
 Números da Prefeitura de Cascavel mostram que há 344 servidores municipais cedidos
a órgãos públicos, instituições privadas e em administrações indiretas. A prática é co-

mum entre os órgãos públicos, assim como permutas de servidores entre municípios. A
Prefeitura de Cascavel, por exemplo, trocou servidores com as prefeituras de Corbélia e

Foz do Iguaçu. Existe “empréstimo” de servidor até para o Senado Federal.
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Mudanças visíveis
As novas máquinas adquiridas pelo Município de

Cascavel começaram os trabalhos para melhorar as
estradas rurais do interior e as mudanças já são

visíveis. São várias frentes de serviços que garantem
mais facilidade aos produtores na hora de

transportar  a produção agropecuária.
 Pág. 12

AÍLTON SANTOS



ESPORTE 21CASCAVEL, 23 DE JULHO DE 2018

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- LEANDRO DOS SANTOS SILVA E SIDINEIA SCHLICKMANN MEURER

Cascavel, 23 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

Cascavel vence no futsal
FOTOS: AÍLTON SANTOS

CLÁSSICO DE
APENAS UM GOL

Em jogo válido pela quinta rodada
do returno da primeira fase do
Campeonato Paranaense, o

Futebol Clube Cascavel derrotou o
Cascavel Clube Recreativo por 1 a

0, na tarde de sábado (21), na
Associação da Coopavel. Os dois
times estão no Grupo A do Para-

naense Sub-19. E só foi no segun-
do tempo que a rede balançou no
Clássico do Guizo. Foi com gol de
Bitelo que o FCC levou a vitória e

garantiu a permanência na lideran-
ça do grupo, com 13 pontos. Por
sua vez, o CCR continua na lanter-

na, com três pontos.

Uma vitória para nenhum tor-
cedor colocar defeito. O Casca-
vel Futsal venceu o Foz Catara-
tas por 4 a 3, no sábado (21),
no Ginásio da Neva. A par tida foi
válida pela 12ª rodada da Liga
Nacional de Futsal.

Com apenas dois minutos de
bola rolando, Rafael Vitor marcou
o primeiro gol da Serpente. O em-
pate do visitante veio em segui-
da, com chute de Felipinho. Um
minuto foi suficiente para mais
uma vez o Cascavel estar a frente
no placar. E foi com Ronaldo, mar-
cador com nome de “fenômeno”,
que veio o segundo gol.

Apesar de o Foz Cataratas des-
contar aos oito minutos do se-
gundo tempo com Jamur, as fa-
lhas no setor defensivo do time
da fronteira ajudaram e muito o
avanço do Cascavel Futsal, que
aos 12 marcou com Madson e
aos 16, com Canhoto.

O visitante até tentou e tanta
insistência fizeram com que Tren-
tin fizesse o terceiro gol do Foz.
Porém, foram os donos da casa
que, no fim, comemoram.

Com a vitória, o time do Casca-
vel Futsal está em 15º na tabela
da Liga Nacional, com 10 pontos.
Já o Foz Cataratas segue na 12ª co-
locação, com 16 pontos.
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 Não deu nem para suar. Em uma
luta rápida e totalmente dominada
pelo peso-meio-pesado Anthony
Smith, o brasilleiro Maurício Sho-
gun sofreu um nocaute arrasador
em apenas 1m29s de luta. O ex-
campeão, que vinha de três vitóri-
as consecutivas, sofreu seu primei-
ro revés desde 2014.

Já Smith somou sua segunda vi-
tória contra ex-campeões do UFC
no primeiro round - antes de Sho-
gun, havia nocauteado Rashad
Evans no UFC 225 - e aproveitou o
microfone após a luta para desafi-
ar Alexander Gustafsson no UFC

F1: VITÓRIA
INGLESA

Depois de sofrer com o
problema hidráulico de sua

Mercedes na classificação e
largar apenas em 14º, Lewis
Hamilton sorriu após vencer

de forma espetacular o GP
da Alemanha numa grande

corrida de recuperação, e riu
também com o erro primário

do rival Sebastian Vettel, que
dominou a maior parte da

corrida, mas bateu sozinho
na 51ª de 67 voltas depois
que começou a chover em

Hockenheim. Agora, Hamilton
lidera de novo o campeonato,
com 17 pontos de vantagem

sobre o agora vice-líder
Vettel (188 a 171).

“Foi muito difícil (vencer)
desde aquela posição, mas

você tem de acreditar sempre.
Eu continuei forçando, conti-

nuei acreditando e isso acon-
teceu”, disse o piloto.

Na partida dos desesperados, quem
respirou - um pouco mais leve - foi o Paraná,
que venceu por 1 a 0 o América-MG na tar-
de de domingo (22), pela 14ª rodada do Bra-
sileirão. A partida na Vila Capanema era con-
siderada fundamental para o Tricolor, que
entrou em campo com estreias, entre eles,
o atacante Rodolfo, que fez o gol aos 15
minutos do primeiro tempo.

O América-MG também precisava do
resultado, tentou algumas vezes, mas teve
dificuldade em finalizar durante toda a par-
tida deixando o campo abraçado com o
Paraná na zona de rebaixamento.

Mesmo com a vitória, o Paraná não conse-
gue sair da zona de rebaixamento, mas fica a
um ponto do Santos, que abre a Z-4. Também
com 14 pontos, o América-MG cai uma posi-
ção e entra na zona de rebaixamento.

A LUTA
O duelo começou com Shogun acertando um chute baixo na perna esquerda de Smith,
que respondeu também com um chute, e buscou jabs e cruzados em seguida, tirando o
equilíbrio do brasileiro. Shogun tentou um upper, mas Smith esquivou-se, aplicando um
chute frontal que acertou em cheio a cabeça do brasileiro.  Shogun sentiu a pancada e,

logo após tentar contragolpear, recebeu uma sequência de golpes duríssimos,
culminando com uma cotovelada de direta em cheio na testa, que abriu um ferimento
e deixou o brasileiro grogue. Smith apenas teve o trabalho de continuar golpeando até

Shogun perder a consciência ainda de pé, na grade do octógono, forçando o árbitro
Marc Goddard a encerrar o combate, decretando o nocaute do brasileiro.

 FELIPE ROSA

RODOLFO fez o gol pelo Paraná em sua primeira partida

Enfim, um respiro!

NOCAUTE ARRASADOR
GETTY IMAGES

227, que acontece em Los Angeles
no dia 4 de agosto. O sueco está
sem adversário após Volkan Oezde-
mir ter sido retirado do evento por
conta de uma lesão.
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20h Internacional x Ceará

JOGAM HOJE

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo 30 14 9 3 2 23 8 15
2º São Paulo 29 14 8 5 1 22 12 10
3º Cruzeiro 24 14 7 3 4 13 9 4
4º Atlético-MG 23 14 7 2 5 26 22 4
5º Palmeiras 23 14 6 5 3 22 14 8
6º Internacional 23 13 6 5 2 17 10 7
7º Grêmio 23 14 6 5 3 13 6 7
8º Corinthians 19 14 5 4 5 15 12 3
9º Vasco 19 13 5 4 4 19 19 0
10º Sport 19 14 5 4 5 16 18 -2
11º Fluminense 18 14 5 3 6 17 19 -2
12º Botafogo 17 14 4 5 5 16 18 -2
13º Bahia 16 14 4 4 6 16 19 -4
14º Chapecoense 16 14 3 7 4 15 20 -5
15º Santos 15 13 4 3 6 15 17 -5
16º Vitória 15 14 4 3 7 18 27 -9
17º América-MG 14 14 4 2 8 15 22 -7
18º Paraná 13 14 3 4 7 8 17 -9
19º Atlético-PR 10 14 2 4 8 13 19 -6
20º Ceará 8 13 1 5 7 8 18 -10

