
Afastamentos custam
R$ 6 milhões por ano

O IPMC (Instituto de Previdência do Município de Cascavel) pagou em julho exatos
R$ 433.852,38 a 237 servidores municipais que estão afastados do serviço por algum pro-
blema de saúde. No ano, essa conta chega a quase R$ 6 milhões. O que chama a atenção é

que quase metade desse valor (R$ 2,8 milhões) é gasta apenas com casos psicológicos.
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Vem reforma aí
A Câmara de Vereadores vai passar por nova
reforma. Desta vez a prioridade é o telhado, que
insiste em manter as goteiras, trocar os vidros
trincados e “outros serviços”. Para isso, a previsão
é gastar R$ 410 mil, mais que o triplo da última
reforma, que adequou de 15 para 21 gabinetes.
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Prova já tradicional no calendá-
rio dos corredores e praticantes
do pedestrianismo de toda a re-
gião, a etapa cascavelense do Cir-
cuito Sesc de Caminhada e Corri-
da de Rua terá novidades na edi-
ção deste ano, marcada para ocor-
rer no dia 16 de setembro.

O evento foi lançado ontem,
no Sesc Cascavel, e o técnico de
atividades da unidade, Daniel Au-
gusto Brun Bebber, comentou
sobre as mudanças.

“A principal delas é o novo tra-
jeto. A prova deixa de ser realiza-
da na Avenida Tancredo Neves e
vem para a Avenida Brasil, priori-
zando a revitalização que a dei-
xou muito mais bonita e também
os comerciários da região e a
nossa unidade, que é a casa da
prova. Então, a ideia é trazer o
pessoal para dentro do Sesc,
para conhecer a estrutura e os
serviços que oferece”.

Este ano, a largada será da
Rua Santa Catarina, aos fundos
do Sesc, com os competidores su-
bindo a Rua Carlos de Carvalho
até a Avenida Brasil e de lá se-
guindo até a Praça da Bíblia, onde
farão o retorno e voltarão até a
Rua 7 de Setembro, fechando o
circuito no ponto de largada.

Já as distâncias seguem as
mesmas das últimas edições: cor-
ridas de 5 km e 10 km e a cami-
nhada da família com 4 km, para
todos os públicos.

Circuito Sesc tem
novidades este ano

INSCRIÇÕES A R$ 15 E R$ 30
Outra novidade para este o é o valor das inscrições, que estão mais acessíveis. Elas
podem ser feitas com 50% de desconto até o fim deste mês, pelo site
www.sescpr.com.br/circuito: R$ 15 para comerciário e R$ 30 para o público geral.
A partir de setembro, os valores serão R$ 30 e R$ 60, respectivamente. Já para a
caminhada as inscrições são gratuitas, mas ainda assim devem ser feitas pelo site.

NO CALENDÁRIO NACIONAL
Além das novidades para este ano, o Sesc Cascavel terá outras para 2019. É
que no ano que vem a etapa cascavelense passará a fazer parte do Circuito
Nacional do Sesc, além de permanecer como uma das 24 etapas estaduais. “terá
um layout novo, com o retorno de categorias e um novo formato, apesar de já
estar trazendo algumas novidades para este ano. A principal mudança no ano que
vem é que a prova sairá dos 5 km e 10 km para ser 6 km e 12 km. Fora a
visibilidade, a estrutura da prova vai ser maior, com verba do departamento
nacional”, antecipa o técnico de atividades do Sesc Cascavel,
Daniel Augusto Brun Bebber.

A tletismo
Durante o fim de semana 30 atletas de Cascavel participaram do Campeonato
Paranaense de Atletismo Adulto, em Maringá. Eles buscavam medalhas e índices
para os Jogos Abertos e os Jogos da Juventude do Paraná. Melhor para Tiago
Soares (100m), Felipe Muritz (200m) e Igor de Deus e Daniel Antunes
(ambos nos 5.000m), que obtiveram índice aos Japs (Divisão A, de 21 a 30
de setembro em Londrina), e Guilherme Cauê (400m com barreiras) e Guilherme
Teixeira e Matheus Teodoro (ambos nos 800m), que obtiveram índice para os
Jojups (de 7 a 9 de setembro em Toledo).

PROVA terá novo
percurso na edição

deste ano

FÁBIO DONEGÁ
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Comandada por Hilário Kroth, a equipe de bolão
feminino de Cascavel foi o destaque na modalidade
na fase final B da 61ª edição dos Jogos Abertos
do Paraná, em Coronel Vivida. A equipe
cascavelense faturou o título de campeã geral por
equipes e ainda teve Márcia Bernadett Turbina
Chiesa como campeã e Katheryne Graupner como
terceira colocada na classificação individual. Às
donas da casa, só restou a prata, tanto por equipes
quanto nas disputas individuais – Pato Branco foi bronze por equipes. Agora
as cascavelenses já começam a pensar na fase final A dos Japs, que será de
21 a 30 de setembro em Londrina.

Convocados para compor a
seleção brasileira no
Campeonato Mundial de
Karatê Tradicional no Canadá,
nos dias 22 a 28 de outubro,
os cascavelenses Volmir Maziero
e João Carlos Chiocca Martelli
correm contra o tempo para
confirmar a ida e conquistar
apoiadores para o projeto. Eles
estão visitando empresários e
promovendo almoços e rifas,
além de terem criado um espaço
no vakinha.com.br, um site de
arrecadação solidária. Os
interessados em ajudar podem
acessar a página pelo link:
https://bit.ly/2PioVO7 ou
digitar Mundial de Karatê
Tradicional na página inicial
do Vakinha.

O ciclista Lucas Emanuel
representou bem o esporte
cascavelense em Marialva, na final
do Ranking Noroeste de MTB, no
fim de semana. Ele subiu ao lugar
mais alto do pódio com bandeira do
Velho Oeste na categoria Sub-23.
De quebra, foi o campeão geral das
categorias Sport. Apesar de ter
disputado apenas duas das cinco
etapas, Lucas terminou o
campeonato na 3ª colocação
da Sub-23.

ANDERSON DE LARA/SECESP

ARQUIVO ATLETA

ARQUIVO ATLETA
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Sem vencer há quatro rodadas,
o Fluminense recebe o Corinthians,
que não vence há três jogos, para
um embate entre duas equipes
desesperadas pela reação no Bra-
sileirão, às 21h45, no Maracanã,
pela 20ª rodada.

Para esta partida, o Flu tem duas
baixas certas: o volante Airton, le-
sionado, e o atacante Junior Dutra,
por força de contrato. Por outro
lado, o meia Sornoza está de volta.

Já o Corinthians pode ter os re-
tornos dos meias Clayson e Dou-
glas, recuperados de dores muscu-
lares, enquanto o goleiro Cássio
volta seguramente, depois de ter
cumprido suspensão na derrota
para o Grêmio.

Pela reabilitação!

               BRASILEIRÃO
19h30 Paraná x São Paulo
19h30 Chapecoense x Atlético-PR
19h30 Bahia x Internacional
21h Sport x América-MG
21h Palmeiras x Botafogo
21h45 Fluminense x Corinthians
21h45 Grêmio x Cruzeiro

             SUL-AMERICANA
19h30 San Lorenzo x Nacional
21h45 LDU x Deportivo Cali

         LIGA DOS CAMPEÕES
16h Ajax x Dynamo Kiev
16h MOL Vidi x AEK
16h Young Boys x D. Zagreb

JOGAM HOJE

A dúvida fica por conta do esque-
ma tático da equipe paulista, se o
técnico Osmar Loss repete o siste-
ma sem atacante de referência ou
se opta por um centroavante. Nes-
te caso, Jonathas seria o titular.

De olho na decisiva sequência de
jogos que têm pela frente, Grêmio e
Cruzeiro se enfrentam sem alguns de
seus principais jogadores nesta
quarta-feira, às 21h45, na Arena,
em Porto Alegre, pela 20ª rodada
do Brasileirão. Na Raposa, o
zagueiro Dedé e o volante Henrique
sequer foram relacionados para o
jogo, enquanto no Imortal o goleiro
Marcelo Grohe (foto) será
preservado depois de ter sentido
dores musculares no último sábado.
Na próxima semana, Grêmio e
Cruzeiro atuarão pela rodada de volta
das oitavas de final da Libertadores.

Lanterna x líder
A 20ª rodada do Brasileirão, a que
marca o início do returno da
competição, tem início nesta
quarta-feira com sete jogos. Para o
líder São Paulo, o desafio será contra
o lanterna Paraná Clube, num duelo
de opostos marcado para as 19h30,
na Vila Capanema, em Curitiba.
O jogo marcará o primeiro de
Claudinei Oliveira na capital
paranaense nesta sua terceira
passagem pela equipe. No fim de
semana, ele reestreou diante do
agora vice-líder Internacional e por
pouco não conseguiu seu primeiro
ponto - o gol da derrota por 1 a 0 saiu
aos 51 minutos do segundo tempo.
No São Paulo, a ideia é aproveitar a
sequência de jogos contra times da
parte de baixo da tabela para não
deixar escapar pontos preciosos na
disputa pelo título. Depois do
Paraná Clube, o Tricolor paulista
receberá o penúltimo colocado
Ceará, domingo, no Morumbi.

