyen, disse que o
fechamento da fronteira entre Brasil e Venezuela
é “impensável” e que cabe ao governo de Roraima
avaliar sobre um pedido ao presidente
Michel Temer para decretar o
emprego das Forças Armadas em ações
de segurança pública,
por meio de operação de
Garantia da Lei e da Ordem.
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Workshop
Nesta sexta e sábado, a FAG realiza o Workshop de
Inovação em Comunicação e Marketing, voltado para
estudantes de graduação e pós-graduação nas áreas de
comunicação e marketing da instituição, jornalistas,
relações públicas, publicitários, social media,
empreendedores, gestores de empresas de comunicação e
marketing. Mais informações no telefone (45) 3321-3964.

gente@jhoje.com.br

Festa do Padroeiro
Dia 9 de setembro tem Festa do Padroeiro na Paróquia
Santo Agostinho, em comemoração aos 37 anos da
comunidade católica do Jardim Floresta. Os convites estão
à venda por R$ 25. O almoço começa às 12h e à tarde tem
muitas atividades recerativas. O evento será realizado no
salão de festas da Paróquia, Rua João de Barro.

Jacqueline
Peasson, no
registro de
Arivonil
Policarpo

Sandra Sobral e Jesus Palacios, durante o 2º Congresso Internacional
de Acolhimento Familiar de Cascavel. A foto é de Louys Tillit

Felicidades!
Valdecir Pereira Munhois,
Ercilio Tonini, Mariana
Saulo Pereira, João Paulo
Dias, Sandra Margô Melo,
Júlio Marcos Donato e
Maria Aparecida Bonatto.

Guardar raiva é como
segurar um carvão em brasa
com a intenção de
atirá-lo em alguém; é
você que se queima.
Buda

Curso
de Redação
Seguem até sexta-feira as
inscrições para o Curso de
Redação, preparatório para
o Vestibular 2019 da
Unioeste e para o Enem. As
aulas serão às terças e às
sextas-feiras, das 13h10 às
17h35, no Colégio
Estadual Brazmadeira.
Mais informações
pelo telefone
(45) 9 9922-4114.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Xadrez!
Todas as terças e sextasfeiras tem treinamento de
xadrez. As aulas ocorrem na
Sala do Clube de Xadrez,
no Centro Esportivo Ciro
Nardi, das 9h às 11h30
e das 14h às 17h30.
Mais informações pelos
telefones
(45) 3902-1348
e 3902-1346.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Dólar nas alturas
A moeda norte-americana atingiu ontem (20) seu maior valor nos
últimos dois anos e meio, com alta
de 1,10% chegando a R$ 3,9577
para venda. Em 29 de fevereiro de
2016, a cotação do dólar chegou
ao patamar de R$ 4. Mesmo com a
forte alta, o Banco Central não efe-

Em campanha

Na busca pela reeleição - ou por um
novo mandato para outro cargo -, os
deputados estaduais do Paraná
encurtaram a semana de trabalho. Em
votação simbólica, ontem, eles
aprovaram requerimento apresentados
pelos líderes das bancadas para adotar a
semana de dois dias. Ou seja, agora, as
sessões das quartas-feiras, que haviam
sido transferidas da tarde para o período

tuou nenhum leilão extraordinário
de swaps cambial (venda futura da
moeda norte-americana).
O índice B3, da Bolsa de Valores
de São Paulo (Bovespa), começou a
semana em alta, encerrando o pregão dessa segunda-feira com valorização de 0,39% com 76.327 pontos.
PEDRO OLIVEIRA/ALEP

da manhã, serão realizadas nas terçasfeiras, como sessões extraordinárias.
Na prática, isso significa que até as
eleições de 7 de outubro as votações na
Assembleia Legislativa acontecerão
apenas nas segundas e nas terças-feiras,
sem que os deputados tenham os salários
de R$ 25,3 mil descontados por se
autoliberarem mais cedo para a
campanha eleitoral.

