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Expansão das hortas
As hortas comunitárias estão em expansão em Cascavel.

Os produtos cultivados têm auxiliado o Provopar e servido
de alimento para as comunidades onde elas estão

inseridas. No Bairro Cascavel Velho, onde nasceu o projeto
Agricultura Urbana, o aposentado Ildo Schaeffer, que cuida

da horta, cobra mais participação do poder público.
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Polícia elucida quase
90% dos assassinatos

O índice de elucidação dos crimes de homicídio registrados em Cascavel no
primeiro semestre de 2018 chegou a 87,5%. Neste ano, 24 pessoas foram

assassinadas na cidade, número inferior ao primeiro semestre de 2017 quan-
do o número de mortes violentas chegou a 34. Para a polícia, o combate a

outros crimes, como o tráfico de drogas, que tem ligação direta com boa parte
dos assassinatos, tem ajudado a reduzir esse tipo de crime.

 Pág. 09
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A Associação Atlética da Coopavel será palco
do duelo das serpentes cascavelenses neste
sábado às 15h. O Futebol Clube Cascavel
recebe o Cascavel Clube Recreativo em jogo
válido pela 5ª rodada do returno da 1ª fase do
Campeonato Paranaense Sub-19, com entrada
gratuita para a torcida. O time aurinegro está
invicto na competição, lidera o Grupo A e já está
classificado antecipadamente para a próxima,
enquanto a equipe tricolor só conheceu sua
primeira vitória no Estadual na última rodada,
após dez jogos. No duelo do 1ª turno, o FC
Cascavel venceu por 2 a 1, no Estádio Olímpico.

Jogos Universitários
Começam nesta sexta-feira os

Jogos Universitários do Paraná. A
competição, que está na 58ª edi-
ção, prosseguirá até a próxima
quinta-feira, dia 26. Realizada em
Maringá, terá ao todo 19 universi-
dades e faculdades do Estado com-
petindo em oito modalidades: fut-
sal, handebol, basquetebol, volei-
bol, vôlei de praia, judô, atletismo
e natação. As duas últimas com
disputas também no paradesporto.

Serão mais de 1.400 atletas
representando 11 cidades: Curiti-
ba, Londrina, Maringá, Campo Mou-
rão, Pato Branco, Cascavel, Telêma-
co Borba, Paranavaí, Caiobá, Irati e
Umuarama.

Os cascavelenses competem
representando a FAG e a Unioeste.
Do Centro Universitário FAG serão
35 atletas, sendo dois no atletis-
mo feminino, sete no judô (quatro
feminino e três masculino), três na
natação (uma mulher e dois ho-
mens), onze na equipe de voleibol
masculino e 12 no time de futsal
masculino.

Já a deleção da Unioeste reúne
101 acadêmicos dos cinco Campi
(Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco
Beltrão, Toledo e Marechal Cândi-
do Rondon).

A abertura dos Jogos Universi-
tários do Paraná está marcada para
as 19h desta sexta-feira na Traves-
sa Jorge Amado, ao lado do Merca-
dão de Maringá.

 HANDEBOL
Ainda no desporto universitário, o Centro Universitário FAG é palco deste a
manhã da preparação da seleção brasileira universitária de handebol, que

representará o País no World University Handball Championship, o
Campeonato Mundial de Handebol Universitário, que será realizado de 30

de julho a 5 de agosto na Croácia. Comandada pelo cascavelense Neudi
Zenatti, a seleção brasileira treinará em Cascavel até quarta-feira (25).

 ASSESSORIA

 A participação cascavelense na fase regional da 31ª
edição dos Jogos da Juventude foi encerrada
literalmente com ouro, ontem, em Pranchita.
Comandado por Edemilson Pereira, o time de futsal
masculino venceu por 6 a 2 a equipe de Realeza na
última partida dos Jogos e trouxe o troféu de campeão
para casa. Antes, as equipes de handebol masculino,
do técnico Cezar Casagrande, e de vôlei masculino,
do técnico Dorival Sesso Júnior, já haviam
conquistado o título na competição e, com isso,
garantido vaga na fase final dos Jogos, que será
realizada de 11 a 17 de outubro em Chopinzinho. Já
o time de futsal feminino terminou em terceiro lugar e o
de futebol (masculino) sequer avançou da primeira fase.

JOJUPS
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Experiente canoísta do CRC (Clu-
be de Regatas Cascavel), apesar da
pouca idade, Vitor Hugo Voigt Na-
varro, de 18 anos, está de malas
prontas para representar o Brasil
no Campeonato Mundial de Cano-
agem Velocidade Júnior e Sub-23,
que será realizado na semana que
vem na cidade de Plovdiv na Bulgá-
ria, de quinta-feira a domingo.

Vitor embarcará domingo para
disputar a competição. Será sua
terceira participação em Mundi-
ais. Em 2015 ele representou o
País em Portugal e em 2016 na
Bielorrúsia.

Ele também tem no currículo a
participação em cinco campeona-
tos Sul-Americanos e dois Pan-Ame-
ricanos (EUA 2016 e Equador
2017), além de ter competido tam-
bém na Alemanha, Holanda e Mé-
xico, dentre outros.

Mundial de
Canoagem

 Brasileiro de Rali
Com representantes do automobilismo cascavelense, a 3ª

etapa do Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade começa
nesta sexta-feira em Lençóis Paulista, interior de São Paulo,

com a realização do Rali de Inverno. Também faz parte da pro-
gramação o Campeonato Brasileiro Baja, que tem o grid forma-

do por UTV, Quadricículos e Motos.
A expectativa é de uma competição emocionante, com percur-

so de 350 quilômetros, sendo 150 km de especiais cronometra-
das. Esta será a primeira vez que Lençóis Paulista sedia uma

etapa do Brasileiro de Rali de Velocidade, o que fará com que os
trechos sejam desconhecidos para todos os competidores.

Os cascavelenses Sandro Suptitiz e Eduardo “Lobinho”
Ortolan, da equipe Rali Cascavel Motorsport, defenderão a

liderança da categoria RC4. A dupla tem 24 pontos no topo da
classificação. Em segundo está Carminatti/Marco Marini, com
19; enquanto na terceira colocação está a dupla Alan Serro/

Lucas Neuman, com 16 pontos.

CICLISMO
Neste domingo, cerca de 70
ciclistas de Cascavel vão levantar
poeira no Recanto Xavante,
próximo ao Show Rural, no
Desafio de Equipes de Mountain
Bike. A prova de XMC (estrada de
chão) terá largada às 8h30 e será
realizada em três categorias:
equipes masculinas, equipes
femininas e equipes mistas (dois
homens e duas mulheres) - cada
equipe será composta por quatro
atletas. A premiação está
prevista para as 10h30.

“Treino desde os 9 anos e ago-
ra, aos 18, sinto-me maduro para
essa competição. Dou o meu me-
lhor a cada dia. Treino com muita
disciplina e espero um bom resul-
tado”, diz Vitor.

GINA PRATI/DIVULGAÇÃO
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Para falarmos sobre o PHN é importante recordar o discurso inspi-
rado do padre Jonas Abib em 1998, que nos convidava a viver a
experiência “ou santos ou nada”, uma proposta radical que geraria em
nós um santo desconforto, tirando-nos da letargia espiritual e ditando
para aqueles dias um código de santidade.

Ao mesmo tempo, eu vivia a experiência maravilhosa de gravar o
programa de televisão “Resgate Já”, que me levava a visitar cadeias
públicas, hospitais psiquiátricos, lares de crianças abandonadas, casas
de apoio a portadores do HIV e, principalmente, a casas de recupera-
ção de drogados. Ali, conhecemos e mostramos para todo o Brasil,
obras como das comunidades Bethânia e Fazenda da Esperança, que
se aprofundaram na pedagogia do “só por hoje”.  Assim nos tornamos
canal da providência para centenas de obras sociais que recuperam
jovens e os devolvem para suas famílias.

Com essa experiência forte e profunda que partilhávamos sema-
nalmente com o padre Jonas, Deus foi nos conduzindo à sigla PHN,
que representa uma das maiores inspirações para os jovens do nosso
tempo, mundo afora. Hoje, o Acampamento PHN reúne milhares de
jovens por onde passa.  Na Canção Nova, em Cachoeira Paulista
(SP), é um dos maiores eventos realizados anualmente, com a simples
proposta de não pecar por um dia.

A Canção Nova respira a evangelização e o PHN é, essencial-
mente, Canção Nova. Tenho a alegria em estar nesse contexto há 20
anos, atingindo a marca fantástica de 1040 programas PHN, com mais
de mil testemunhos de tirar o fôlego e nos fazer acreditar que não há
impossível para a misericórdia de Deus!

