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A 15ª SDP (Subdivisão Policial) possui seis delegados, mas o volume de ocorrências tem
sobrecarregado os servidores. São mais de 10 mil em andamento para cada delegado.

Entre as subdivisões do Paraná, Cascavel é que possui mais registros. Também é a
primeira na estatística de falta de delegados e escrivães. Mesmo assim, a Polícia Civil de

Cascavel prendeu, neste ano, 235 pessoas e realizou seis grandes operações.
 Págs. 19 e 20
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REPAROS NA
RODOVIA

O Departamento de Estradas de
Rodagem do Paraná vai licitar uma
série de reparos na PRC-467, em um
trecho que é de responsabilidade do
Estado. As melhorias serão feitas em

duas passarelas e em viadutos.
 Pág.12
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Modalidade “democrática”
por reunir atletas dos mais vari-
ados biótipos, abranger diversas
modalidades de disputa e ter um
pódio “estendido” até o quinto
lugar, o ciclismo teve atletas de
Cascavel como destaque no Cam-
peonato Vale do Iguaçu, realiza-
do no fim de semana com etapa
em Cruzeiro do Iguaçu.

Quatorze ciclistas cascavelen-
ses cruzaram a linha de chegada
entre os cinco primeiros para con-
quistar medalhas na disputa. De-
les, cinco foram campeões: Aline
Bueno (categoria Sub-30), Ana Pau-
la Trentim (Estreantes), Marcelo
Nascimento (Máster A1 Sport), Aldo
Damazio (Master 1 Amador) e Mar-
celo Baraveli (Master B Sport).

Já os vice-campeões foram Jean
Yanichi (Elite), Adriano Girotto (Máster
B Sport), Petersom Santos (Sub-30
Sport) e Eduardo Cunha (Sub-30 Pro),

Pódio completo no ciclismo

enquanto os medalhistas de bronze
foram Nilceu Santos (Elite, foto) e Ri-
cardo Porlom (Master B Sport).

Na quarta colocação termina-
ram Lincon Trentim (Master A2),
Karem Paiva (Elite) e Lucas Emanu-
el (Elite), enquanto Joel Lipinski
(Master B Pro) foi quinto colocado.

No taekwondo da fase final B (12 a 14 anos) dos Jogos Escolares em Apucarana, dois cascavelenses
conquistaram medalhas de ouro que os tornaram os primeiros campeões de suas categorias na competição,
que este ano contou pela primeira vez com a modalidade. Jonas Iantzen (CE Interlagos) foi medalha
de ouro na categoria até 53 kg e Alyne Kristina Riebau (CE Ieda Baggio Mayer) venceu a categoria
até 47 kg. A equipe do Interlagos também teve João Vitor Dreyer como vice-campeão até 65 kg e
Thainara Alves Cornélio como vice-campeã na categoria até 47 kg (fez dobradinha no pódio com
Alyne Riebau), além de Fabrício Ferreira como 4 colocado até 37 kg. Já Eloise Bonaci Peleti (CE
Wilson Joffre) foi vice-campeã até 55 kg e Eduardo Menegari (CE Marilis Faria Pirotelli) foi medalha
de bronze até 41 kg. Todos foram comandados pelo técnico Eurico Chagas em Apucarana.

 DIVULGAÇÃO

A fase final B (12 a 14 anos) da 65ª edição
dos Jeps (Jogos Escolares do Paraná) foi
encerrada domingo com muita festa em
Apucarana. Para os atletas do judô de Cascavel,
comandados por Washington Donomai, o fim
de semana foi de bastante comemoração,
principalmente para Leonardo Costa Brancalhão
(foto), Gabriela Paixão Militão da Silva e Emilly
dos Santos, que foram campeões e conquistaram
o direito de representar o estado nos Jogos
Escolares da Juventude, em novembro em Natal
(RN). Os três despacharam curitibanos na final
para ficar com a medalha de ouro. Leonardo
(Colégio Alfa Júnior) venceu Francisco Costa
Schier na categoria até 40 kg, Gabriela (Colégio
Anglo) venceu Maiara Canuto de Souza na
categoria até 53 kg e Emilly venceu Nathalia
Ribas Palodi na categoria até 58 kg. Outro
representante de Cascavel em Apucarana, Murilo
Tavares da Rosa (CE Julia Wanderley) terminou
como o quinto melhor aluno-atleta de 12 a 14
anos do Estado na categoria até 48 quilos.

 JEPS

JEPS
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Jogos da Juventude
Vôlei masculino

No vôlei masculino, os cascavelenses perderam o primeiro set ontem, na vitória
por 2 a 1 sobre Capitão Leônidas Marques. Antes, haviam vencido os times de
Lindoeste e de Boa Vista da Aparecida por 2 sets a 0, sábado e domingo,
respectivamente. Hoje os comandados do técnico Dorival “Juca” Sesso fazem
jogo decisivo contra a equipe de Planalto, às 14h30, pela semifinal.

Futsal masculino
No futsal masculino, o time cascavelense passou apertado

contra Capanema na estreia: 4 a 3, mas no domingo
goleou Santa Izabel do Oeste por 8 a 0 e ontem venceu a

equipe de Boa Vista da Aparecida por 3 a 1. Com isso,
avançou invicto para enfrentar a equipe de Catanduvas nas

quartas de final, hoje à tarde.

Futsal feminino
No futsal feminino, as cascavelenses, comandadas pelo técnico Luiz

Fernando Vogt, aplicaram três goleadas na competição: 12 a 0
sobre Corbélia, no sábado; 13 a 0 sobre Capanema, no domingo; e
12 a 1 sobre Matelândia, ontem. Com isso, chegam como favoritas

para a semifinal, na tarde desta terça-feira. As adversárias só
foram definidas ao término da rodada de ontem à noite.

Futebol

Handebol masculino
No handebol masculino, os comandados do técnico Cezar Roberto
Casagrande atuaram duas vezes na competição e hoje tentarão se
manter com 100% e aproveitamento diante do time de Corbélia,

às 10h, pela 3ª rodada da fase de grupos. Os cascavelenses
chegam para o jogo depois de terem vencido as equipes de

Matelândia (18 a 14), no sábado, e Capitão Leônidas Marques (26
a 6), ontem – Cascavel folgou no domingo e amanhã fechará a

fase de grupos contra Santa Izabel do Oeste, às 10h.

Aberta na sexta-feira com a
solenidade oficial que contou com
o desfile das delegações e o jura-
mento do atleta, a fase regional,
divisão B, da 31ª edição dos Jo-
gos da Juventude começaram
pra valer no sábado, com início
das disputas nas 12 cidades-se-
des da competição. Em Pranchi-
ta, local dos compromissos para
as equipes de Cascavel, a dele-
gação da Capital do Oeste, co-
mandada por Derli Donin, acu-
mulou bons resultados no fim de
semana. Melhor para os times de
futsal (feminino e masculino) e
vôlei masculino, que em dois jo-
gos garantiram a classificação
para os playoffs.

A campanha cascavelense nos Jogos da Juventude em
Pranchita só não iniciou a semana com 100% de

aproveitamento por causa do futebol, que amargou derrotas
para Realeza (1 a 0, no sábado), Capitão Leônidas Marques
(2 a 1, no domingo) e Cafelândia (2 a 1, ontem). Com isso,

despediu-se precocemente da competição.