SÉRIE A

Flamengo 2x0 Botafogo
São Paulo 3x1 Corinthians

Vasco 1x0 Grêmio
Palmeiras 3x2 Atlético-MG

Paraná 1x0 América-MG
Bahia 4x1 Vitória
Sport 1x2 Fluminense

Cruzeiro 2x1 Atlético-PR
Chapecoense 0x0 Santos

14ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Fortaleza 30 16 9 3 4 22 11 11
2º CSA 29 16 8 5 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 16 7 3 6 18 15 3
8º Goiás 24 16 7 3 6 23 23 0
9º Coritiba 24 16 6 6 4 20 18 2
10º Guarani 23 16 6 5 5 23 20 3
11º Oeste 22 16 5 7 4 19 20 -1
12º Juventude 21 16 4 9 3 16 16 0
13º CRB 18 16 5 3 8 14 21 -7
14º Paysandu 18 16 4 6 6 16 21 -5
15º São Bento 18 16 3 9 4 16 18 -2
16º Londrina 17 16 4 5 7 14 20 -6
17º Criciúma 16 16 4 4 8 17 21 -4
18º Sampaio Corrêa 16 16 4 4 8 16 21 -5
19º Brasil de Pelotas 15 16 3 6 7 13 18 -5
20º Boa 10 16 2 4 10 10 24 -14

SÉRIE B

QUARTA-FEIRA
19h30 Fluminense  x Palmeiras
21h Atlético-MG x Paraná
21h45 Corinthians x Cruzeiro
21h45 Santos x Flamengo

QUINTA-FEIRA
19h30 Botafogo x Chapecoense
19h30 Vitória x Sport
19h30 Grêmio x São Paulo
20h América-MG x Internacional

15ª RODADA

 Um gol de Bruno Henrique, de
cabeça, aos 48 do segundo tem-
po, decidiu a vitória do Palmeiras
por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, nes-
te domingo (22), na arena do Ver-
dão. Por duas vezes, o time da
casa ficou à frente no placar e so-
freu o empate do Galo. Em um du-
elo duro, com muitas chances para
os dois lados, o Palmeiras se deu
melhor e agora está lado a lado
com o rival mineiro na tabela do
Brasileirão. Moisés e o próprio
Bruno Henrique, de falta, fizeram
os outros gols alviverdes. Luan e
Chará descontaram para o Galo.

Drama até o
último minuto

O resultado leva o Palmeiras
aos 23 pontos, mesmo número do
Atlético-MG, que começou a roda-
da em terceiro. O Galo só leva van-
tagem por causa das vitórias –
sete, contra seis do Verdão. Os
dois times estão a sete pontos
do líder Flamengo.

Tricolor derrotado
 D
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Com um jogador a menos durante grande parte do jogo, o Vasco segurou o
Grêmio e venceu por 1 a 0, com gol de Andrés Rios logo aos dois minutos.
Apesar da expulsão de Henrique, a equipe de Jorginho não sofreu sustos,

embora tenha passado por uma pressão do Tricolor com inúmeros
cruzamentos. Defendeu-se bem e não cedeu espaços a um Grêmio sem

inspiração no segundo tempo especialmente. Com a vitória, o Vasco, com um
jogo a menos, chega aos 19 pontos e se aproxima da zona da Libertadores, na

9ª colocação. Já o Grêmio deixa o G-4 e cai para a sexta colocação com os
resultados da rodada. Na quarta-feira (25), o Cruz-Maltino enfrenta o Atlético-
PR, às 19h30, na Arena da Baixada. Já o Tricolor recebe o São Paulo, em duelo

direto na ponta do Brasileirão, às 19h30 de quinta-feira (26), na Arena.

O Operário-PR vencia até os 45
minutos do segundo tempo, por 1
a 0, mas o Cuiabá buscou empate
e se classificou para a segunda
fase da Série C do Campeonato
Brasileiro, na tarde deste domingo
(22), no estádio Germano Kruger,
em Ponta Grossa. O resultado man-
tém o Fantasma isolado na lideran-
ça do Grupo B com 33 pontos.

Depois de um primeiro tempo
equilibrado, o Operário voltou para
o segundo tempo pressionando e
de tanto insistir marcou o gol aos
23 minutos com Bruno Batata.

Quando o jogo se encaminhava para
uma vitória dos donos da casa, o
atacante Jenison do Cuiabá empa-
tou no último minuto.

Com este empate, o Cuiabá che-
gou aos 29 pontos, caiu para a 3ª
colocação do Grupo B da Série C do
Brasileiro, mas conseguiu o objetivo
de se classificar às quartas de final.

Na próxima rodada o Operário-
PR enfrenta o Botafogo-SP, em Ri-
beirão Preto, no próximo sábado
(28). O Cuiabá também joga fora
de casa diante do Ypiranga-RS, no
domingo (29).

SÉRIE C: EMPATE AOS 45
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Acolhimento Familiar
Foi aberto na noite de ontem no

Centro de Convenções e Eventos de
Cascavel o 2° Congresso Internaci-
onal de Acolhimento Familiar de
Cascavel. O evento é promovido
pela Prefeitura de Cascavel, por
meio da Secretaria de Assistência
Social, em parceria com a Correge-
doria Geral de Justiça do Estado do
Paraná, junto com o Comtur (Con-
selho Municipal de Turismo de Cas-
cavel), com a Itaipu Binacional e
com o apoio do Ministério Público
do Paraná e reunirá os principais
especialistas 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. A governado-
ra Cida Borghetti deve participar
do evento na terça-feira (24).

 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.

 AÍLTON SANTOS

CONGRESSO internacional
foi aberto na noite de ontem
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 23 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

344 servidores cedidos
Dados do setor de Gestão de Pes-

soas da Prefeitura de Cascavel mos-
tram que há 344 servidores munici-
pais cedidos a órgãos públicos, ins-
tituições privadas e em administra-
ções indiretas. Além disso, o Municí-
pio possui três permutas de funcio-
nários, uma com a Prefeitura de Cor-
bélia e duas com a de Foz do Iguaçu.

Segundo o levantamento, 60% do
total estão distribuídos em apenas
cinco dos 32 locais onde há servi-
dores cedidos. É no IPC (Instituto de
Planejamento de Cascavel) onde
estão a maioria deles, com 72 ser-
vidores. Em seguida está a Acesc
(Associação de Cemitérios e Servi-
ços Funerários de Cascavel), com 45
cessões, seguida pela Fundetec
(Fundação para o Desenvolvimento
Científico e Tecnológico), com 34, e
em quarta posição a Cettrans (Com-
panhia de Engenharia de Transpor-
te e Trânsito), com 30 cessões.

No Consamu (Consórcio Intermu-
nicipal Samu Oeste) 27 servidores
da prefeitura foram cedidos para atu-
ar no Consórcio, ativo desde 2014,
e que presta atendimento terrestre
e aéreo a 43 municípios da região.

De acordo com o setor de Gestão
de Pessoas, as solicitações decorrem
da necessidade de cada ambiente.
“Por exemplo, se o serviço é adminis-
trativo, é avaliada a cessão de servi-
dor da área. Se é um profissional que
exige cargo específico, a mesma situ-
ação é avaliada”, explica.