 O duelo entre Bahia e Interna-
cional nesta quar ta-feira, às
19h30, na Fonte Nova, em Salva-
dor (BA), coloca dois times em
franca ascensão frente a frente
pela 20ª rodada do Brasileirão.

O time da casa vem de oito
partidas sem derrota, com vitó-
rias sobre Corinthians, Vitória e
América-MG e empates com Bo-
tafogo, Atlético-MG, Chapecoen-
se, Fluminense e Cruzeiro.

O Inter também vem em alta e
venceu os quatro últimos jogos

sem sofrer gols: 3 a 0 no Botafo-
go, 1 a 0 no Atlético-MG, 3 a 0 no
Fluminense e 1 a 0 no Paraná.

Hoje, o time baiano conta com
os retornos do zagueiro Tiago, de
suspensão, e do atacante Edigar
Junio, poupado contra a Raposa. Já
a equipe gaúcha pode ter a volta de
Zeca, recuperado de lesão, no lu-
gar de Fabiano, suspenso. Além
dele, os uruguaios Nico López e Jo-
natan Alvez também cumprem sus-
pensão automática. D’Alessandro
e Guerrero não foram relacionados.

 TESTE PARA A BOA FASE

LUCAS UEBEL
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Neste sábado (25) tem mais
uma edição do McDia Feliz, a mai-
or mobilização nacional contra o
câncer infanto-juvenil. Em Cascavel,
o valor arrecadado com a venda dos
sanduíches Big Mac será revertido
para o projeto de ampliação da UTI
Pediátrica do Hospital Uopeccan.

Hoje, a estrutura conta com
dois leitos e a ideia é ampliar para
sete, deixando a unidade ainda
mais preparada para receber os
pequenos pacientes que lutam
contra o câncer.

A abertura oficial está progra-
mada para as 11h, no estaciona-
mento do McDonald’s, na Aveni-

McDia Feliz será sábado
da Brasil, 5.400, porém, as pes-
soas podem adquirir os lanches
já a partir da 0h do sábado pelo
Drive Thru do restaurante.

A partir das 15h do sábado as
crianças e os adolescentes em tra-
tamento contra o câncer que es-
tão em boa condição de saúde es-
tarão no McDonald’s aproveitan-
do o McDia Feliz.

Na data, os sanduíches Big
Mac serão vendidos no balcão por
R$ 16,90 cada um e os produtos
promocionais da campanha, que
são cadernetas a R$ 5 cada uma,
camisetas a R$ 35 a unidade e
adesivos a R$ 2 cada um, tam-
bém estarão disponíveis para
compra no local com as equipes
do Hospital Uopeccan.

O VALOR de cada Big Mac será
revertido  para a Uopeccan

DIVULGAÇÃO



LOCAL 07CASCAVEL, 22 DE AGOSTO DE 2018

Um de cada três que
agendam não aparece

Dados do Instituto de Identificação
do Paraná revelam que o número de
pessoas que agendam a confecção de
documentos de identificação em Cas-
cavel e não comparecem na data e
horário marcado chega a 30%.

Para se ter uma noção, na cidade,
por dia, são disponibilizadas 80 vagas,
além dos atendimentos preferenciais e
encaixes. Desses 80 agendamentos,
entre 20 e 25 pessoas não compare-
cem. São ausências que atrapalham o
andamento dos trabalhos, já que os
horários não preenchidos serviriam
para atender a outras pessoas.

A dona de casa Indianara Alves
aproveitou para agendar a confecção
do documento para os três filhos e,
mesmo em um dia chuvoso, compa-
receu ao Instituto. Para ela, essa é uma
questão de respeito com o próximo.
“Mesmo chovendo e morando longe,
eu dei um jeito de vir, porque eu sabia
que as três vagas que eu agendei
poderiam ter sido ocupadas por ou-

tras pessoas. O que falta é compromisso
mesmo, é se preocupar com o próximo”.

De acordo com o Instituto, não
há forma de punir os desistentes,
mesmo após o não comparecimen-
to. A pessoa pode novamente en-
trar no site e agendar nova data
para a confecção do documento.
Ações de conscientização são reali-

zadas para tentar diminuir o percen-
tual, mas não têm surtido o efeito
desejado. Detalhe: Cascavel é a úni-
ca cidade da região oeste onde esse
problema é registrado.

Hoje, o agendamento é feito
para cerca de sete dias. Mensalmen-
te, são feitos mais de 1.700 docu-
mentos em Cascavel.

Uma das formas de tentar desafogar a demanda foi a implantação do serviço
de segunda via rápida do RG, em que o solicitante pode pedir a segunda
via do documento pela internet e ir até o posto do Instituto apenas fazer a
retirada. Mas a solicitação só é válida para quem tem o cadastro atualizado
há no mínimo quatro anos, já que a foto usada no novo documento é a que
consta no cadastro e precisa ser recente. Outro problema enfrentado pelo
Instituto de Identificação é a acumulação de documentos solicitados e não
retirados. Na sede do instituto em Curitiba há 5 mil documentos à espera
dos titulares. Tanto que um projeto experimental está sendo desenvolvido
para tentar desafogar o volume de documentos parados. A ideia é entrar em
contato com os proprietários dos RGs para avisá-los e descobrir o motivo
do esquecimento. Caso apresente resultados, o projeto iniciado na capital
pode ser estendido para outras cidades do Estado.

Segunda via
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Moradores do Parque São Paulo,
área central de Cascavel, reclamam
da demora no conserto dos estragos
provocados por uma forte chuva ain-
da no primeiro trimestre deste ano.

A estrutura de proteção sobre o
bueiro por onde passa o Rio Quati,
no traçado da Rua Visconde do Rio
Branco, foi levado pela chuva dia 1º
de março. Houve desmoronamen-
to e o asfalto ficou comprometido.

Quase seis meses depois, pou-
co mudou. “Isso está um perigo,
sem segurança. Olha o tempo que
estamos esperado”, disse a mora-
dora Beatriz Patne.

A Sesop (Secretaria de Obras
Públicas) informou que a obra teve
uma parte feita entre março e abril
e que outros processos foram rea-
lizados na própria secretaria. “Exis-
tem procedimentos burocráticos
para a compra de materiais, pois a
obra está sendo executada pela
prefeitura. O conserto do bueiro
não foi licitado, por exemplo”, dis-
se o coordenador da secretaria, o
engenheiro Sandro Rocha.

30 dias para conclusão
Segundo o engenheiro Sandro Rocha, da Sesop, a finalização dos trabalhos
no bueiro deve ocorrer nos próximos 30 dias. “Estamos esperando a cura
[secagem] da liga pré-moldada para instalar no local. Em breve vamos
entregar a obra. Essa não é uma solução definitiva, mas que possibilita o
tráfego na rua e garante a segurança da população. Para o futuro já estamos
pensando na ampliação do bueiro ou a instalação de uma ponte na Rua
Visconde do Rio Branco”, antecipa.

DEMORA nas obras do bueiro da Rua Visconde do Rio Branco incomodam a população

 SECRETARIA DE OBRAS

Obra
sem fim
Obra
sem fim ESTRUTURA está esperando

secagem, antes de ser instalada
na Rua Visconde do Rio Branco

 Reportagem: Silvio Matos

AÍLTON SANTOS
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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, 22 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

 Dados do IPMC (Instituto da Pre-
vidência do Município de Cascavel)
mostram que somente no primeiro
semestre deste ano foram pagos
R$ 3.661.459,05 em pensões por
falecimento, a maioria concedida
para cônjuges. Ao todo, 389 pes-
soas receberam os pagamentos
até o mês de junho. Já para o mês
de julho, os pagamentos chegaram
a R$ 622,9 milhões.

Há também os segurados ati-
vos afastados por algum tipo de
doença. Nesse caso, o Município
pagou, em julho, R$ 433.852,38 a
237 servidores.

Segundo o IPMC, as principais

Afastados do serviço
causas de afastamento do trabalho
estão relacionadas à ortopedia e a
transtornos psiquiátricos. No primei-
ro caso, 62 pessoas tiveram de dei-
xar temporariamente seus postos de
trabalho, o que gera um custo mé-
dio mensal de R$ 169.935,71.

Já nos afastamentos relaciona-
dos à psiquiatria, o custo mensal é
de R$ 214.975,48, envolvendo 118
servidores, a maioria deles lotados
nas unidades escolares e na saúde.

Do total de trabalhadores afas-
tados por transtornos psicológicos,
91 são mulheres entre 22 e 62
anos e outros 27 homens, entre 25
a 65 anos. Conforme o IPMC, por

ano são gastos R$ 2,8 milhões em
auxílios-doença referentes a pato-
logias psíquicas.