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

HOJE

19h15 Avaí x Atlético-GO
20h30 Vila Nova x B. de Pelotas
21h30 Guarani x Figueirense

SEXTA-FEIRA
19h15 Criciúma x Londrina
20h30 S. Corrêa x Goiás
21h30 CSA x Fortaleza

SÁBADO
16h30 Juventude x CRB
16h30 Coritiba x São Bento
19h Oeste x Paysandu
19h Boa Esporte x Ponte Preta

SÉRIE B

16ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo 27 12 8 3 1 21 7 14
2º Atlético-MG 23 12 7 2 3 24 17 7
3º São Paulo 23 12 6 5 1 18 11 7
4º Internacional 22 12 6 4 2 15 8 7
5º Grêmio 20 12 5 5 2 11 5 6
6º Palmeiras 19 12 5 4 3 18 11 7
7º Sport 19 12 5 4 3 15 15 0
8º Cruzeiro 18 12 5 3 4 8 7 1
9º Botafogo 17 12 4 5 3 16 14 2
10º Corinthians 16 12 4 4 4 12 9 3
11º Vasco 15 11 4 3 4 17 18 -1
12º Fluminense 14 12 4 2 6 14 17 -3
13º América-MG 14 12 4 2 6 14 18 -4
14º Chapecoense 14 12 3 5 4 14 19 -5
15º Santos 13 11 4 1 6 14 16 -2
16º Vitória 12 12 3 3 6 16 23 -7
17º Bahia 12 12 3 3 6 10 17 -7
18º Paraná 10 12 2 4 6 7 16 -9
19º Atlético-PR 9 12 2 3 7 10 15 -5
20º Ceará

AMANHÃ

19h30 Ceará x Sport
21h Vitória x Paraná
21h45 Flamengo x São Paulo
21h45 Corinthians x [Botafogo
21h45 Grêmio x Atlético-MG

QUINTA-FEIRA
19h30 Cruzeiro x América-MG
19h30 Chapecoense x Bahia
20h Vasco x Fluminense
20h Santos x Palmeiras
21h Atlético-PR x Internacional

SÉRIE A

13ª RODADA

Brasileirão
de volta

CR7 na Juve

A Copa do Mundo da Fifa acabou
e a França foi a grande campeã.
Mundial de seleções, agora, só em
2022, no Qatar. Mas, aqui no Bra-
sil, a Série A do Campeonato Brasi-
leiro já está de volta nesta sema-
na, com o reinício nesta quarta-fei-
ra a partir da 13ª rodada.

Serão cinco jogos amanhã, mas
os destaques da rodada serão
quinta-feira, com os clássicos en-
tre Vasco e Fluminense e Santos e
Palmeiras. Evidência também para

o duelo entre o líder Flamengo e o
ascendente São Paulo, esse no
“horário nobre” da quarta-feira.

Também amanhã, Grêmio e Atlé-
tico-MG farão duelo de gigantes,
enquanto o Atlético-PR fechará a
rodada quinta-feira tentando se re-
encontrar na competição diante
de seu torcedor e contra o Inter-
nacional. Já o Paraná Clube bus-
cará pontos em Salvador contra o
Vitória, amanhã, para deixar a
zona de rebaixamento.

Cristiano Ronaldo, enfim, vestiu pela primeira vez a camisa da Juventus. O
craque português foi apresentado na tarde de ontem no Allianz Stadium,
em cerimônia reservada e sem a presença de torcedores. Contratação mais
cara da história da Juventus, que pagou 100 milhões de euros ao Real
Madrid (R$ 452 mi), eles passou por exames médicos durante a manhã
e conheceu o novo ambiente de trabalho antes da apresentação ocorrida à
tarde. Já a apresentação ao técnico Massimiliano Allegri vai ocorrer no
próximo dia 30.
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 Estão abertas as inscrições ao
2º Congresso Internacional de Aco-
lhimento Familiar de Cascavel que
começa domingo (22) e segue até
o dia 25 de julho no Centro de Con-
venções e Eventos de Cascavel.
Com 750 vagas, o evento promovi-
do pela Prefeitura de Cascavel, por
meio da Secretaria de Assistência
Social, em parceria com a Corre-
gedoria Geral de Justiça do Esta-
do do Paraná, junto com o Comtur
(Conselho Municipal de Turismo
de Cascavel), com a Itaipu Binaci-
onal e com o apoio do Ministério
Público do Paraná, reunirá em
Cascavel os principais especialis-
tas no assunto tanto do Brasil
como do exterior.

O congresso é destinado a pro-
fissionais da Vara da Infância e Ju-
ventude, conselheiros tutelares,
assistentes sociais, psicólogos,
advogados, organizações não go-
vernamentais, estudantes e inte-
ressados na área e será dividido
em palestras, debates e
workshops práticos. As inscrições
podem ser feitas no Portal do Mu-
nicípio, no link https://bit.ly/ins-
cricaoacolhimentocascavel, e têm
um custo de R$ 200.

Congresso internacional

ESPECIALISTAS
Para apresentar experiências internacionais
de acolhimento familiar e seus desafios, o
Congresso traz este ano vários
especialistas: da Espanha, a professora e
pedagoga da Universidade de Barcelona,
Maria Carme Montserrat Boada; o
professor da Universidade de Sevilha,
Jesus Palácios; de Portugal, o professor da
Escola Superior de Educação do Instituto
Politécnico do Porto, João Paulo Ferreira
Delgado; da Irlanda, o professor de
Serviço e Política Social do Trinity College
de Dublin, Robbie Gilligan.

Convivência familiar

 O JUIZ Sergio
Kreuz será um dos

palestrantes do
congresso

 O juiz auxiliar da Corregedoria do Estado do Paraná, Sergio Luiz Kreuz, falará
sobre o direito à convivência familiar da criança e do adolescente. Fundador e
coordenador do programa de Família Acolhedora de Cascavel até 2016 é, sem
dúvida, uma das principais autoridades no assunto, por ter implantado o maior

programa da América Latina. É também o idealizador deste congresso.
A coordenadora do programa em Cascavel, a assistente social e professora
Neusa Cerutti e sua equipe, compartilham a rica experiência sobre o serviço
de acolhimento familiar e também o trabalho com famílias de origem e os

caminhos para a reintegração familiar de crianças e adolescentes acolhidos.

 DEBATE
Do meio jurídico participam do debate sobre o tema os juízes da Vara de Infância
e Juventude de Cascavel, Fabrício Priotto Mussi; e da Vara de Uberlândia (MG),

José Roberto Poiani. O papel do Ministério Público na fiscalização dos serviços de
acolhimento familiar é o tema da palestra do promotor de Justiça da Promotoria

da Infância e Juventude de Cascavel, Luciano Machado de Souza.
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RESTOS MORTAIS
“Vamos ter que remanejar os restos
mortais para outros cemitérios nas
proximidades. Hoje nenhum
sepultamento é realizado mais lá,
pois é um local inapropriado.
Muito próximo da estrada, é na
beira da via”, disse o
superintendente da Acesc, José
Roberto Guilherme.
A Acesc fará a limpeza do
Castelo Branco nos próximos dias
e dará manutenção até a
desativação do cemitério.

Cemitério
abandonado
Cemitério
abandonado

TÚMULOS do Cemitério Castelo Branco estão em meio a um matagal

O Cemitério Castelo Branco,
que fica no Distrito de Juvinópo-
lis, próximo à PR-180, no interior
de Cascavel, está em péssimas
condições de conservação. Um
matagal toma conta dos túmulos
e até “pés” de mandioca cresce-
ram no entorno do cemitério.

O Castelo Branco é uma ne-
crópole bem antiga e pequena. A
Acesc (Administração dos Cemi-
térios e Serviços Funerários de
Cascavel) informou que serão re-
alizadas reuniões com a comuni-
dade e parentes dos falecidos
para desativar o cemitério.

ENTRADA do Cemitério Castelo Branco,
próximo a PR-180

CEMITÉRIO está em péssimas condições de conservação

FOTOS: AÍLTON SANTOS
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 Denúncia contra o Consamu é arquivada
Denúncia de alteração da carga horária de motoristas de ambulâncias do

Consamu (Consórcio Intermunicipal – Samu Oeste) foi arquivada pelo
Ministério Público do Trabalho (MPT). A queixa que chegou até o órgão é

por conta da mudança da jornada de 12x36 para seis horas diárias.
No entendimento do MPT, a alteração denunciada não é lesiva e que,

pelo contrário, “promove cumprimento de vários comandos
institucionais”. Ainda segundo a decisão, “o turno de 12 horas seguidas de
trabalho não possui guarida constitucional, sendo evidente, mais gravoso
para condições de saúde e segurança dos empregados na medida em que

amplia em largo os limites de jornada estabelecidos na CF”.