O tema deste ano: “Basta que sejais jovens para que eu vos ame”,
nos dá a certeza de que a Canção Nova e o PHN estavam no coração
de Dom Bosco, e que o padre Jonas atualiza o carisma salesiano. Falar
com a juventude exige duas coisas: simplicidade e radicalidade, e com
essa inspiração estamos chegando ao coração de milhares de jovens.

20 ANOS DE UM LEMA DE VIDA:
“POR HOJE NÃO”
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 “Estamos
comprometidos em
implementar e dar

suporte aos ODS no
Paraná. Entendemos
que o sucesso desta

iniciativa requer
investimentos públicos

e privados”.

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

As convenções
partidárias que
começam hoje e
dão a largada
oficial para o maior
evento
democrático do
Brasil, que são as
eleições de outubro.

O desrespeito de
alguns motoristas
de Cascavel que
insistem em
transitar em alta
velocidade como
mostraram as
últimas operações
da Cettrans.

Cida Borghetti,
governadora

do Paraná
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NOVA
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poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Francisco José dos Santos (Dunga)
Apresentador do programa PHN (Por Hoje

Não), transmitido pela TV Canção Nova

 FeliCidade do Idoso
No próximo dia 25 de
julho, as secretaria de
Cultura e Esporte, a
Secesp, e de Assistência
Social, e além da Seaso,
promovem no Lago
Municipal de Cascavel,
a partir das 8h30, a
1ª Mateada do
FeliCidade do Idoso,
programa do Governo
Municipal que visa o
bem-estar e a integração
da terceira idade. São
esperados cerca de 200
idosos para a mateada.

  Mega-sena
A Mega-Sena acumulou
novamente e pode
pagar, neste sábado (21),
o prêmio de R$ 62
milhões ao apostador
que acertar os seis
números da sorte. O
concurso 2.061 será
sorteado a partir das 20h
(horário de Brasília) no
Caminhão da Sorte da
Caixa que está em
Ipameri (GO). Aplicado
na poupança, a bolada
renderia R$ 230 mil
mensais em juros.

ARQUIVO
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SÉRIE B
19h15 Criciúma x Londrina
20h30 S. Correa x Goiás
21h30 CSA x Fortaleza

AMISTOSOS
20h Man. City x B. Dortmund

BRASILEIRÃO
19h Flamengo x Botafogo
21h São Paulo x Corinthians

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

SÉRIE C
15h30 Tombense x Ypiranga
16h Bragantino x V. Redonda
17h Náutico x Juazeirense
19h Botafogo-PB x Sta Cruz

AMISTOSO
11h05 B. de Munique x PSG

JOGAM HOJE

JOGAM SÁBADO

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo 27 13 8 3 2 21 8 13
2º São Paulo 26 13 7 5 1 19 11 8
3º Atlético-MG 23 13 7 2 4 24 19 5
4º Grêmio 23 13 6 5 2 13 5 8
5º Internacional 23 13 6 5 2 17 10 7
6º Cruzeiro 21 13 6 3 4 11 8 3
7º Palmeiras 20 13 5 5 3 19 12 7
8º Corinthians 19 13 5 4 4 14 9 5
9º Sport 19 13 5 4 4 15 16 -1
10º Botafogo 17 13 4 5 4 16 16 0
11º Vasco 16 12 4 4 4 18 19 -1
12º Fluminense 15 13 4 3 6 15 18 -3
13º Vitória 15 13 4 3 6 17 23 -6
14º Chapecoense 15 13 3 6 4 15 20 -5
15º Santos 14 12 4 2 6 15 17 -2
16º América-MG 14 13 4 2 7 15 21 -6
17º Bahia 13 13 3 4 6 11 18 -7
18º Atlético-PR 10 13 2 4 7 12 17 -5
19º Paraná 10 13 2 4 7 7 17 -10
20º Ceará 8 13 1 5 7 8 18 -10

SÉRIE A

SÁBADO
19h Flamengo x Botafogo
21h São Paulo x Corinthians

DOMINGO
16h Paraná x América-MG
16h Bahia x Vitória
16h Vasco x Grêmio
16h Sport x Fluminense
16h Palmeiras x Atlético-MG
19h Cruzeiro x [Atlético-PR
19h Chapecoense x Santos

SEGUNDA-FEIRA
20h Internacional x Ceará

14ª RODADA

 TERÇA-FEIRA
Avaí 0x0 Atlético-GO

Vila Nova 0x0 B. de Pelotas
Guarani 2x3 Figueirense

HOJE
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

16ª RODADA

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 27 16 7 6 3 15 10 5
4º Avaí 26 16 7 5 4 24 14 10
5º Atlético-GO 26 16 7 5 4 26 23 3
6º Figueirense 25 16 7 4 5 24 20 4
7º Ponte Preta 24 15 7 3 5 17 13 4
8º Guarani 23 16 6 5 5 23 20 3
9º Coritiba 23 15 6 5 4 18 16 2
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 Juventude 18 15 3 9 3 15 16 -1
14º Paysandu 17 15 4 5 6 14 19 -5
15º Londrina 17 15 4 5 6 13 18 -5
16º São Bento 17 15 3 8 4 14 16 -2
17º S. Corrêa 16 15 4 4 7 15 18 -3
18º B. de Pelotas 15 16 3 6 7 13 18 -5
19º Criciúma 13 15 3 4 8 15 20 -5
20º Boa Esporte 7 15 1 4 10 8 23 -15ª

SÉRIE B

BRASILEIRÃO
16h Paraná x América-MG
16h Bahia x Vitória
16h Vasco x Grêmio
16h Sport x Fluminense
16h Palmeiras x Atlético-MG
19h Cruzeiro x Atlético-PR
19h Chapecoense x Santos

SÉRIE C
15h30 Operário x Cuiabá
15h30 Joinville x Botafogo-SP
16h ABC x Salgueiro
17h Luverdense x Tupi
19h Atlético-AC x Globo
19h Confiança x Remo

SÉRIE D
15h São José x Ferroviário

AMISTOSOS
17h05 Liverpool x B. Dortmund
18h Man. United x SJ Earthquakes

JOGAM DOMINGO

O Cascavel Futsal recebe o Foz Cataratas neste sábado para um clássico do salonismo
paranaense, mas válido pela Liga Nacional. O jogo, marcado para as 19h no
Ginásio da Neva, marca o reinício da competição para a Serpente depois de 40
dias dedicada exclusivamente à Série Ouro. Será o segundo confronto entre as
equipes no ano. No primeiro, pelo Estadual, o time tricolor venceu por 2 a 0 em
Foz do Iguaçu, pelo Estadual. Para este jogo, o time iguaçuense chega disposto a
dar o troco e vindo de dois bons jogos, no empate com o Marechal (2 a 2) e na
vitória sobre o Marreco (2 a 1), que na quarta-feira goleou o Pato (6 a 2) e
derrubou a última invencibilidade do Paranaense. Já o Cascavel vem de jogos bastante
movimentados contra Matelândia (empate por 3 a 3), São José dos Pinhais (derrota
por 7 a 5), Palmas (vitória por 5 a 1) e Marechal (vitória por 2 a 1).

FÁBIO DONEGÁ
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O aposentado Ildo Schaeffer
tem diariamente um compromisso.
É ele quem cuida da horta do Terri-
tório Cidadão no Bairro Cascavel
Velho, que faz parte do projeto Agri-
cultura Urbana, da Prefeitura de
Cascavel. Com muito zelo, ele
sabe de cor o que cultiva ali e que
segue para o Provopar e para toda
a comunidade local.

“Rabanete, salsinha, ceboli-
nha, couve flor, repolho, beterra-
ba, cenoura e batata doce”, espe-
cifica. Porém, para garantir a co-
lheita, Ildo precisa tirar dinheiro
do bolso para comprar as mudas.
Além disso, depende exclusiva-
mente da água da chuva para irri-
gar a plantação, já que no local

Quem compra o quê?

não há abastecimento.
“Se eu não comprar as mudas,

não tem plantação de nada. Sem-
pre foi assim. Até poderia estar
melhor caso a prefeitura desse uma
assistência ou fornecesse as mu-
das, mas infelizmente faço isso
sozinho”, diz o aposentado. Os vi-
zinhos confirmam que é Ildo quem
dá conta da horta e afirmam que
se dependesse de algum investi-
mento do poder público, o espaço
estaria abandonado.

Pelo projeto Agricultura Urbana
há 34 hortas, conforme o secretá-
rio de Ação Comunitária, José Car-
los Costa, o Cocão. Segundo ele,
na época de implantação da horta
no Cascavel Velho foi repassado

aos moradores de que a prefeitura
forneceria apenas as mudas da pri-
meira colheita. Após isso, a manu-
tenção, inclusive a compra de no-
vas mudas, ficaria a cargo da Asso-
ciação de Moradores.