Tempo médio dos
afastamentos
No caso dos auxílios-doença, o
período de afastamento pode se dar
entre 16 dias até dois anos,
conforme o caso. Para aqueles com
mais de 60 dias de afastamento, são
feitas reavaliações periódicas com
dois médicos peritos - presencial e
documental (laudos, exames,
atestados, entre outros) - e,
perdurando o afastamento para dois
anos, o segurado é encaminhado à
avaliação de junta médica pericial
com três médicos peritos que
avaliarão uma possível
aposentadoria por invalidez.
“Se o segurado for aposentado por
invalidez, prosseguem as avaliações
periódicas por junta médica pericial
a cada dois anos e, havendo melhora
comprovada do quadro que
provocou o afastamento, o
segurado será ‘desaposentado’,
retornando ao trabalho”,
explica o Instituto.

 Reportagem: Marina Kessler

De abril a julho, o IPMC pagou
R$ 3.870,72 de auxílio-reclusão. Hoje,
não há servidor que dependa desse
benefício, que é solicitado enquanto o
segurado está preso. Ao garantir sua
liberdade, o auxílio é cortado.

Pagamentos pensões por falecimento
Mês     Nº de Valor

beneficiários
Janeiro 385 R$ 598.338,05
Fevereiro 387 R$ 609.310,44
Março 387 R$ 608.897,04
Abril 388 R$ 611.313,02
Maio 389 R$ 613.170,02
Junho 389 R$ 620.429,58
Fonte: IPMC

Reclusão
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O último boletim epidemiológi-
co divulgado pelo Ministério da Saú-
de em junho de 2017, e apresenta-
do pela Secretaria Municipal de
Saúde, mostra que em Cascavel a
taxa de detecção de Aids é de 28
casos para cada 100 mil habitan-
tes. O número supera o índice es-
tadual, de 16,5 casos em cada 100
mil habitantes, e fica à frente tam-
bém da média nacional, de 18,5.

Para o Cedip (Centro Especializa-
do de Doenças Infecto-Parasitári-
as), os dados preocupam e apon-
tam a necessidade de estabelecer
trabalhos de prevenção, diagnósti-
co e tratamento contínuos em toda
a rede de atenção básica.

“As informações corretas e a
conscientização sobre as formas de
transmissão e de prevenção podem
contribuir para mudança da epide-
mia para os próximos anos. Para
isso ocorrer é necessário o envol-
vimento de toda a sociedade, seja
nos trabalhos de prevenção, na ofer-

Aids: incidência em Cascavel
é maior que média nacional

ta de testagem ou no acolhimento
para o tratamento”, orienta o Cedip.

Apesar do alerta, Cascavel tem
conseguido, por meio de muita ori-
entação dos profissionais da saú-
de, reduzir o número de novos ca-
sos de HIV/Aids. Neste ano, o Ce-
dip registrou 137 casos, número
33% menor que em relação ao ano
passado, quando foram diagnosti-
cados 206 novos casos.

De 2013 para cá foram 1.159
diagnósticos, com maior incidência
no ano de 2016, quando 229 pes-
soas tiveram resultado positivo
para o vírus.

EM TRATAMENTO
O número de pacientes de HIV/
Aids registrados em atendimento
no Cedip envolvendo as 25
cidades da 10ª Regional de
Saúde é de 2.975. Desses, 80%
são de Cascavel, o que representa
2.380 pessoas em tratamento e
que vivem no Município.
Já em relação às notificações, a
10ª Regional de Saúde
contabilizou, conforme o boletim,
2.294 casos entre os anos de
1980 e 2017, período em que
há registros oficiais da doença.

GRUPOS DE
EXPOSIÇÃO
Dados da Coordenação de
DST/Aids de Cascavel mostram
que adultos entre 20 e 34 anos
representam a maioria dos casos
diagnosticados de 2010 a
2017: 45,2%, seguidos por
pessoas de 35 a 49 anos
(33,3%); 50 a 64 anos
(14,3%); 15 a 19 anos
(5,5%); 65 a 79 anos
(1,1%) e 10 a 14 anos
(0,6%).
Ainda: 71,6% dos infectados
são heterossexuais, 19,3%
homossexuais; 5,8% bissexuais e
outros 0,5% ocorridos em
transmissão vertical - infecção do
vírus HIV/Aids passada da mãe
para o filho, durante o período
de gestação, no parto ou no
aleitamento materno.

O diagnóstico tardio ou o abandono de tratamento são hoje as principais
causas de óbitos de Aids. De 2010 a 2017, o Cedip de Cascavel
registrou 215 mortes, 11 delas apenas ano passado. Foi em 2015 quando
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Fonte: Cedip

2013 168
2014 198
2015 221
2016 229
2017 206
2018 137

ANO NOVOS CASOS

 Reportagem: Marina Kessler

Mortes
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 O promotor de Justiça Ângelo
Mazzucchi Ferreira, da 9ª Promotoria,
agendou uma reunião para o dia 30
de agosto com o secretário de Meio
Ambiente do Município de Cascavel,
Romulo Quintino, e um produtor ru-
ral para discutir questões ligadas à
pulverização por agrotóxico nas pro-
ximidades da Escola do Campo Aqui-
les Bilibio, na comunidade de Cen-
tralito. A reunião é para encontrar uma
alternativa para o local específico.

A pulverização, segundo a denún-
cia que se transformou em inquéri-
to no MP (Ministério Público), acon-
teceu dia 29 de março e estaria em
desconformidade com a legislação
ambiental. Professores da escola
fizeram um vídeo da máquina apli-
cando o veneno químico.

Na época, os alunos já haviam
sido dispensados, mas os profes-
sores estavam em atividade peda-
gógica na instituição de ensino. Pela
Lei Municipal 6.484/2015, a apli-
cação de agrotóxicos a uma distân-
cia inferior a 300 metros é proibida,
tanto de escolas, como unidades de
saúde e núcleos residenciais.

MP discute “veneno”
perto de escola

A mesma legislação, no entan-
to, dá a opção de implantação de
barreira verde e, com isso, a dis-
tância seria reduzida de 300 para
50 metros. “A barreira verde deve-
rá ser composta por no mínimo
duas linhas próximas com espéci-
es não frutíferas, sendo uma de
crescimento rápido e arbóreo e ou-
tra por arbustos, preferencialmen-
te nativas”, diz a legislação.  Reportagem: Luiz Carlos da Cruz

Dois núcleos setoriais da Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel)
participaram no fim de semana de uma atividade especial organizada pelo
Sinduscon Paraná-Oeste, o Dia Nacional da Construção Social. Integrantes

dos Conselhos do Jovem Empreendedor e de Encanadores estiveram no
Centro de Convenções e Eventos de Cascavel para orientar sobre duas ações

específicas e das mais relevantes.
Os jovens empresários falaram sobre a carga tributária que afeta os

brasileiros, que chega perto de 40%. Eles mostraram exemplos práticos do
tamanho dos impostos no dia a dia a partir de itens bastante consumidos

com tributos que chegam aos 70%.
Já o Núcleo Setorial de Encanadores fez uma demonstração sobre o

desperdício de água. Eles usaram uma caixa de água, uma pia e um vaso
sanitário para simular os efeitos da má instalação que gera vazamentos.
O prejuízo ao bolso e ao meio ambiente é dos mais significativos. Então, eles

forneciam adesivos e outros materiais de orientação para que as pessoas tomem
os devidos cuidados em casa para evitar perdas desnecessárias de água.

 NO LIMITE
No caso da escola do

Centralito, as janelas das
salas de aula estariam no
limite com a propriedade
rural. Isso representa que, se
a barreira verde fosse implan-
tada, a ventilação e a ilumina-
ção seriam prejudicadas.

Na reunião da semana
que vem, uma flexibilização
deve ser discutida com o
produtor, por meio do Ministé-
rio Público, para que a lei
seja aplicada.

 Desperdício de água
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São Salvador: bela gente, bela paisagem

Distante 27 quilômetros do Cen-
tro de Cascavel, o Distrito de São
Salvador é privilegiado pela beleza
natural. A flora, os rios e as lavou-
ras compõem uma pintura de tirar
o fôlego. E há muita história grava-
da em cada pedacinho.

O velho e conhecido caminho para
uma plantação de banana te põe em
contato com a beleza da mata. A subi-
da é pesada, mas a vista compensa.
Do alto do morro é possível ver a pe-
quena área urbana do distrito.

Mas se o cenário encanta, o que
dirá sua gente. Com cerca de 2,5
mil habitantes, Josefina Beal For-
menton representa a simpatia e o
calor humano do distrito. “Moro
aqui há 20 anos. Gosto muito. Te-
nho tudo aqui, meus filhos, netos,
todos moram pertinho. Nem que
me convidem eu vou para a cidade,
pois gosto muito de São Salvador”.

No alto dos seus 66 anos de
idade, Josefina cuida da horta na
frente de casa e vende doces, sem-
pre com muito bom humor.