Após captura, onças
vão para Três Barras

A tentativa de captura de duas
onças-pardas continua em Casca-
vel. A instalação de outras duas
armadilhas– sete no total – na se-
gunda-feira (16), vindas de Foz do
Iguaçu, reforça a tentativa da Se-
cretaria Municipal de Meio Ambi-
ente em resgatar os animais. Den-
tro das gaiolas estão iscas vivas
- frangos caipiras e cabritos de pe-
queno porte -, com o intuito de
atrair os felinos, que estão na re-
gião do Parque Ecológico Paulo
Gorski (Lago Municipal).

No sábado (14), o secretário de
Meio Ambiente, Romulo Quintino,
afirmou que há pelo menos duas
onças pardas passeando pela re-
gião. O que comprova a tese é de
que os animais foram vistos prati-
camente ao mesmo tempo em um
raio de três quilômetros.

De acordo com o chefe regional
do IAP (Instituto Ambiental do Pa-
raná), Luiz Carlos Marcon, assim
que capturadas e avaliadas por
médicos veterinários, o destino
das onças pardas é o Parque Rio

Guarani, em Três Barras do Para-
ná. A área de preservação perten-
ce ao Governo do Estado e é admi-
nistrada pelo Instituto.

CURIOSOS vão até o Lago Municipal para ver
as onças pardas que desde a semana passada
estão no local

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Luiz Carlos da Cruz

 ZOO FECHADO
Após reavaliação dos

técnicos da Secretaria Muni-
cipal do Meio Ambiente, do
IAP e do Instituto das Onças,
o Zoológico Municipal de
Cascavel estará fechado à
visitação pública a partir
hoje. Conforme Quintino, a
decisão mais uma vez leva
em conta a responsabilidade
do governo municipal em agir
preventivamente.

O acesso à pista de
caminhada do Lago Municipal
e seu estacionamento perma-
necem fechados até que a
situação seja resolvida. A
decisão foi tomada ainda na
semana passada. Apesar dos
avisos, alguns populares se
arriscam na tentativa de ver
os animais e insistem em
visitar o espaço.
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 Atendimentos são realizados
na sede do projeto, nos bairros,
no Justiça no Bairro e, ainda, via
Posto Avançado do Cejusc, insta-
lado na Universidade.

Com seus diversos projetos
de extensão, a Universidade Pa-
ranaense – Unipar atende gratui-
tamente milhares de pessoas
por ano, em todas as áreas do
conhecimento. Um dos desta-
ques é o Sajug (Serviço de Assis-
tência Judiciária Gratuita), que,
em Cascavel, comemora quinze
anos de instalação.

Um dos seus principais obje-
tivos é proporcionar aos acadê-
micos da 4ª e 5ª série do curso
de Direito, a realização do está-
gio obrigatório de prática jurídica
real. A coordenadora do Serviço,
professora Alaide Rodrigues Ba-
liero Bretas, frisa a importância
de preparar o aluno para o mer-
cado de trabalho e, em contrapar-
tida, contribuir com a prestação
de atividades filantrópicas à po-
pulação hipossuficiente da Co-
marca de Cascavel.

 Diariamente, o Sajug atende
casos pertinentes às áreas de
Direito de Família, Direito Civil
e Processual Civil, Direito Crimi-
nal e Infância e Juventude. Tam-
bém defesas na esfera proces-
sual penal, incluindo o Juizado

 JUSTIÇA no Bairro: Em dois dias, 15 mil pessoas foram atendidas

Serviço de Assistência Judiciária
Gratuita da Unipar completa 15 anos

Especial Criminal, e defesas pelo
Tribunal do Júri, dentre outras. A
docente observa que, na área Cri-
minal, os atendimentos aconte-
cem por meio de nomeação prévia
do Juízo da Comarca.

Sua magnitude vai além dos
atendimentos na sede do projeto,
levando orientações jurídicas tam-
bém aos bairros da cidade, além
da participação no projeto Justiça
no Bairro, promovido pelo Tribunal
de Justiça do Paraná, que, somen-
te no último ano, contemplou mais
de 15 mil pessoas, com a resolu-
ção de conflitos jurídicos de forma
rápida e gratuita.

Nessa trajetória de sucesso,
outra conquista do curso de Di-
reito é o Posto Avançado do Ce-
jusc (Centro Judiciário de Solução
de Conflitos e Cidadania), insta-
lado junto ao Sajug.

Em Cascavel, os serviços fun-
cionam de segunda a sexta-feira,
nos períodos da manhã e à tarde,
em anexo à Unipar. Para a efetiva
prestação jurisdicional, alguns re-
quisitos são exigidos - não possuir
renda familiar superior a 02 (dois)
salários mínimos e não possuir
bens imóveis em seu nome. Para
mais informações, procure o Ser-
viço ou ligue (45) 3321-1300.
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 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 17 DE JULHO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Oclésio de Paula  e Jéssica Vanessa Pronsate Nunes
2- Sandro Vanderlei Mueller e Antonia Gomes da Silva
3- Anderson Parode e Josiane Carmelinda Bueno
4- Luiz Fernando Bonatto e Jordana da Silva Grando
5- Diego Rodrigo Schlieck e Adriana Cardoso Simão
6- Victor Antonio Cancian e Lorena Cristina Romero Palma
7- Marcus Vinicius da Costa e Glacielly de Lima Domingos
8- João Henrique Simão Scopel e Heloiza Lima da Rocha
9-Leandro Luis Ribeiro e Elaine Cristiane dos Santos
10- Thiago dos Santos Cardozo e Viviane de Souza Santos
11- Vanderlei Custódio Matozo e Ana Rosa de Abreu
12- Rafael Guimarães Amaral e Gabriela Bucaneve Guedes
13- Ricardo Quintana Caraça e Aline Aparecida Veado
14- Dhony Fernando Rubio Rigolin e Juliana Ferreira Volpiano
15- Fabiano Carneiro da Silva e Cleonice Aparecida Borges de Lima
16- Marcelo de Oliveira Chaves e Fernanda Artigas

Como parte das atividades do
29º Festival de Música de Casca-
vel, que foi aberto na noite de do-
mingo (15) no Teatro Municipal Se-
frin Filho, a Prefeitura de Cascavel
recebeu na manhã de ontem a apre-
sentação descentralizada do coral
chileno E’Boca, diretamente de
Santiago. Composto por professo-
res e alunos de música, o coral
trouxe uma prévia do que está re-
servado para quem comparecer
hoje à “Noite dos Corais” do Fes-
tival de Música, a par tir das
20h30, com entrada gratuita.

Há sete anos cantando e encan-
tando e pela primeira vez em Casca-
vel, o E’Boca é coordenado por Ale-
jandro Correa e tem à frente o maes-
tro Ricardo Curihuinca. No dia 19, o
grupo apresenta-se em Toledo.

Uma semana de música

Coral Chileno
Na noite de ontem, segundo dia do

Festival de Música de Cascavel, além
do coral chileno, o público pode

apreciar o Coral Cascavel Rosa, o
Coral da Copel, o Coral Globo Aves, o

Coral Sicoob Novos Cantos, o Coro
Juvenil de Cascavel, o Vocal Canticum

e Coral da Catedral.

Ingressos
Com uma ampla programação

artística e diversas oficinas para todos
os públicos, o 29º Festival de Música

de Cascavel segue até o dia 22 de
julho com todas as apresentações
gratuitas. Os ingressos para cada

noite podem ser retirados até as 17
horas na data de cada espetáculo, no

Teatro Municipal Sefrin Filho,
limitados a dois convites por pessoa.
A Secretaria de Cultura e Esportes

sugere a troca do ingresso por 1 quilo
de alimento não perecível, que será
destinado ao Provopar de Cascavel.