“A prefeitura se responsabiliza
pelo primeiro preparo do terreno,
canteiros e primeiro plantio. Além
disso, dá o acompanhamento téc-
nico e ajuda na adubação. Já a ma-
nutenção deve ser feita pela própria
comunidade”, esclarece.

Cocão diz ainda que um técnico visitou o local há 60 dias, mas
 Ildo rebate, e afirma que nunca recebeu este acompanhamento.
“Seria até bom que viesse, pois a gente precisa aprender a como
trabalhar com determinadas culturas”, pontua.
Sobre a falta de abastecimento de água na horta, Cocão relata que
como o imóvel é particular e foi cedido ao projeto, a prefeitura não
pode implantar este sistema. “O ideal é que sejam cultivadas hortaliças
que exijam menos irrigação”

Nunca apareceu

 Reportagem:  Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

TERRITÓRIO V
Nesta semana, começou a ser
implantada uma nova horta
comunitária, desta vez no Território
Cidadão V, que envolve os bairros
Morumbi, Periolo e Cataratas. O
terreno, com quase 3 mil metros
quadrados, de propriedade do
Município, receberá a horta, que
terá a líder comunitária Mariclair
Fermino como voluntária nos
cuidados da mesma, junto com os
demais moradores.

MUDAS da horta do Cascavel Velho são compradas com dinheiro de apenas um morador
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 Com o novo sistema de trans-
porte, não só as avenidas Brasil,
Tancredo Neves e Barão do Rio
Branco receberão pontos de ônibus
modernos e arrojados em Cascavel.

Conforme a Cettrans (Compa-
nhia de Engenharia de Transporte
e Trânsito), 871 novas paradas de
embarque e desembarque, com
cobertura, serão instaladas por
toda a cidade.

Elas substituirão parte das atu-
ais estruturas e também serão im-
plantadas no traçado das novas li-
nhas que surgirão após o início das
operações do BRQ (Bus Rapid Qua-
lity – Ônibus Rápido com Qualida-
de), bem como nas atualizações
dos atuais itinerários que já estão
em desenvolvimento na Cettrans
para atender a nova configuração

871
novos
pontos

ATUAIS pontos de ônibus devem ser
substituídos por estruturas mais modernas

ARQUIVO

INVESTIMENTO
A presidência da Cettrans

informou que o dinheiro para o
investimento deve vir do Gover-
no Federal, por meio do Progra-
ma Avançar Cidades, que
destina recursos para atender
as necessidades de mobilida-
de urbana. Dentro dele está
incluso essa questão de
reforma, adequação e instala-
ção de novos abrigos para os
pontos de ônibus. Ainda não há
confirmação dos recursos, mas
a prefeitura está buscando o
apoio federal para o projeto.

Enquanto não se define os
recursos, não há como prever
uma data para o início da
implantação dos abrigos. Alsir
Pelissaro lembra que, se até a
operação do BRQ os novos
abrigos não estiverem à dispo-
sição, as atuais estruturas dos
pontos de ônibus serão rema-
nejadas conforme necessidade
de cada linha implantada.

Segundo o presidente da companhia de trânsito, Alsir Pelissaro, com ou sem
o novo sistema de transporte, ele já havia solicitado ao prefeito Leonaldo
Paranhos os novos abrigos aos passageiros. “A população sempre pede para
nós fazermos a adequação e instalação de novas paradas. Daí questionei o
prefeito: ‘Por que não criar um novo padrão de pontos com conforto e
qualidade?’”. A partir disso o Planejamento e Cettrans se reuniram com o
prefeito para fechar um projeto. Segundo Pelissaro, serão três padrões
de pontos, um para cada demanda. Inicialmente, a previsão
era de 1,3 mil pontos, mas os novos estudos
apontaram a necessidade de 871 abrigos.

do sistema de transporte público.
O BRQ tem até a primeira quin-

zena de novembro para estar funci-
onando, conforme informado pelo
prefeito Leonaldo Paranhos na se-
mana passada, em coletiva de im-
prensa, na Prefeitura de Cascavel.

 Já era previsto
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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, 20 DE JULHO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Paulo Veiga de Oliveira e Joseli Costa de Oliveira
2- Mauro Veiga e Isaura Francisca Sandoval
3- Abel Roque e Ana Lucia Gomes Ribeiro
4- Romildo Camargo Nogueira e Cicera Aparecida dos Santos
5- Luiz Gustavo Lopes Meira e Rosangela de Moraes Souza
6- Carlos Ademilson Rodrigues e Vania Santana Farias
7- Jurandir Ferreira da Silva e Diana Vieira Soares
8- Vismar Olávio da Silva e Sonia Maria de Moraes
9- Cesar Gotardo e Luana Aparecida Hang
10- Wilson Antonio da Silva Sagaz e Janete Woytovicz

Ovinocultura
em destaque

O Show Pecuário 2018, que
acontece dos dias 24 a 27 de ju-
lho no Parque de Exposições Cel-
so Garcia Cid, proporcionará aos
ovinocultores da região palestras
que tratarão desde os primeiros
dias de vida dos cordeiros até as
opor tunidades no mercado de
carnes. Em parceria com a Ovi-
nopar (Associação Paranaense
de Criadores de Ovinos) e a Arco
(Associação Brasileira de Criado-
res de Ovinos), o Show apresen-
tará opções para alavancar a pro-
dução do setor.

O médico veterinário, professor
da Unopar e doutor em clínica ve-
terinária Luiz Fernando Cunha Fi-
lho dará uma palestra sobre sobre-
vivência e vitalidade de cordeiros
no dia 25, às 10h40. De acordo
com ele, os primeiros 30 dias são
os de mais atenção, desde as pri-
meiras horas com ingestão de co-
lostro a cuidados para evitar diar-
reias e pneumonias. Outras corre-
ções de erros na criação também
serão ensinados, como o medo
que os ovinocultores têm de fazer
vermifugação em ovelhas no fim da
gestação, o que interfere no desen-
volvimento do filhote.

OUTROS TÓPICOS
Entre mais alguns tópicos
abordados estarão o método
Apgar, utilizado em seres
humanos, mas adaptado para
medicina veterinária e para a
ovinocultura. “Queremos ensinar
isso aos produtores. Assim, eles
conseguem agir quando observam
a necessidade de terapias
intensivas em alguns animais”,
observou. Ele também será um
dos avaliadores no julgamentos de
ovinos que acontece na feira.
A outra palestra será proferida
pela médica veterinária e
mestranda em Saúde e Produção
de Ruminantes, Bruna Fonseca.
Ela traçará um panorama do
mercado e das oportunidades da
ovinocultura no dia 26 de julho,
às 15h30.

PALESTRAS sobre técnicas de criação de
cordeiros estão na pauta do Show Pecuário

Ovinocultura
em destaque
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Território terá conselho
 Hoje, a partir das 19h30, no

Salão Comunitário do Jardim União,
será realizada a reunião para a for-
mação da diretoria do Conselho Ter-
ritorial do Território Cidadão VI que
compreende uma população de

29.883 pessoas, segundo dados do
IBGE de 2016, dos bairros Jardim
Universitário, Santa Felicidade,  Tu-
rispark e loteamentos adjacentes.
Antecedendo os trabalhos de insta-
lação do Território no período de 4 a

11 de maio, foi feito o levantamento
das lideranças de diversos segmen-
tos dos bairros que integram o TC.

Estas lideranças devem se reunir
nesta  sexta-feira para  a formação
da diretoria do Conselho. “São 80
pessoas. Destas, 40 serão titulares
e 40 suplentes”, explicou o asses-
sor técnico e responsável pela mobi-
lização e Conselhos Territoriais, Al-
gacir Portes. Segundo ele, aos mem-
bros deste conselho caberá a mis-
são de ser o elo entre a comunidade
e o Governo Municipal. “O conselho
terá uma função consultiva e recebe-
rá a missão de fazer a triagem e se-
lecionar as prioridades das deman-
das levantadas no Território para que
o Município possa trabalhar na exe-
cução das ações”, completou.
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Algacir Portes conversa com moradores sobre a criação do Conselho Territorial

DETERMINAÇÃO
O diretor-presidente do Conselho de Administração da Coopavel, Dilvo

Grolli, considera que o reconhecimento alcançado no Anuário Brasileiro do
Cooperativismo reflete a determinação da cooperativa de, além de

compartilhar informações para que o cooperado e a sua família vivam
melhor, levar prosperidade e mais felicidade ao campo. A oferta de cursos,

palestras e treinamentos, conforme Dilvo, é uma constante na Unicoop,
redundando em melhores resultados para todos. O Paraná tem 70

cooperativas que atuam em 13 ramos e a Coopavel é a única vencedora
da edição de 2018/2019 do Anuário Brasileiro do Cooperativismo.