A moradora Josefina Formenton elogia a saúde: “Nessa questão
não posso reclamar, sempre sou muito bem atendida”.
A dentista Renata Bordin trabalha na USF (Unidade de Saúde da
Família) São Salvador e confirma que é muito diferente a realidade
de quem mora ali. “Aqui o pessoal chega, marca a consulta, sem
filas, sem demora. Ninguém precisa madrugar. Sempre estamos com
horários à disposição”. Renata cita ainda o transporte especializado,
que, com guia do posto, leva os pacientes do distrito para as
unidades de referência e hospitais de Cascavel. “A saúde pública é
sempre vista como ruim, não sei se é falta de conhecimento da
população. Mas há muita coisa boa à disposição”.
E vem melhorias para a comunidade. A Secretaria de Saúde de
Cascavel planeja a reforma da USF São Salvador.

Dono de uma propriedade que pediu para não ser identificado reclamou das
estradas rurais que cortam o Distrito de São Salvador. “Nós somos fortes na
agricultura, temos locais maravilhosos, mas falta cuidado com as estradas. Já
fomos atrás tantas vezes e nunca a prefeitura faz nada”.
“Constantemente solicitamos as adequações das estradas rurais, pois por ela
passam as pessoas, o transporte escolar e toda a produção do distrito”,
disse o presidente da Associação de Moradores, Leonidas Zorzi.
Segundo a diretora da Secretaria de Agricultura, Leila Viana, mais de R$
5,8 milhões estão sendo investidos em obras de adequação e calçamento em
trechos das estradas da área rural de Cascavel. E São Salvador será
contemplado com obras na Estrada São Pedro, cerca de 4,7 quilômetros, e
também com 4 quilômetros da Estrada Bazotti. “O vencedor da licitação
tem até novembro do ano que vem para executar todo o projeto, não só de
São Salvador, mas também de outras localidades. E esses recursos são
oriundos do Município e da Itaipu Binacional, por meio do Programa
Cultivando Água Boa”, disse a diretora.
Segundo ela, a secretaria realiza manutenção em toda a área rural, seguindo
um cronograma.

AGRICULTURA
FORTE
Um dos pontos fortes de São
Salvador é a agricultura. O
produtor Elio Otfinoski fornece
verduras para uma grande rede
de supermercados de Cascavel.
“Eu planto muito, cuido, depois
mando tudo para o mercado.
Gosto do que faço”. São
várias as opções na horta, além
de saudável, a plantação é
muito bonita.

EDUCAÇÃO E
ESPORTE
Uma preocupação de todas as
comunidades que fazem parte do
distrito é a falta de salas de aula.
“Uma das turmas do colégio
estadual está estudando na
subprefeitura, em uma sala cedida.
Precisamos de uma ampliação
urgente do colégio para segurar o
aluno do campo no campo, um
direito de todos os agricultores”,
reforça o líder comunitário
Leonidas Zorzi.
Na questão de esporte, uma
demanda antiga deve ser atendida:
“A luta de mais de 20 anos da
comunidade é a cobertura da
quadra de esportes e parece que
seremos atendidos. Recentemente
ficamos sabendo que seremos
contemplados. A comunidade está
imensamente feliz”.

FESTIVIDADES
No dia 9 de setembro tem a 18ª Festa Gaúcha e Cavalgada, evento já tradicional
da comunidade de São Salvador. A população garante que foi o primeiro
distrito a fazer uma cavalgada.
Nos dias 17 e 18 de novembro será realizado encontro de motociclistas, o Trilhão do
Velho Oeste. “Em meio a tudo isso frequentemente a comunidade promove almoços e
jantares para reunir e confraternizar a comunidade”, disse o presidente da
Associação de Moradores de São Salvador, Leonidas Zorzi.
“A escola fará também um grande evento de encerramento do ano letivo no salão
comunitário. Tudo feito em parceria com a população”, acrescenta o líder comunitário.

ATENÇÃO você que mora no Bairro Santos Dumont. A nossa
equipe de reportagem vai visitar a região durante esta semana para
levantar as demandas e as curiosidades do bairro. Quem quiser
participar pode entrar em contato pelo telefone (45) 3321-1000
ou enviar mensagem para o whatsapp (45) 99975-1047.

Atenção nas estradas rurais

HORTA DE ELIO abastece rede de supermercados de CascavelDO ALTO do morro e em meio às folhas de bananeira, é possível ver a área urbana de São Salvador REFORMA da USF São Salvador está em fase de planejamento

Saúde

 Reportagem: Silvio Santos
    Fotos: Aílton Santos
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 Reportagem: Silvio Santos
    Fotos: Aílton Santos
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 O número de casos confirma-
dos de sarampo na região das Amé-
ricas mais que dobrou em um mês.
Segundo a Opas (Organização Pan-
Americana da Saúde), 11 países
do continente notificaram 5.004
casos confirmados da doença
este ano: Antígua e Barbuda (1), Ar-
gentina (8), Brasil (1.237, incluin-
do seis mortes), Canadá (19), Co-
lômbia (60), Equador (17), Estados
Unidos (107), Guatemala (1), Mé-
xico (5), Peru (4) e Venezuela

5 mil casos de sarampo
(3.545, incluindo 62 óbitos). Até
20 de julho, os mesmos países
haviam confirmado 2.472 casos.

“Tendo em vista a velocidade de
propagação da doença pela região,
a Opas ampliou as recomendações
que já vinham sendo feitas aos paí-
ses. Entre elas, aumentar a cober-
tura vacinal e fortalecer a vigilância
epidemiológica, a fim de aumentar
a imunidade da população e detec-
tar/responder rapidamente a casos
suspeitos de sarampo”, informou a

entidade, por meio de comunicado.
Dentre as recomendações da

Opas está a cobertura vacinal de
95% com  a primeira e a segunda
dose da Tríplice Viral em todos
os municípios.

No Brasil, cerca de metade do
público-alvo (crianças maiores
de um ano e menores de cinco
anos) tomou a vacina neste mês.
A campanha nacional de vacina-
ção, que inclui o combate à poli-
omielite, vai até 31 de agosto.

GELO NA LUA
A agência espacial dos

Estados Unidos, a Nasa,
informou que foram identifi-
cados dois polos na Lua
que comprovam a existên-
cia de superfícies de gelo.
São áreas mais escuras,
distribuídas de forma
irregular e que têm caracte-
rísticas de formações
antigas e distintas.

No polo sul, a maior parte
do gelo se concentra em
crateras lunares, enquanto no
norte é mais distribuído,
embora em menor quantidade.

O trabalho foi realizado por
cientistas da Universidade do
Havaí, Brown University e do
Centro de Pesquisas da Nasa.

Os pesquisadores utiliza-
ram dados captados por um
instrumento denominado
Moon Mineralogy Mapper
(M3), da Nasa, que identifi-
cou aspectos específicos
sobre a existência de gelo,
água e vapor.
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Está marcada para esta quin-
ta-feira reunião do Conseg (Con-
selho Municipal de Segurança
Pública) para discutir com a comu-
nidade da região do Bairro Santa
Cruz a instalação da UPS (Unida-
de Paraná Seguro) Oeste.

O encontro vai reunir comuni-
dade dos bairros, do Conselho, da
Polícia Militar, da Polícia Civil
além de outras autoridades de se-
gurança no salão comunitário do
Conjunto Paulo Godoy, que fica na
Rua Apinajés, 1.513, em Casca-
vel. A reunião está marcada para
começar às 19h.

De acordo com o presidente
do Conseg, Rafael Lorenzo, re-
presentantes da Cohavel tam-
bém estarão presentes para ex-
plicar à população sobre o an-
damento da obra. “Estamos em

UPS em pauta
conversa também com a Polícia
Militar, que informou que está se
organizando para remanejar po-
liciais e trazer militares de fora
para atender a unidade. Sabe-
mos que é necessária essa aná-
lise até pela carência de pesso-
al na polícia”, afirma.

A intenção também é incenti-
var a comunidade a colaborar com
o trabalho da polícia.

A reforma do salão comunitá-
rio do Bairro Santa Cruz está em
andamento e os trabalhadores
correm contra o tempo para que
a parte em que vai funcionar a UPS
esteja pronta até o fim de setem-
bro, conforme estipulado para a
unidade começar a funcionar.

A reunião do Conseg desta quinta-feira vai abordar ainda outros assuntos
de interesse da comunidade local. Será apresentado o projeto Deveres e
Direitos, realizado no Colégio Mário Quintana, que visa conscientizar e
prevenir contra as drogas e a violência. O delegado-chefe da 15ª SDP
(Subdivisão Policial), Nagib Nassif de Palma, se apresentará à comunidade
falando sobre dados da violência e, ao mesmo tempo, ressaltando a
importância de as pessoas registrarem boletim de ocorrência.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 34
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 30

OBRA
ADIANTADA
O espaço que foi dividido para
funcionar a unidade policial e um
salão de atividades para os
moradores está com a parte em que
será instalada a UPS Oeste bastante
adiantada. As paredes estão quase
todas rebocadas, a parte elétrica está
em andamento para ser instalada e
provavelmente no fim deste mês o
telhado de PVC será instalado.
Os funcionários da Cohavel estão
trabalhando pesado, com muitos
materiais cedidos pela comunidade
que brigou para que a unidade
funcionasse no local. A
disponibilização da terceira UPS de
Cascavel foi anunciada e assinada
pela governadora Cida Borghetti em
maio deste ano.