O Município reforça que este “em-
préstimo” sempre leva em conta o
interesse público, a conveniência e
a oportunidade.  “Existem serviços
públicos essenciais que, apesar de

SERVIDORES MUNICPAIS CEDIDOS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS

não serem de responsabilidade do
Município, afetam diretamente a po-
pulação cascavelense, e por este
motivo são muitas vezes cedidos
servidores ou estagiários com o in-
tuito de apoiar os objetivos do órgão/
entidade como, por exemplo, servi-
ços de educação, saúde, assistên-
cia social e segurança pública”, diz.

Servidores municipais cedidos a órgãos públicos

Acesc ............................... 45
Cettrans ..............................5
Cettrans ........................... 30
Cohavel ............................. 12
FMEC ...................................8
Fundetec ........................... 34
IPC ................................... 72
IPMC ................................ 13
TOTAL ........................ 219

Fonte: Setor de Gestão de Pessoas - Cascavel

Fonte: Setor de Gestão de Pessoas - Cascavel

TOTAL ...................................................................... 84

TOTAL ...................................................................... 41

Fonte: Setor de Gestão de Pessoas - Cascavel

Acas .......................................................................................2
Albergue noturno ......................................................................1
Apae .......................................................................................7
Apofilab................................................................................ 11
CEI Coração de Maria ............................................................ 10
CEI Jardim Universitário ............................................................2
CEI Nossa Senhora Aparecida ....................................................2
Cemic .....................................................................................1
Provopar ..................................................................................5

CINCO locais respondem por
60% do número total de
servidores cedidos

ATÉ NO
SENADO
O que chama atenção na
pesquisa é que há um
funcionário cedido até para o
Senado. Segundo o setor de
Gestão de Pessoas, a servidora
cedida ocupa uma função
gratificada dentro desta
estrutura governamental. A
prefeitura destaca que os
vencimentos são restituídos aos
cofres do Município todos os
meses pelo governo federal.

TOTAL
De acordo com o setor de
Gestão de Pessoas, o número
de servidores ativos em folha de
pagamento do município é de
7.821 em número de pessoas
e 8.817 em número de
vínculos. 

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Arquivo Hoje News
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1- Paulo Veiga de Oliveira e Joseli Costa de Oliveira
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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

344 servidores cedidos
Dados do setor de Gestão de Pes-

soas da Prefeitura de Cascavel mos-
tram que há 344 servidores munici-
pais cedidos a órgãos públicos, ins-
tituições privadas e em administra-
ções indiretas. Além disso, o Municí-
pio possui três permutas de funcio-
nários, uma com a Prefeitura de Cor-
bélia e duas com a de Foz do Iguaçu.

Segundo o levantamento, 60% do
total estão distribuídos em apenas
cinco dos 32 locais onde há servi-
dores cedidos. É no IPC (Instituto de
Planejamento de Cascavel) onde
estão a maioria deles, com 72 ser-
vidores. Em seguida está a Acesc
(Associação de Cemitérios e Servi-
ços Funerários de Cascavel), com 45
cessões, seguida pela Fundetec
(Fundação para o Desenvolvimento
Científico e Tecnológico), com 34, e
em quarta posição a Cettrans (Com-
panhia de Engenharia de Transpor-
te e Trânsito), com 30 cessões.

No Consamu (Consórcio Intermu-
nicipal Samu Oeste) 27 servidores
da prefeitura foram cedidos para atu-
ar no Consórcio, ativo desde 2014,
e que presta atendimento terrestre
e aéreo a 43 municípios da região.

De acordo com o setor de Gestão
de Pessoas, as solicitações decorrem
da necessidade de cada ambiente.
“Por exemplo, se o serviço é adminis-
trativo, é avaliada a cessão de servi-
dor da área. Se é um profissional que
exige cargo específico, a mesma situ-
ação é avaliada”, explica.

O Município reforça que este “em-
préstimo” sempre leva em conta o
interesse público, a conveniência e
a oportunidade.  “Existem serviços
públicos essenciais que, apesar de

SERVIDORES MUNICPAIS CEDIDOS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS

não serem de responsabilidade do
Município, afetam diretamente a po-
pulação cascavelense, e por este
motivo são muitas vezes cedidos
servidores ou estagiários com o in-
tuito de apoiar os objetivos do órgão/
entidade como, por exemplo, servi-
ços de educação, saúde, assistên-
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Fonte: Setor de Gestão de Pessoas - Cascavel
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TOTAL ...................................................................... 41

Fonte: Setor de Gestão de Pessoas - Cascavel

Acas .......................................................................................2
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CEI Jardim Universitário ............................................................2
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Cemic .....................................................................................1
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 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Arquivo Hoje News
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Juvinópolis: Distrito
feito por amigos

O Distrito de Juvinópolis, que tem
uma população estimada em 1,7 mil
pessoas e área de 264,94 quilôme-
tros quadrados, fica no interior de
Cascavel, a uma distância aproxima-
da de 55 km da cidade.

Distrito de gente sorridente e de
bem com a vida, possui mais elogi-
os do que reclamações. A presiden-
te da Associação de Moradores,
Tatiane da Costa Dalla Costa, elei-
ta há dois meses, conta como é
morar no interior. “Todo mundo se
conhece, fazemos festas, confrater-
nizações, tudo pensado para que
todos possam participar. Assim a
comunidade fica unida e todos con-
tribuem para o bem comum”.

Quem mora no interior acaba fa-
zendo de tudo, sempre pensando no
bem estar da população. “Não tem
jeito, precisamos fazer de tudo mes-
mo. Na subprefeitura os funcionári-
os se desdobram, todo mundo co-
labora e no fim todos ganham, sem-
pre fazemos o melhor para ajudar
as pessoas do distrito”.

Os moradores sentem falta da pre-
sença do subprefeito no distrito, mas
a associação está aberta para rece-
ber e intermediar as demandas da
comunidade local com o Município.

“Estamos passando por um
momento difícil, temos que reer-
guer a associação que está cheia

de dívidas. Vamos tentar regulari-
zar tudo com a Receita Federal, com
os órgãos competentes, para po-
dermos entrar na legalidade e con-
seguir recursos com o Município
para melhorias no distrito”, diz a
líder comunitária.

Segundo Tatiane, as dívidas se
acumularam porque as administra-
ções anteriores “empurrarem”,

TRADIÇÃO
No dia 18 de agosto será realizado o tradicional “porco à Juvinópolis”, uma
releitura da receita do porco à paraguaia. O animal é recheado com mandioca
temperada, queijo e saladas de verduras, legumes e frutas acompanha o prato,
que sai por R$ 20 para cada pessoa a partir de 12 anos – abaixo dessa
idade pagam meio ingresso.
O evento será para arrecadar fundos à associação de moradores. Para mais
informações e aquisição dos ingressos, os interessados podem entrar em contato
pelo WhatsApp: (45)99947-5234.

TRANSPORTE
Uma questão que incomoda os moradores de Juvinópolis é a superlotação dos
ônibus metropolitanos que fazem a linha Cascavel/Boa Vista da Aparecida e
atende aos distritos de Juvinópolis, Rio do Salto e São Salvador.
“São poucos horários, os ônibus já passam aqui cheios, sem lugar para por
tanta gente. É um trajeto de mais de uma hora, e as pessoas fazem de pé, sem
comodidade alguma. Além do alto valor da passagem que já está em R$
5,75”, conta a moradora Gislaine da Costa dos Santos.
A presidente da Associação de Moradores, Tatiane Dalla Costa, relata que
quem depende de ônibus perde o dia. “Quem precisa ir resolver alguma
situação em Cascavel tem que pegar folga. São tão poucos horários que não há
jeito, perdemos o dia por causa disso”.
Uma solução, pensada em conjunto seria, a implantação da linha Juvinópolis
via São Salvador - Rio do Salto/Terminal Leste, integrando os três distritos da
região com o transporte coletivo de Cascavel, como hoje ocorre com São João
do Oeste que possui uma linha.