CORAL CHILENO durante apresentação na Prefeitura de Cascavel na manhã de ontem

DIVULGAÇÃO
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Muitas ruas de Cascavel não
possuem aquelas plaquinhas
com o nome da via, e também as
numerações das residências da
rua. Esse problema vem atrapa-
lhando não só a vida das pesso-
as que procuram algum endereço,
mas também de quem depende do
trânsito para trabalhar.

Esse é o caso do mototáxi Sér-
gio Alves, que perde muito tempo e
dinheiro com a falta dessa orienta-
ção. “Seria muito bom todas as
esquinas da cidade terem as pla-
quinhas. A gente anda um monte
para achar os endereços. Das via-
gens de 10, 15 reais, bem no fim
ficamos com oito”, diz. Segundo o
mototáxi, o bairro que eles mais
enfrentam dificuldade de localiza-
ção é o Maria Luiza.

Outro ponto destacado por Sér-
gio é o local que a população esco-
lhe para afixar a numeração das ca-
sas. “O pessoal coloca atrás de
árvore, dentro de casa praticamen-
te. O número tinha que estar no
muro,que é o local mais adequa-
do, principalmente para a gente que
trabalha com isso. Fica difícil achar
os endereços assim”, pontua.

Falta de placas gera transtorno

Em muitos casos os mototá-
xis e serviços de entrega preci-
sam recorrer a outras formas de
atender seus clientes. Pontos de
referência são os mais usados,
mas até o velho mapa entra em
cena para ajudar.

A auxiliar administrativa Larissa
Bianki, de uma empresa de entre-
gas de Cascavel, conta que as pla-
cas ajudariam muito, mas os entre-
gadores acabam usando o GPS.

SEM RESPOSTAS
A Prefeitura de Cascavel foi
procurada para detalhar como
são feitas as instalações de
placas com o nome das ruas e
também para passar as
orientações sobre como colocar
os números nas residências, mas
não respondeu ao pedido de
informação até o fechamento
desta edição.

Porém, ela explica que um dos
pontos, como Sérgio destacou, é
a falta de cuidado com a coloca-
ção do número das casas. “Em
muitos casos os meninos preci-
sam bater nos vizinhos onde mais
ou menos eles calculam que seja
o número. Fica muito escondida
a numeração, geralmente está na
casa em si, sendo que o local
mais certo seria no por tão, no
muro. É bem complicado”.

CONFORME empresa de
entregas, boa parte das
numerações das casas fica em
local inapropriado

FALTA de placas com
nome de rua prejudica
trabalho de mototáxi

FA
B

IO
 D

O
N

E
G

Á

A
ÍL

TO
N

 S
A

N
TO

S



LOCAL 11CASCAVEL, 17 DE JULHO DE 2018

A Prefeitura de Cascavel abriu
ontem, no Departamento de Ges-
tão de Compras, o Pregão Presen-
cial nº 146 de 2018 para a contra-
tação de empresa para prestação
de serviços de gerenciamento e
controle de fornecimento de com-
bustíveis em redes de postos cre-
denciados, por meio da tecnologia
de cartões magnéticos. O sistema
mudará o atual modelo de gestão
no Município, proporcionando mai-

Controle de combustíveis
or controle e segurança no abaste-
cimento da frota, que hoje é de pelo
menos 700 veículos.

Com valor máximo de R$
4.048.939,96, a licitação atraiu
três empresas que apresentaram
documentação. A BNC Cadastros e
Cobranças Ltda; a Trivale Adminis-
tração Ltda e a Neo Consultoria e
Administração de Benefícios, que
foi classificada pelo critério maior
desconto global, apresentando a

proposta de desconto de 0,01%
sobre a tabela de preços da ANP,
com valor de R$ 4.029.597,00. O
certame segue para a fase de re-
cursos, que é de cinco dias úteis.

De acordo com o secretário de
Planejamento e Gestão, Edson Zo-
rek, atualmente as autorizações
são feitas manualmente, com requi-
sições de abastecimento para o
posto vencedor da licitação e con-
trole é feito pelo Sistema IPM.

CARTÃO
VINCULADO
Com a mudança, cada veículo terá
um cartão vinculado, com controle
e segurança das informações,
credenciado a uma rede de pelo
menos oito postos de
abastecimento. A empresa
administradora do cartão será
responsável por indicar,
semanalmente, os valores mais
atrativos e o gerenciamento da
frota indicará o local mais
vantajoso para abastecer,
proporcionando maior economia
ao Município. LICITAÇÃO foi aberta ontem e certame segue para fase de recursos

SECOM
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 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Aílton Santos

 Investimentos estimados em
R$ 1 milhão estão previstos
para melhorias na PRC-467 no
perímetro urbano de Cascavel
que é de responsabilidade do
DER (Departamento de Estrada
de Rodagem) do Paraná.

A primeira concorrência públi-
ca foi aberta para serviços em
duas passarelas que já apresen-
tam desgastes do tempo. “Fare-
mos os reparos necessários e a
pintura e a abertura das propos-
tas será no dia 19 de julho”, afir-
ma o superintendente do DER,
Nelson Farah.

O valor máximo previsto para
essa etapa de serviços é de R$
139.281,14. Já o processo lici-
tatório prevê execução de servi-
ços para construção de estrutu-
ra de contenção dos taludes sob
quatro viadutos: Avenida Rocha
Pombo, Rua Theobaldo Domicili-
ano Bresolin, Rua Jacarezinho e
Avenida Barão do Rio Branco.

O prazo para protocolar as
propostas na Superintendência
Regional se encerra no dia 16 de

Obras no perímetro urbano

agosto e a abertura ocorrerá nos
dia seguinte. “A previsão é de que
os serviços nos quatro viadutos
sejam concluídos no prazo de 180
dias”, comenta o superintendente.
O valor máximo para essas obras é
de R$ R$ 893.422,21.

ESTRUTURA de contenção dos taludes
sob quatros viaduto serão construídas

Reparos e
pinturas serão
executados nas
duas passarelas
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 Diversas atividades recreativas
prometem garantir a diversão da cri-
ançada na Colônia de Férias no com-
plexo esportivo Ciro Nardi, em Cas-
cavel. A programação teve início on-
tem e segue até o dia 27 de julho.

“Pensamos em fazer uma Colô-
nia de Férias para dar continuidade
ao cronograma de atendimento às
crianças que entraram em férias na
sexta-feira. Serão duas semanas
com atividades para todas as ida-
des”, explica o orientador técnico
esportivo, Edimor Antonio Michelon.

A Divisão de Lazer da Secretaria
de Cultura e Esportes preparou um
castelo pula-pula inflável, tobogã es-

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Fábio Donegá

calada, xadrez gigante e escorrega-
dor com piscina de bolinhas.

“Também são disponibilizadas
modalidades esportivas como fute-
bol suíço recreativo, basquete, vô-
lei, tênis de mesa e slackline”,
acrescenta o orientador. A Colônia
de Férias inclui ainda atividades
lúdicas como a pintura facial.

 SUPERVISÃO
As atividades são supervisionadas por orientadores, mas a recomendação é
para que as crianças menores de sete anos estejam acompanhadas de um

adulto responsável. “Não podemos nos responsabilizar se elas tiveram
sozinhas”, explica o orientador técnico.  A Colônia de Férias é gratuita e
realizada de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30.

 “Essa proximidade dos calen-
dários das escolas municipais e
estaduais, tem contribuído para
o planejamento de eventos. Por
isso, pensamos em disponibilizar
atividades para colaborar com as
famílias que muitas vezes não
têm com quem deixar as crianças
neste período”.

Diversão nas férias

 PISCINA TÉRMICA
As aulas de natação e hidroginástica na piscina

térmica do Ciro Nardi foram retomadas na manhã de
ontem. A estrutura permaneceu desativada por cerca
de dez meses diante da necessidade de consertos no

motor do aquecedor e reparos nos azulejos.
Além desses serviços, diariamente a Secretaria de

Cultura Esportes mantém a manutenção do espaço
que atende 1.000 alunos.  “Realizamos diariamente a
manutenção da água e limpeza da piscina antes das

aulas no período da manhã, outra às 11h e na
sequência às 17h30”, afirma a secretaria.

