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Em greve, zeladoras
esperam por solução
sobre salários hoje
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Na reta final, falta
vacinar 1,3 mil crianças
contra pólio e sarampo
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Dois suspeitos de
homicídios são
detidos em Cascavel
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Cascavelenses
fazem bonito
no tatame
Atletas cascavelenses garantiram
ontem vaga para a terceira fase do Paranaense de
Caratê. A competição reuniu competidores de todo
o oeste neste fim de semana no Ginásio da Neva. z Pág. 22

Aeroporto é porta de
saída de contrabando
O Aeroporto Municipal de Cascavel se tornou porta de saída de contrabando de eletrônicos de altíssima tecnologia. O diagnóstico é da Polícia Federal, que desde abril tem
realizado operações de rotina com revistas e verificações de raio-x e detector de metais.
Desde então, já foram apreendidos mais de R$ 2 milhões de mercadorias ilegais.

z Pág. 19
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O FC Cascavel perdeu a invencibilidade no Campeonato Paranaense de Futebol Sub-19 ao ser derrotado pelo Maringá, no sábado
(25), por 2 a 1, em disputa pela terceira rodada da competição, no
estádio Braz Clementino de Mendonça, em Marialva.
Os visitantes abriram o placar
já no primeiro tempo, aos 12 minutos, com gol de Ricardo Henrique.
Quem empatou foi Renana Camargo, aos 30 minutos. O empate durou até os 30 minutos da segunda
etapa, quando Léo Sheldon, do
Maringá, marcou o segundo e fechou o placar.
Pelo Grupo D, a Serpente jogou pela primeira vez sem o seu
camisa 10 e ar tilheiro Bitelo,
vendido ao Grêmio na última
quar ta-feira (22). E ainda se
soma ao empréstimo do goleiro
Jonas Giroleto, de apenas 18
anos, que seguiu para o CSA Alagoas na semana passada.

FC CASCAVEL

Perdeu a invencibilidade

FC Cascavel seguia invicto no Paranaense

OUTROS
RESULTADOS

O próximo confronto do FC
Cascavel é no sábado (1º), contra o Paraná Clube.

Quem também perdeu e de
goleada foi o Foz, que levou sete
gols do Paraná Clube. Pelo Grupo
E, o Atlético derrotou o
Apucarana por 2 a 0. Já no Grupo
F, o Toledo recebeu o Coritiba e
venceu por 1 a 0. Na sexta-feira
(24), o Operário empatou com o
Cianorte por 0 a 0.

BELA VITÓRIA
Os meninos do Sub-17 do FC Cascavel jogaram nesse fim de
semana contra o Campo Mourão, na Associação Atlética Coopavel, e venceram de goleada, com placar de 5 a 1.
FERNANDO MORENO

Fora da Seleção?
O Fluminense confirmou domingo (26), após exames no Rio de Janeiro, que o atacante Pedro sofreu
um estiramento nos ligamentos do
joelho direito. A princípio, não há
necessidade de cirurgia e o jogador
deverá passar por uma reavaliação
dentro de duas ou três semanas
para saber a evolução da lesão.
Pedro sofreu a lesão ao tentar
dominar a bola no campo de ataque, aos 46 minutos do segundo
tempo, durante partida contra o
Cruzeiro, na noite de sábado (25),

no estádio do Mineirão, em Belo
Horizonte, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Além de desfalcar o Fluminense,
o caso gera indefinição também na
seleção brasileira. Pedro foi convocado pelo técnico Tite para os
amistosos contra Estados Unidos
e El Salvador, respectivamente, nos
dias 7 e 11 de setembro, nos Estados Unidos, e, pelo tempo de recuperação, deverá ser cortado. A CBF
deve se pronunciar no início desta
semana sobre a situação.
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Classificados para a 3ª fase

FÁBIO DONEGÁ

Com 240 pontos, a equipe
Akadac, de Cascavel, se classificou em quinto lugar na 2ª Fase
do Regional Oeste do 46º Campeonato Paranaense de Caratê,
realizado fim de semana no Ginásio da Neva, em Cascavel.
Quem também segue agora para
a terceira fase - marcada para setembro, em Francisco Beltrão - é a
Academia Oda Kai, também de Cascavel, que conquistou 205 pontos
e ocupa a sexta posição na classificação geral do campeonato.
Após a terceira etapa do Paranaense, serão definidos os quatro
melhores atletas de cada categoria - Kata (luta imaginária), Kumite
(luta individual) e Open (acima de
18 anos, sem limite de peso) - para
representar a região na fase final,
FÁBIO DONEGÁ

que será em Araucária, em 24 de
novembro, com os vencedores das
demais regionais.
Até a grande final os atletas têm
ainda duas grandes disputas pela
frente. A primeira delas é na 31ª
edição dos Jogos da Juventude, de
7 a 15 de setembro, em Toledo. A
outra será no fim do próximo mês,
em Londrina, nos Jogos Abertos.

ATLETAS de Cascavel se classificam para a 3ª
fase e seguem no Paranaense de Caratê
1º lugar
2º lugar
3º lugar
4º lugar
5º lugar
6º lugar

CONFIRA AS CLASSIFICAÇÕES
Ass. Goju-Kan de Karatê-Dô - Pato Branco
São Miguel do Iguaçu
Associação Foz do Iguaçu
Ass. Real Lince de Karatê - Francisco Beltrão
Akadac - Cascavel
Academia Oda Kai - Cascavel

571
424
361
304
240
205

pontos
pontos
pontos
pontos
pontos
pontos
DIVULGAÇÃO

Sorriso no rosto
Orgulhoso, o gerente da Divisão de Lazer da
Secretaria de Esportes de Cascavel, Cleber
Fonseca, exibe troféu recebido na sexta-feira (24)
pelo 3º lugar geral das equipes cascavelenses na
fase final da Divisão B da 61ª edição dos Japs (Jogos
Abertos do Paraná), realizada em Coronel Vivida.
Cascavel garantiu 70 pontos e ficou atrás somente
de Foz do Iguaçu, a primeira colocada com 87
pontos, e a anfitriã, com 73 pontos. Em 2017, a
Capital do Oeste terminou a disputa em 6º na
colocação geral.
DIVULGAÇÃO

Basquete vai
às oitavas
Faltando apenas uma rodada para
acabar a primeira fase da 3ª Liga de
Basquete Unopar Masculino, 13
equipes vão brigar no próximo fim de
semana pelas oito vagas que levam aos
playoffs - as oitavas de final da
modalidade. Todas as disputas serão
realizadas no ginásio da Faculdade
Unopar - Unidade do Lago, em
Cascavel, e serão definitivas às equipes.

Segundo no handebol
A disputa pela Chave Ouro Feminina do
Campeonato Paranaense de Handebol
Juvenil Sub-18 terminou ontem e quem
levou a melhor foi o time da Prefeitura de
Maringá/Unimed/Unicesumar, que na final
venceu o Santa Maria/ACH/Cascavel por
28 a 12. O destaque da partida foi a
atleta do Maringá, Anna Júlia. Na foto, a
técnica do Maringá, Clarice Braga, entrega
o troféu às meninas do Cascavel, que
trazem para casa o segundo lugar na
competição. O jogo ocorreu no Ginásio
de Esportes Chico Neto, em Maringá.
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Operário na Série B

O Operário-PR vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em
2019. Depois de perder o primeiro
jogo por 1 a 0 no Arruda, o Fantasma bateu o Santa Cruz por 3 a 0 na
tarde de domingo (26), no Estádio
Germano Krüger lotado, e carimbou
a vaga para a Segundona na próxima temporada.
Com o apoio da torcida alvinegra, a equipe de Gerson Gusmão
garantiu o acesso com gols de Alisson, no primeiro tempo, e Schumacher e Dione, na etapa final.
Precisando da vitória, o Operário-PR partiu para cima do Santa
Cruz nos minutos iniciais e teve um
gol anulado logo aos oito, quando
Erick bateu de fora da área, mas o
assistente flagrou impedimento de
Schumacher. Um pouco antes, o
Santa Cruz chegou duas vezes com
perigo, com Pipico - na primeira tentativa, a bola passou perto da trave direita de Simão.
O Fantasma continuou na pressão e teve duas grandes chances
em sequência, com Cleyton, que
exigiu ótima defesa de Ricardo Ernesto, e com Lucas Batatinha, em
chute cruzado.
Maduro, o gol alvinegro pintou
aos 21. Após bate-rebate, Alisson
chutou da entrada da área, a bola

desviou, Ricardo Ernesto tocou mas
a bola entrou e abriu o placar. Com
o resultado, a vaga seria decidida
nos pênaltis.
As equipes diminuíram o ritmo
no segundo tempo e tudo ficou truncado até os 25 minutos.
O Fantasma então acordou e buscou o resultado. Aos 27, após cruzamento na área, Schumacher não
perdoou, bateu de primeira, no alto,
e fez um golaço para ampliar o placar. E teve mais: aos 34, depois do
cruzamento rasteiro, Dione deu um
carrinho para completar e fechou a
vitória histórica em Ponta Grossa.