O ginásio de esportes da comunidade de Juvinópolis foi destruído há pouco mais de quatro anos, durante um vendaval que
passou pelo distrito. Obras de reconstrução começaram, pararam, recomeçaram e até agora continuam paradas. “Precisamos
do ginásio. A quadra esportiva aberta será inaugurada, mas o ginásio, que era promessa do Município ainda não saiu e a
gente fica aqui esperando, está tudo parado. Faz muito tempo que ninguém mexe mais na obra” conta a presidente da
Associação de Moradores, Tatiane Dalla Costa.

deixando de lado a regularização
das contas da instituição. “Agora
estamos fazendo festas. Temos,
por exemplo, o jantar dançante que
ocorreu no dia 14, que até vocês
do jornal nós ajudaram a divulgar.
Ações como está é para o bem co-
mum e para arrecadar fundos, as-
sim levantando a associação e vol-
tando para a regularidade”.

Esporte

POSTO DA PATRULHA Rural da GM traz segurança aos moradores

SAÚDE
A moradora Gislaine da Costa
dos Santos elogia o serviço de
saúde. “Os médicos atendem
bem. O Samu sempre que
chamamos vem com agilidade,
mudou bastante a nossa realidade
na área de saúde nos últimos
anos”, diz.
A USF (Unidade de Saúde da
Família) Juvinópolis possui uma
equipe completa e a unidade será
remodela com investimentos que
superam os R$ 1,5 milhão,
oriundos de emendas
parlamentares com contrapartida
do Município. Segundo a
presidente do distrito, a obra
deve começar nos próximos três
meses.

SEGURANÇA
O destacamento da Patrulha Rural
da GM (Guarda Municipal) é
uma das avaliações positivas da
comunidade.  “É muito bom ter os
guardas aqui. Por mais que eles
atendem boa parte da área rural
de Cascavel, a gente está bem
segura. Tinham muito assaltos,
furtos, agora diminuiu bem, está
muito melhor”, diz a moradora
Lourides Atanazio.

FESTAS
Além do jantar dançante e do
“Porco à Juvinópolis”, a Igreja
Católica também realizada muitos
eventos festivos. A escola
municipal e o colégio estadual
também abrem espaço para
atividades diferenciadas na
comunidade.  Um evento que
chama a atenção é a cavalgada do
Dia das Mães, em maio, que
chega a reunir perto das mil
pessoas. “Essa é uma festa bem
aceita, vem gente de todo lado
participar da cavalgada e depois
almoçar um churrasco no salão da
igreja”, lembra Tatiane Dalla Costa.

Estradas rurais
Produtores rurais e comunidade em geral sofrem com as condições das
estradas rurais em Juvinópolis. “Estradas temos, o que não tem é
manutenção. Prejudica o transporte escolar, os trabalhadores do campo. Há
vias em péssimas condições de conservação”, diz Tatiane Dalla Costa. Mas
existem obras em andamento, como a pavimentação poliédrica da Estrada
Rio das Flores, que começou em 2 de abril e tem previsão de entrega até o
próximo dia 30. O investimento foi de R$ 242,3 mil.

FOTOS: AÍLTON SANTOS
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FOTOS: AÍLTON SANTOS
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Quem segue pelo interior de Cas-
cavel pode observar mudanças que
eram aguardadas para as estradas
rurais. Em uma delas, que dá aces-
so ao Clube de Tiros Guairacá, às
margens da BR 467, máquinas exe-
cutam os trabalhos.

O trecho ganhou reforço, a pista
ficou mais alta e um diferencial são
canaletas às margens da estrada,
preparadas com a finalidade princi-
pal de evitar prejuízos aos motoris-
tas, sobretudo, em dias de chuva.
As adequações são previstas por
meio de convênio da Itaipu e a em-
presa que presta os serviços foi
escolhida por meio de processo li-
citatório da Prefeitura de Cascavel.

Mudanças visíveis
 no interior

“A empresa que ganhou está
executando o trabalho e a fiscaliza-
ção é do município em conjunto com
a Itaipu”, explica a Secretaria de
Meio Ambiente ao ressaltar que o
prazo para a finalização das adequa-
ções é ainda para este mês. A Itai-
pu possui contrapartida para paga-
mento da obra após a conclusão.

A expectativa é de que a estra-
da também receba calçamento po-
liédrico, por meio de outro convê-
nio assinado no ano passado, que
já garante melhorias em outros tre-
chos como em Sede Alvorada e na
estrada Melissa. “Ao todo serão 42
trechos atendidos”, afirma a Secre-
taria de Agricultura de Cascavel.

AJUSTES
Luiz Carlos Fabris trabalha na
lavoura e com a produção de leite
na região onde é realizada a
adequação com elevação do leito.
Ele sugere que alguns ajustes serão
necessários. “Por enquanto não
vimos um acesso para as máquinas
acessarem as plantações”, afirma.
O agricultor reconhece que o
convênio pode trazer melhorias nas
estradas para escoamento de
safras, e como no caso dele, para
a entrega do leite. “Por enquanto
vemos um bom trabalho, mas
esperamos também novas
licitações para melhorias em outras
estradas e também para o
cascalhamento”, ressalta.

DEMANDAS
Conforme a coordenadora de
trabalhos da Itaipu na região de
Cascavel, Rosana Paitch, as
adequações nas estradas rurais
ocorrem diante da realidade dos
produtores e para a integração
com a lavoura. “No caso dos
serviços na estrada Guairacá
existem muitas nascentes próximas
e não há como controlar o volume
excessivo de água na estrada em
dias de chuva”, explica Rosana.
Ela esclarece que em relação ao
acesso às plantações, o projeto da
Itaipu prevê pelo menos um deles
para facilitar o trabalho dos
produtores e que a área citada
pelo produtor será atendida.

 Reportagem: Romulo  Grigoli
   Foto: Aílton Santos

SERVIÇOS para
elevação de leito em
estrada rural serão

concluídos em
agosto
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Emprego: Comércio tem
pior saldo em 15 anos

Virtual
Furlan comenta ainda que a

concorrência das lojas físicas com o
mercado virtual também tem sido
uma forte aliada no que se refere à

contratação de mão de obra.
“Existe esta concorrência e muitos

ainda não se adaptaram”, diz.

Outros setores

influenciado e muito no momento
de contratar um novo funcionário
são os impostos, não só no que
tange aos encargos trabalhistas,
mas principalmente aqueles que
vêm embutidos nas mercadorias.
“O lojista não consegue mais pa-
gar os impostos e quando isso
acontece, a solução é enxugar a má-
quina”, afirma.

Greve dos caminhoneiros, Copa
do Mundo, cenário pré-eleitoral, um
veranico imprevisto e carga tributá-
ria extremamente pesada. Estes são
alguns dos principais fatores que
massacraram a geração de empre-
gos formais no comércio cascavelen-
se no mês de junho, segundo o Sin-
dilojas (Sindicato dos Lojistas e do
Comércio Varejista de Cascavel e
Região Oeste do Paraná).

De acordo com os dados do Ca-
ged (Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados), do Ministério
do Trabalho e Emprego, o comércio
fechou 283 postos de trabalho no
mês passado em Cascavel. O se-
tor foi o que mais desempregou no
período, e registra o pior saldo para
o mês desde 2003, quando iniciou
a série histórica do Ministério.