Crise em Roraima
O governo de Roraima pediu ao
STF (Supremo Tribunal Federal)
que designe a realização de uma
audiência de conciliação e intime
os representantes do governo
federal e das outras 26 unidades
da Federação para discutir a crise
humanitária causada pela
crescente presença de imigrantes
venezuelanos que têm buscado
refúgio em território brasileiro
nos últimos dois anos.
Na ação cautelar incidental que a
Procuradoria-Geral do Estado
protocolou no STF, o governo
roraimense aponta a necessidade
de que os entes federativos
discutam um eventual plano de
redistribuição dos imigrantes no
País e, consequentemente, as
proporcionais medidas
compensatórias (financeiras,
tributárias e fiscais) a que cada
unidade da federação faça jus.
“Estamos pedindo para que União
e estados sejam colocados à mesa
para discutirmos o
estabelecimento de cotas
migratórias a fim de que cada
unidade federativa possa arcar
com uma fatia da
responsabilidade”, disse, ontem
(20), o procurador-geral de
Roraima, Ernani Batista.

Moro condena André Vargas
O juiz Sérgio Moro condenou
o ex-deputado André Vargas (exPT-PR) a seis anos de prisão por
lavagem de dinheiro. Vargas já
está preso por condenação em
outro processo da Operação Lava
Jato. Moro condenou ainda na
sexta-feira (17) o irmão do ex-parlamentar Leon Vargas, a contadora do doleiro Alber to Youssef,
Meire Poza, e o empresário Marcelo Simões. Na época do crime

a ele atribuído, Vargas era vice-presidente da Câmara.
“André Vargas interveio na Caixa
utilizando sua influência política, na
época era deputado federal, para que
a empresa IT7, de Marcelo Simões,
fosse contratada em uma licitação
fraudada para fornecimento de software para o banco”, acentuou Moro.
“A culpabilidade [de André Vargas] é elevada. Conforme restou
comprovado na ação penal supra-

mencionada, o condenado recebeu propina não só no exercício
do mandato de deputado federal,
mas também da função de VicePresidente da Câmara dos Deputados, esta entre os anos de 2011
a 2014”, cita Moro na sentença.
Os quatro foram considerados
culpados pela lavagem de R$
2.399.850 supostamente provenientes de crimes contra a administração pública.
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Áries

Momento importante para informações
em contatos relacionados ao trabalho.
Fase oportuna para buscar mais qualidade de vida e aprimoramento de
suas capacidades. Cor azul.

Touro

É importante que tenha pontos de vista mais flexíveis em relação ao amor
e a amizade. Momento de se expressar com mais sensibilidade, criatividade e eficiência. Cor verde.

Gêmos

O seu planeta regente Mercúrio está
em contato com Netuno. Preste mais
atenção na comunicação não verbal.
Esteja atento aos sinais, sutilezas, sensibilidade e intuição. Cor cinza.

Câncer

É importante ser prático e eficiente sem
perder a sensibilidade ao se expressar. Uma fase oportuna para o desenvolvimento de conhecimentos e informações importantes. Cor amarelo.

Leão

Momento de refletir sobre seus valores mais essenciais e significativos.
Nos negócios, é importante que haja
com discernimento, maturidade e sabedoria. Cor pink.

Virgem

Mercúrio em seu signo está oposto ao
planeta Netuno. Cuidado com problemas de comunicação, esteja atento
àquilo que se passa nas entrelinhas
dos seus relacionamentos. Cor cinza.

Libra

É importante que tenha tempo para si,
pra refletir e para a sua interiorização.
A fase é importante para informações
que tragam mais saúde e qualidade
de vida. Cor verde.

Sagitário Escorpião

A sua capacidade de discernir pode
estar prejudicada hoje. É um momento importante para se conscientizar
de como está vivenciando as suas
emoções. Cor amarelo.
A capacidade de se expressar com
precisão, objetividade e sensibilidade está estimulada. É um momento
que privilegia as questões de trabalho. Cor verde.

Capricórnio

Estudos e viagens relacionadas ao
contexto de trabalho estão estimuladas. É importante que esteja atento
aos sinais, intuições e sincronicidades. Cor vermelho.

Aquário

Percepção de que a saúde é o bem
mais importante e precioso que há.
Momento significativo para refletir sobre como está expressando os seus
talentos. Cor cinza.

Peixes

horóscopo

Momento em que deve agir com mais
discernimento em suas relações e parcerias. As pessoas tendem a exigir e a
cobrar mais de você, pisciano.
Cor verde.