Do rebaixamento
ao acesso
No fim da partida, o volante Chicão
lembrou que o time não trabalhava
pela conquista ao acesso, mas para
permanecer na Série C e evitar o
rebaixamento. O upgrade, segundo
ele, foi visto como um bônus pelo
grande esforço da equipe. “Éramos
tachados como possível clube a ser
rebaixado. Trabalhamos bem,
sabíamos do potencial do time e no
início nosso objetivo era apenas
ficar na Série C. Um passo de cada
vez nos trouxe a classificação entre
os quatro primeiros, o que nos
garantiu o acesso à Série B”.

JOSÉ TRAMONTIN

VITÓRIA contra o Santa Cruz coloca o Operário
na Série B do Brasileirão

SÉRIE B
Pos. Time
1º Fortaleza
2º CSA
3º Avaí
4º Atlético-GO
5º Goiás
6º Guarani
7º Vila Nova
8º Figueirense
9º Ponte Preta
10º Oeste
11º Coritiba
12º Londrina
13º Juventude
14º Criciúma
15º CRB
16º Paysandu
17º B. de Pelotas
18º São Bento
19º S. Corrêa
20º Boa Esporte

J
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

V
14
11
10
10
11
10
9
9
9
8
7
7
5
6
6
6
5
5
5
4

E
4
7
9
7
3
6
8
7
6
9
9
6
12
7
7
7
10
10
6
6

D
5
5
4
6
9
7
6
7
8
6
7
10
6
10
10
10
8
8
12
13

23ª RODADA
Coritiba
Figueirense
Atlético-GO
Ponte Preta
São Bento
Paysandu
Vila Nova
CSA
Fortaleza
Juventude

Enfim, a vitória!
O Corinthians voltou a vencer pelo Brasileiro, mas o Paraná Clube segue na
lanterna. No sábado (25), o Timão, dirigido por Osmar Loss, aproveitou a má
fase do último colocado para ganhar por 1 a 0 em Itaquera. O gol foi feito
pelo zagueiro Henrique, de cabeça, no primeiro tempo.
Pelo Brasileiro, o Corinthians encerrou uma sequência de quatro jogos sem
vencer - tinha sido derrotado por Grêmio, Fluminense e Chapecoense e
empatado com o Atlético-PR nas rodadas anteriores. Agora soma 29 pontos
e sinaliza que briga por uma vaga na zona de classificação para a
Libertadores. Já o Paraná não tem certeza do seu objetivo. A equipe liderada
por Claudinei Oliveira possui a pior campanha da Série A, com 15 pontos
ganhos. O time vai tentar se reabilitar contra o Sport, no próximo domingo
(2), na Ilha do Retiro.

PG
46
40
39
37
36
36
35
34
33
33
30
27
27
25
25
25
25
25
21
18

24ª rodada
20h
19h15
20h30
19h15
19h15
21h30
21h30
16h30
19h
21h

0x2
1x1
1x0
0x0
0x1
0x1
3x0
3x0
2x1
0x0

Oeste
B. de Pelotas
CRB
Guarani
Avaí
S. Corrêa
Goiás
Criciúma
Londrina
Boa Esporte

24ª RODADA
HOJE
B. de Pelotas x Coritiba
TERÇA-FEIRA
Criciúma x Guarani
Oeste x São Bento
SEXTA-FEIRA
Paysandu x Juventude
Londrina x Atlético-GO
CRB x S. Corrêa
Ponte Preta x Vila Nova
SÁBADO
Avaí x Figueirense
Goiás x Fortaleza
Boa x CSA

GP
36
31
31
33
31
33
20
30
27
25
24
23
17
23
17
20
22
22
19
16

GC SG
19 17
22
9
18 13
30
3
30
1
26
7
14
6
26
4
20
7
26
-6
25
-1
27
-4
21
-4
30
-7
25
-8
29
-9
26
-3
26
-4
29 -10
32 -16
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Acic Itinerante chega ao
Bairro Neva

Código do Consumidor em pauta na terça
Associação Comercial e Industrial de Cascavel, Apras, Procon e Sicoob são
parceiros na realização em uma palestra sobre Código de Defesa do
Consumidor. Será na terça-feira, 28, a partir das 19h30 da Acic. A inscrição é
um quilo de alimento não perecível. O evento é exclusivo a associados da
associação comercial e da Apras.
Os participantes vão ter acesso a informações, além do Código do Consumidor,
sobre noções básicas do direito do consumidor, atividades desenvolvidas pelo
Procon em Cascavel, atribuições legais da procuradoria, entre outras
informações. Dúvidas dos presentes também vão ser esclarecidas durante o
encontro. O facilitador será o coordenador do Procon em Cascavel, Otto dos
Reis Filho. Outras informações podem ser conseguidas pelos telefones 33211409, 3321-1417, 3321-1435 e também pelo 3223-9995.

Conexão Acic
Equipe Comercial e Uniacic fazem
divulgação e venda de passaportes do
Conexão Acic 2018, que começa no
dia 11 de setembro com palestra do
jornalista William Waack, a partir das
19h30 no Teatro Municipal de
Cascavel. Na imagem, equipe e o
gerente César Ióris em entrevista a
jornalista Vanice Fiorentin, na Catve.
Mais informações sobre o Conexão
Acic podem ser conseguidas pelo
telefone (45) 3321-1408.
ASSESSORIA

IFPR oferece
curso gratuito
de HP12C
O campus do Instituto Federal do
Paraná tem uma oportunidade a
quem quer aprender mais sobre a
HP12C. Curso nessa linha está com
inscrições abertas até o dia 31 de
agosto, gratuitamente. O
treinamento terá 39 horas de
duração e será ministrado todas as
terças-feiras, das 13h30 às 16h30,
no período de 4 a 27 de setembro.
O número de vagas é limitado a 30.
O link para as inscrições é o que
segue: http://cascavel.ifpr.edu.br/
hp12cnapratica/.
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A Acic já prepara a sua estrutura
para mais uma edição de um projeto
que descentraliza serviços da
entidade. Nos dias 30 e 31 de
agosto, das 9h às 17h, a associação
comercial realizará o Acic Itinerante,
criado para aproximar ainda mais a
agremiação de empresários e de
moradores das mais
diferentes regiões do
perímetro urbano. Em conjunto com
parceiros, o Acic Itinerante oferece
inúmeros serviços gratuitos à
população. Entre eles estão
consultas ao SPC, exames
laboratoriais básicos, teste de visão
e avaliação de catarata,
agendamento de consultas e
informações sobre prevenção ao
câncer de mama, prestação de
orientações sobre linhas de crédito
e sobre como abrir um negócio.
Haverá distribuição de algodão
doce, pipoca e doces para as
crianças. O Acic Itinerante vai ser
realizado no estacionamento da
Construcal, na Rua Pio XII, 339. São
patrocinadores da associação
comercial no projeto Sicoob e
Unimed. Os parceiros são Cascavel
Rosa, Univel, Instituto da Visão,
Empresa Fácil, Garantioeste,
Prefeitura de Cascavel, Univel, Biovel
e apoio da Construcal.