Para o semestre este foi tam-
bém o mês em que mais houve
demissões. Para se ter uma ideia,
o setor não fechava no vermelho
desde fevereiro, quando foram en-
cerradas 54 vagas.

Conforme o presidente do Sin-
dilojas, Leopoldo Furlan, o que tem

E não foi somente o comércio que demitiu em junho. Segundo o Caged,
Cascavel encerrou 502 vagas formais de emprego no mês passado,
resultado das 3.512 admissões menos os 4.014 desligamentos. A
indústria da transformação fechou 126 postos, assim como a construção
civil (-52), o setor de serviços (-36), a agropecuária (-19) e a
administração pública (-3). Apenas os serviços industriais de utilidade
pública e a extrativa mineral contrataram mais do que demitiram, e criaram
respectivamente, 15 e duas vagas formais de emprego em junho.
Já no semestre, o resultado foi positivo, com a abertura de 1.860 postos
formais de trabalho, puxados especialmente pelo setor de serviços, que de
janeiro a junho gerou mais de 1,5 mil novas vagas em Cascavel.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

COMÉRCIO encerrou 283 vagas
formais em junho, segundo o Caged
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Luiz Ozorio Flores Barroso
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Generosidade

Há pouco mais de um ano, a vida de Luiz havia ganhado outro
sentido e ele enfrentava a difícil batalha contra o câncer.

No dia 18 de julho ele faleceu aos 61 anos.
Familiares e amigos se despediram com muitas flores e carinho
no velório na capela mortuária B da Acesc e o corpo do engenhei-

ro foi encaminhado a Francisco Beltrão e cremado.
Ele deixa a esposa Maria Helena Bastianello Barroso e os dois filhos.

Além do amor da família, Luiz conquistou o carinho de muitas
pessoas que o conheceram, pela alegria de viver, generosidade e
bondade. “Adorava comemorar aniversários, fazer churrasco com

amigos, aliás, fazia o melhor churrasco”, lembra a filha.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Celebrador da vida
“Ele tinha voz de radialista que

abria a minha porta de manhã can-
tando “Acorda, Maria Bonita...”, diz a
jornalista Maiara Bastianello sobre
o pai, Luiz Ozorio Flores Barroso.

Aliás, não falta inspiração a ela
e palavras para descrever aquele a
quem considera o seu herói. “Tudo
o que você ouvir desse cara não é
mentira ou exagero”, salienta.

Luiz Ozorio Flores Barroso nas-
ceu em Santa Maria, no Rio Gran-
de do Sul. Ele se casou com Maria
Helena Bastianello Barroso em Di-

lermando de Aguiar, também no Rio
Grande do Sul, e teve dois filhos,
Maiara e Marcus.

Engenheiro agrônomo e matemá-
tico, atuou como professor na rede
estadual de ensino de Cascavel.

Um homem de valores, inteligen-
te e que deixou muitos ensinamentos.
“Tive 33 anos pra viver ao lado de um
dos homens mais extraordinários que
conheci. Junto com a minha guerrei-
ra, foi ele que me ensinou meus valo-
res. É como aprender física com Eins-
tein”, compara a filha Maiara.

Momentos
inesquecíveis

Momentos em sua
companhia, mesmo que

rápidos, ficarão como boas
lembranças. “Nossa

convivência foi pouca,
breve, rápida, mas o
senhor conquistou o

coração de todos nós”, diz
a equipe da clínica

veterinária onde ele levava
o gato de estimação.

“Era sempre uma pessoa
alegre e de coração

generoso. Lembro dele na
época em que fazíamos
faculdade”, comenta o

jornalista Sidney Trindade
que se formou

junto com Maiara.



CARRO envolvido no acidente ficou destruído
ao ser atingido por caminhão na rodovia
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 25
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 29

O fim de semana foi de registro
de várias ocorrências no setor poli-
cial em Cascavel e a violência es-
teve em alta, com duas mortes no
trânsito e um homicídio.

No sábado, duas pessoas mor-
reram em acidentes na cidade. As
duas batidas ocorreram no Contor-
no Oeste. Na tarde de sábado, uma
mulher morreu e duas pessoas fi-
caram em estado grave em um aci-
dente que envolveu um caminhão
e um carro, na BR-163, perto da BR-
277, no Contorno Oeste.

A informação no local era de que o
motorista do caminhão, que estava
carregado com bebidas, tentou uma
ultrapassagem forçada. Ele estaria em
alta velocidade em uma subida, ten-
tou desviar de um Escort, invadiu a
pista contrária e bateu no C4 Pallas.

O automóvel ficou destruído. Da-
niella Kotinski, de 36 anos, era con-
dutora do carro e morreu na hora. Ela
seguia com a família para Toledo para
fazer um chá de panela, pois planeja-
va casar-se em setembro, de acordo

Violência em alta

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

PAI da jovem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros
e encaminhado para atendimento hospitalar

CAPOTAMENTO
O outro acidente com morte
registrado em Cascavel foi no
sábado de manhã. Um Audi, com
placas de Ponta Porã, saiu da pista
e capotou. O carro parou em um
barranco às margens da rodovia e
ficou completamente destruído. A
passageira, que também ficou
ferida, foi andando até a rodovia
para pedir socorro. Um casal, que
estava de caminhão, viu a cena,
socorreu a jovem e chamou o Corpo
de Bombeiros para atender o caso.
A vítima fatal precisou ser retirada
de dentro das ferragens.

com o pai da jovem, que mesmo feri-
do, conversou com a reportagem do
jornal Hoje News. Ele e a esposa,
que estavam no carro, foram enca-
minhados para atendimento hospita-
lar pelo Corpo de Bombeiros, que
atendeu a ocorrência.

O motorista do caminhão foi pre-
so no local, mas pagou fiança no
valor de R$ 1 mil e foi liberado.

 MORTO A TIROS
Um jovem de 26 anos morreu na madrugada de ontem, em uma propriedade rural de Cascavel
que fica às margens da BR-467. Ele teria discutido com um rapaz dentro de uma boate. Os

dois saíram do local e a vítima foi atingida por um tiro nas costas. Tiago Teixeira Romano morreu
na hora. Outro rapaz, que estava no local, foi baleado e levado para atendimento hospitalar em

Toledo com ferimentos graves. O atirador fugiu. A Polícia Civil investiga o caso.

JOVEM foi morto com um tiro nas costas,
após discussão em uma casa de shows



POLÍCIA20 HOJE NEWS, 23 DE JULHO DE 2018

Giro da
Violência
Fuga em massa
Uma fuga em massa foi
registrada na Cadeia Pública de
Ubiratã na madrugada de
ontem. 23 presos conseguiram
fugir por um túnel cavado na
unidade. A polícia foi acionada
e constatou que os presos
haviam fugido. Os militares
encontraram o túnel e roupas
espalhadas pelo chão. Os
foragidos agora são procurados
pela polícia.

Motociclista ferido
Um rapaz de 28 anos ficou
ferido em um acidente de moto
na tarde de ontem. Ele seguia
de moto pela Rua Cecília
Meireles e bateu na lateral de
um Fiat Tipo, que trafegava
pela Rua Lusíadas. A moto teria
avançado a preferencial. O
rapaz foi socorrido pelo Corpo
de Bombeiros com ferimentos
leves e levado à UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) do
Bairro Brasília.