 A Coopavel foi eleita a melhor
cooperativa brasileira no quinto
dos sete princípios do cooperati-
vismo pelo Anuário Brasileiro do
Cooperativismo, publicação espe-
cializada anualmente elaborada
pela Mundocoop, uma das revis-
tas mais respeitadas do segmen-
to no País. A cooperativa com sede
em Cascavel, no Paraná, é a úni-
ca do Estado classificada entre as
sete vencedoras.

O quinto princípio do cooperati-
vismo trata de educação, formação
e informação. A referência que deu
o prêmio à Coopavel é a Unicoop,
universidade criada no ano 2000
com a proposta de levar mais co-
nhecimentos e de contribuir para
elevar a renda e a qualidade de vida
dos cooperados. O leque de aper-
feiçoamentos oferecido pela Uni-
versidade Coopavel é amplo e os

 Melhor do Brasil em educação e formação
resultados alcançados em 18 anos
de atuação são os melhores possí-
veis, diz o presidente da Unicoop,
Antonio Augusto Putini.

A missão e o compromisso dos
trabalhos da universidade são os
mesmos desde o início, voltados
a promover transformações no co-
tidiano dos mais de cinco mil fili-
ados da Coopavel, que em dezem-
bro chegará aos seus 48 anos de

fundação. “A sucessão familiar
e a criação de novos coopera-
dos também está no foco da Uni-
coop”, afirma Putini. Além de co-
nhecimentos, entre outros, so-
bre armazenagem, matemática
financeira, mercado, gestão da
propriedade e até de informáti-
ca, há conteúdos específicos
também para os filhos e para a
mulher do agricultor.
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Lago monitorado
A suspeita de que mais uma onça

estaria solta na região do Lago Munici-
pal de Cascavel mantém em alerta as
equipes do Corpo de Bombeiros, Se-
cretaria de Meio Ambiente e do zooló-
gico, embora as sete armadilhas es-
palhadas tenham sido desarmadas.

Desde que o primeiro felino foi
capturado na madrugada de terça-
feira (17), pelo menos três pesso-
as informaram ter visto outro ani-
mal da mesma espécie rondando
o Parque Ambiental Paulo Gosrki,
onde estão inseridos o Lago Muni-
cipal de Cascavel e o zoológico.

Na manhã de ontem, um morador
da região do lago ligou para o Corpo
de Bombeiros e informou que uma
onça passou pela Rua José Bartinik.
“Isso foi por volta das 10h. Minha mãe
estava com meu filho e sobrinho e
me disseram que viram a onça des-
cendo pela rua e entrando no mato”,
comenta Rubens Fuhr.

Há pouco mais de um mês ele
já havia suspeitado que algum ani-
mal poderia estar por perto. “Esta-
va passeando com o cachorro e
ouvi um barulho estranho. Agora
como cogitaram que poderia haver

uma segunda onça, acreditamos
que ela possa estar aqui”.

Equipes fizeram buscas pela
mata onde foi informado que o ani-
mal teria corrido, mas não localiza-
ram nenhuma pista. “É um terreno
muito seco e nos locais onde po-
deria haver alguma pegada, não con-
seguimos encontrar nada”, afirma
o médico veterinário do Zoológico
Municipal, Ilair Detoni.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

BOMBEIROS Receberam ligações de que
mais uma onça foi vista na região do lago

SEM ALARDE
O veterinário ressalta, no
entanto, que não há motivos
para alarde e orienta a
população a acionar os
bombeiros pelo 193 caso veja
algum outro felino.
“Monitoramos o lago por 48h
após a primeira captura e não
foi mais visto outro animal.
Vamos continuar monitorando e
verificar se mais alguma pessoa
possa ter visto algum animal no
entorno”, afirma.
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O projeto para a construção de
ciclovia às margens da PR-486, no
trecho entre a sede do DER (Depar-
tamento de Estradas de Rodagem)
e Espigão segue em fase de finali-
zação. A previsão é de que até o
fim deste mês esteja pronto.

Após essa etapa terá início o pro-
cesso de licitação da obra que tem
o custo estimado em R$ 3 milhões
e que será financiada pelo Estado.

A ciclovia é uma reivindicação de
ciclistas que percorrem esse trajeto
diante de riscos por conta de aciden-
tes que são registrados na rodovia.

Em março, o deputado estadual
André Bueno se reuniu com mem-
bros da ACC (Associação de Ciclis-
mo de Cascavel) para ouvir dos in-
tegrantes as reivindicações que
solicitaram encaminhamentos à

Ciclovia: projeto em fase final
Secretaria de Infraestrutura e Logís-
tica do Paraná para que o projeto
saia do papel. “Estamos buscando
dar mais segurança para as pesso-
as que utilizam a bicicleta não só
como atividade física, mas também
o trabalho”, afirmou.

A ciclovia terá três metros de
largura e aproximadamente 13
quilômetros de extensão. A ex-
pectativa é de que o trecho seja
utilizado por cerca de 15 mil ci-
clistas divididos entre 20 gru-
pos da cidade.

PREVISÃO é de que projeto
seja concluído no fim deste mês

DIVULGAÇÃO
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 O governo federal disponibilizou
verba para a compra de um Castra-
móvel para Cascavel. O veículo deve
funcionar como uma clínica ambu-
lante para a castração de animais
de rua ou de famílias que não têm
condições de pagar pelo serviço.

Os atendimentos ocorrerão
por meio de um cadastro. A inten-
ção é de que o animal seja retira-
do do lar e após recuperado, de-
volvido ao dono. Apesar da verba
já ter sido disponibilizada os trâ-
mites ainda são realizados para
a compra do veículo.

O Castramóvel tem por objeti-
vos minimizar os problemas de
superpopulação de cães e gatos
semidomiciliados ou em situa-
ção de abandono nas ruas de ci-
dades e promover equilíbrio en-
tre saúde pública e bem-estar
dos bichos. O veículo é adapta-
do para a esterilização animal
gratuita, e está sendo levado aos
municípios paranaenses em par-
ceria com as prefeituras e insti-
tuições protetoras.

 A primeira fase de programa da Prefeitura de Cascavel garantiu
a castração de dois mil animais de rua. A partir deste segundo

semestre, a expectativa é de que novas clínicas e hospitais veteri-
nários sejam cadastrados para prestar os serviços.

O edital de credenciamento foi publicado em diário oficial e a
previsão é de castração de 2.050 cães e gatos.

A sessão pública para abertura e análise dos documentos irá
ocorrer no dia 9 de agosto.  O valor total estimado para a contrata-

ção é de R$ 450 mil.

CLÍNICAS
As castrações foram realizadas

em maior parte em cães acolhidos
e encaminhados às clínicas veteri-
nárias por cinco ONGs: Sou Amigo,
Cachorros Cascavel, Gatos Casca-
vel, Abrigo São Francisco e Acipa
(Associação Cidadã de Proteção
dos Animais).

A princípio o Município contava
com três clínicas cadastradas para
os procedimentos e o número de
interessados em prestar o serviço
praticamente dobrou.

Recursos para
Castramóvel

Castrações em clínicas

AÍLTON SANTOS

CÃES serão castrados gratuitamente no castramóvel, conforme alguns critérios estabelecidos
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