Coach
A Universidade Corporativa Empresarial da Acic preparou mais um
treinamento voltado ao crescimento profissional. A partir de segunda-feira,
27, inicia-se o curso de Líder Coach com PNL com duração de nove dias e
orientação do coach Adelar Siqueira Junior.
Participe e inscreva-se: 3321-1452.
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Sem salários, zeladoras
têm audiência hoje
As zeladoras terceirizadas que
trabalham para o Município de Cascavel contratadas pela empresa RR
Serviços e estão sem receber os
salários de julho terão uma audiência no Fórum da Justiça do Trabalho nesta segunda-feira (27). O sindicato que representa a categoria
aguardava uma liminar autorizando
pagamento direto na conta das trabalhadoras, mas a Justiça Trabalhista optou em reunir por uma
audiência para resolver o impasse. A prefeitura também estava
disposta a fazer o pagamento na
conta das trabalhadoras. Elas
não receberam ainda o salário de
julho, que deveria ter sido pago

até o quinto dia útil do mês.
Após a audiência de hoje, a Justiça deve decidir se o pagamento
pode ser feito na conta das trabalhadoras. Na liminar expedida na
última sexta-feira, o Município de
Cascavel foi impedido de repassar
qualquer valor à empresa RR Serviços, que alega não ter mais condições de manter o contrato.
Na quinta-feira (23), quando as
mulheres fizeram uma manifesta-

ção em frete à prefeitura, o procurador Luciano Braga Côrtes explicou
que a prefeitura só pode efetuar o
pagamento mediante autorização
judicial. “A prioridade é regularizar
o pagamento dos salários atrasados, porém, para que isso seja possível, a Justiça tem que nos autorizar e fornecer a condição legal para
repassar os recursos que estas trabalhadoras tenham seus salários
pagos”, destacou.

Em greve
As cerca de 170 trabalhadoras mantêm as atividades paralisadas e as zeladoras do
quadro efetivo do Município de Cascavel estão fazendo horas extras para manter a
limpeza das escolas municipais e dos Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil).

CASCAVEL, 27 DE AGOSTO DE 2018
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Prefeitura vai se equipar
para pavimentar estradas

VALORES

INVESTIMENTOS Facilitam a vida de quem mora no campo
A Prefeitura de Cascavel abriu
processo de licitação para adquirir equipamentos que serão utilizados na pavimentação de estradas rurais. O cer tame - pregão
presencial - está previsto para o
dia 11 de setembro, terá valor
global de R$ 2,3 milhões e faz
par te de um convênio assinado
com a Itaipu Binacional. São caminhões, máquinas e outros equipamentos que serão utilizados para
aplicação de pavimentação asfáltica do tipo TST (Tratamento Superficial Triplo) de estradas rurais.
No mês passado, o secretário
 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
Foto: Secom

de Agricultura, Agassiz Linhares,
anunciou que pelo menos mais
44 quilômetros de malha viária
irão receber pavimentação asfáltica e 99 quilômetros de calçamento receberão pedra irregular,
dentro dos convênios em andamento com Itaipu.

Malha viária

O edital prevê lotes diferentes
para a aquisição dos produtos e o
mais alto de todos prevê gastos de
R$ 793,6 mil em um processador
IHM (Interface HomemMáquina), equipamento que serve
para facilitar a comunicação entre
as pessoas e as máquinas.
Também serão comprados dois
tanques, um estacionário para
armazenamento de emulsão asfáltica
e outro com multidistribuidor
agregado. Os lotes são compostos
ainda de um caminhão, uma pá
carregadeira, um multidistribuidor,
rolo compactador, entre outros
equipamentos.

Cascavel possui uma malha viária no interior de 3,2 mil quilômetros. A
meta do Município é pavimentar com pedras irregulares e asfalto o maior
percentual possível nos próximos anos.
Em vários pontos estão sendo implantados os chamados calçamentos.
No mês passado, a prefeitura investiu R$ 2,9 milhões em seis
monotiveladoras que estão trabalhando na recuperação de estradas rurais.
Segundo o Município, foi a maior compra de máquinas da história.
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Proteção Animal começa
com educação
A educação e a mudança cultural
em relação à proteção animal foram
o foco das discussões do 1º Fórum
de Proteção e Bem-Estar Animal, realizado nesse domingo no Teatro Municipal de Cascavel. “Nosso objetivo
é conscientizar a sociedade sobre os
direitos dos animais e as responsabilidades que nós, seres humanos,
temos em relação a eles. Esse é o
primeiro passo para mudar a realidade e caminhar para uma verdadeira proteção dos animais”, afirma o
médico-veterinário e organizador do

evento, Marcelo Morato.
Profissionais renomados compartilharam experiências e informações técnicas sobre o assunto.
E foi justamente em busca de informação que fez o segundo-tenente
Thiago Seiji, da Polícia Militar, prestigiar o evento. “Vim como cidadão e
também representando a PM. Na verdade, nós tivemos uma situação que
me chamou a atenção, de uma denúncia de maus-tratos a animais em que
fomos acionados e a denunciante não
gostou da atuação, afirmando que po-

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- Caio Cesar Aparecido Beltron e Juliana Bertolli Lange
2- Renan Grando e Jaine Maria Pinheiro de Mattos
3- Roberto Ferreira dos Santos e Fabiani dos Santos
4- Jonas Jair Mittanck e Solange Rodrigues da Cruz
5- André Gomes de Oliveira e Carén Eduarda da Silva de Freitas
6- Roberto dos Santos e Elisabeth dos Santos
7- Abilio José Barbosa e Eliane Miranda Gomes
8- Roberto Fernandes e Fabiana Prussak
9- Bruno dos Santos e Évelyn Farias
10- Wanderley Donizeth Pereira e Catia Cristina dos Santos
11- Julio Cesar de Godoy e Terezinha Isabel Guth
12- Juliana Rodrigues Marques e Cátia Poliana de Araújo
13- Anderson Pires dos Santos e Giuliana Jayneffer dos Santos Moreira de Bastos
14- Luiz Carlos Zimmermann e Daiane Camila Zucco
15-Greyson Mateus Primo e Aline Casturino Copatti
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 27 DE AGOSTO DE 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

deríamos fazer mais. Então participar de um evento como esse é uma
oportunidade de entender melhor o
nosso papel e como podemos ajudar ainda mais nesses casos”.
 Reportagem: Cláudia Neis

Conselho Municipal
A criação de um Conselho Municipal
de Bem-Estar Animal foi um dos
temas da pauta. A ideia é criar um
órgão de referência tanto para
fiscalização quanto para
conscientização. “O conselho faria um
trabalho em parceria com as ONGs e
os protetores. É preciso que haja uma
ouvidoria que receba denúncias e
possa fiscalizar e que tenha
autoridade administrativa para isso, o
que os protetores não têm. O
Conselho pode promover palestras e
ações de conscientização sobre
adoção e guarda responsável,
inclusive nas escolas. A castração é
uma medida paliativa, porque reduz o
número de animais, mas não pode ser
a única política pública em relação a
esse assunto que é de saúde pública”,
explica a cofundadora da ONG Sou
Amigo, Evelyne Paludo.

P unição
Além de educar é preciso punir quem
não respeita os animais, sejam
domésticos ou não: “A Constituição
proíbe a violência contra os animais,
logo essa prática é crime e deve ser
punida. A mobilização social em prol da
causa vem crescendo e é preciso que
juristas, advogados e Ministério Público
se mobilizem para fortalecer essa área
do direito”, disse o juiz federal e
pesquisador das necessidades e
especificidades da tutela jurisdicional dos
animais Vicente de Paula Ataíde Júnior.
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Pólio/Sarampo: 1,3 mil
crianças para vacinar
A última semana da Campanha
Nacional de Vacinação contra a
Poliomielite e contra o Sarampo
começa com um desafio: Cascavel ainda precisa vacinar pelo menos 1,3 mil crianças até a sextafeira, dia 31 de agosto.
Para isso, de segunda a sextafeira as unidades de saúde atendem sem intervalo para o almoço. Todas as crianças maiores de
1 ano e menores de cinco anos
precisam recebam as doses desta ação, que tem meta de 16.513
crianças em nossa cidade.
Já receberam a dose contra a
pólio 15.687 crianças, alcançando cobertura de 86,71% do público-alvo, faltando 1.368 crianças
ainda; e outras 15.687 tomaram
a vacina contra o sarampo, 86,74%
de cober tura, restando ainda
1.363 crianças para imunizar na
última semana.
Em toda a 10ª Regional de Saúde de Cascavel, que engloba 25
municípios, a cobertura vacinal contra o sarampo está em 87,10%, faltando ainda 2.249 crianças para
vacinar até dia 31 de agosto; e
2.237 contra a pólio (87,15%).

ATENÇÃO:
Leve a
carteirinha
de
vacinação
do seu filho!