Vítima de agressão
Um jovem de 22 anos ficou
gravemente ferido ao ser
agredido na cabeça. O crime
ocorreu na Rua Kamayuras, no
Bairro Santa Cruz em Cascavel.
O jovem foi encontrado caído
na rua, por populares, que
chamaram o Corpo de
Bombeiros. O rapaz teve
traumatismo craniano grave e
foi encaminhado ao HU
(Hospital Universitário) com
risco de morte. A Polícia Civil
investiga o caso.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

A polícia encontrou, na tarde de
ontem, um veículo Gol com a parte
da frente destruída e o vidro que-
brado. O veículo estava no Bairro
Brasília e foi encontrado por meio
de denúncias de populares, que vi-
ram o carro abandonado. O automó-
vel foi o mesmo que horas antes
atropelou um policial rodoviário fe-
deral na BR-467, em Cascavel.

O Gol estava abandonado na
Rua Glauber Rocha e, na mesma
região, a polícia realizou aborda-
gem na casa que seria do motoris-
ta que causou o acidente, mas ele

Atropelou e fugiu
não foi encontrado.

As buscas foram realizadas para
tentar localizar o responsável pelo
acidente que deixou em estado gra-
ve um policial rodoviário federal na
BR-467, na região do Bairro Cana-
dá. O policial deu ordem de parada
ao condutor do veículo, que não
obedeceu, atropelou o agente, e
fugiu. O policial foi socorrido pelos
bombeiros e levado para atendi-
mento hospitalar.

POLICIAL foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado em estado grave para atendimento hospitalar

CARRO foi encontrado pela polícia no Bairro Brasília
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 Escola de governo
As ambiciosas estratégias para melhorar o desempenho da

Fundetec estarão no centro da Escola de Governo do
prefeito Leonaldo Paranhos (PSC). Todos os secretários

estarão reunidos a partir das 8h30 no auditório da
Prefeitura para ouvir o presidente da Fundação, Alcione

Gomes. Estão em andamento projetos para venda de áreas
para instalação de empresas na área da Fundetec – todas
terão algum potencial novo para concorrer no mercado e

poderão usar as instalações por um prazo maior de 20 anos.

Obras
Com repasses de emenda
parlamentar do deputado
federal Alfredo Kaefer (PP),
hoje Paranhos também dá
continuidade a aplicação dos
recursos para a construção de
cinco novas UBSs (Unidades
Básicas de Saúde). São R$ 18
milhões para Cascavel.

Mudanças
Ainda não confirmada, mas
uma nova baixa pode ser
registrada na gestão
Paranhos: José Carlos da
Costa, o Cocão, responsável
pelo Território Cidadão,
recebeu proposta para
auxiliar na campanha de
Cida Borghetti (PP).

Escolhas
Ratinho Júnior (PSD) foi o
primeiro a oficializar
candidatura estadual, ainda não
se sabe qual será o vice: uma
aliança cogitou até Renato Silva
(PV). Como Paranhos – embora
não tenha admitido – estará
com Ratinho, ficaria difícil para
Cocão ficar no cargo.

Indecisão
Já o MDB deixou para 4 de
agosto a decisão se terá
candidatura própria ou vai
assumir coligação com o PDT,
de Osmar Dias. Já a
governadora Cida Borghetti
retorna a Cascavel na terça-
feira, 8h, para visitar o Show
Pecuário. A tarde ela discute os
pedágios em encontro na Acic.

ECONOMIA DE 2,4 MILHÕES

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

Dentro da determinação do prefeito Paranhos de ter os
kits do uniforme escolar disponíveis para atender os
alunos da rede municipal de ensino já no início do ano
letivo, a Prefeitura de Cascavel está concluindo a
licitação para aquisição dos itens. A licitação previa
valor máximo de R$ 6,4 milhões, mas a Secretaria de
Educação conseguiu uma economia de R$ 2,4 milhões.

 O deputado estadual
Bernardo Ribas Carli
(PSDB-PR), de 29 anos,
morreu ontem, vítima de
acidente aéreo no muni-
cípio de Paula Freitas, no
sul do Paraná. O piloto e
o copiloto também mor-
reram na queda da aero-
nave. A informação foi
confirmada pelo PSDB do
Paraná. Em nota, o parti-
do lamentou a morte do
parlamentar.

Segundo o Corpo de
Bombeiros, o avião teria
caído por volta das 10 ho-
ras. De acordo com o de-
putado Plauto Miro (DEM),
tio de Bernardo, ele embar-
cou na aeronave de um

Queda de avião
mata deputado

amigo em Guarapuava e
seguia para União da Vitó-
ria, onde participaria da
62ª Festa dos Motoristas,
na Paróquia Nossa Senho-
ra de Salete, a convite do
prefeito Santin Roveda.

Pré-candidato à reelei-
ção neste ano, Bernardo
Ribas Carli nasceu em
Guarapuava, no interior do
Estado. Aos 29 anos, es-
tava no segundo manda-
to como deputado esta-
dual. Bernardo era filho de
Fernando Ribas Carli, que
foi prefeito de Guarapua-
va por três mandatos, de-
putado federal, deputado
estadual e chefe da Casa
Civil do Paraná.

LUTO OFICIAL
A Assembleia Legislativa e o Governo do Paraná
decretaram luto oficial de três dias pela morte de Bernardo.
As bandeiras do Estado e do país ficarão a meio em todas
as repartições públicas. O velório do parlamentar estava
programado para acontecer na Prefeitura de Guarapuava.

DEPUTADO Carli Filho estava no segundo mandato

PEDRO DE OLIVEIRA/ALEP

 Se os cascavelenses já contavam com os estagiários oferecendo
ajuda aos visitantes da Prefeitura, agora haverá novidades.

A Prefeitura reservou R$ 27 mil para compra de
poltronas e móveis sob medida para o hall de entrada.
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Câmara mais popular
L íder comunitário,

jornalista e
radialista, Alécio
Espinola foi eleito

vereador em 2016 com
1.635 votos. Após
trabalhar como assessor
parlamentar do então
deputado Leonaldo
Paranhos durante seis
anos, na Câmara ocupa o
papel de líder do
governo. Agora, se
prepara para assumir o
comando do Legislativo a
partir de 2019. Foi eleito
presidente da Casa por
unanimidade, em uma
chapa única. Em
entrevista ao Hoje News
ele detalha como serão
os trabalhos
desenvolvidos e diz que
quer uma Câmara mais
próxima da população.

Presidência
“Foi fruto de muito trabalho, diálo-
go, muita conversa com todos os nos-
sos vereadores. Eu sou líder de go-
verno e durante um ano e meio de-
senvolvi essa habilidade de dialogar,
conversar e de entender as diferen-
ças de cada vereador e a posição de
cada vereador, não trazendo nenhum
constrangimento, não brigando com
ninguém, sempre respeitando. Isso
possibilitou a nós fazermos esse diá-
logo e termos 20 votos favoráveis e
nenhum voto contra, o que facilitará
nosso trabalho.”

Atuação
“A partir do momento em que nós
assumirmos eu serei o presiden-
te da Casa, vou defender os di-
reitos, as prerrogativas dos nos-

sos vereadores. São eles que te-
rão vez e voz nesse processo em
que eu estarei  no Legislativo
como presidente”.

Câmara atual
“Eu vejo que o Brasil está clamando
por mudanças e isso já está aconte-
cendo nas câmaras do Brasil, princi-
palmente na nossa Câmara. Eu te-
nho uma avaliação que hoje nós te-
mos um quadro de vereadores com
uma visão de fazer a diferença, vi-
são de interesse público, visão de
fazer realmente com que as coisas
aconteçam. Tanto é que isso [escân-
dalos] já diminuiu bastante e nós
vamos trabalhar com direcionamen-
to mostrando aos vereadores que a
instituição precisa ser preservada,
para que nós possamos avançar”.