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

 01- MARCELO PEREIRA DA SILVA E DIANDRA RIBAS MUNHOZ
02- DOUGLAS MACIEL DA SILVA E VANESSA CARVALHO VICINI
03- JOÃO AUGUSTO CERIOLLI GALAFASSI E DANIELLA DA SILVA MENDES
04- WASHINGTON LUIS LANGANKE GASPAR E GRACIELA ALMEIDA DA SILVA
05- JEISON DA CRUZ E FRANCIÉLI SUELI HEINECK
06- GUSTAVO EVANDRO KUTZ E DANIELA AGUIAR DO VALLE
07- PABLO FERNANDO TIEMECHI E MARLI TEREZINHA ALVES MONTEIRO
08- ADILSON RODRIGUES BONAN E DENISE MELCHIOR
09- PAULO GAMA JUNIOR E NADIA CRISTINA MARIN MOREIRA
10- FERNANDO DA SILVA CAVALCANTE E GISLAINE DE ALMEIDA SANTOS
11- LUIZ FERNANDO PEREIRA DE MEDEIROS E ROBERTA CRISTINA BOTTAN
12- DANIEL QUEIROZ DA SILVA E SHEILA SANTOS DA SILVA
13- ROBSON MAURICIO E ANA PAULA GUDOSKI
14- EDUARDO FERREIRA DE PAULA E GISELE FERREIRA DA ROSA
15- JEAN LUCAS MARTINS DE OLIVEIRA E GIOVANNA ESTHÉFANA DOS
SANTOS MOREIRA DE BASTOS
16- HELIO VIDAL E ANA PAULA TAVARES
17- YAN CARLOS PRESTES E ÉLINY BORTOLOTTI DA SILVA
18- NATANAEL DIAS DA CRUZ E PAULA ALESSANDRA FABRICIO
19- LUCAS CRISPIM BUENO E BÁRBARA APARECIDA SCHAFER
20- EDER BUENO DA SILVA E ELIANE ISABEL INACIO DOS SANTOS
21- BRUNO HENRIQUE ALTICOPFT FANTE E CARLA MORETTO
22- WELLINGTON WAGGNER MAGALHÃES E VANESSA FONTANA
23- EDUARDO ANDRÉ PIETROBON ARAUJO E KARINE NAVA SANTOS
24- GELSON DEBASTIANI E MARIA LUCIA HONORIO DOS SANTOS
25- RODRIGO CARLOS BUCATTI E FERNANDA MORAES
26- FELIPE ANTONIO DA SILVA SANTOS E KATIA DA SILVA LEAL
27- PEDRO ANTONIO QUEIROZ DOS SANTOS E MAYARA SOLANGE CLARO CIGARRI
28- MARCIO HENRIQUE KHATTAB E ÉRICA APARECIDA DIAS
29- JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS E ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA
30- LAERCIO RODRIGUES DE MELLO E NAILZA SANÇÃO DOS REIS
31- MARCOS REIS BATISTA DOS SANTOS E ROSANGELA DOS SANTOS
32- WELLINGTON LAZARO CAMPOS DE FREITAS E RAFAELA LOPEZ RODRIGUES
33- ANTONIO DE SOUZA E KARINA DOS SANTOS FIM
34- ELIEL PADILHA CABRAL E BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA
35- ELTON FARIAS E EVENICE ROYER

Cascavel, 20 de julho de 2018

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

Marina Esteves Santos
Titular

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

NOTAS
Moedas em casa
Parte da população brasileira ainda
tem o hábito de guardar moedas
em casa. Estudo divulgado ontem
pelo Banco Central (BC) mostra
que 19,3% da população guarda
moedas por mais de seis meses.
Além disso, 56,2% usam o dinheiro
guardado no cofrinho para compras
e pagamentos, mostra o BC, no
estudo “O brasileiro e sua relação
com o dinheiro”. De acordo com o
chefe do Departamento do Meio
Circulante do BC, Felipe Frenkel, 8
bilhões de moedas estão
guardadas “em algum lugar”. Ele
destacou que quanto mais moedas
ficarem em circulação, menor será
o gasto de recursos públicos com a
produção do dinheiro.

Juízes intimados
O Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) intimou ontem os
desembargadores Rogério Favreto,
João Pedro Gebran Neto e o juiz
federal Sérgio Moro a prestarem
informações sobre as decisões
conflitantes envolvendo o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Com a intimação, os envolvidos
terão 15 dias para se manifestarem
sobre o caso. O prazo começa a
contar a partir de 1º de agosto, por
causa do recesso do Judiciário.

Exportações
Dados do Indicador do Comércio
Exterior (Icomex), relativo ao mês
de junho, divulgado ontem pelo
Instituto Brasileiro de Economia da
Fundação Getulio Vargas (Ibre FGV),
apontam que a soja em grão
respondeu por 16% do total
exportado pelo Brasil para o mundo
nos primeiros seis meses do ano e,
se somarmos o minério de ferro e o
petróleo, o percentual chega a 33%.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 24
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 26

O combate ao tráfico de drogas,
ao contrabando e a outros crimes
que são diretamente relacionados
a mortes violentas tem dado resul-
tado expressivo na diminuição do
número de homicídios.

No ano passado, levantamento
feito pelo Hoje News mostra que
foram 34 homicídios registrados
apenas no primeiro semestre. Em
2018, do início do ano até ontem,
foram 24 assassinatos.

Mas não é só isso. O índice de
elucidações destes crimes em Cas-
cavel também inibe a prática do as-
sassinato. Em 2018, de acordo
com a Delegacia de Homicídios, as
elucidações já atingem 87,5% dos
casos. “A investigação de homicí-
dio sempre foi minha bandeira e a
eficiência estatal nestes crimes
impacta na diminuição da violência
letal”, reforça o delegado-chefe da
15ª SDP (Subdivisão Policial), Na-
gib Nassif de Palma.

O levantamento, realizado pela
Delegacia de Homicídios de Casca-
vel, mostra desde 2013 um índice
de elucidações superior a 70% e é
uma das que mais soluciona casos
de no Estado. Os números podem
aumentar, já que os casos que per-
manecem em investigação podem
vir a ser elucidados e fazer com que
o número de crimes solucionados
seja ainda maior.

Cascavel tem uma característi-

Elucidações em 87,5%

 Resposta à sociedade
Além do trabalho rápido da polícia, que investiga os casos de crime contra a
vida, outro fator que é fundamental para dar uma resposta à sociedade é o

julgamento destes casos. De acordo com dados da 1ª Vara Criminal de
Cascavel, no primeiro semestre deste ano foram 52 julgamentos realizados.
Em 2017, foram 180: um total de 232 júris desde o início de 2017, quando
começou a funcionar a vara especializada para estes crimes.  Antes, com o

acúmulo de serviço, o julgamento de um réu preso demorava mais de um ano
para ser realizado. No caso de réu solto, com a pauta apertada, alguns casos

levavam mais de dois anos para serem resolvidos. Em todo o ano de 2016, por
exemplo, foram 108 sessões plenárias de julgamento realizadas.

 SOLUÇÕES
Desde 2013, o trabalho intenso de

investigação fez com que o índice de
soluções se mantivesse acima dos 70%

e o número de assassinatos
apresentasse queda, ano a ano. Em

2013, foram 95 assassinatos
registrados e 70,53% solucionados –

número que pode aumentar conforme
andamento das investigações.

Em 2014, foram 83 homicídios, 89,16%
elucidados. No ano seguinte, foram

74 assassinatos e 90,54% deles já
estão resolvidos. Em 2016, mais 71

homicídios e 83% deles estão
solucionados. Das 61 mortes de 2017,

78,69% foram resolvidas até agora.

ca, de acordo com a Delegacia de
Homicídios, de assassinatos pra-
ticados por motivos fúteis. “No
entanto, no ano passado, o cená-
rio mudou e o perfil voltou a ser
de homicídios relacionados a ou-
tros crimes, os chamados crimes
acessórios, como tráfico de dro-
gas, por exemplo, por conta de
dívidas ou desavenças relaciona-
das a essa prática”, explica a de-
legada da pasta, Mariana Vieira.

EM Cascavel, 24 assassinatos foram
registrados neste ano até ontem; foram 34 em

2017 em apenas seis meses

 Reportagem: Tatiane Bertolino

ARQUIVO
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Giro da
Violência
Pedido de justiça
Um protesto é organizado pela
família da jovem Priscila Leandro da
Fonseca, que foi morta no dia 10
deste mês em casa, asfixiada. O
marido dela é acusado do crime, e
foi preso em flagrante pela Polícia
Civil de Corbélia. De acordo com a
informação da polícia, ele teria
matado a esposa por ciúmes. A
manifestação é organizada pela
família com pedido de justiça pelo
fato e ainda não tem data marcada.

Preso líder do PCC
Um homem que é considerado um
dos chefes do PCC (Primeiro
Comando da Capital) no Brasil,
Eduardo Aparecido de Almeida,
conhecido como Piska, foi preso na
quarta-feira em Asunción, no
Paraguai. Ele foi preso e trazido
ontem para a Polícia Federal em Foz
do Iguaçu. A informação é de que
ficará preso em Catanduvas mas, por
motivo de segurança, não foi
informado o horário da escolta do
detido.

307 pneus apreendidos
Uma ação conjunta de fiscais da
Receita Federal, da Polícia Federal
de Foz do Iguaçu e do BPFron
(Batalhão de Polícia de Fronteira)
no Sudoeste do Paraná resultou na
apreensão de 307 pneus
contrabandeados na tarde de ontem.
O material foi recolhido pela polícia
nos municípios de Realeza e de
Ampére, dentro de caminhões. A
mercadoria foi encaminhada à
Receita Federal em Cascavel.

Um incêndio de grandes proporções
foi registrado na tarde de ontem em
um furgão de uma empresa, que fica
às margens da BR-277 em Cascavel.

O furgão estava cheio de papelão e,
por conta disso, as chamas se alastraram
rapidamente nos fundos da empresa.