 Presos com anabolizantes
 O casal preso pela Receita Fe-

deral com anabolizantes e trazi-
do para Cascavel na tarde de se-
gunda-feira foi levado ontem para
audiência de custódia escoltado
pela Polícia Federal.

A jovem, de 20 anos, e o rapaz,
de 22 anos, são estudantes de
Direito em Foz do Iguaçu. A infor-
mação é da mãe da garota, que
pediu para que não fossem mos-

trados os rostos dos jovens, e
disse que o rapaz é filho de um
policial civil de Foz.

A mulher aguardava apenas
que fosse estipulada a fiança
para levar o casal para casa.

Eles foram flagrados pela Re-
ceita com carregamento de ana-
bolizantes e de medicamentos
contrabandeados na BR-277 per-
to de Cascavel.

Outros assuntos

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

PAREDES do prédio recebem reboco; obra
deverá ser entregue até fim de setembro
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Giro da
Violência

Samu renovado I
O Ministério da Saúde renovou a
qualificação do Samu Regional do
Oeste do Paraná. Com a portaria, o
ministério mantém o custeio e ratifica
a qualidade operacional do Consamu.
A central de regulação de urgência, as
unidades de suporte básico, as
unidades de suporte avançado e o
aeromédico do Consamu de Cascavel
foram regulamentados pela Portaria
2.570, divulgada na segunda-feira.

Samu renovado II
A portaria apenas renova o que o Samu
já recebia na região. O incentivo anual
para qualificação é de mais de R$ 3
milhões e para habilitação de mais de
R$ 7 milhões, para o atendimento aos
43 municípios da área de abrangência.
A qualificação deve ser renovada a
cada dois anos, mediante um novo
processo de avaliação do serviço.

Ferido em acidente
Um homem de 28 anos ficou ferido
em um acidente registrado na tarde
de ontem na Rua General Osório,
esquina com a Rua Cuiabá, no Bairro
Parque São Paulo, em Cascavel.
Gabriel Nunes, piloto da moto, sofreu
ferimentos leves, foi socorrido pelo
Corpo de Bombeiros e levado para
atendimento na UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) da Avenida
Tancredo Neves.

Foragido preso
O Pelotão de Choque da Polícia Militar
prendeu na tarde de ontem um homem
que é fugitivo da PIC (Penitenciária
Industrial de Cascavel). Ele foi detido
no Parque Tarqüínio durante ronda de
rotina dos militares no local. Eles
desconfiaram da atitude do rapaz e
identificaram que ele estava foragido
da Justiça. O homem foi encaminhado
à carceragem da 15ª SDP (Subdivisão
Policial) de Cascavel.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

Tiro no braço

Um rapaz de 19 anos ficou com
uma bala alojada no braço. O crime
aconteceu ontem à tarde. Ele foi
atingido por um disparo de arma de
fogo. Lucas da Silva, de 19 anos,
foi socorrido pelo Corpo de Bombei-
ros com ferimentos leves e levado
ao Hospital Universitário para que
fosse retirada a bala.

De acordo com informações de
populares, o rapaz foi atingido e
correu para casa, no Bairro Riviera,
pedir socorro.

POLÍCIA Militar atendeu a ocorrência

A Polícia Militar foi acionada
para atender a ocorrência.

Muitos curiosos se reuniram no
local para acompanhar o atendimen-
to. A equipe do Jornal Hoje News
acompanhou o atendimento ao jovem.
O vídeo está disponível no canal do
Youtube (https://bit.ly/2MJQ9yL).

O atirador não foi encontrado,
mas a Polícia Civil investiga o caso.

Isair dos Santos foi absolvido da morte de Jhones Cliver da Silva Lino que
ocorreu em 17 de fevereiro de 2014. Preso por outro crime, Isair foi julgado
ontem, mas o Ministério Público pediu a absolvição que foi reforçada pela
defesa de Isair. Isso porque, segundo a Promotoria, Isair e a vítima tiveram

três brigas antes de o crime acontecer e a facada acertou o ombro de
Jhones. O rapaz acabou morrendo, mas, para o Ministério Público e para a

defesa de Isair, o réu não teve intenção de matar. “Ele teve três
oportunidades de matar a vítima. Se fosse essa mesmo a intenção de Isair,

teria feito na primeira tentativa”,
alegou a defesa. O júri, que durou

pouco mais de duas horas, foi
acompanhado por diversos
estudantes de Direito, que

assistiram à sessão realizada no
Fórum Estadual de Cascavel.

 Legítima defesa

ESTUDANTES de Direito
acompanharam o júri de ontem no Fórum



POLÍTICA 03CASCAVEL, 22 DE AGOSTO DE 2018

Legislativo desestabilizado
A denúncia contra o vereador Fernando Hallberg (PPL) já

impacta na rotina da Câmara de Vereadores. Os
parlamentares apontam uma concentração de esforços em

algo que estaria resolvido - declaração também
compartilhada pelo prefeito Leonaldo Paranhos (PSC), que
não citou o caso especificamente. O chefe do Executivo já
negou qualquer depoimento, mesmo sendo convocado pela
Comissão Parlamentar. “Não tenho motivos para ir lá falar

sobre esse assunto”, disse Paranhos. Hallberg fez os
esclarecimentos e repassou o caso aos advogados, assim,

ele garante que poderá seguir com o trabalho do gabinete.

Sem notificação
O presidente da Comissão
Processante, Sidnei Mazzuti,
recebeu o processo e se
reunirá com outros membros,
Josué de Souza e Serginho
Ribeiro, nos próximos dias.
Hallberg espera a notificação
da CP e então terá dez dias
úteis para sua defesa, escrita
e com testemunhas.

Arquivamento
Após a defesa, se a CP
entender que não houve
irregularidade, poderá pedir
arquivamento - que será
votado em sessão ordinária. Se
a maioria em plenário rejeitar a
decisão, a investigação terá de
continuar por 90 dias. A
situação é tão complexa que
Mazzuti solicitou apoio
jurídico à Câmara, pois
nenhum dos vereadores tem
formação para cumprir os ritos
da CP composta por sorteio.

Eleições 2020?
Os parlamentares estão
atentos às próximas eleições
- definindo estratégias e
atividades para futuras
campanhas. Enquanto alguns
seguem pela política, outros
apresentam certo desânimo
diante das jogadas nada
políticas.

Aumento
O chefe do Executivo
municipal começou a
apagar as luzes e a fechar as
torneiras e anunciou que a
prefeitura vai vistoriar
imóvel por imóvel para
verificar o tamanho e
adequar os valores cobrados
dos contribuintes. O estudo
está em fase final - os
talões devem ser
realinhados a partir de
2020. Para o próximo ano a
garantia é de apenas
reajuste da inflação.

SERÁ QUE VIRA?SERÁ QUE VIRA?SERÁ QUE VIRA?SERÁ QUE VIRA?SERÁ QUE VIRA?

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Hoje tem Escola de Governo para apresentação de
mudança do sistema de transporte urbano, 8h30

 A partir de 1º de setembro terminais do São Cristóvão
e Brazmadeira começam a receber os ônibus.

O professor Nilton Santelo (PSC) pretende cobrar da
prefeitura a prometida capela mortuária do Alto Alegre,
já anunciada por Paranhos. Por 30 dias, Santelo ocupa a
cadeira de Misael Júnior, que parte para campanha
eleitoral. Santelo, mais do que nunca, torce pela vitória
de Misael - assim tem cadeira definitiva no Legislativo.

Com 12 anos de cons-
trução, o prédio da Câma-
ra de Vereadores de Cas-
cavel passará pela segun-
da ampla reforma nas es-
truturas. Ontem os parla-
mentares aprovaram em
segunda votação o pedi-
do de crédito suplemen-
tar de R$ 410 mil para re-
alização das obras que
estabelecem principal-
mente “troca do telhado,
vidros trincados e outros
serviços”, conforme infor-
mou o presidente do Le-
gislativo, Gugu Bueno
(PR). As adequações inclu-
em a rede elétrica, porém
o maior problema estaria
mesmo no teto, que tem
infiltrações e danifica ele-
trônicos e móveis.

Por enquanto, os pro-
jetos estão em elabora-
ção por meio de uma em-
presa contratada por li-
citação para serem apre-
sentados à Presidência
e após a aprovação será
iniciado o processo lici-
tatório - que tende a re-
passar a apenas uma
empreiteira toda a refor-

Reforma
na Câmara

ma necessária.
Na próxima semana

serão repassadas pla-
nilhas, levantamentos
de obras e cronogra-
mas. O gasto tem como
subsídio legal o orça-
mento deste ano, que
estabelece a constru-
ção de um novo edifício
para sede administrati-
va e salas de apoio téc-
nico da Câmara: obra
que custaria R$ 3,5 mi-
lhões, mas foi descarta-
da em função da crise
econômica nacional.