VARIEDADES
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SOLUÇÃO ANTERIOR
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N o velas
• REDE GLOBO

MALHAÇÃO
A turma prepara a festa “Anos Dourados” para Flora e Tito. Márcio pensa
em como pedir Pérola em namoro. Flora e Tito se preparam para a festa e não
desconfiam da homenagem. Tito e Flora chegam à festa-surpresa e Úrsula
anuncia que todos querem vê-los juntos novamente. Álvaro diz para Verena
não se envolver com ele, mas a menina conforta o rapaz.
ORGULHO E PAIXÃO
Charlotte prende Lady Margareth na
igreja, e Ernesto, Ema e seus convidados rumam para a fazenda da vilã. Kléber rouba os documentos de Petúlia, que
se desespera. Olegário se decepciona
ao descobrir a armação de Susana.
Ema comemora seu casamento com
Elisabeta. Jorge e Ema se abraçam e
selam sua amizade. Nicoletta convida
Otávio para jantar com Luccino em sua
casa. Susana, Olegário e Petúlia localizam Kléber. Xavier jura vingança contra
Brandão para Virgílio.
SEGUNDO SOL
Luzia confirma a Manu e Ícaro que
está sendo chantageada por Remy,
mas pede segredo. Karola tenta se aproximar de Rosa. Roberval e Edgar se
enfrentam. Karen sente ciúmes de Roberval com Cacau. Agenor provoca Clóvis ao maldizer Naná, e Nestor defende
o rapaz. Naná aproveita a disputa entre
Dodô e Nestor por sua companhia. Ícaro e Beto vão atrás de Belmiro para tentar inocentar Luzia.
• RECORD

JESUS
Jesus ajuda Tomé a levantar. João
Batista enfrenta Caius e é espancado.
Os irmãos de Jesus, com exceção de
Yoná, criticam a atitude Dele. Caifás
estranha o comportamento de Joana.
Cláudia tenta aconselhar Pilatos. Laila
reclama da grosseria de Asisa com a
serva Rebeca. Caius e Longinus mandam João Batista ficar longe da Judeia.
Caifás fala da decisão de Judite com

GLOBO • O TEMPO NÃO PARA

Dom Sabino
concede a mão de
Marocas a Samuca
DIVULGAÇÃO

Anás. Adela pede uma refeição na hospedaria. Barrabás a observa. Anás diz
que Caifás deve cumprir a função com
Judite, mas sem muito envolvimento.
Nicodemos diz que precisa mostrar algo
a Tiago Justo. Herodíade se encontra
com Claudia e conta sobre a ideia que
Helena teve de pedir para um soldado
levar Salomé até Batista. Tomé se desculpa com a esposa pelo comportamento. Natanael tenta se aproximar de Yoná.
Barrabás tenta conhecer Adela.
• SBT

AS AVENTURAS DE POLIANA
A cachorra Vida foge do colo de Ar-

Marciana leva Menelau e
Cesária até Dom Sabino.
Emílio se irrita ao saber que
Samuca pediu Marocas em
casamento. Agustina não
aceita o pedido de Samuca a
Marocas. Cesária e Menelau
se emocionam ao encontrar a
família. Coronela faz um
acordo com Teófilo e se
insinua para o “congelado”.
Vera Lúcia foge da Samvita.
Amadeu sugere a Petra que
existe um traidor em sua
equipe. Marino e Monalisa
perdem a casa. Waleska vê
Teófilo no quarto de Coronela.
Samuca anuncia que quer
comprar a Criotec.

lete e entra na comunidade. Verônica
sai correndo atrás de sua cachorra de
estimação. Kessya e Poliana visitam
Dona Branca no hospital e Luigi fica até
após a aula para ajudar João. Ruth não
entende quem invadiria a escola para
mexer em seu computador e roubar
dados. Sr. Pendleton pede para que
SARA relacione os perfis comportamentais de todos os alunos da escola com
base em dados. Guilherme pede conselho ao tio Marcelo sobre o que fazer
com Raquel e Mirela. Marcelo diz que a
verdade é sempre a melhor solução.
Guilherme vê uma foto que Marcelo
acabou de revelar de um antigo amor
do passado.

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