ATIVIDADES de férias terão sequência até o dia 27 de julhoATIVIDADES de férias terão sequência até o dia 27 de julho



GERAL14 HOJE NEWS, 17 DE JULHO DE 2018

NOTAS

Intoxicação
Análise feita pela Sociedade Brasileira
de Pediatria (SBP) mostra que, em
média, 37 crianças e adolescentes (até
19 anos) sofrem os efeitos da
intoxicação pela exposição
inadequada a medicamentos. Ao
longo de 18 anos, foram mais de 245
mil casos de intoxicação, dos quais 240
crianças e adolescentes não
sobreviveram. Os estados que lideram
os casos de intoxicação ou
envenenamento são: São Paulo, Rio
Grande do Sul e Espírito Santo. Minas
Gerais e Rio de Janeiro vêm por
último. Porém, nem todas as regiões
do Brasil são avaliadas, pois só 11
estados têm centros de
monitoramento disponibilizam dados.

Aposentados e pensionistas do
Instituto Nacional do Seguro Soci-
al (INSS) receberão a primeira par-
te do 13º salário junto com a remu-
neração de agosto. A primeira par-

Presidente
A presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), ministra Cármen
Lúcia, assumirá interinamente a
presidente da República durante a
viagem do presidente Michel
Temer para 12ª Conferência de
Chefes de Estado e de Governo da
Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP), na Ilha do Sal,
em Cabo Verde, que vai até
amanhã. A partir de hoje, com a
ida temporária de Cármen Lúcia
para o Palácio do Planalto, o STF
será comandado pelo ministro
Celso de Mello, integrante mais
antigo em atividade, que deverá
decidir questões urgentes durante
o recesso de julho na Corte.

Indisponibilidade
A Justiça Federal decretou ontem
o bloqueio dos bens do prefeito
do Rio de Janeiro, Marcelo
Crivella. O bloqueio foi causado
por uma ação de improbidade
administrativa devido a um
contrato fechado pelo Ministério
da Pesca e da Aquicultura na
época em que Crivella era
ministro. Os bens do prefeito do
Rio estão bloqueados até o valor
de R$ 3,15 milhões.Segundo o
despacho do juiz Renato Borelli,
da 20ª Vara Federal do Distrito
Federal, o contrato foi feito entre
o ministério e a empresa Rota
Nacional Comércio e Manutenção
de Equipamentos Eletrônicos Ltda.

13o salário antecipado
cela do abono anual corresponde-
rá a até 50% do valor do benefício.

O decreto autorizando a antecipa-
ção foi assinado ontem pelo presi-
dente Michel Temer, mas ainda não

 APOSENTADOS e pensionistas receberão metade do 13º salário em agosto

Histórico
Desde 2006, o governo antecipa a
primeira parcela do 13º salário dos

aposentados e pensionistas
 na folha de agosto.

Somente em 2015, o pagamento foi
adiado para setembro, por causa do
ritmo fraco da economia e da queda

da arrecadação.

foi publicado no Diário Oficial da
União. A medida deve injetar R$ 21
bilhões na economia do país e movi-
mentar o comércio e outros setores.

Como determina a legislação,
não haverá desconto de Imposto de
Renda na primeira parcela paga a
aposentados e pensionistas do
INSS. O imposto sobre o valor so-
mente pode ser cobrado na segun-
da parcela da gratificação natalina,
a ser paga junto com a remunera-
ção de novembro.

AGÊNCIA BRASIL
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 24
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 26

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Cascavel é uma cidade com
mais de 319 mil habitantes e ape-
sar de a subdivisão policial ser uma
das mais importantes do Estado por
estar em região de fronteira, a falta
de pessoal prejudica o serviço.

De acordo com levantamento
feito pela repor tagem do Hoje
News com fontes oficiais, na 15ª
SDP (Subdivisão Policial) são mais
de 10 mil ocorrências registradas
por delegado. É a subdivisão com
mais ocorrências, seguida de Foz
do Iguaçu, com 9.569 casos por de-
legado; Ponta Grossa, com 7.231
ocorrências por delegado; Maringá,
7.248 por delegado; e Londrina,
5.851 casos por delegado.

Cascavel também é a primeira
na estatística da falta de delegado
e de escrivães se comparadas às
subdivisões citadas.  Na subdivisão
de Cascavel são seis delegados e
seriam necessários mais três para
dar conta do serviço, por conta da
sobrecarga e do acúmulo de dele-
gacia de alguns profissionais. Além
disso, o número de escrivães tam-
bém não é nada satisfatório. São
apenas 19, número que diminuiu e
muito. Na metade de 2014, quan-

Sobrecarga
na polícia

do o atual secretário de Segurança
Pública Júlio Reis era delegado-che-
fe em Cascavel, eram 24 profissio-
nais. A diminuição ocorreu por con-
ta das aposentadorias e não hou-
ve reposição. Mesmo com pessoal
em baixa, só no ano passado
41.768 ocorrências foram registra-
das na subdivisão. Em 2018, até
agora, foram 19.317 na 15ª SDP.

 Em Foz, são mais de 264 mil habitantes, 45.824 ocorrências registradas em
2017 e 21.165 em 2018 até agora, com sete delegados e 20 escrivães. Em

Ponta Grossa, com 344 mil habitantes aproximadamente, são 34.749
ocorrências registradas em 2017, 15.868 em 2018 até agora e um número de
sete delegados e 12 escrivães. Em Maringá, são nove delegados, 31 escrivães

para uma população de 406.693 aproximadamente, mais de 45 mil
ocorrências registradas em 2017 e mais de 19 mil em 2018.

Em Londrina, com mais de 558 mil habitantes, são quase 70 mil ocorrências
em 2017, mais de 30 mil em 2018, 17 delegados e 27 escrivães.

 Contratações
Segundo informações da Adepol, o

último concurso realizado pela
gestão Beto Richa foi em 2013. De

lá pra cá, a antiga gestão fez
quatro chamadas do mesmo
concurso e, apesar da falta de

profissionais, não realizou novas
contratações. Vinte novos

delegados deste concurso estão
terminando o curso de formação e

serão distribuídos entre as
comarcas. Desde abril no governo
do Estado, Cida Borghetti facilitou
o diálogo e tenta cobrir os buracos

deixados pela gestão anterior,
mas há dificuldade no lançamento
de um novo concurso por conta do

período eleitoral.
No âmbito da segurança pública,

diversas contratações foram
realizadas, ao todo, foram 130

contratações autorizadas para a
Polícia Científica, número que chegará
a 300 por conta de novas contratações

assinadas pela governadora.

Outras comarcas

SUBDIVISÃO tem mais de 10 mil ocorrências por delegado
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Giro da
Violência

Operação no parque
Policiais do BPFron e da Polícia
Federal realizaram patrulhamento na
madrugada e na manhã de ontem no
Parque Nacional do Iguaçu. Foi na
região que abrange os municípios de
Capanema e de Céu Azul, na fronteira
com a Argentina. Duas embarcações,
usadas em pesca irregular, foram
apreendidas, além de mais de mil
metros de redes de pesca. Também
foram recolhidos peixes de diversas
espécies, inclusive em extinção, e que
seriam vendidos para compradores da
região. Ninguém foi preso.

Assalto a carro-forte
Um grupo de 20 homens fortemente
armados participou de um ataque a
um carro-forte na manhã de ontem no
Paraguai.  Eles roubaram um grande
volume de cédulas de guaranis,
equivalente a R$ 700 mil. O veículo
estava transportando o dinheiro sem
escolta policial.  Os bandidos
abordaram o veículo e conseguiram
roubar os malotes. Eles usaram pelo
menos duas camionetes pretas e um
veículo Ômega para a ação.  A polícia
foi acionada para atender a ocorrência
e encontrou a rodovia bloqueada por
miguelitos - objetos feitos com
pregos para furar o pneu das viaturas
- e um carro em chamas. Os bandidos
conseguiram fugir.