O projeto arquitetôni-
co do anexo estabelecia
inclusive um novo plená-
rio, com capacidade para
220 lugares - o atual tem
120 poltronas. “O proje-
to está pronto, mas fica-
rá para o próximo presi-
dente. Havia recursos,
mas devido à crise enten-
demos que não era o mo-
mento. Para o porte de
Cascavel, a Câmara está
com espaço insuficien-
te”, diz Gugu.

Primeira reforma

 Reportagem: Josimar Bagatoli

O valor estabelecido na reforma atual representa o triplo
do gasto em 2012, na primeira reforma do prédio. Na
época, o então presidente Robertinho Magalhães (PMN)
abriu o certame para corrigir rachaduras, infiltrações e
goteiras, além de repartição das salas para atender os 21
vereadores, antes eram 15. Na época, foram gastos
quase R$ 150 mil à obra.
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 O horário eleitoral gratuito em
rádio e TV começa dia 31 de agos-
to. Nos diretórios partidários a cor-
rida é na gravação e edição do con-
teúdo, que precisa ser ainda mais
apurado dado o fato de que neste
ano a campanha é mais curta. Ago-
ra, uma exigência do TRE-PR (Tribu-
nal Regional Eleitoral) do Paraná
acendeu alerta dos partidos.

Isso porque o tribunal quer que
os partidos entreguem às emisso-
ras de rádio e televisão os progra-
mas gravados em uma mídia física
de alta resolução. O que custa caro,
especialmente para candidatos de
siglas menores.

Na segunda-feira, em reunião no
TRE para confirmação da distribui-

Custo de “mídia”
encarece campanha

ção do horário eleitoral, os repre-
sentantes dos partidos receberam
a informação de que as emissoras
de TV recusaram a responsabilida-
de de enviar os arquivos às filiais
no interior do Estado. Os partidos
afirmam que não puderam opinar.
A assessoria do TRE confirmou que
o juiz Ricardo Augusto Reis de Ma-
cedo tomou a decisão justamente
em razão da falta de consenso en-
tre partidos e emissoras.

O problema, segundo os partidos, é que isso deve gerar gastos significativos,
já que cada programa de TV deve ser gravado em um disco óptico do tipo
“XDCAM” e entregue em individualmente em 46 geradoras do Estado. O
custo unitário para enviar o disco ficaria entre R$ 100 e R$ 500, com base
preços de mercados de varejo na internet, segundo estimativa dos partidos.
Alguns dos discos são regraváveis, mas isso não anularia o gasto logístico
para entrega dos programas.
Somente para o governo do Estado, se o partido optar por não repetir, são
24 programas para o período de 30 dias, enviados diariamente, que serão
transmitidos três vezes por semana, dois programas por dia de 31 de agosto
a 4 de outubro. Cada programa diferente terá de ser gravado nesse disco
óptico - por ser o formato adotado pelas TVs após a conversão para sinal
digital - e deve ser entregue em 58 emissoras repetidoras do programa
eleitoral Estado. Além disso, há o custo logístico para entrega dos discos de
carro, via correios, por mala-direta ou outro meio pessoalmente. Numa
conta rápida, a desposa chega rapidinho a mais de meio milhão de reais aos
candidatos ao governo do Estado.
Detalhe: há ainda as inserções que devem ser entregues em mídias
separadas por chapa. São quatro cargos em disputa neste ano: deputado
estadual, deputado federal, governador e senador.

EXEMPLO
O PT, por exemplo, optou por
repetir programas da tarde e da
noite na TV e vai gravar 15
programas para o candidato ao
governo Dr. Rosinha e 15 para a
candidata ao Senado, Mirian
Gonçalves. O partido estima gastar
R$ 300 mil somente em discos
ópticos dos programas da
majoritária, fora o custo para
entregar nas repetidoras do
Estado e dos programas das
eleições proporcionais e inserções.

NUVEM
Em Curitiba, a sede do TRE

disponibiliza um “pool de emissoras”,
que é um local onde várias emissoras

de TV se unem para transmitir um
único evento regional. Mas as demais
localidades do Estado não recebem a

transmissão e as emissoras alegam que
não podem repassar entre as

filiais.Uma sugestão de diversos
partidos, mas que foi ignorada pelo
TRE do Paraná por gerar custos ao

órgão, foi a transmissão dos
programas via internet, por meio da

“nuvem digital”. O TRE de Santa
Catarina, por exemplo, optou por esse
método, em nome do enxugamento

de gastos das campanhas. O mesmo foi
adotado nas campanhas presidenciais.

Os custos

Divisão do tempo
O plano de mídia da campanha eleitoral no Paraná

deve ser concluído após uma segunda reunião,
nesta sexta-feira. A conclusão foi adiada devido à

situação do candidato ao governo Ogier Buchi
(PSL), que fez o registro da candidatura por conta

própria por não contar mais com o apoio do
próprio partido. Na sexta, após definição dessa

candidatura, o TRE poderá distribuir os tempos de
TV e rádio entre os candidatos. Após isso, será

possível estimar os gastos que cada partido terá
para reproduzir a propaganda eleitoral.

Em 35 dias, de 31 de agosto a 4 de outubro, no primeiro
turno, os programas eleitorais na TV à tarde vão ao ar às
13h e à noite às 20h30; e no rádio, às 7h e ao meio-dia.

Programas de candidatos ao governo, Senado e Assembleia
Legislativa vão ao ar segundas, quartas e sextas. Presidência
da República e Câmara Federal às terças, quintas e sábados.

No total, incluindo as inserções, são 70 minutos todos os
dias, de segunda a domingo. As inserções são de 30 e 60

segundos, e devem ser veiculadas entre 5h e às 24h.

Quando será?
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 O TSE (Tribunal Superior Eleito-
ral) intimou na noite de segunda-
feira (20) todos os candidatos às
eleições deste ano, inclusive os 13
candidatos à Presidência da Repú-
blica, a detalharem a declaração de
bens, após a Corte recuar de uma
simplificação no sistema de decla-
rações para as eleições deste ano.

Na eleição de 2014, ao decla-
rar um bem imóvel, por exemplo, o
candidato precisava detalhar além
do valor, o tamanho e o endereço,
mas neste ano tais informações não
estavam sendo exigidas.

No ano passado, o TSE resolveu
simplificar o sistema de prestação

 75% DEVE SE
REELEGER

Estudo do Diap (Departamento
Intersindical de Assessoria Parlamentar)

mostra que 79% dos 513 deputados
federais tentarão a reeleição em

outubro. Projeção da entidade aponta
que 75% deles devem se reeleger. O

levantamento foi feito com base após o
registro das candidaturas no TSE

(Tribunal Superior Eleitoral).
De acordo com o Diap, o número de

candidatos à reeleição (407) na Câmara
ficou um pouco abaixo da média dos

últimos sete pleitos (408), porém maior
que na eleição de 2014, quando 387
tentaram renovar seus mandatos.

Dos 106 que não vão se recandidatar
para a Câmara, 31 não vão concorrer

neste pleito e 75 disputam outros
cargos. Destes, 40 concorrem ao
Senado; 11 são candidatos a vice-

governador; nove disputam o governo
do estado; sete tentam vaga de

deputado estadual; seis são suplentes
de candidatos ao Senado; e dois são

candidatos à Presidência da República.

de informações, com o intuito de
torná-lo mais leve e célere, e extraiu
os campos de detalhamento na de-
claração de bens. Com a repercus-
são negativa da medida, o ministro
Luiz Fux, presidente da Corte até a

 R$ 834 MILHÕES
A partir do momento em que foram intimados, todos os candidatos, a todos os

cargos, passaram a poder fazer o detalhamento. Ao todo, 27.811 políticos
tiveram pedidos de registro de candidatura protocolados no TSE.

Somados somente os candidatos à Presidência da República, o patrimônio declarado
neste ano foi de mais de R$ 834 milhões. Os dois mais ricos concentram boa parte
dessa quantia: João Amoêdo (Novo), com R$ 425 milhões; e Henrique Meirelles

(MDB), com R$ 377,5 milhões. Neste ano, os candidatos têm permissão, se
quiserem, a bancar a integralidade dos gastos de campanha, observados os limites
de R$ 70 milhões para o primeiro turno e de R$ 35 milhões para o segundo turno.

TSE intima candidatos
a detalharem os bens

semana passada, decidiu recuar e
reincluir os campos no sistema.

Segundo o TSE, a medida tem
por objetivo conferir “o maior grau
de transparência possível ao pro-
cesso eleitoral”.