SECOM

AGORA falta
pouco para
atingirr a meta
“Os pais estão atendendo ao
chamado e isso é muito importante. Mas ainda fica o aler ta
para quem não procurou a unidade de saúde, para não deixar
para última hora e correr o risco
de ter imprevistos que impeçam
de vacina as crianças. A vacina é
um direito delas e um dever dos
pais e dos responsáveis”, alerta a coordenadora do Programa
de Imunização da Secretaria de
Saúde, Cristina Carnaval.

HORÁRIOS

Todas as equipes continuam
mobilizadas. As unidades estão
preparadas para receber o
público-alvo com doses
suficientes até o dia 31 de
agosto. Vale lembrar que as UBS
Aclimação, UBS Cancelli, USF
Santo Onofre, UBS Los Angeles,
USF Colméia, USF Morumbi e
UBS Tolentino/Neva estão em
reforma e é preciso procurar outra
unidade. Nas UBS, a vacinação é
das 7h às 18h45 e, nas USF,
das 8h às 16h45.

Atenção! Não fique sem água
A Sanepar informa que será
substituído um equipamento de
macromedição na entrada da
unidade de bombeamento de água
do Bairro Lupatini, em Cascavel,
nesta terça-feira (28). Os trabalhos
serão executados das 14h às 16h. Por
essa razão, ficará fechado o setor de
distribuição de água, podendo causar
desabastecimento nas regiões dos

Bairros Canadá, Lupatini, Piatti, Ana
Paula, Lazarin, Continental Park, Novo
Milênio, Mirante e Piovesan. A previsão
é de que o abastecimento volte à
normalidade a partir das 18h e será de
forma gradativa. Só ficarão sem água
durante esse período os clientes que
não têm caixa de água no imóvel. A
Sanepar sugere que cada imóvel tenha
uma caixa de armazenamento de água

de pelo menos 500 litros. Assim, é
possível ter água por 24 horas, no
mínimo. A orientação é evitar
desperdícios. A Sanepar conta com a
participação de todos! O Serviço de
Atendimento ao Cliente Sanepar é
feito pelo telefone 0800 200 0115,
que funciona 24 horas. Ao ligar,
tenha em mãos a conta de água ou o
número de sua matrícula.
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Domingão com saúde
O domingo ensolarado animou
muita gente para aproveitar o Domingão no Calçadão em Cascavel.
Além das tradicionais atividades
culturais e divertidas, teve espaço
para cuidar da saúde. A Secretaria
de Saúde, em parceria com universidades, ofereceu uma série de
serviços. “Nossa ideia foi aproveitar o espaço dinâmico e oferecer
aos pais que vêm trazer seus filhos
informações sobre nutrição, aleitamento materno, oferecemos também massagem, aferição de pressão, exame de diabetes entre outros serviços relacionados à área
da saúde”, explica o secretário de
Saúde, Rubens Griep.
Foi o que fez o auxiliar de motorista Arildo Braganollo, hipertonso,
que aproveitou a oportunidade para
dar uma checada na saúde. “Estava passeando pelo calçadão no fim
da tarde e aproveitei para conferir
como estava a pressão. Exagerei
um pouco no sal durante o almoço
e a alteração já apareceu, então já
sei que meu jantar é só um suco
para começar a semana bem”.
A fiscal de caixa Jaíne Correa
da Silva levou os filhos de nove e

dois anos para brincar e curtiu
uma massagem: “Uni o útil ao agradável. Os filhos se divertem e os
pais tiram um tempinho para se
cuidar”, brincou.
Oportunidade também para os
estudantes que põem em prática o
que aprendem na sala de aula. “É
muito bacana estar em contato com
a profissão e ajudar as pessoas
também. Muitos não têm esse tempo no dia a dia e proporcionar isso
no fim de semana é um privilégio”,
disse a estudante de enfermagem
Mayara da Silva Oliveira.
 Reportagem: Cláudia Neis
Foto: Fábio Donegá

ENQUANTO as crianças brincam os adultos
cuidam da saúde

Plantas medicinais
Outra novidade foi a entrega de mudas de plantas medicinais cultivadas na
Horta Municipal. “O Conselho de Alimentação tem essa iniciativa importante
de entregar mudas de árvores frutíferas e plantas medicinais para estimular
o cultivo por parte da população. A ideia veio com a discussão de
implantação de práticas alternativas complementares, que vêm sendo
discutidas na Secretaria de Saúde, e esse incentivo do uso de chás com
orientação de profissionais é uma delas”, observa o secretário Rubens Griep.
Ainda de acordo com o secretário, as atividades não serão permanentes: “Estamos
fazendo alguns testes. A ideia não é transformar o Domingão em uma feira de
saúde, mas trazer sempre pelo menos um serviço diferente para beneficiar quem
não tem essa atenção nas unidades básicas de saúde”, afirma Rubens.
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Uma Escola Inovadora
Um projeto diferenciado de
educação infantil e ensino fundamental está sendo trabalhado em Cascavel para ser colocado em prática. É a chamada
Escola Inovadora, que usa metodologia de projetos sem atividades em disciplinas isoladas.
Os conhecimentos são trabalhados de forma interdisciplinar.
Silvia Sorbar, pedagoga e voluntária para implantação do
projeto, explica que existem os
educadores com especialização
nas áreas do conhecimento, no
entanto, eles inserem os conteúdos específicos no conjunto
maior do projeto.
A Escola Inovadora em Cascavel é uma iniciativa da Cooperativa Educacional Estação Espiral e já possui uma
área de 20 mil m², localizada
no Bairro Canadá.
Todas as quartas-feiras são
realizadas reuniões para apresentar o projeto à população.
“Percebe-se nesses contatos
estabelecidos com a sociedade
de uma forma geral, nos encontros de apresentação do projeto, que tanto educadores quanto pais com filhos em idade escolar anseiam por uma escola
como esta, com uma metodologia inovadora. Até mesmo casais que ainda não têm filhos,
mas planejam tê-los, já buscam
o projeto antecipadamente,
pensando na possibilidade de
proporcionar uma educação diferenciada aos seus filhos”,
relata Sílvia.
 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
Fotos: Aílton Santos

Ambiente muda conceito das
tradicionais salas de aula
COOPERATIVA EDUCACIONAL Estação Espiral possui uma área de 20 mil m² no Bairro Canadá

Agrofloresta
Entre os projetos inseridos no Escola Inovadora está a implantação da primeira
Agrofloresta em uma escola brasileira. “As crianças terão acesso à horticultura orgânica
projetada por pesquisadores e técnicos da área, com o emprego de conhecimentos
tecnológicos de ponta. O projeto também prevê a implantação de estações de
aprendizagem como marcenaria, fábrica de brinquedos pedagógicos e materiais didáticos,
cozinha industrial e naturalista, entre outros”, explica a pedagoga Sílvia Sorbar.
A voluntária explica que a proposta pedagógica é fundamentada nos ensinamentos de
Edgar Morin, antropólogo, filósofo e sociólogo francês. “Segue a linha de pesquisa de 14
escolas inovadoras espalhadas pelo mundo, as quais estão apresentando um resultado
surpreendente”, diz.

CONTATO
Interessados em conhecer o
projeto podem participar dos
encontros de apresentação da
proposta todas as quartas-feiras,
às 19h, na sede da Cooperativa,
localizada na Rua Visconde de
Guarapuava, 4.320, Bairro Canadá. Informações podem ser
obtidas pelo telefone (45) 31970118 e ainda pelo Whatsapp
(45) 99969-0602.
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ALGEMIRO CARVALHO

Música
evangélica
Também costumava cantar em casa os
hinos evangélicos. A
plateia que ouvia as
músicas era composta pelos netos. Era
membro da Igreja
Evangélica Assembleia de Deus, mas
nos últimos anos
estava acamado e
não conseguia
participar das celebrações religiosas.

Família

18 de julho de 1929
= 22 de agosto de 2018

De volta aos céus
“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra
do Onipotente descansará”. O
Salmo 91 sempre foi o preferido do comerciante aposentado
Algemiro Car valho. Costumava
ler o texto em voz alta para a
neta Isabela.
Natural de Tibagi, no Paraná,
Algemiro foi presente na vida
dos netos e da família. Gosta-

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

va de contar as viagens aéreas
que fazia e como apreciava obser var as nuvens.
Em setembro de 1990 se casou com Esly Terezinha Arruda,
sua segunda união matrimonial.
O som das cordas de violão fazia bem para Algemiro. “Gostava
que eu tocasse violão em meu
quarto para que da casa dele ele
ouvisse”, lembra Isabela.