235 prisões em 2018

Apesar da falta de pessoal [leia
mais na página 19], a Polícia Ci-
vil de Cascavel já prendeu, neste
ano, até agora, 235 pessoas. Des-
tas, 103 foram presas em menos
de três meses, período em que o
delegado Nagib Nassif de Palma
está à frente da 15ª SDP (Subdivi-
são Policial) de Cascavel.

Seis grandes operações foram
realizadas neste período em diver-
sos segmentos: estelionato, as-
salto a propriedades rurais, tráfi-
co de drogas e quadrilhas que atu-
am no roubo a bancos, os chama-
dos cofreiros. A maioria com inte-
gração da Polícia Civil com outras
forças policiais e com a colabora-
ção de outros estados.

Apenas desde 27 de abril, no
novo comando, foram 11 prisões
realizadas pela delegacia de homi-
cídios, 65 pelo GDE (Grupo de Dili-
gências Especiais), duas pela De-
legacia da Mulher, cinco pelo Nucria

(Núcleo de Proteção à Criança e ao
Adolescente) e 20 pelo setor de
estelionatos. “As prisões realiza-
das pela Polícia Civil são diferen-
tes das prisões da Polícia Mili-
tar, que também atua com afin-
co, mas que, no caso da Polícia
Civil, quando a prisão ocorre, já
há toda uma investigação e ele-
mentos que comprovam os auto-
res do crime e que fazem com que
essas pessoas fiquem, de fato,
presas. Estamos com foco no tra-
balho de combate ao tráfico de
drogas, principalmente, que dele
surgem todos os outros crimes,
inclusive os homicídios, que têm
diminuído drasticamente na cida-
de”, avalia o delegado-chefe da
Polícia Civil de Cascavel, Nagib
Nassif de Palma.

PELO MENOS seis operações foram realizadas pela Polícia Civil em Cascavel em menos de seis meses

Policiais militares e bombeiros militares
participaram, na manhã de ontem, de
uma avaliação física realizado no Ciro
Nardi. Também foram realizados testes
de aptidão física para os bombeiros e
os militares que estão no quadro de
acesso para promoção de carreira. A
avaliação é realizada três vezes por
ano, assim como os treinamentos, que
são frequentes.

Avaliação dos bombeiros

FÁBIO DONEGÁ

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos
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De saída
Após um ano no cargo de secretário estadual para
Assuntos Estratégicos do Governo do Paraná, o ex-

prefeito de Cascavel, Edgar Bueno (PDT), decidiu pedir
exoneração. Estranhamente ele decidiu dar sequência aos

trâmites enquanto Cida Borghetti está em viagem aos
Estados Unidos – o pedido foi encaminhado ao

governador em exercício, o desembargador Renato Braga
Bettega, presidente do Tribunal de Justiça.

Bastidores
A exoneração estaria certa
há um bom tempo, pelo
próprio comando estadual.
Porém, se prolongou por
três meses, após Beto
Richa (PSDB) deixar o
cargo. Nas redes sociais,
Bueno disse que vai se
dedicar a reeleição do filho
– Andre Bueno (PSDB) – a
deputado estadual.

Decisão
Hoje será definida a nova
Mesa Diretora da Câmara de
Cascavel para o biênio
2019/2020. A eleição será
após a sessão ordinária de
hoje. A maioria simples dos
votos decide o novo
presidente. O quórum
mínimo é de 14
parlamentares.

Chapa única
As chapas interessadas na
Mesa Diretora têm até o
início da votação para se
inscrever. Ontem apenas uma
havia registrado
candidatura: Alécio Espínola
(presidente) Roberto Parra
(1º vice) Valdecir Alcântara
(2º vice) Aldonir Cabral (1º
secretário) e Paulo Porto (2º
secretário).

Jogou a toalha
Sem possibilidade de adesão
de outros parlamentares, a
bancada oposicionista teria
jogado a toalha bem antes
da disputa. Em troca, algumas
nomeações foram feitas dentro
do grupo de Alécio. Porém,
uma resistência interna
pós-eleição tende a ser
vista no plenário.

CARTADAS

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Não é por qualquer motivo que a disputa é acirrada
para ocupar um espaço na Mesa Diretora.

 Em tempos de reeleição, o presidente, o primeiro vice e o
primeiro secretário têm direito (cada um) a um chefe de
gabinete – salário de R$ 8 mil, além dos outros três assessores.

Embora fora da disputa, Gugu Bueno (PR) teria dado as cartas
na mesa: colocou Paranhos na parede. Ele poderia escolher o
presidente, já os demais seriam definidos por Gugu. Paranhos
ficou com Alécio e não pode mexer no restante.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos

SERÃO investidos R$ 1,4 milhão em cursos para moradores do Riviera

Serão cursos básicos de mecânica, costura, panificação,
entre outros. Um caminhão com todos os equipamentos do
Sistema Sesi/Senai se deslocará até a comunidade. A pressa
era grande pela aprovação antes na Câmara para iniciar a
oferta de cursos antes do recesso administrativo da Câmara,
que começa amanhã e termina no fim do mês.

Cursos básicos

Cursos no Riviera

 Um ano após recebe-
rem as chaves das mora-
dias, só agora a Prefeitu-
ra dá sequência em uma
das condições de libera-
ção do Conjunto Habitaci-
onal Riviera, no Bairro Flo-
resta, em Cascavel: a ofer-
ta de cursos profissiona-
lizantes às mais de duas
mil famílias beneficiadas.
Ontem durante sessão na
Câmara de Vereadores foi
aprovado o projeto que
autorizava a liberação de
R$ 400 mil para iniciar
as atividades, dentro de
um novo plano de traba-
lho elaborado pela Coha-
vel, a Companhia Habita-
cional de Cascavel.

Ao todo serão R$
1.478 milhão para contra-
tar cursos e palestras pro-
fissionalizantes com o
Sistema Sesi/Senai. O
encaminhamento da pro-
posta gerou críticas do
vereador Policial Madril

(PMB), que cobrou maior
divulgação dos cursos
entre os moradores. “Em
conversa com síndicos,
ninguém sabia de cursos.
Foram feitas algumas pa-
lestras e os moradores
sequer ficaram sabendo”.

O termo de coopera-
ção com a Caixa Econômi-
ca Federal foi assinado
ainda quando o projeto foi
constituído e os cursos
não têm custo ao Municí-
pio: são verbas repassa-
das diretamente pelo go-
verno federal com o pro-
pósito de encaminhar os
moradores ao mercado
profissional. “Os cursos
serão ofertados no pró-
prio Rivieira, no Cras [Cen-
tro de Referência de As-
sistência Social] e tam-
bém no salão comunitá-
rio”, diz Nei Haveroth, pre-
sidente da Cohavel.
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O deputado federal Alfredo Kae-
fer (PP-PR), um dos principais articu-
ladores para aprovação do Refis da
MPE, destacou o grande número de
empresas que aderiram ao Progra-
ma Especial de Regularização Tribu-
tária das Microempresas e Empre-
sas de Pequeno Porte com débitos
do Simples Nacional (Pert-SN), que
alcançou a adesão de 386.108 em-
presas, segundo o Sebrae.

Segunda-feira (9) foi a data li-
mite para os pequenos negócios
aderirem ao programa e adquirirem
o benefício de parcelar suas dívi-
das em até 180 vezes, com redu-
ção de juros e multas.

De acordo com o Sebrae, o núme-
ro de micro e pequenas empresas
que buscaram quitar os débitos com
a União equivale a 73,5% do total dos
empreendimentos excluídos do regi-
me em janeiro deste ano por esta-
rem inadimplentes com o Fisco.

Para o deputado, a crise econô-
mica foi um dos principais motivos
que levaram cerca de 600 mil mi-
cro e pequenos empreendedores à
inadimplência.