O Corpo de Bombeiros foi aciona-
do e foram necessários dois cami-
nhões de combate a incêndio para
atender a ocorrência. O risco era por
conta da presença de veículos próxi-
mos do local. Apesar dos estragos e
do susto, o incêndio foi controlado
pelos socorristas.

Incêndio em furgão

 FURGÃO que estava aos fundos da empresa pegou fogo

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

DOIS CAMINHÕES
de combate a incêndio
foram acionados para
atender a ocorrência

Um homem morreu atropelado
na noite de ontem na PR-180,
próximo ao trevo que dá
acesso à BR-277, em
Cascavel. Uma equipe do
Siate chegou a ser acionada
para atender a vítima, mas não
havia mais nada a ser feito a
não ser constatar a morte. O
corpo da vítima, que aparenta
ter 35 anos, foi encaminhado
sem identificação ao Instituto
Médico Legal de Cascavel.

AÍLTON SANTOS
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Armas sem disparos
Todo zelo inicial com a liberação das armas de fogo com a
Guarda Municipal de Cascavel resulta no desempenho da

corporação: três meses após a entrega das pistolas, nenhum
disparo oficial realizado. Leonaldo Paranhos (PSC)

enfrentou inicialmente o “fervor” dos servidores em obter o
armamento. Não cedeu às pressões e agora tem um grupo
que parece contrariar outros espalhados pelo País – com

atuações desastrosas. Coronel Avelino Novakoski comemora.
“Valeu a paciência. Tem preparo prático e emocional”.

Não pintou
Os pichadores continuam
a sujar a cidade. O que é
de se estranhar é o
desaparecimento da
campanha “Pintar é legal;
PiXar é Crime”, lançada
ano passado. A tolerância
zero parece que não
persistiu, diferente dos
que insistem em danificar
o patrimônio público
e particular.

Só elogios
Quem vem se destacando
entre os secretários, com
inclusive elogios da classe
sindical, é a professora
Márcia Baldini. A frente da
Educação, ela vem
corrigindo as perdas
salariais dos educadores
cascavelenses – de 2015 a
2016 não houve correção

– período de Edgar
Bueno (PDT).

Parcelamento
A gestão atual se
comprometeu em corrigir
esse desnível e obedecer
ao piso nacional até o fim
do mandato. Neste ano
quatro parcelas de 1,27%
serão pagas. Ainda faltarão
4% para equiparação,
aguardados
pacienciosamente
pelos professores.

De folga
Quem aproveitou a
calmaria universitária para
tirar uma folga é o reitor
da Unioeste, Paulo Sérgio
Wolf, o Cascá. Quem está a
frente da instituição de
ensino nos últimos dias é
o vice-reitor, Moacir Piffer.

SEM PARADA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Juarez Berté nem bem chegou ao cargo de coordenador
regional do governo e já está tomando as rédeas.

 Semana que vem organiza reunião da Secretaria de Estado
de Infraestrutura e Logística, ao lado da governadora.

Enquanto uns folgam, outros trabalham pesado. A
governadora Cida Borghetti (PP) estará em Cascavel na
próxima semana. Ela vem esclarecer sobre o Novo Ciclo de
Concessões Rodoviárias, na Acic, terça-feira, 14h30.

Efetivo
em baixa

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos

AVALIAÇÕES
Os candidatos já fizeram a prova escrita, passaram por provas
físicas e agora são avaliados na investigação social. São 76
candidatos aprovados que estão no curso de formação há quatro
meses. “Esperamos concluir esse processo e aumentar o efetivo
nas ruas: hoje são três equipes em três viaturas na cidade e duas
no perímetro rural. Com os novos guardas vamos utilizar todas as
sete viaturas em trabalho contínuo”, afirma Novakoski.

 Com um ano e meio
de funcionamento, a
Guarda Municipal teve re-
dução da corporação. O
cargo ainda é considera-
do pelos ser vidores
como um estágio prepa-
ratório para disputar va-
gas em outras corpora-
ções, como as polícias
Militar e Rodoviária do
Paraná e outros estados.
A queda no efetivo é de
16%. Em fevereiro do ano
passado eram 50 guar-
das municipais e hoje
são 42. “Esse é um pro-
cesso natural, onde os
nossos guardas passam
em novos concursos em
função da formação ele-
vada: temos muitos ou-
tros que estão se prepa-

rando para outros concur-
sos”, afirma o diretor de
Proteção à Comunidade,
José Avelino Novakoski,
que coordena os trabalhos
da Guarda Municipal.

O salário é considera-
do baixo quando compa-
rado as demais corpora-
ções. Um guarda munici-
pal recebe em média R$
1.603. Já um soldado da
Polícia Militar do Paraná
ganha mais que o dobro,
R$ 3.905. Apesar desse
desequilíbrio, a vaga ain-
da atrai candidatos e nes-
te ano a meta é aumen-
tar o efeito para 118 guar-
das – por lei o máximo
permitido é 120.

GUARDA Municipal atualmente
é composta por 42 servidores
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As convenções partidárias co-
meçam hoje com definições nacio-
nais de algumas legendas, mas no
Paraná, elas terão início apenas no
sábado (21). É o momento em que
as siglas decidem oficialmente se
lançam e quais serão as candida-
turas para as eleições.

O PSD, do deputado Ratinho Ju-
nior, será a primeira legenda a rea-
lizar a convenção estadual. Será no
sábado, no Paraná Clube, no bair-
ro Tarumã, em Curitiba.

O MDB, do senador Roberto
Requião, que ainda não definiu
se lançará candidato ao gover-
no, também fará o encontro no
sábado. Será na sede do par ti-
do, no bairro Batel.

As duas convenções começam
por volta das 9 horas e devem se
estender até o início da tarde. Ou-
tros partidos menores que já de-
cidiram não lançar candidaturas
também devem fazer o encontro,
por causa da exigência da lei, mas
em muitos casos os filiados de-
legam a decisão à Comissão Exe-
cutiva da sigla. O PV, por exemplo,
que já decidiu apoiar Ratinho Ju-
nior, e o PROS, da coligação com

Convenções partidárias

a chapa da governadora Cida Bor-
ghetti à reeleição, também farão
convenções neste sábado.

CONVENÇÕES dão o pontapé inicial da campanha que levará o eleitor às urnas

Na sequência, no segundo fim de semana do período de convenções, o PSOL
deve homologar a candidatura do servidor público Luiz Piva, o Professor

Piva, na sexta-feira dia 27 de julho. A convenção do PSOL, que deve lançar
chapa com dois candidatos ao Senado, será na APP Sindicato, na sede da
Praça Carlos Gomes, em Curitiba. No dia seguinte, sábado, o Partido dos
Trabalhadores deve confirmar a candidatura ao goveno do ex-deputado
Doutor Rosinha no sábado, dia 28 de julho. A convenção estadual do PT

será na sede do partido em Curitiba, no Bairro São Francisco.
No mesmo dia, o PRTB deve lançar a pré-candidatura do empresário

Geonísio Marinho, em chapa pura, com Eliceu Palmonari como vice. O
PRTB é o único partido que já definiu quem será o vice na chapa. O partido
já decidiu também lançar dois nomes para o Senado. No dia seguinte, no

domingo, dia 29 de julho, a Rede deve confirmar a candidatura do ex-
vereador Jorge Bernardi ao governo e do ex-senador Flavio Arns ao Senado.

Outras legendas

 INDEFINIDOS
Entre os partidos maiores,

que ainda não definiram se
vão lançar candidatos ao
governo ou apoiar chapas já
pré-definidas, o PSDB, presidi-
do pelo ex-governador Beto
Richa, pré-candidato ao
Senado, deve realizar a
convenção no sábado dia 4 de
agosto. O PPS, do deputado
federal Rubens Bueno, que
também não declara oficial-
mente apoio a outras chapas,
deve fazer a convenção no dia
3 de agosto. O PSL, do depu-
tado federal Fernando Francis-
chini, chegou a marcar conven-
ção para este sábado, mas a
data foi cancelada.

 ARQUIVO
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O Governo do Paraná recebeu
ontem uma comitiva de represen-
tantes do governo de Hyogo, no Ja-
pão, que está no Brasil para as co-
memorações dos 110 anos da imi-
gração japonesa. O Paraná e a pro-
víncia de Hyogo têm 48 anos de ir-
mandade e cooperação.

Liderada pelo vice-governador
Hyogo, Kazuo Kanazawa, a comiti-
va foi recebida pela governadora
Cida Borghetti e secretários de Es-
tado, no Palácio Iguaçu, em Curiti-
ba. Um almoço seguido de soleni-
dade marcaram o início das come-
morações, no Paraná, pelos 110
anos da chegada dos japoneses ao
Brasil. Japoneses e a equipe do
Governo do Estado também se reu-
niram para tratar de cooperação.