Os eleitores que estarão fora do seu domicílio eleitoral no período das eleições
deste ano, marcadas para outubro, têm mais dois dias para pedir a autorização à
Justiça Eleitoral se pretendem votar em outras cidades. O prazo para o
requerimento começou em 17 de julho e termina nesta próxima quinta-feira (23),
podendo ter validade tanto para o primeiro quanto para o segundo turno, ou
ambos. O voto em trânsito está previsto em leis, como o Código Eleitoral, mas
segue algumas restrições. Essa habilitação apenas pode ser usada em capitais e
municípios com mais de 100 mil eleitores. Outro limite tem relação com o
alcance territorial. Para conseguir votar nessas condições, os eleitores precisam
apenas apresentar um documento oficial com foto em qualquer cartório eleitoral e
solicitar sua habilitação, indicando onde estará durante o pleito.

AGÊNCIA BRASIL
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A vida precisa de relacionamentos. Quem se isola vai
matando a vida. Somos feitos para o encontro e não para
o isolamento. O casamento também é relacionamento.
O jeito como a pessoa age vai fortalecendo ou não a
relação. É muito importante se perceber no jeito de agir,
de tratar o outro. No casamento, parece que valem as
coisas simples. Os pequenos gestos que expressam amor
e carinho, uns pelos outros, aqueles que demonstram
preocupação e atenção. Gestos que fazem a pessoa di-
zer no seu coração: “ele se lembrou de mim”.

No relacionamento, é importante cada um se perce-
ber único e valorizado. Demonstrar parceria nas ativida-
des. É importante que em algum momento eu sacrifique
alguns dos meus gostos para valorizar o gosto do outro.
Não gosto muito de futebol, mas pela alegria dele, hoje,
vou ao estádio junto. Não gosto de shopping, mas vou lá
com minha esposa, porque para ela é importante.

Ainda, o relacionamento deve ter espaços de liberda-
de. Cada um pode ter seus momentos com as pessoas
que gosta e também com atividades ou ambientes. Essa
liberdade deve estar sustentada pela confiança.

Quando os gostos de cada um entram em permanen-
te tensão, com o tempo as coisas podem complicar. As
pequenas atitudes positivas somadas fortalecem o amor
e mantém o relacionamento vivo. E as pequenas atitu-
des negativas, de cobrança, de crítica ou desatenção,
quando somadas vão envenenando os relacionamentos.

Diante disso, cada um deve perceber o que faz para
fortalecer o amor de suas relações. Quais as minhas
atitudes? Sei valorizar o outro, suas qualidades, sei cor-
responder aos seus gostos, sei agradar ou isso só acon-
tecia lá no início? Pensemos bem! O amor é fortalecido
ou se extingue pelo jeito como nos relacionamos.

O AMOR E O JEITO
DE SE RELACIONAR

“Meu país
merece mais

respeito”

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

Em artigo publicado no jornal
inglês Financial Times, o ex-

presidente Fernando
Henrique Cardoso contesta

que o Brasil estava sem
direção quando Lula assumiu

a Presidência e diz que o
petista se faz de vítima. FHC

diz ainda que a visão de Lula
“é uma versão peculiar das

últimas décadas da história do
Brasil, na qual ele, às vezes,
aparece como o salvador do

povo e, às vezes, como vítima
de uma conspiração de ‘elite’”.

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR
 Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

Editora-chefe
Carla Hachmann

editoria@jhoje.com.br

Diretor
Jadir Zimmermann

diretor@jhoje.com.br

FALE CONOSCO
editoria@jhoje.com.br  • WhatsApp: (45) 99975-1047

anuncio@jhoje.com.br  • assinaturas@jhoje.com.br
www. jho je .com.br

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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Quarta

Curitiba

25
Quinta
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24
Quinta
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Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep
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CRESCENTE
18/08 - 04h49

CHEIA
26/08 - 08h58

MINGUANTE
02/09 - 23h39

NOVA
09/09 - 15h02

11

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Megasena
Concurso: 2070

05 26 27 34 42 48

Dupla sena
Concurso: 1828

01 17 18 21 30 321º sorteio

15 20 34 36 37 382º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1704

02 04 06 07 09 10 11 12
13 14 16 18 19 20 22

Quina
Concurso:  4756

13 51 62 66 71

Timemania
Concurso: 1221

12 19 47 48 58 67 70
TIME DO OLARIA

Lotomania
Concurso: 1894

03 06 10 12 16 20 21
23 24 31 33 43 46 50

60 75 78 87 90 93

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 05311

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

38.113
70.813
51.184
15.243
46.256

Dia da Sorte
Concurso: 040

02 10 12 14 19 21 27
SETEMBROMÊS DA SORTE:

Opinião

 Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br

 DIVULGAÇÃO

Chuva Chuva Chuva
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gente@jhoje.com.br

Felicidades!

Tchê!
Dia 17 de setembro  tem
show com Jorge Guedes e

Família no Teatro Municipal
de Cascavel, às 20h.
O evento faz parte da

Semana Faroupilha dos
Centros de Tradições

Gaúchas Rodeio da Tradição
e Estância Colorada, que

ocorre de 16 a 20 de
setembro.

A entrada é um 1 quilo de
alimento não perecível.

Autógrafos na Feira do Teatro
Dia 2 de setembro tem sessão de autógrafos de Antonia
Vilaca e Marines Oliveira, na Feira do Teatro. As amigas

escreveram o livro Uma Incursão nos Domínios das
Ciências Sociais. O evento tem apoio do Projeto Livrai-Nos!

Agrotóxicos em pauta
Amanhã e quinta-feira  a Adapar (Agência de Defesa

Agropecuária do Paraná) promove o seminário sobre o uso
de agrotóxicos no campo. O evento será no Anfiteatro Emir
Sfair. As inscrições para participar do evento poderão ser

feitas pelo telefone (41) 3313-4167.

Rodrigo Dassie fez o belo registro de Aline e Joel,
que trocam alianças dia 26 de agosto

Juliana
Recalcatti,
clicada
por

Arivonil
Policarpo

Carlinhos Oliveira,
Indianara Maia, Rosângela
de Oliveira, Silvia Paludo,

Paulo José Campos,
Mayara Devola Gatti e

Mariana Foro dos Santos.
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 O Ministério do Trabalho e a
Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos vão firmar, nos próxi-
mos dias, acordo de cooperação
técnica para emissão da cartei-
ra de trabalho e previdência soci-
al nas unidades da empresa.
Pelo acordo, o projeto-piloto será
implantado nos próximos 30 dias
no estado de São Paulo.

Segundo o secretário execu-
tivo substituto do Ministério do

Carteiras
de trabalho
nos Correios

Trabalho, Admilson Moreira, a ini-
ciativa tem o objetivo de descen-
tralizar a emissão da carteira de
trabalho manual e informatizada
e de levar o serviço para mais
perto da população. “O propósito
da parceria é oferecer um serviço
mais ágil e acessível ao trabalha-
dor”, disse Moreira.

De acordo com o ministério,
de janeiro a maio deste ano fo-
ram emitidas mais de 2,3 mi-

lhões de carteiras de trabalho
no país, das quais 580 mil no
estado de São Paulo.

O serviço de emissão de car-
teiras está disponível nas uni-
dades ligadas ao Ministério do
Trabalho e em unidades descen-
tralizadas espalhadas pelo
país, por meio de parcerias com
estados e municípios. A rede
conta com cerca de 2,1 mil pos-
tos de atendimento.

A Sanepar é a primeira empresa na Região Sul e a segunda do
País no setor água e saneamento no ranking Valor 1000, do jornal
Valor Econômico, divulgado nessa segunda-feira (20), em São Pau-
lo. O ranking pontua as mil maiores empresas brasileiras, em 25
setores da economia, de acordo com seu desempenho em 2017.

Com 52 pontos, a Sanepar ficou atrás apenas da Sabesp, de
São Paulo, que atingiu 62,0. A pontuação é feita com base em
oito critérios: receita líquida, margem Ebitda, rentabilidade, mar-
gem da atividade, liquidez corrente, giro do ativo, cobertura de
giros e crescimento sustentável.

 Terremoto
Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu
a costa norte da Venezuela na noite
dessa terça-feira (21), informou o Serviço
Geológico dos Estados Unidos. Em
Caracas, centenas de pessoas deixaram
os edifícios e esperaram na rua. O
terremoto, cujo epicentro ocorreu perto
da cidade de Guiria, foi sentido na capital,
Caracas, onde edifícios sacudiram,
disseram testemunhas.
Os estados mais afetados foram
Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Sucre,
Nova Esparta, Mérida, Miranda,
Portuguesa, Yaracuy, Aragua, Carabobo,
Táchira, Lara e a o Distrito da Capital.
Até o fechamento da edição não havia
informações sobre mortos e feridos.

DIVULGAÇÃO

Sanepar é a 2ª melhor
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

O Sol passa a atuar no setor astrológico
associado à saúde e ao trabalho, nativo
de Áries. Aprimorar-se, sanar, mudar
hábitos, ter mais qualidade de vida e agir
com profissionalismo são importantes.

To
ur

o

O Sol ingressa Virgem, signo de ele-
mento terra, como Touro. Ênfase no
aprimoramento emocional, taurino.
Fazer o que gosta e com criatividade
e prazer é fundamental.

G
êm

os

Questões domésticas, familiares, que
envolvem o lar e vida privada estão
enfatizadas. O foco está em situações
que envolvem a casa. Busca de me-
lhorias nas questões domésticas.