A crise econômica e financeira
que se implantou no país nos últi-
mos anos, foi algo além do normal.
Isso fez com que milhares de em-
presas entrassem em inadimplên-
cia com o Fisco. Lojas foram fecha-
das, fábricas ficaram inativas e se
reduziu a prestação de serviços.
“Os empresários, na maioria deles,
para preservar os empregos, deixa-
ram de recolher os impostos, dan-
do preferência ao seu funcionário,
ao seu fornecedor e assim por di-
ante. Isso é da prática e da ativida-
de empresarial e comercial”, disse.

386 mil empresas
aderem ao Refis

 REGULARIZAÇÃO
Também houve regularização de 40 mil microempreendedores individuais. A
adesão ao parcelamento especial contou ainda com mais de 61 mil pedidos,

até a última semana, de pequenos negócios inscritos na Dívida Ativa na
Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN). Para validar a solicitação, é

necessário efetivar o pagamento da primeira parcela dentro do prazo.
 “Nós precisamos é dar condições de sobrevivência aos micros e aos pequenos
empresários e não tirar deles a chance de produzir e dar condições para que

criem empregos para milhares de pais e mães que dependem do trabalho para
sustentar suas famílias e isso será possível com o Refis” disse Kaefer.

Pelas regras criadas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, poderiam
aderir ao Refis os devedores com débitos vencidos até 29 de dezembro

do ano passado. Para aderir ao programa, foram oferecidas diversas
formas de pagamento e de descontos, que chegaram a 90%, de acordo

com a modalidade de adesão.

Veto derrubado
Em 2017, o Congresso

Nacional aprovou o
refinanciamento dos débitos,
mas o projeto foi vetado pela
Presidência da República, foi

então que o deputado
Alfredo Kaefer iniciou

conversações junto aos
deputados e senadores e se

tornou um dos principais
articuladores para a

derrubada do veto no
Congresso Nacional o que

acabou acontecendo
no dia 3 de Abril.

 ARQUIVO

KAEFER foi um dos principais
articuladores do Refis
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O poder pessoal, dizia Raul Pilla, “é um tremendo tóxico
psicotrópico, que embriaga, vicia e pode chegar à demên-
cia”. Para ser rei de Portugal e ao mesmo tempo manter
domínio sobre o Brasil, o imperador Pedro I (IV de Portugal),
em abandono cruel de vulnerável, deixou em seu lugar um
moleque de seis anos: Pedro II.

Pedrinho, entre fraldas e brinquedos, reinou por meio
de representantes que não escolheu (os regentes) até ser
coroado com 15 anos, em 18 de julho de 1841, quando
passou a reinar por meio de políticos extraídos dos seg-
mentos mais ricos. Nada que a República também não
tenha feito, e assim é até hoje.

Como Pedro II aos seis anos, os candidatos à Presidên-
cia, hoje, só fazem brincar: na mesma hora em que prome-
tem democracia e “Estado mínimo” para a plateia, pensam
na maior e mais intervencionista mexida estatal na vida de
todos, em nome de “ajustes” que pelo voto não passariam.

 Dopados pelo sonho de poder, candidatos a presidente
são como que motoqueiros pilotando uma agressiva máqui-
na de duas rodas: marqueteiros e economistas. Os primei-
ros mandam fingir qualidades, os outros criam uma fantasia
técnica amoldada aos objetivos do mercado. O motor das
candidaturas é um grupo de interesses ocultos, distantes do
povo. O combustível é o financiamento de campanha.

Se fosse hoje, é provável que o imperador de 15 anos
gostasse mais de sair com sua motoca, Easy Rider, cabelos
ao vento, sem se iludir com o fingimento do marketing e as
tecnicalidades “ajustáveis” dos economistas.

 SE A COROAÇÃO DO
IMPERADOR FOSSE HOJE
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“Por ora, descrevemos
nossas razões de

descontentamento com
coisas ocorridas no
decorrer da defesa.
Tenho uma série de
compromissos em

Curitiba e vou encontrar
com o ex-presidente

para decidirmos.”

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

O Festival de
Música de
Cascavel, aberto
no domingo
com ampla
programação
artística na
cidade.

A estrutura
sucateada de
segurança
pública do
Paraná,
deixada pelo
ex-governador
Beto Richa.

Sepúlveda Pertence,
advogado de Lula em

carta ao ex-presidente

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

31
Terça

Curitiba

25
Quarta

25
Terça

23
Quarta

121616

Fases da lua
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ar

CRESCENTE
19/07 - 16h53

CHEIA
27/07 - 17h22

MINGUANTE
04/08 - 15h19

NOVA
12/07 - 23h49

19

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

ARQUIVO

 Alceu A. Sperança
Escritor alceusperanca@ig.com.br

 Sentido único
Como parte das mudanças
viárias programadas em
função da revitalização da
Avenida Tancredo Neves, a
Cettrans implanta a partir
de hoje sentido único nas
ruas Indira Gandhi e Pedro
Álvares Cabral. A Rua
Indira Gandhi passa a ter
sentido Avenida Tancredo
Neves-Bairro Santo
Onofre, enquanto que a
Rua Pedro Álvares Cabral
terá sentido Bairro
Santo Onofre-Avenida
Tancredo Neves.

 Show Pecuário
A silagem é um dos
assuntos em destaque no
Show Pecuário 2018. No
primeiro dia do evento, que
acontece de 24 a 27 de
julho no Parque de
Exposições Celso Garcia Cid,
em Cascavel, o zootecnista
e mestre em produção
animal e diretor técnico da
Lallemand Brasil, Edson
Carlos Poppi, dará uma
palestra sobre tecnologias
de armazenagem e os
inoculantes usados na
produção da
alimentação animal.
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gente@jhoje.com.br

Parabéns especial hoje para:

Ana
Queli
Moraes,

e Antonia Vilaca

  Linda Sacomori,
Valéria Jhoce Castilho,

Rosane Pilla, Eliane Nico e
Sandra Marabaia.

Não espere por uma crise
para descobrir o que é

importante em sua vida.
Platão

Barras de Access
O Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional (NAP), da FAG,

vai promover  o curso  Barras de Access.
Barras de Access é uma terapia corporal que permite que a

pessoa e o seu corpo comecem a desprender-se de
pensamentos, ideias, condicionamentos, emoções, atitudes
e crenças limitantes que cada pessoa tenha registrado sobre

quaisquer situações ou experiências.

oOo
O curso tem como objetivo formar practioners e

facilitadores dessa terapia. Será realizado dia 28 de julho.
Mais informações e inscrições pelo telefone 3321-3755,

pelo e-mail marketingpos@fag.edu.br e pelo
site www.fag.edu.br.

Curso de artesanato
A Paróquia Santa Cruz  oferece aulas de

artesanato semanalmente.
Segunda-feira, na Paróquia Santa Cruz, terça-feira, na

Capela Santa Inês, e às sexta-feiras na Capela Santa Gema. O
horário é sempre às 14h. Mais informações pelo telefone

(45) 3040-3338.

Felicidades!
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A balança comercial brasileira
fechou a segunda semana de julho
com superávit de US$ 1,435 bilhão,
após exportar cerca de US$ 5,016
bilhões e importar US$ 3,581 bi-
lhões. O resultado se deve ao au-
mento de 15,5% na venda de pro-
dutos básicos e semimanufatura-
dos para o exterior, comparado à
semana anterior.

No lado das importações, o co-
mércio brasileiro com outros paí-
ses apresentou aumento médio de
8% em relação ao início de julho,
provocado pelos maiores custos

Balança comercial equilibrada

Previsão de crescimento

com equipamentos mecânicos, ve-
ículos automóveis, siderúrgicos e
combustíveis. Os dados são do
Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços.