O conciliador
“Já desenvolvo esse trabalho [de
conciliador entre Executivo e Legis-
lativo] hoje. O vereador líder da casa
precisa respeitar cada posiciona-
mento, porque ninguém está ali
brincando. Se existe uma oposição,
se ela está apontando para algo que
está errado, o vereador terá da mi-
nha parte todo o apoio para fazer o
trabalho que precisa ser feito. Nós
não podemos tirar o direito do ve-
reador de investigar e apontar onde
ele acha que precisa ser melhora-
do, ou aquilo que está errado. As-
sim será minha postura. Evidente-
mente que o Executivo terá que ter
o seu líder para fazer esse trabalho
[conciliação]. Não vou diminuir a
instituição, acho que a Câmara pre-
cisa crescer e ela cresce com a situ-
ação e oposição”.

Novo líder
“Em fevereiro, quando retornar a
legislatura para o novo biênio, aí
sim nós vamos definir quem será o
novo líder de governo, mas terá que
ser alguém com habilidade de res-
peitar a oposição. Podemos até ter
divergências no plenário, mas nós
precisamos caminhar juntos, não
podemos fazer uma guerra, estare-
mos mais próximo da eleição para
prefeito e isso pode ser acirrado,
então teremos que ter um líder
muito habilidoso”.

Aproximação
“Eu quero aproximar a Câmara de
Vereadores para as pessoas, mos-
trar a importância desse instru-
mento. Quanto mais próximo nós
estivermos das pessoas é melhor.
A Câmara não pode se aproximar
da Prefeitura, são poderes distin-
tos, importantes para o desenvol-
vimento da democracia e isso nós
precisamos preservar”.

ALÉCIO Espinola assume o comando da Câmara a partir de 2019

LUIZ CARLOS DA CRUZ
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Equipamento para Uopeccan
O deputado Alfredo Kaefer(PP-

PR), acompanhado do presidente da
Uopeccan (União Oeste Paranaen-
se de Combate ao Câncer) Ciro
Kreuz, esteve no Ministério da Saú-
de com uma missão importante:
agilizar os trâmites para liberação
de importação de um moderno equi-
pamento para tratamento de câncer,
através do Pronon (Programa Nacio-
nal de Apoio à Atenção Oncológica)

O processo para liberação estava
parado desde o fim do ano passado,
quando a Uopeccan teve um pedido
de prorrogação do prazo indeferido.

O deputado Kaefer assumiu en-
tão a responsabilidade e foi até o
Ministério da Saúde solicitar a li-
beração da prorrogação para execu-
ção do projeto autorizando a enti-
dade a adquirir um “Acelerador Li-
near”, pedido prontamente atendi-
do, em menos de 10 dias, confor-
me Portaria nº 734, publicado em
19 de julho pela Secretaria Executi-
va do Ministério da Saúde.

O custo do moderno aparelho gira
em torno de R$ 3 milhões e a partir
de agora serão 180 dias para com-
pra, instalação e funcionamento.

O equipamento, um Acelerador Linear de Partículas para
Radioterapia Conformacional 3D, segundo Ciro Kreuz, “é o que de
mais moderno temos hoje na medicina, é top de linha, e junto com os
outros, um pouco mais antigos que temos, vai agilizar muito o processo
de tratamento das pessoas que precisam da Uopeccan”.
“Temos que agradecer ao deputado Alfredo Kaefer que prontamente
atendeu nosso pedido e foi até o Ministério pedir a agilidade no
processo, que foi rápido, sem falar no custo do equipamento que
chega perto de 3 milhões de reais, tudo bancado pelo programa”,
disse Ciro Kreuz.

Acelerador Linear

 Trabalho
“Não é de hoje que trabalho para
trazer recursos para a Uopeccan,

tanto de Cascavel como de
Umuarama. Esse equipamento
vai ajudar a salvar milhares de
vidas, vai aliviar o sofrimento

daquelas pessoas que,
infelizmente por conta do destino,
estão com câncer. Demos a nossa
parte, mas ainda é pouco e vou
continuar buscando os recursos

onde estiverem, para que a
Upeccan continue dando esperança

a milhares de pessoas, não só do
Paraná, mas também de outros

estados”, concluiu Alfredo Kaefer. DEPUTADO Alfredo Kaefer com o presidente da Uopeccan, Ciro Kreuz

DIVULGAÇÃO
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“Uma das coisas mais sérias
que existem na vida pública é

que muitas vezes você é
injustiçado e contra a
injustiça o que vale é a

crença, o que vale é a oração.
Portanto, em palavras finais,
e cumprimentando-os mais

uma vez, eu quero dizer: orem
pelo Brasil, orem por mim”.

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

A democracia
brasileira que sai
fortalecida com as
convenções
partidárias que
começam a
definir os
candidatos em
todas as esferas
de governo.

A violência que
tomou conta de
Cascavel durante
o fim de semana
com mortes no
trânsito,
assassinato e
tentativas de
homicídios.

 Michel Temer, presidente
da República, em evento

com empresários
evangélicos.
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Enquanto os adeptos da teoria de que há sal-
vadores da pátria para o Brasil discursam de for-
ma inflamada, com retóricas muitas vezes reple-
tas de ódio, o país começou a desenhar seu futu-
ro no último fim de semana e que se concretizará
em janeiro de 2019 com a posse dos novos elei-
tos pelo voto popular. A democracia se fortalece.

As convenções partidárias já definiram cinco
presidenciáveis e no Paraná também começam
as definições sobre os nomes que postularão a
cadeira principal do Palácio Iguaçu, sede do go-
verno do Estado.

O momento exige serenidade, diante de extre-
mos que podem ser perigosos à nação. Não exis-
tem salvadores da pátria, o que o Brasil precisa é
de união para reconstruir uma nação forte capaz
de enfrentar os desafios de um mundo globalizado.

Radicalização não leva a lugar algum, a não
ser ao abismo. É hora de pensar no Brasil e so-
mar forças em prol da nação. Os erros gritantes e
falcatruas vergonhosas cometidos nos últimos
anos por gestores públicos não podem ser moti-
vos para a radicalização política, social e econô-
mica pregada por alguns falastrões que jogam
gasolina para tentar apagar o fogo. É hora de mu-
dança, mas precisamos de sabedoria para exer-
citar nosso voto em outubro.

AGÊNCIA BRASIL

 Governadora
A governadora do
Paraná, Cida Borghetti,
confirmou aos
organizadores que
estará presente na
abertura do Show
Pecuário 2018, no dia 24,
às 8h, no Parque de
Exposições Celso Garcia
Cid, em Cascavel. O
evento, promovido pelo
Sindicato Rural de
Cascavel e pela
Sociedade Rural do
Oeste do Paraná, vai de
24 a 27 de julho.

 Recesso
Apesar de estar em
recesso administrativo,
a Câmara de Vereadores
de Cascavel já organiza
atividades: em 15 de
agosto está marcada
audiência pública para
debater a evasão escolar
no Município. Proposta
da Comissão de
Educação, composta
pelos vereadores Paulo
Porto (presidente)
Olavo Santos
(secretário) e Carlinhos
Oliveira (membro).



SOCIAL18 HOJE NEWS, 23 DE JULHO DE 2018

gente@jhoje.com.br

Quem recebe os parabéns da coluna hoje é
KATHELIN CRISTINA FERREIRA DE PAULA,

aniversariante do dia. Felicidades!