Algemiro teve oito filhos: Lenita, Raquel, Gilmara, Saulo,
Nilo César e Marcos, além de Janir e Janete, os dois últimos já falecidos.

Nos últimos dias, a saúde já debilitada enfraqueceu ainda mais e Algemiro Carvalho faleceu no dia 22 de agosto
aos 89 anos. Foi sepultado no Cemitério Cristo Redentor,
no Bairro Guarujá, em Cascavel.
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Aeroporto vira rota
de contrabando
O Aeroporto Municipal de Cascavel se tornou uma rota aeroviária de contrabando de produtos eletrônicos de altíssima tecnologia
embarcada. O diagnóstico é da Polícia Federal, que tem realizado operações de rotina com revista de
passageiros, de bagagens, análise,
verificações com aparelho de raioX e de detector de metais.
Desde que a sala da PF foi inaugurada naquele recinto, em abril
passado, os agentes já apreenderam cerca de US$ 500 mil, ou seja,
mais de R$ 2 milhões, em eletrônicos trazidos ilegalmente do Para-

PRESOS
Desde o acirramento das
fiscalizações já foram presos pelo
menos dez pessoas. “Todos são
homens. Nesse período não
flagramos nenhuma mulher
fazendo esse tipo de contrabando”,
explica o delegado federal Marco
Smith. O número de presos só não é
maior porque só ficam detidos
aqueles que possuem equipamentos
contrabandeados avaliados em mais
de R$ 20 mil, que é o que determina
a legislação vigente.

guai e que ganhariam o comércio
eletrônico por todo o Brasil.
Somente em duas ações recentes foram apreendidos cerca
de R$ 250 mil em mercadoria ilegal. Um dos casos se refere aos
equipamentos eletrônicos musicais interceptados que seriam
levados para o Nordeste onde
seriam revendidos.
Outro caso recente se trata de
um jovem que levava mais de R$
100 mil em equipamentos fotográficos profissionais, como corpo e
lente de máquinas. Ele também
seguia para o Nordeste brasileiro.
Nesta última ocasião, a PF detectou que quem havia financiado
a viagem do jovem era o dono de
uma grande loja de revenda desses
equipamentos na capital Fortaleza.

A CETTRANS
A Cettrans (Companhia de Engenharia
de Transporte e Trânsito de Cascavel) é
quem administra o aeroporto e foi
procurada pela reportagem, mas não
respondeu às informações.
 Reportagem: Juliet Manfrin

Por que Cascavel
Segundo o delegado-chefe da Polícia Federal, Marco Smith, a
escolha de Cascavel como rota não ocorre de forma aleatória.
Geralmente os contrabandistas vêm de Foz do Iguaçu até a cidade de Cascavel com carros alugados ou de ônibus mesmo. “A escolha de Cascavel se dá pela fiscalização. Em Foz do Iguaçu ela é
maior e aqui esses contrabandistas acham que vão passar mais
facilmente”, reforça o delegado.
Por outro lado, há meses a PF não flagra traficantes levando
drogas, armas e munições pelo aeroporto daqui. “Não sabemos
explicar por que, mas drogas, armas e munições há muito tempo
não pegamos no aeroporo de Cascavel. Por outro lado, os eletrônicos que estão sendo pegos são de alto valor, de ponta. Equipamentos muito caros”, seguiu.
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Giro da
Violência
Carro recuperado
Na tarde de ontem uma equipe da
PRF recuperou um Gol na BR-277
perto de Céu Azul. O veículo havia
sido furtado na madrugada de
sábado na Rua Paraná no Centro de
Cascavel e estava abandonado às
margens da rodovia. A ocorrência
foi encaminhada para a Polícia
Civil de Matelândia, mas não havia
informações sobre o suspeito
do crime.

Júris da semana I
Será julgado nesta terça-feira, às
13h, no Fórum Estadual de Cascavel,
Emerson José Kaczmareck. Ele é
acusado de matar Sirlei de Lima no
dia 23 de dezembro de 2013.
Segundo a denúncia do Ministério
Público, Emerson deu três tiros na
cabeça da vítima, que chegou a ser
internada, mas morreu no dia 24 de
janeiro. Segundo o Ministério
Público, o crime aconteceu por
motivo fútil - ciúmes - e porque
Emerson não aceitava o fim do
relacionamento com Sirlei.

Júris da semana II
Já na quinta-feira, às 13h, será
julgado Giovane Souza dos Santos
por tentativa de homicídio. Ele é
acusado de atirar contra Carlos
Alexandre de Oliveira. De acordo com
a denúncia que consta no Ministério
Público, o acusado é suspeito de
cometer o crime no início deste ano
e ainda teria ameaçado a irmã - que
foi testemunha do crime - para
retirar a queixa contra ele. O
julgamento será realizado no Fórum
Estadual de Cascavel.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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DROGA estava escondida em meio aos sacos de cebola

Cebola no meio
da maconha
A PRF (Polícia Rodoviária Federal)
apreendeu 2,167 toneladas de
maconha sábado em Ubiratã,
região centro-oeste do Estado. A
droga foi descoberta em meio a
uma carga de cebola durante
abordagem na BR-369.
Após desconfiarem do nervosismo do motorista, de 28 anos, os
policiais rodoviários federais
decidiram fiscalizar a carga,
quando encontraram os quase
2,5 mil tabletes da droga escondidos em meio aos sacos de
cebola. O motorista foi preso em
flagrante e disse que saiu de Foz
de Iguaçu e que pretendia
entregar a droga em São Paulo.
Essa apreensão é a terceira maior
realizada este ano pela PRF no
Paraná. A maior foi registrada em
Alto Paraíso, em janeiro, quando
7,2 toneladas foram apreendidas.

Detidos suspeitos
de homicídios

A Delegacia de Homicídios de Cascavel apreendeu em flagrante na
manhã de ontem um garoto de 17
anos que assumiu ser autor do homicídio de Geovani Domingues Cordeiro, de 19 anos, registrado na tarde
de sábado na Rua Salgado Filho, no
Bairro Canadá. Geovani foi atingido
com pelo menos dois tiros e já caiu
sem vida na rua.
O rapaz foi abordado em uma rua
perto do local do crime. Ele foi encaminhado ao Cense I (Centro de Socioeducação), onde ficará à disposição
da Justiça. A polícia não revelou o
motivo do crime.

A Delegacia de Homicídios também
prendeu Rafael Soares, 24 anos, acusado de matar Paulo Cézar Molina Júnior no dia 12 de agosto no Bairro 14
de Novembro, quando ele passava o
Dia dos Pais com o avô.
Após as investigações, foi decretada a prisão preventiva de Rafael,
que foi detido em casa, no Loteamento Colina Verde, e encaminhado para a carceragem da 15ª SDP
(Subdivisão Policial), onde está à
disposição da Justiça. Conforme as
investigações, Paulo Cézar teria
morrido por cobrar uma dívida de
R$ 80 referente a um celular.
FÁBIO DONEGÁ

GEOVANI foi morto a tiros na tarde de sábado e já caiu sem vida

Criança queimada é transferida para HU
Um menino um ano e meio teve 40% do corpo queimado e foi transferido no
início da noite de ontem pelo helicóptero do Consamu de Catanduvas para o HU
(Hospital Universitário) de Cascavel. De acordo com informações repassadas
pelo Consamu, a criança estava consciente e seu estado era considerado estável,
mas as lesões inspiram cuidados.
Ainda de acordo com o Consamu, a queimadura teria sido causada por café
quente, possivelmente em um acidente doméstico.
Os médicos devem avaliar agora se a criança vai permanecer internada no HU.
O estado da vítima deve ser reavaliado pelo médico pediatra e também pelo
cirurgião plástico do Hospital Universitário para definir se será necessária a
transferência para hospital de queimados.
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Geladeiras
Giro Político
regulamentadas

politica@jhoje.com.br

Tempo de espera médica

FÁBIO DONEGÁ

Implantadas em diferentes regiões da cidade,
as geladeiras solidárias
terão que atender a uma
série de regulamentações
para que possam oferecer
alimentação aos moradores em situação de rua
em Cascavel, a partir de
uma proposta de lei apresentada hoje pelo vereador Alécio Espínola (PSC).
A geladeira solidária é
resultado de uma iniciativa popular - sem fins lucrativos - originária de
grandes capitais, onde
os moradores decidiram
por conta própria instalar
geladeiras e disponibilizar alimentos que seriam
desperdiçados.