C
ân

ce
r Melhore a comunicação, a forma como se

expressa e como utiliza conhecimentos e
inteligência, canceriano. O Sol passa a atu-
ar no signo de Virgem, enfatizando o apri-
moramento dos contatos pessoais.

Le
ão

O Sol passa a se movimentar no setor de
talentos, recursos, finanças e habilidades
dos leoninos. Agir com consciência e dis-
cernimento em relação ao dinheiro é fun-
damental. Aprimore seus dons.

V
ir

ge
m Notícia positiva aos virginianos: o Sol

inicia a trajetória anual em seu signo.
Saúde e trabalho enfatizados. Novos
propósitos serão colocados em práti-
ca após o seu aniversário.

Li
br

a

Começa a fase anual de revisão, de interi-
orização, de colheita, que antecede o ani-
versário dos librianos. Hora de fazer um
balanço sobre o que tem ocorrido desde o
ano passado, visando o aprimoramento.

E
sc

or
pi

ão O foco passa a estar nas amizades, no
trabalho em equipe e nos projetos que
envolvem empresas. Arregace as man-
gas e se una a pessoas com quem perce-
be ter coisas muito importantes a realizar.

Sa
gi

tá
ri

o O Sol passa a atuar no setor de carrei-
ra dos sagitarianos, enfatizando a vida
profissional e as realizações. Excelên-
cia e profissionalismo são qualidades
desejáveis no âmbito da carreira.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Discordâncias envolvendo familiares

e relacionamentos podem ocorrer nes-
te momento, capricorniano. Cuidado
com atitudes precipitadas e radicais.
Não pense apenas em si.

A
qu

ár
io O ingresso do Sol em Virgem potencializa

mudanças emocionais profundas a partir
de agora. Negócios, recursos alheios e
compartilhados, heranças, investimentos
e questões de saúde enfatizadas.

 P
ei

xe
s No setor de relacionamentos piscia-

nos passa a se movimentar o Sol, en-
fatizando parcerias e associações. Os
contatos de trabalho e o aprimoramento
das relações ficam evidenciados.
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MALAHAÇÃO
Amigas tentam acalmar Sofia e to-

dos ajudam Garoto. Maria Alice se irrita
com Alex. Santiago se afasta de Jade
e Fabiana, que disputam sua atenção.
Verena e Álvaro trocam carícias. Lean-
dro beija Bárbara. Maria Alice se des-
culpa com Alex, que tenta conversar
sobre sexo com a namorada. Márcio
se insinua para outras meninas, e é rude
com Pérola, que constata que o rapaz
está alterado. Sofia volta a perseguir
Garoto e o ameaça.

O TEMPO NÃO PARA
Mariacarla estranha o interesse de

Emílio na compra da Criotec. Mazé se
recusa a ajudar Barão. Agustina vai com
uma comitiva à igreja. Marciana leva
Vera Lúcia de volta para a Samvita e
Carmen pede que Elmo contrate a
moça. Vanda avisa que Vera Lúcia tem
uma ficha criminal. Coronela tenta con-
vencer Agustina a morar na pensão.
Paulina encontra um documento sobre
Dom Sabino.

SEGUNDO SOL
Laureta ameaça Luzia. Cacau des-

cobre que Agenor está sabotando Nice
e demite o funcionário na frente de to-
dos. Rosa visita Karola, que anuncia a
Valentim que a menina está grávida de
um filho dele. Rosa conversa com Va-
lentim sobre a criança, e Karola come-
mora o sucesso do plano. Remy e Lu-
zia se preparam para viajar quando Beto
e Ícaro os interpelam. Beto e Ícaro afir-
mam a Luzia que ela ficará livre das
chantagens de Remy. Laureta, Karola
e Remy concluem que Beto encontrou
Belmiro. Laureta exige que Remy pro-
cure Belmiro.

QUE POBRES TÃO RICOS
Matilde encontra o documento que

estava procurando no objeto que se
quebrou. José compõe uma música para
Frida, mas não agrada a garota. Miguel
não consegue acreditar que a casa dos
Mendonça valha uma fortuna. Frida joga

Brandão ameaça a vida de Xavier, mas Mariana pede que o coronel o deixe ir.
Aurélio celebra com Julieta sua felicidade com o casamento de Ema. Elisabeta e
Charlotte levam Lady Margareth até um hotel e anunciam que a vilã não retornará
à fazenda Ouro Verde. Olegário recupera as provas roubadas por Kléber. Darcy
admira a atitude de Elisabeta contra Lady Margareth, que promete se vingar dos
dois. Mariana denuncia Xavier na delegacia, e o vilão registra sua queixa contra

Brandão. Kléber, Olegário, Susana e Petúlia acabam detidos. Luccino confessa a
Brandão que destruiu a motocicleta de Xavier. Julieta afirma que deseja se

aproximar de Tenória. Tibúrcio oferece ajuda a Lady Margareth.

água em cima dos instrumentos musi-
cais. Ana Sofia reclama do barulho e
está decidida a colocar ordem na casa.
Vilma aconselha Alex a ser mais preve-
nido. Miguel Ângelo se compromete a
consertar os instrumentos que sua irmã
destruiu. Miguel comenta com Saúl que
a casa dos Mendonça vale uma fortu-
na. Minerva está curiosa para saber o
que está guardado no cofre. Isabela
aconselha a filha a fingir uma gravidez
para que Alex fique a seu lado.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Luigi se fantasia e com a ajuda de João

conseguem assustar os instaladores das
câmeras de segurança. Raquel está com
medo de manter o relacionamento com
Guilherme e perder a amizade de Mirela.

JESUS
Maria pede para Jesus fazer algo

para ajudar com a falta de vinho na fes-
ta de casamento do filho de Mirian.
Adela impede que Barrabás receba uma
lição dos soldados romanos. Herodía-
de se assusta com a chegada de Anti-
pas. Jesus manda os servos encherem
as jarras com água e transforma o líqui-
do em vinho. Chuza e Joana são sur-
preendidos com a presença de Judas
Iscariotes. Antipas diz que em breve
avisará a Pilatos sobre sua chegada.
Mirian fica emocionada ao saber que
Jesus fez um milagre. Chuza atualiza
Iscariotes sobre os últimos aconteci-
mentos em Jerusalém.

Ema e Ernesto
 trocam juras de amor

DIVULGAÇÃO



Filé Mignon

 PREPARO
Cozinhe a mandioquinha com o caldo
de legumes até que fique bem mole,
por aproximadamente 20 minutos
em fogo alto;
Após isso, escorra a água e amasse
a mandioquinha para formar o purê;
Volte com o purê para a panela, adici-
one sal, pimenta do reino a gosto, o
creme de leite e 50 g de manteiga;
Em seguida, desligue o fogo, acres-
cente o queijo parmesão ralado e re-
ser ve.

 1 peça de mignon de aproximadamente 1 kg
 4 dentes de alho
 3 galhos de alecrim
 6 mandioquinhas médias (ou batata baroa)
 100 g de queijo tipo parmesão ralado
 1/2 lata de creme de leite (opcional)
 500 ml de vinho tinto (uva a gosto), costumo

    utilizar o seco
 200 g de manteiga sem sal em cubos de 50 g
 1 chumaço de salsinha ou broto para enfeitar o prato

com molho de vinho tinto,
acompanhado de purê de  mandioquinha

CULINÁRIA 17CASCAVEL, 22 DE AGOSTO DE 2018

DIVULGAÇÃO

 Sal e pimenta-do-reino a gosto
 1 colher (sopa) de açúcar
 1 colher (chá) de amido de milho

 CARNE
Limpe a peça de mignon, e corte do
centro para as pontas para obter o
melhor formato de medalhão, com
pedaços de aproximadamente 4 de-
dos de altura;
Tempere cada lado dos medalhões
com sal e pimenta-do-reino;
Aqueça uma panela de fundo grosso,
adicione 1 cubo de 50 g de mantei-
ga, 2 dentes de alho (apenas amas-
se) e dois galhos de alecrim, e colo-
que os medalhões de 3 em 3;
Deixe grelhar por exatos 4 minutos de
cada lado, e após isso, reserve em
um recipiente que possa ir ao forno;
Quando estiver com os 6 no recipien-
te, leve ao forno preaquecido a 180º
C por 4 minutos.

 MOLHO DE VINHO TINTO
Na mesma panela que você grelhou os medalhões, substitua o alho e o ale-
crim já utilizados pela mesma quantidade usada para grelhar;
Adicione o vinho tinto e deixe ferver até reduzir e pegar uma consistência de calda;
Para ajudar, você pode utilizar 1 colher (chá) de amido de milho dissolvido
em água morna (mas adicione apenas após perder o gosto de álcool);
Acrescente 1 colher (chá) de açúcar, uma pitada de sal e observe a acidez
ideal do molho;
Após a consistência ideal, apague o fogo, monte seu prato de forma bem
apresentável e aproveite a explosão de sabor!