“A comunidade japonesa contri-
bui para o desenvolvimento do nos-
so Estado. Os descendentes das
pioneiras famílias fazem parte da

Cida recebe comitiva japonesa

vida brasileira e isso é motivo de
orgulho a todos nós”, afirmou Cida
Borghetti. “Uma demonstração de
respeito e tolerância de povos que
compartilham sua crença na paz e
harmonia”, enfatizou.

“Essa visita ficará sempre em
minha memória, estou muito orgu-
lhoso em estar presente nesse
momento importante para a comu-
nidade japonesa. Desejo que esse
intercâmbio continue, sempre liga-
do com laços de amizade e troca
em diversas áreas”, afirmou o vice-
governador Kazuo Kanazawa, que
visita o Estado pela primeira vez.

ENCONTRO marca o início das comemorações dos 110 anos da chegada dos japoneses ao Brasil

SECS

Relações econômicas

 PARCERIA
Além de parcerias já existentes
foram discutidos futuros projetos
nas áreas da ciência e tecnologia,
cultura, agricultura e meio
ambiente, energia e saneamento.
Entre os projetos estão o
programa “Paraná Fala Japonês”
e iniciativas para fomentar a
geração de energias renováveis.
Cida Borghetti disse que a
intenção é estreitar os laços e
levar os intercâmbios nas áreas de
cultura, ciência e comércio a um
novo patamar. “Sinto-me honrada
com as parcerias já desenvolvidas
e espero que possamos
intensificar o nosso trabalho”,
afirmou a governadora.

No encontro foi citado também as relações econômicas e
industriais entre o Paraná e o Japão, com a presença de grandes
empresas japonesas no Estado, entre elas, a Sumitomo, Sysmex

e Harima do Brasil. A governadora citou o programa Paraná
Competitivo e lembrou que desde 2011 o Estado recebeu mais

de R$ 40 bilhões em investimentos industriais, com novos
empreendimentos e expansão de unidades já existentes.

Hoje, a governadora irá a Maringá para recepcionar a princesa
Mako do Japão, neta mais velha do imperador Akihito.
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Para falarmos sobre o PHN é importante recordar o discurso inspi-
rado do padre Jonas Abib em 1998, que nos convidava a viver a
experiência “ou santos ou nada”, uma proposta radical que geraria em
nós um santo desconforto, tirando-nos da letargia espiritual e ditando
para aqueles dias um código de santidade.

Ao mesmo tempo, eu vivia a experiência maravilhosa de gravar o
programa de televisão “Resgate Já”, que me levava a visitar cadeias
públicas, hospitais psiquiátricos, lares de crianças abandonadas, casas
de apoio a portadores do HIV e, principalmente, a casas de recupera-
ção de drogados. Ali, conhecemos e mostramos para todo o Brasil,
obras como das comunidades Bethânia e Fazenda da Esperança, que
se aprofundaram na pedagogia do “só por hoje”.  Assim nos tornamos
canal da providência para centenas de obras sociais que recuperam
jovens e os devolvem para suas famílias.

Com essa experiência forte e profunda que partilhávamos sema-
nalmente com o padre Jonas, Deus foi nos conduzindo à sigla PHN,
que representa uma das maiores inspirações para os jovens do nosso
tempo, mundo afora. Hoje, o Acampamento PHN reúne milhares de
jovens por onde passa.  Na Canção Nova, em Cachoeira Paulista
(SP), é um dos maiores eventos realizados anualmente, com a simples
proposta de não pecar por um dia.

A Canção Nova respira a evangelização e o PHN é, essencial-
mente, Canção Nova. Tenho a alegria em estar nesse contexto há 20
anos, atingindo a marca fantástica de 1040 programas PHN, com mais
de mil testemunhos de tirar o fôlego e nos fazer acreditar que não há
impossível para a misericórdia de Deus!

O tema deste ano: “Basta que sejais jovens para que eu vos ame”,
nos dá a certeza de que a Canção Nova e o PHN estavam no coração
de Dom Bosco, e que o padre Jonas atualiza o carisma salesiano. Falar
com a juventude exige duas coisas: simplicidade e radicalidade, e com
essa inspiração estamos chegando ao coração de milhares de jovens.

20 ANOS DE UM LEMA DE VIDA:
“POR HOJE NÃO”
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 “Estamos
comprometidos em
implementar e dar

suporte aos ODS no
Paraná. Entendemos
que o sucesso desta

iniciativa requer
investimentos públicos

e privados”.

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

As convenções
partidárias que
começam hoje e
dão a largada
oficial para o maior
evento
democrático do
Brasil, que são as
eleições de outubro.

O desrespeito de
alguns motoristas
de Cascavel que
insistem em
transitar em alta
velocidade como
mostraram as
últimas operações
da Cettrans.

Cida Borghetti,
governadora

do Paraná

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

27
Sexta

Curitiba

15
Sábado

25
Sexta

20
Sábado

11117

Fases da lua
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CRESCENTE
19/07 - 16h53

CHEIA
27/07 - 17h22

MINGUANTE
04/08 - 15h19

NOVA
11/08 - 06h59

18

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Francisco José dos Santos (Dunga)
Apresentador do programa PHN (Por Hoje

Não), transmitido pela TV Canção Nova

 FeliCidade do Idoso
No próximo dia 25 de
julho, as secretaria de
Cultura e Esporte, a
Secesp, e de Assistência
Social, e além da Seaso,
promovem no Lago
Municipal de Cascavel,
a partir das 8h30, a
1ª Mateada do
FeliCidade do Idoso,
programa do Governo
Municipal que visa o
bem-estar e a integração
da terceira idade. São
esperados cerca de 200
idosos para a mateada.

  Mega-sena
A Mega-Sena acumulou
novamente e pode
pagar, neste sábado (21),
o prêmio de R$ 62
milhões ao apostador
que acertar os seis
números da sorte. O
concurso 2.061 será
sorteado a partir das 20h
(horário de Brasília) no
Caminhão da Sorte da
Caixa que está em
Ipameri (GO). Aplicado
na poupança, a bolada
renderia R$ 230 mil
mensais em juros.

ARQUIVO
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gente@jhoje.com.br

José de
Paula
Júnior
recebe os
parabéns
hoje por
mais um
aniversário.
Saúde!

Felicidades!

 Bazar solidário
O Bazar Solidário do Hospital Uopeccan

fará uma superpromoção para liquidar as
roupas de inverno. Entre as opções, estão
peças novas e seminovas como casacos,
sobretudos, cachecóis, luvas e demais

peças de inverno. No local, só são aceitos
pagamentos à vista. Toda a renda

arrecadada no Bazar Solidário é revertida
para o Hospital Uopeccan.

A promoção vai até o final de julho.

Elvis não morreu
Dia 11 de agosto tem Elvis
Presley, interpretado por

Rogerio Cordoni, conhecido
como Elvis curitibano.

O músico começou a fazer
cover do cantor norte-

americano em 1992 e não
parou mais.

Ele se apresentará às 21h
no Teatro Municipal de

Cascavel. Mais informações
e ingressos no site

mantovanipromoções.com.br.

Joâo Paulo Soia, Leandro
Forci, Paulo Rogério

Santos, Paulo Jotini Marlo
e Sérgio Pereira da Luz.

Sábado
Mariana Célia Sanches,
Paulo Henrique Alves e

Felippe Gotardo dos Reis.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Empretec 2018
Desenvolvido pela ONU, o Empretec é considerado um

dos melhores métodos de estímulo ao empreendedorismo
já criados. A metodologia é desenvolvida em mais de 30

países, inclusive no Brasil. Aqui, os trabalhos são
disseminados pelo Sebrae. As inscrições para nova turma

estão abertas e podem ser feitas pelo telefone 3321-1415,
com Matheus, ou pelo endereço de e-mail

pontodeatendimento@acicvel.com.br. O Empretec será de 20
a 25 de agosto, das 8h às 18h, no Sebrae, em Cascavel.

A alegria de Ana Carolina Gussi

VERA E GRASI

DIVULGAÇÃO

O verdadeiro homem
mede a sua força,

quando se defronta com
o obstáculo.

Antoine de
Saint-Exupéry
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‘Compartilhando Conhecimento’: Inscrições
abertas para mais de setenta palestras

 ESCOLHA O TEMA E INSCREVA-SE
Em Cascavel - Empregabilidade: você tem?; Inovação nas Empresas;

Cidades Sustentáveis; Tendência de Design de Interiores, Impressão de
Órgãos 3d, Finanças Pessoais: Ajuste suas contas e ganhe dinheiro;

Direitos Humanos; O Direito e a Cidadania; Cérebro Humano: a anato-
mia dos cem bilhões de neurônios; Primeiros Socorros: teoria e práti-
ca; A Engenharia e a Sustentabilidade; Obras Fantásticas da Engenha-

ria; Makeup: novas tendências; Pouco investimento para uma pele
saudável; Minorias Sociais, Bullyng, História e Cidadania; Narguilé e
Piercing Bucal: mitos e verdades; Conversando sobre Psicologia; Ori-
entação Profissional; Projeto de Vida e Protagonismo; Curtiu? Com-

partilhou? Comentou? E Agora?.