Com isso, a balança comercial
do mês, considerando as duas pri-
meiras semanas, está superavitá-
ria em US$ 2,457 bilhões, com as
exportações somando US$ 9,356
bilhões e as importações, US$
6,899 bilhões. Se comparados os
resultados divulgados  ontem com
o mesmo período do ano passado,
o país registrou um crescimento de

Greve dos
caminhoneiros
Greve Após a greve dos
caminhoneiros, houve
crescimento de 1,2% nas
importações entre junho e junho,
ocasionado principalmente pelo
aumento na compra de bebidas e
álcool (36,6%) e combustíveis e
lubrificantes (14,3%). No
acumulado do ano, as
exportações brasileiras estão com
um saldo positivo de US$ 32,389
bilhões, pois registrou exportações
no valor de US$ 123,068 bilhões e
importações que totalizaram
US$ 90,678 bilhões.

 O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu, de 2,3% para 1,8%, a
previsão de crescimento anual para a economia brasileira este ano. A nova

projeção consta do relatório Perspectiva Econômica Mundial, divulgado pelo
órgão a cada três meses. Para 2019, a previsão de expansão do Produto

Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas no país) foi mantida em
2,5%. No documento, o FMI citou as incertezas políticas e os efeitos

prolongados da greve dos caminhoneiros como fatores que contribuíram para
a revisão para baixo da estimativa para o PIB brasileiro este ano. Segundo o

relatório, o real depreciou-se mais de 10% este ano por causa do clima político
e da recuperação econômica mais fraca que o esperado.

BALANÇA comercial
dá sinais de recuperação

AGÊNCIA BRASIL

4,7% em relação à 2017, devido ao
grande crescimento da exportação
de produtos básicos como soja,
petróleo bruto, carne e minérios.

Balança comercial equilibrada
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Início de um período interessante para a
ampliação de horizontes emocionais e
para se sentir mais confiante. Alegrias
relacionadas a filhos, crianças e ao amor
são uma tendência a partir de agora.

To
ur

o

A ampliação do espaço doméstico pode
ser um desejo acentuado a partir de
agora. Um período com possibilidade
de crescimento vinculado à vida fami-
liar e privada.

G
êm

os

Estudos, cursos, palestras e viagens
estão estimulados nesse momento. A
partir de agora há uma forte tendência
de crescimento intelectual e de novos
interesses pessoais.

C
ân

ce
r Início de um ciclo muito interessante de

crescimento material por meio da ex-
pressão criativa. Período em que o tra-
balho e as finanças ganham uma ener-
gia mais expansiva e confiante.

Le
ão

Uma energia mais alegre, expansiva e
confiante começa a se fazer presente a
partir de agora. Período em que novas
situações ligadas a vida pessoal esti-
mulam viagens, estudos e crescimento.

V
ir

ge
m

Período com foco no seu desenvolvi-
mento interno e espiritual. Ao longo dos
próximos meses poderá completar um
trabalho, tendo um entendimento mais
amplo das situações.

Li
br

a

Momento de crescimento junto a outras
pessoas. Poderá conhecer pessoas de
outras nacionalidades. Tende a rece-
ber apoio ao que pretende realizar.
Benefícios associados às amizades.

E
sc

or
pi

ão Início de uma fase muito promissora
na carreira. Estudos e conhecimentos
podem ter uma importante influência
no progresso profissional. Período que
tende a atrair oportunidades.

Sa
gi

tá
ri

o Início de um novo ciclo de crescimento
relacionado aos conhecimentos, à mí-
dia, à comunicação e viagens. Tende
a confiar mais em si e também na força
da providência divina.

Ca
pr

ic
ór

ni
o O seu crescimento acontecerá por meio

de mudanças e de novas atitudes emo-
cionais. Momento importante para a
eliminação de padrões emocionais
nocivos.

A
qu

ár
io Há um aumento nas conexões, nas inte-

rações, nas parcerias e nos relaciona-
mentos. É um momento positivo para
abrir a mentalidade em relação às pes-
soas e ao significado de relacionamento.

 P
ei

xe
s O crescimento profissional é uma ten-

dência a partir de agora. O momento
pede muito cuidado com exageros que
possam comprometer a saúde. Período
em que viagens e os conhecimentos.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

 • SBT

 • GLOBO  • DEUS SALVE O REI

DIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO
Dalva socorre Amanda, que perce-

be que quebrou a cristaleira de Janete
ao cair. Rafael tem uma conversa séria
com Márcio. Kavaco conforta Amanda.
Janete confessa a Kavaco que tem dú-
vidas sobre a permanência de Amanda
em sua casa. Brigitte dá aula para Ge-
túlio, que flerta com a professora. Jane-
te sente uma dormência em seu braço.
Marli aprova o novo visual de Paulo.
Leonor revela a Leandro que recebeu
uma nova proposta de trabalho para
deixar o Sapiência.

ORGULHO E PAIXÃO
Brandão se afasta de Mário/Maria-

na. Elisabeta tenta apaziguar o emba-
te entre Julieta e Darcy. Josephine se
aproxima de Cecília. Ema vai ao traba-
lho de Ernesto. Brandão conta para
Luccino que Mário/Mariana o beijou.
Randolfo conversa com Lídia. Ofélia
sente ciúmes de Felisberto com Aga-
tha. Edmundo procura Fani. Olegário
pede para trabalhar no jornal de Elisa-
beta. Lady Margareth faz insinuações
sobre Julieta, e Aurélio desconfia. Má-
rio/Mariana conversa com Luccino. Pe-
túlia conta para Susana que Olegário
está trabalhando com Elisabeta.

SEGUNDO SOL
Karola reclama com Beto/Miguel da

presença de Ícaro. Rosa não aceita o
dinheiro de Valentim. Laureta se enfu-
rece com a perda de clientes. Luzia/
Ariella dispensa o dinheiro dos direitos
autorais da música que fez com Mar-
çal. Ionan tenta convencer Dodô a reve-
lar a verdade para Naná. Remy procura
Ionan, que o expulsa de sua casa. Cló-
vis e Gorete ensaiam sua música. Nes-
tor comenta com Naná sobre seu en-
contro com Laureta. Beto/Miguel altera
a música de Clóvis e Gorete. Rosa vai
à casa de Selma e Maura. Valentim elo-
gia Luzia/Ariella para Beto/Miguel e
Karola se incomoda. Evandro e Roche-
lle descobrem o novo esconderijode
Severo e avisam a Roberval, que de-
nuncia o pai. Maura volta para a dele-
gacia. O policial Guedes leva o dinheiro

 Afonso explica a Gregório que precisa pensar em uma nova estratégia para
derrotar Otávio. Diana conta a Gregório que é Delano quem executa as ordens
de Catarina. Gregório pede a Diana que revele o que sabe sobre os crimes de

Catarina para Afonso. Afonso confidencia a Diana que está fingindo apoiar
Catarina. Tiago lamenta que Selena não tenha lhe contado sobre sua demis-

são da guarda real. Aires descobre que Virgílio está ajudando Amália a encon-
trar Augusto e conta a Otávio. Glória não aceita dinheiro de Rodolfo para deixar

o castelo.
 Augusto decide voltar a Montemor com Amália e Selena.

Virgílio vai ao encontro de Amália e se surpreende ao ver Afonso.

apreendido de Severo para a delegacia.
Edgar procura Cacau.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Chega o dia do resultado da elei-

ção da chapa da escola. Ruth dis-
cursa e diz que todos os candidatos
e alunos são dignos e fundamentais
para uma escola cada vez melhor.
Helô anuncia que a chapa de Gabi é

mais uma vez eleita. Mirela festeja
com Raquel. Enquanto isso, na
O11O, Roger tenta vender uma nova
ideia de game para Sr. Pendleton,
mas de forma totalmente confusa.
Sérgio consegue assumir a explica-
ção do jogo “Joy & Toy” para Sr. Pen-
dleton. O investidor acha interessan-
te a explicação. Gabi agradece a to-
dos da escola pela eleição. Brenda
grita sozinha: “Fora!”. Helô pergunta
para Éric e Hugo se eles continuam
perseguindo o garoto.

Catarina expulsa
Brice do castelo
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