GELADEIRAS ficam à disposição
da população

Ocorre que, se aprovada a legislação municipal,
quem pretende instalar o
eletrodoméstico para fazer uma boa ação terá de
atender a uma série de
critérios, como manter a
geladeira em perfeito estado de conservação, debaixo de abrigo protegendo-a do sol e da chuva, vandalismo e furto.
Determina-se, inclusive, que ela seja fixada com
solda e correntes. Deverá disponibilizar ainda o
nome da pessoa ou da
empresa que fornecer a
geladeira solidária, além
de um contato telefônico.
Por força de lei, o cidadão que decidir implantar
a boa ação terá que limpar a geladeira uma vez
por semana - ou quantas
vezes for necessário.
As restrições também
estão relacionadas aos
tipos de alimentos: são
proibidas bebidas alcoólicas, refrigerantes, alimentos crus e vencidos
ou com embalagens abertas. Etiquetas devem ser
colocadas nas embalagens transparentes ou
papel filme, para constar
data do preparo.
A geladeira passa a
ser responsabilidade inclusive da Guarda Patrimonial - para que tome
atitudes necessárias em
caso de danos.
 Reportagem: Josimar Bagatoli

Volta ao plenário hoje - após adequações - o projeto de
lei do vereador Jorge Bocasanta (Pros) que estipula prazos
para atendimento de pacientes: foram retiradas obrigações
ao Estado, definindo apenas as obrigações ao Município.
O máximo permitido por lei para espera de exames médicos
será de 15 dias, 30 para consultas com pediatras,
ginecologista e obstétrico; 15 dias em demais
especialidades, três dias para exames aos idosos,
valetudinários, pessoas com deficiência e gestantes.
Crianças menores de dez anos ou com sintomas de doenças
graves terão prazo de até dez dias ou conforme o laudo
médico apontar. A proposta prevê abertura de processos
administrativos no descumprimento da lei. A Comissão de
Saúde incluiu emenda para que seja divulgada uma lista
com as iniciais dos pacientes e respectivas idades caso os
atendimentos não sejam feitos.

Quem procura...
O vereador Mauro Seibert
(PP) está prestes a
apresentar uma prévia do
trabalho de revisão das
leis municipais de
Cascavel - muitas que não
servem para
absolutamente nada.
Nesta quarta-feira um
balanço será exposto. E o
que ele e os demais
integrantes acharam vai
dar o que falar.

...sempre acha!
Parece que tem muita
irregularidade nas 134 leis
de concessão de direito
real de uso. Eles
verificaram prazo

encerrado, concessões sem
prazo determinado, sem
área e terreno
especificado, sem
comprovação de utilidade
pública e concessão para
pessoas físicas.

Dinheiro
Sobre a regulamentação do
banco de horas dos
servidores, a prefeitura
informou que, se não
houver compensação,
“essas serão convertidas
em pecúnia” - ou seja,
dindim. Aos servidores com
função gratificada a
compensação ocorrerá em
24 meses, sem pagamentos
pelas horas extras.

IMP
ACT
O
IMPACT
ACTO
Serginho Ribeiro propõe hoje a inclusão no calendário
oficial o evento Impacto Cultural Urbano - que na
justificativa do vereador visa dar voz à juventude da
periferia reunindo todo o Estado, inclusive estrangeiros,
pois é realizado pela Central Única das Favelas,
anualmente em novembro, na Praça Wilson Joffre.
z Hoje a Câmara vota a entrega da medalha Osmar
Xiquinho Zimmermann a Ana Paula Vergutz.
z Ela é canoísta desde os 10 anos e compete pela
Seleção Brasileira com notória representação de Cascavel.

04

POLÍTICA

HOJE NEWS, 27 DE AGOSTO DE 2018

Sem Requião, Meirelles
faz campanha em Cascavel
O ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles (MDB) é o primeiro
candidato à Presidência da República a fazer campanha em Cascavel. Meirelles esteve na manhã de
ontem na Asservel (Associação dos
Servidores Públicos Municipais de
Cascavel) acompanhado do candidato ao governo do Paraná pelo
mesmo partido, João Arruda, e parlamentares do partido e da coligação que integra a chapa. Na plateia,
cerca de 150 pessoas.
Mas o foco da atenção não foi
quem esteve no palanque, foi quem
faltou. Embora estivesse em Toledo
ontem, o candidato à reeleição ao
Senado Roberto Requião não veio a
Cascavel. Ambos são do mesmo partido, mas Requião não tem dosado
as críticas contra Meirelles.
Questionado sobre o assunto,
Meirelles desconversou: “Vamos
trabalhar juntos. A diversidade de
opiniões é bem-vinda e temos trabalhado no sentido de construir um
projeto para o Brasil. Nós vamos
ter uma eleição histórica”, disse,
para em seguida elogiar o senador.

Ao iniciar o discurso, Meirelles fez
questão de saudar Requião, que
não estava lá. “Um homem que
honra o Paraná pela sua força, pela
sua fibra, pela sua franqueza e que
muito me honra tê-lo como companheiro de partido”.
 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
Foto: Luiz Carlos da Cruz

“Meu candidato”
Mas esse “bafafá” não foi o único ontem durante o evento do MDB.
O candidato ao governo João Arruda tem demonstrado simpatia pela
candidatura de Ciro Gomes (PDT) à Presidência da República, mesmo
depois de seu partido ter oficializado Henrique Meirelles como o
candidato da legenda.
Ontem, Arruda destacou que Ciro Gomes terá um palanque forte no
Estado, mas que seu candidato é outro. “Meirelles é o nosso candidato,
tenho dito com muita clareza. O PDT oferece o palanque ao Ciro Gomes,
mas o meu candidato, o candidato do meu partido é o Meirelles”, fez
questão de enfatizar. Para Arruda, a estabilidade econômica sob a
gestão de Meirelles no Governo Lula permitiu investimentos sociais:
“Falam muito [mal] do Meirelles, mas foi o Meirelles quem deu
estabilidade econômica ao País para que o [ex-presidente] Lula pudesse
ampliar programas sociais como o Bolsa Família”.

PROMESSAS
Henrique Meirelles, que ao chegar ao
local do evento ouviu um grito isolado
de “fora Temer” de uma manifestante
solitária, prometeu criar 10 milhões de
empregos formais. Falando
especificamente sobre a região oeste do
Paraná, o presidenciável disse que
pretende fortalecer o agronegócio criando
condições para que a região seja um
centro da agroindústria. Agregar valor à
produção, segundo ele, é fundamental
para gerar emprego e renda.
Também afirmou que irá acelerar a
duplicação da BR-163, entre
Cascavel e Marmelândia, distrito de
Capitão Leônidas Marques, e
ressaltou a importância de
investimentos em outros tipos de
transporte, como ferrovias.
O agronegócio também foi o ponto
central do discurso de João Arruda: “A
arrecadação que o agronegócio prevê
para os próximos anos - seis ou sete
anos - é de R$ 100 bilhões, isso é
maior do que o orçamento do governo
do e do Estado. É preciso tomar o que
eles fazem como referência, ouvir o
setor em todos os sentidos e todos os
aspectos para se reduzir o custo de
produção, investir em infraestrutura”.
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Ao leitor
CADÊ O POLO QUE
DEVERIA ESTAR AQUI?
Antes da atual recaída autoritária, houve um tempo
em que era possível um diálogo entre os diferentes.
Cascavel ganhou muito com esses debates.
Promovidos em meio à esperança de que a democracia viesse e também se consolidasse, foram balizados pela Constituição de 1988, que para ser honrados
todos deveriam obedecer. Ela ainda não veio, é só formal. E até o formalismo, frágil ideia embrionária de justiça e igualdade, está em risco.
No livro que narra a história da Acic, lembramos que
em setembro de 1991 o Sebrae iniciou um diagnóstico
do potencial econômico da região para dar lastro ao
Programa de Fomento à Industrialização instituído pela
Caciopar, pela Amop e pela Secretaria de Estado da
Indústria e Comércio.
O Programa Oeste Modernidade se propunha a
transformar a região em polo de ciência e tecnologia,
reunindo os propósitos, além do Sebrae, de Unioeste,
Amop, Acamop, Caciopar, Itaipu, Seic, Ocepar, Cotriguaçu e outras entidades.
O ano terminou com a inauguração do Núcleo de
Produção II, anexo ao Casulo Industrial, para a montagem de novas indústrias, e do Núcleo de Produção III,
com a previsão de gerar mil empregos diretos.
Não se via entidades atacando a Unioeste nem esta
atacando entidades. Havia divergências e dificuldades,
mas era possível o debate, porque os interlocutores tinham a confiança em que a democracia estava em
construção. É preciso recuperar essa confiança, vencendo os carrascos e intolerantes. Bora lá, porque ainda há um polo de ciência e tecnologia a construir!