Com temas em diversas áreas, even-
to é direcionado aos alunos do ensi-
no médio, da rede pública e particu-
lar e acadêmicos da Unipar.

Vem aí a terceira edição do ‘Com-
partilhando Conhecimento’, promovi-
do pela Universidade Paranaense. No
evento, que acontece no próximo dia
9 de agosto, estudantes do ensino
médio, da rede pública e particular e
acadêmicos da Unipar terão a opor-
tunidade de expandir ainda mais seus
conhecimentos. As inscrições estão
abertas e podem ser feitas no site da
Instituição.

Coordenado pela Diretoria Executi-
va de Gestão da Cultura e Divulgação
da Unipar e desenvolvido em parceria
com o NRE (Núcleo Regional de Educa-
ção), o ciclo de palestras vai acontecer
simultaneamente nas sete Unidades da
Universidade: Umuarama, Toledo, Gua-

Evento acontece em 9/8, em todas as Unidades, inscrições no site www.unipar.br

íra, Paranavaí, Cianorte, Cascavel e Fran-
cisco Beltrão. Serão mais de 70 temas, em
diversas áreas do conhecimento.

Além de enriquecer o aprendizado,
propiciando ao participante conhecer
assuntos e a vivência profissional em sua
área de interesse, o evento propõe tam-
bém uma grande troca de experiências

entre professores e estudantes. As pa-
lestras acontecerão nos períodos da
manhã e noite.

Os interessados já podem acessar
o banner do evento, no site
www.unipar.br, escolher os temas de
sua preferência e fazer a inscrição; o
número de vagas é limitado.

D
IV
U
LG
A
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O
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Hoje o Sol está encerrando o seu
movimento anual pelo setor doméstico
e familiar dos arianos. Absorva os en-
sinamentos das últimas semanas vin-
culados a casa, família e emoções.

To
ur

o

O momento é oportuno para você se
dar conta do que aprendeu ao longo
dos últimos dias. A relação com vizi-
nhos e com parentes próximos está
enfatizada neste momento.

G
êm

os

Hoje é um dia importante para resol-
ver pendências financeiras e emocio-
nais, geminiano. O Sol está encerran-
do a passagem pelo setor de talentos,
dons e habilidades.

C
ân

ce
r Hoje o Sol está encerrando o movi-

mento anual pelo seu signo, canceria-
no. Muitos têm sido os seus aprendi-
zados neste novo ciclo emocional.

Le
ão

Em breve você tende a se sentir mais
energizado, leonino. Hoje o dia pede
introspecção, recolhimento e reflexão.
É um bom momento para se conscien-
tizar do que você está colhendo.

V
ir

ge
m

Um dia importante para resolver pen-
dências relacionadas às amizades. O
momento atual enfatiza um olhar que
se volta para o futuro, mas tendo
aprendido com os erros do passado.

Li
br

a O dia pode apresentar importantes re-
soluções ligadas à carreira e às emo-
ções dos librianos. Um belo momento
para findar tarefas e procedimentos re-
lacionados às suas realizações.

E
sc

or
pi

ão Um dia de muita intuição e insights aos
nativos de escorpião. Um momento
favorável para resolver pendências
familiares, emocionais ou jurídicas.

Sa
gi

tá
ri

o O momento atual possui fortes deman-
das de transformação emocional aos
sagitarianos. Você tem passado por
intensos desafios e está renascendo
emocionalmente.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Hoje o Sol está encerrando o movi-

mento pelo setor de relacionamentos
capricornianos. Importantes situações
se definem em relação à família, par-
cerias e acordos.

A
qu

ár
io Um bom dia para resolver pendênci-

as ligadas ao trabalho e a saúde, aqua-
riano. Pode estar havendo negocia-
ções profissionais e que envolvem tam-
bém membros da família.

 P
ei

xe
s Um dia muito importante para a vida

amorosa dos piscianos. O Sol está en-
cerrando a sua passagem anual pelo
setor afetivo e criativo. Você tem tido
forte contato com a sua criança interior.
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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  • ORGULHO E PAIXÃO

MALHAÇÃO
Tito e Kavaco apartam a briga de

Alex e Márcio. Iohanna constata que a
dança de Hugo e Érico fez sucesso entre
os hóspedes do hotel e faz uma pro-
posta aos meninos. Paulo conversa com
Alex sobre Márcio. Pérola hostiliza
Márcio por seu mau comportamento.
Jade sente ciúmes de Érico com Juju,
e Flora e Tito percebem. Durante uma
brincadeira, Érico e Jade se beijam de

olhos fechados e a menina implora para
que Flora não revele sua identidade ao
amigo. Érico acredita ter beijado Juju.
Janete pede novamente o perdão de
Kavaco e Amanda por ter expulsado a
menina de casa.

DEUS SALVE O REI
Afonso enfrenta Otávio, que acaba

fugindo com Aires. Augusto afirma a
Afonso que não testemunhará contra
Catarina. Catarina fica surpresa ao ver
Augusto, que avisa à filha que ela será

Jane vê Elisabeta e Venâncio serem levados por Kléber e se desespera.
Lady Margareth comemora com Susana. Ernesto e Ema chegam ao bangalô
de Ludmila. Camilo avisa a Darcy sobre a prisão de Elisabeta e Jane fala com
Jorge. Felisberto estranha a antecipação do casamento de Lídia. Vestida como

Mário, Mariana vai à casa de Brandão. Olegário se culpa pela prisão de
Elisabeta,e Charlotte o consola. Julieta enfrenta Kléber. Darcy fala com Elisa-
beta na cadeia. Ema reclama da falta de comida. Luccino fica intrigado com

Otávio. Josephine pede que Cecília esconda sua ligação com Uirapuru. Darcy
percebe o envolvimento de sua tia na prisão de Elisabeta. Susana parabeniza
Petúlia. Jorge conversa com Elisabeta. Josephine critica Cecília para Fani e
Edmundo. Mário/Mariana e Brandão vencem Xavier na corrida. Darcy procura
Lady Margareth. Julieta fala com Elisabeta. Lady Margareth avisa que Darcy
terá que se casar com Susana para que Elisabeta seja libertada da prisão.

punida pelos seus crimes. Otávio ga-
rante a Aires que não deixará Artena.
Otávio pede a Naná e a Glória que dei-
xem seu castelo. Tiago briga com Se-
lena por causa de Ulisses. Brumela
comunica a Afonso sua suspeita de que
Naná leve informações de Montemor
para Lastrilha. Diana promete a Amália
que investigará sobre o filho de Catari-
na. Catarina confronta Augusto.

SEGUNDO SOL
Rosa escapa de Galdino e volta para

o casarão. Ícaro e Luzia/Ariella procu-
ram Manuela, que sofre uma crise de
abstinência. Karola pensa em cobrar
direitos autorais para Clóvis e Gorete.
Ionan troca agressões com Remy, e
Beto/Miguel fica intrigado. Todos no
casarão estranham o sumiço de Rosa.
Galdino conta para Laureta sobre a con-
versa que teve com Rosa. Rosa procu-
ra Januária. Laureta fala com Karola,
que se desespera. Maura tenta conven-
cer a irmã a denunciar Galdino. Dodô
mente para Beto/Miguel.

AMANHÃ É PARA SEMPRE
Bárbara diz a “Franco” que se ele

for indiscreto, Fernanda e Liliana paga-
rão por isso. Gonçalo diz a Bárbara que
passou para seu nome 60% de sua for-
tuna e os outros 40% ficarão para o bebê
que Priscila está esperando. Rebeca
fica furiosa com a partilha mas disfarça
diante do marido.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Letícia insiste em querer falar e sa-

ber apenas coisas de Filipa, quando na
verdade deveria saber mais sobre Yas-
min. Iuri pergunta o motivo de Sophie
mentir para ele. A professora de músi-
ca diz que isso é falta de respeito e
para ele o deixar em paz. João conse-
gue andar pelos corredores da escola
por estar vestido de uniforme. Luísa e
Afonso vão até a exposição artística na
Galeria de Glória e a tia de Poliana fica
impressionada com a falta de conheci-
mento em arte do dono da casa de car-
nes. Claudia estranha o comportamen-
to simpático de Roger com ela.

Darcy terá que se casar com
Susana para que Elisabeta

seja libertada da prisão
DIVULGAÇÃO
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