Papa Francisco pediu, em nome da Igreja Católica, perdão
pelos casos de abuso sexual de crianças e adolescentes
cometidos por padres. O pontífice pediu à Nossa Senhora que
interceda pelos sobreviventes desses abusos e que ajude o
clero na reparação de “tanta violência”.

Lotofácil
Megasena

Concurso: 2072

10 12 13 20 22 54
Quina

Concurso: 4760

06 14 29 48 80
Federal
1º prêmio

3º prêmio
4º prêmio
5º prêmio

Dia da Sorte

06 11 14 16 17 29 31
MÊS DA SORTE:

Cascavel
Segunda

JUNHO

Lotomania

Terça

K 14 L 6

Poucas nuvens

Céu Claro

Concurso: 1895

06 07 09 15 17 23 26
31 47 59 61 62 65 77
79 82 83 86 87 94
Dupla sena

Concurso: 1831

1º sorteio

13 20 23 35 36 45

2º sorteio

03 13 19 24 36 37

Timemania

Concurso: 1223

13 15 38 40 48 68 69
TIME DO

AMÉRICA/MG

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

PREVISÃO DO TEMPO

K 20 L 15

Concurso: 1706

02 03 04 05 07 08 09 12
13 14 15 17 18 20 21

Concurso: 042

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

Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

Concurso: 05312

03.018
64.419
31.506
57.000
30.887

2º prêmio

Alceu A. Sperança é escritor - alceusperanca@ig.com.br
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Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

DIVULGAÇÃO

“Imploro o perdão do Senhor para
esses pecados, para o escândalo e
a traição sentidos por muitos na
família de Deus. Peço à nossa
Bem-Aventurada Mãe que
interceda por todas as pessoas
sobrevividas aos abusos de
qualquer tipo e confirme cada
membro da família cristã no
decidido propósito de nunca mais
permitir que se verifiquem tais
situações. E também de
interceder por todos nós, para
que possamos proceder sempre
com justiça e reparar, no que
depender de nós, tanta violência”

Curitiba

Segunda

Terça

K 18 L 5

K 17 L 9

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens
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Fases da lua
CRESCENTE
18/08 - 04h49

CHEIA
26/08 - 08h58

MINGUANTE
02/09 - 23h39

NOVA
09/09 - 15h02

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000
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Música
O cantor e compositor Lucas Milani estará em Cascavel
nesta sexta-feira com o novo álbum “Pqna Volta”.
gente@jhoje.com.br

oOo
Pqna Volta é resultado de saraus itinerantes pelos países
da América do Sul, o que gerou o livro de 30 poemas do
mesmo nome e que teve inspiração no Haikai, formato
japonês de poemas curtos, reverenciado no Brasil pelo
poeta curitibano Paulo Leminski.
O evento é no Hooligans. Os ingressos custam R$ 20.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Palhaçada

JHENIFER ALEIXO, pelas lentes da fotógrafa Dany

Itinerários

A dupla da alegria Patati
Patata estará em Cascavel dia
9 de setembro, às 16h, no
Tuiuti Esporte Clube.
Mais informações pelo
telefone whatsApp
(11) 9 9552-9067.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LOUYS TILLIT

Dia 1º de setembro as regiões norte e leste de Cascavel
passam a integrar o novo sistema de transporte público,
com a abertura do Terminal Nordeste e do novo Terminal
Leste. As linhas sofreram mudanças e todos os itinerários
estão disponíveis nos links: http://www.cascavel.pr.gov.br/
arquivos/22082018_apresentacao.pdf e http://
www.cettrans.com.br/noticia.php?id=1495.

Felicidades!
“Muitos procuram a
felicidade acima do homem!
Outros, mais abaixo.
Mas a felicidade é
exatamente do tamanho
de um homem”
Confúcio

Marcelo Nava, João
Guilherme Sandro, Júlia
Damasco Sonda, Paulo José
dos Santos, Magali Teobaldo
Mircci, João Gabriel de
Oliveira e Thiago
de Almeida Torquato.
Adelaide Boer e Paula, em evento recente

24

ESPORTE

HOJE NEWS, 27 DE AGOSTO DE 2018

Empate leva Palmeiras ao G-4

O duelo dos times que não tomam gol - Internacional e Palmeiras - continuou nesse domingo (26),
após empate por 0 a 0 no BeiraRio pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, o Colorado
soma seis jogos sem ser vazado na
competição nacional, contra nove
do Verdão, contando também Libertadores e Copa do Brasil.
O Inter se manteve na segunda
colocação, mas três pontos atrás
do São Paulo, que venceu o Ceará
de manhã. Mesmo com apenas um
ponto a mais, o Verdão entrou no
G-4, ultrapassando o Grêmio, que
tinha perdido para o Atlético-PR no
sábado (25). O empate mantém o
Tricolor Paulista no topo da tabela,
com 45 pontos.
Pela 22ª rodada do Brasileirão,
no próximo domingo (2), o Inter visita o Cruzeiro no Mineirão, e o Palmeiras vai à Arena Condá enfrentar

o Figueirense, ambos às 19h. Antes, na quinta-feira (30), às 21h45,
o Palmeiras recebe o Cerro Porteño
para o jogo de volta das oitavas de
final da Libertadores - no Paraguai,
o Verdão ganhou por 2 a 0.

F1: Vitória alemã
no GP da Bélgica

Sebastian Vettel obteve uma importante
vitória para suas pretensões de título ao
dominar o GP da Bélgica, em SpaFrancorchamps, deixando Lewis Hamilton
no segundo lugar, nesse domingo (26).
O alemão, que partiu do segundo lugar
no grid, superou o pole position
Hamilton ainda na primeira volta, na
longa reta entre as curvas Eau Rouge/
Raidillon e Les Combes.
A partir de então, o piloto da Ferrari
controlou a vantagem sem ser ameaçado
para conquistar sua primeira vitória
desde o GP da Grã-Bretanha, em julho.
Assim, sua desvantagem para Hamilton
na tabela cai para 17 pontos. Em
terceiro, ficou Max Verstappen.

ÚLTIMA HORA
Bancos aceitam boletos vencidos
Consumidores com boletos vencidos acima de R$ 400 podem realizar o
pagamento em qualquer banco. Esta segunda-feira (27) é o primeiro dia útil
em que o processo vai funcionar em toda a rede bancária do País para esses
valores. Desde março a regra vale para boletos vencidos acima de R$ 800. A
mudança faz parte de calendário organizado entre a Febraban (Federação
Nacional dos Bancos) com instituições financeiras. O objetivo é implementar
aos poucos um novo sistema chamado de Nova Plataforma de Cobrança.

SÉRIE A
Pos. Time
1º São Paulo
2º Internacional
3º Flamengo
4º Palmeiras
5º Grêmio
6º Atlético-MG
7º Cruzeiro
8º Corinthians
9º América-MG
10º Fluminense
11º Botafogo
12º Santos
13º Vitória
14º Bahia
15º Atlético-PR
16º Vasco
17º Chapecoense
18º Sport
19º Ceará
20º Paraná

PG
45
42
41
37
37
34
30
29
26
26
25
24
22
22
21
21
21
20
17
15

J
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
21
20
19
18
19
21
20
21

V
13
12
12
10
10
10
8
8
7
7
6
6
6
5
5
5
4
5
3
3

E
6
6
5
7
7
4
6
5
5
5
7
6
4
7
6
6
9
5
8
6

D
2
3
4
4
4
7
7
8
9
9
8
8
11
8
8
7
6
11
9
12

GP
34
28
32
31
25
36
18
23
22
21
20
23
21
20
22
22
19
19
12
10

21ª RODADA
Santos 2x0
Corinthians 1x0
Atlético-PR 2x1
Cruzeiro 2x1
Botafogo 2x0
São Paulo 1x0
América-MG 2x2
Internacional 0x0
Vitória 1x0
Vasco 3x1
19h30
19h30

Bahia
Paraná
Grêmio
Fluminense
Sport
Ceará
Flamengo
Palmeiras
América-MG
Chapecoense

QUARTA-FEIRA
Ceará x Bahia
Atlético-PR x Vasco

22ª RODADA
16h
16h
19
21h
11h
16h
16h
16h
19h
19h

SÁBADO (1º/9)
Vitória x América-MG
Grêmio x Botafogo
Vasco x Santos
Corinthians x Atlético-MG
DOMINGO (2/9)
Flamengo x Ceará
Atlético-PR x Bahia
Sport x Paraná
São Paulo x Fluminense
Cruzeiro x Internacional
Chapecoense x Palmeiras

GC
17
12
17
15
11
27
18
17
26
26
27
23
40
26
20
27
26
34
22
27

SG
17
16
15
16
14
9
0
6
-4
-5
-7
0
-19
-6
2
-5
-7
-15
-10
-17
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Áries

Apesar da facilidade para se expressar, vale a pena ter cuidado com o
que fala para evitar mal-entendido.
Aproveite para resolver assuntos fora
do trabalho - estará com mais energia!

Touro

Há chance de juntar uma grana hoje,
mas é melhor manter sua boa sorte
financeira em segredo. Não é hora de
gastar demais para se divertir ou comprar mais do que pode pagar.

Gêmos

Você sabe o que quer e esse é o primeiro passo para conquistar seus objetivos! Mas, se não souber ceder de
vez em quando, o clima com a família
pode ficar tenso.

Câncer

Vale a pena cuidar da saúde e ficar
longe de qualquer tipo de exagero.
Agir nos bastidores pode te ajudar a
subir na carreira. Faça a sua parte e o
seu esforço será reconhecido.

Leão

Viagem com os amigos ou contato com
alguém que está longe conta com ótimas energias e vai levantar seu astral. Mas o romance pede cautela, já
que uma briga não está descartada.

Virgem

Bom dia para valorizar sua imagem e
mudar o visual. Você vai estabelecer
grandes objetivos e pode se decepcionar caso não consiga cumpri-los.

Libra

Hoje, tudo o que você puder fazer em
grupo vai trazer resultados ainda melhores. Mantenha o alto-astral e aproximese dos colegas. Mal-entendido ou perda
de informação pode complicar o serviço.

Sagitário Escorpião

Mudança no trabalho, pode ser ótima.
Mas é melhor se controlar na hora de
fazer compras, pois pode se arrepender mais tarde. Talvez você se desentenda com o par.
Hoje, você vai se importar mais com os
seus relacionamentos, seja na vida pessoal ou profissional. Com um pouco de
charme e diplomacia, poderá superar
um desentendimento no trabalho.

Capricórnio

Bom dia para se concentrar no serviço e mostrar que dá conta de tudo!
Mas, para isso, mantenha os pés no
chão, organize seu tempo e não deixe
as coisas para a última hora.

Aquário

Ainda que possam surgir alguns desafios, você vai contar com a sorte
para superar qualquer problema! Um
bom papo ajuda a esclarecer um malentendido e fazer as pazes.

Peixes

horóscopo

Você vai se sentir melhor se puder passar mais tempo com a família. Há chance
de realizar o sonho da casa própria ou
comprar algo para o lar. Mas não é o
momento de bater de frente com o chefe.

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR
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N o velas
• REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Alex viaja com Maria Alice e apoia a
namorada. Gabriela se preocupa com a
viagem de Alex e Rafael a tranquiliza.
Úrsula, Flora, Tito, Márcio e Garoto cogitam encontrar Maria Alice e Alex em
Barreirinhas. Paulo e Marli tentam esconder de Getúlio que estão juntos. Rosália,
Maria Alice e Alex chegam à casa de Penha. Maria Alice fica tensa ao relembrar de
Rei. Alex estranha as reações de Maria Alice ao voltar para a cidade onde cresceu.
O TEMPO NÃO PARA
Emílio é atropelado e levado para um
hospital. Emílio finge estar dormindo
quando Samuca chega. Mariacarla esconde os documentos dos congelados
a mando de Emílio, mas faz cópias para
si. Samuca se surpreende ao ver Betina
no quarto de Emílio no hospital. Miss
Celine e Marocas procuram emprego.
Bento acorda na casa de Helen. Agustina proíbe Miss Celine e Marocas de trabalhar. Coronela se preocupa com o pagamento das diárias dos “congelados”.
SEGUNDO SOL
Maura e Ionan ficam constrangidos
por terem se beijado. Dodô questiona
Naná se pode ter outra namorada. Gorete organiza uma homenagem para
Beto Falcão. Beto briga com Karola e
anuncia que revelará sua verdadeira
identidade. Roberval se surpreende ao
saber que Karen contou a Edgar que
ele é seu irmão também por parte de
mãe. Edgar confronta Zefa e Severo.
Karen enfrenta Roberval e se demite.
Valentim questiona Karola sobre o dinheiro desviado, e ela tenta colocar o
filho contra Luzia.
• RECORD

JESUS
Jesus, André, Filipe e Natanael chegam em Cafarnaum. Abner, o endemoniado, dorme caído ao chão em um
sono agitado. Ele é atormentado pelo
Satanás. João Batista não liga para o
que Quemuel lhe disse e avisa que Jesus é superior a qualquer mensageiro

GLOBO • ORGULHO E PAIXÃO

Mariko suspeita de que Amélia
esteja esperando um filho

Darcy e Elisabeta conseguem resgatar as provas contra ela. Lady Margareth e Almirante Tibúrcio se aliam contra Josephine. Camilo tenta conversar com
Julieta, que se esquiva. Lady Margareth se enfurece ao descobrir que Susana
não possui mais provas contra Elisabeta. Jorge celebra a gravidez de Amélia.
Otávio pede a Brandão para ser transferido de batalhão. Gaetano se irrita ao
lembrar que expulsou Luccino de casa. Charlotte e Olegário se beijam. Elisabeta e Darcy chegam à casa de Lady Margareth com o dossiê. Elisabeta queima
os documentos, para o desespero de Susana. Darcy surpreende Elisabeta a
levando para uma capela, e os dois se casam.
de Deus. Em Cafarnaum, Abner é seguido pelo Satanás. Jesus percebe a
presença do mal no local. Simão se
despede de Laila e avisa que um Homem iluminado está na cidade. Mateus
sai para ver o Messias.
AS AVENTURAS DE POLIANA
Poliana vai até a casa de Yasmin
para entregar para os gêmeos o telescópio que Sr. Pendleton devolveu aos
meninos. Sr. Pendleton pergunta par
SARA o que ela acha de Poliana. Dona
Branca ajuda João e Luigi a fugir de
Éric e Hugo. Luísa procura Poliana
com ajuda de Débora, Marcelo e Afonso. Poliana está na casa de Durval com
Lorena. Filipa vai até a padaria Ora

Pães, Pães, onde Raquel está trabalhando como garçonete.
• BAND

ASAS DO AMOR
O informante de Hasmet instala uma
câmera no camarim do Alper. Sinra vai
até a casa de Alper, está furiosa e quer
conversar sobre o divórcio. Engin chega ao escritório de Hasmet e encontra
várias fotos de Leyla sobre a mesa.
Hasmet desconfia de traição e diz que
se descobrir que Engin o enganou, terá
um final inesquecível. Berna acorda do
coma. Hakverdi chega na sala de Hasmet em silêncio e descobre que Alper e
Leyla estão sendo vigiados.

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

CRIANÇA
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JUCIMARA FERREIRA
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EDSON GAVAZZONI

Comemorando idade nova, o gatinho João Matheus

A pequena Arabela e sua mágica para o nascimentos das primeiras plantinhas
que ela semeou. Ela é filha de Andréia Peixoto Gavazzoni e Edson Gavazzoni

Aylan: 3 meses de muita fofura. A foto é de Michelle Galvão

QUER VER SEU FILHO OU FILHA AQUI NA COLUNA? ENVIE UMA FOTO PARA: diagramanews@jhoje.com.br