Palestra e espetáculo
A cantora Glaucia Nasser fará a palestra “Um reencontro

com o Brasil” –  o trabalho é resultado da dedicação de
Glaucia e outros brasileiros que buscam conhecer o passado

para construir o futuro. Palestra e espetáculo ocorrem,
respectivamente, nos dias 23 e 24 de julho, às 20h, com

entrada franca, no Teatro Municipal Sefrin Filho.

McDia Feliz
O McDia Feliz será

realizado dia 25 de agosto.
Os recursos arrecdados serão

revertidos à ampliação de
leitos da UTI Pediátrica da
Uopeccan. A expectativa é
vender 5 mil tíquetes de

Big Mac, que têm o custo de
R$ 16,50. Além das vendas,

organizadores estão em
busca de voluntários para

entregar os lanches.

O sorriso que dás
volta para ti mesmo.

Provérbio indiano

Thiago Sodré, Simone
Silva, Leonardo Pereira da
Silva, Soraia Marcondes

Melo, Juliano Polipi Menda,
Júlio César Forpi e Pedro

Ribeiro da Luz.

Rock e piano
A turnê 2018 do pianista

Bruno Hrabovsky chega a
Cascavel dia 16 de

setembro. Nos mesmos
moldes do Rock ao Piano, o
concerto trará releituras das

músicas originais usando
apenas o piano acústico.

Os ingressos já estão à
venda no site

meuingresso.com. O evento
será às 20h, no Teatro
Municipal de Cascavel.

Artesanato
A Paróquia Santa Cruz oferece aulas de artesanato

semanalmente. Segunda-feira, na Paróquia Santa Cruz.
Terça-feira, na Capela Santa Inés e às sexta-feiras na Capela
Santa Gema. O horário é sempre às 14h. Mais informações

pelo telefone (45) 3040-3338.

DIVULGAÇÃO

Felicidades!
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No primeiro fim de semana de
convenções nacionais, os partidos
políticos confirmaram cinco candida-
tos a presidente da República: Ciro
Gomes (PDT), Guilherme Boulos
(PSOL), Jair Bolsonaro (PSL), Paulo
Rabello de Castro (PSC) e Vera Lú-
cia (PSTU). As convenções têm de
ser realizadas até 5 de agosto, e o
prazo para pedir o registro das can-
didaturas na Justiça Eleitoral encer-
ra-se em 15 de agosto.

A lei eleitoral permite, a partir da

Cinco presidenciáveis oficiais
homologação das convenções, a for-
malização de contratos para insta-
lação física e virtual dos comitês
dos candidatos e dos partidos. O
pagamento de despesas, porém, só
pode ser feito após a obtenção do
CNPJ do candidato e a abertura de
conta bancária específica para mo-
vimentação financeira de campanha
e emissão de recibos eleitorais.

Segundo o calendário das elei-
ções de 2018, a partir de quarta-
feira (25), a Justiça Eleitoral pode-

rá encaminhar à Secretaria da Re-
ceita Federal os pedidos para ins-
crição de candidatos no CNPJ. A
partir dessa data, os partidos polí-
ticos e os candidatos devem envi-
ar à Justiça Eleitoral, para divulga-
ção na internet, os dados de arre-
cadação para financiamento da
campanha eleitoral, observado o
prazo de 72 horas após o recebi-
mento dos recursos.

No próximo sábado (28), devem
reunir-se SD, PTB, PV, PSD e DC.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Hoje o Sol passa a transitar o setor
amoroso dos nativos de Áries. Uma
fase muito oportuna para celebrar mais
a vida e se sentir mais generoso e
pleno.

To
ur

o

O Sol passa a atuar no ponto mais
baixo da mandala astrológica taurina.
É uma fase muito importante para ques-
tões vinculadas ao lar, à família e às
bases emocionais.

G
êm

os

O novo movimento do Sol favorece a
comunicação, os contatos interpessoais
e os aprendizados. O momento é muito
importante para o que está acontecendo
com irmãos e com pessoas próximas.

C
ân

ce
r Agora é o Sol que passa a transitar o

setor financeiro e de valores dos can-
cerianos. É hora de fazer valer os seus
talentos e habilidades tendo reconhe-
cimento.

Le
ão

Agora é o Sol que passa a transitar o
setor financeiro e de valores dos can-
cerianos. É hora de fazer valer os seus
talentos e habilidades tendo reconhe-
cimento.

V
ir

ge
m

O momento é importante para fazer um
balanço do que ocorreu desde o seu
aniversário no ano passado. Ques-
tões vinculadas à saúde, às emoções
e à vida afetiva estão estimuladas.

Li
br

a

O novo movimento do Sol sugere a im-
portância das amizades e dos projetos
que se voltam para o futuro. O momento
é importante para estar mais ciente da
influência das emoções sobre o corpo.

E
sc

or
pi

ão O Sol passa a atuar no setor de reali-
zação e de carreira dos escorpianos.
Poderá contar com o apoio de superi-
ores, mas deve evitar atitudes orgu-
lhosas e arrogantes.

Sa
gi

tá
ri

o Boa notícia aos sagitarianos com o in-
gresso do Sol no, também signo de
elemento fogo, Leão. A fase é oportu-
na para viagens, conhecimentos e
ampliação de horizontes emocionais.

Ca
pr

ic
ór

ni
o É um momento oportuno para realizar

uma alquimia interior que tem a ver
com o autoconhecimento. Investimen-
tos, recursos conjuntos e sexualidade
são temas enfatizados.

A
qu

ár
io É no setor de parcerias e de relacio-

namentos que passa a se movimentar
o Sol. A fase é oportuna para haver
uma maior generosidade e afeto em
suas relações.

 P
ei

xe
s O novo movimento do Sol ocorre no

setor de trabalho e de saúde dos pisci-
anos. A fase é oportuna para agir com
mais criatividade e se organizar de uma
maneira diferente no cotidiano.
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MALHAÇÃO
Gabriela e Rafael namoram e Brigit-

te os admira. Érico percebe que Jade
sente ciúmes de Juju. Leandro se insi-
nua para Juju. Hugo pede que Alex o
ajude a se apresentar com os meninos
na festa junina, a pedido de Iohanna.
Pérola se encanta com a declaração
de Márcio. Érico beija Jade. Tito e Flo-
ra se beijam e a menina se surpreende
com a postura do namorado. Garoto fler-

ta com Lia. Márcio e Pérola têm uma
noite especial. Kavaco prepara uma
surpresa para Amanda. Jade confirma
para Érico que sente vergonha de sua
atração por ele. Alex diz que gostaria
de entender melhor o medo de Maria
Alice. Paulo se incomoda com a intimi-
dade entre Flora e Tito.

ORGULHO E PAIXÃO
Lady Margareth exige que Darcy

beije Susana e termine o noivado com
Elisabeta. Uirapuru foge de Lídia. Felis-

Romero confirma a Augusto a veracidade das informações passadas por
Rodolfo. Glória conta a Osiel como emagreceu. Afonso se reconcilia com

Rodolfo. Otávio deduz que foi traído por Rodolfo. Lucrécia consegue fugir do
castelo de Lastrilha com Heráclito, Petrônio e Orlando. Romero avisa a Lucíola
que ela será interrogada sobre os crimes de Catarina. Augusto é coroado rei de

Artena. Otávio planeja seguir sua guerra contra Afonso e seus aliados.

berto repreende Ofélia. Mariana tenta
falar com Lídia. Elisabeta deduz que
Darcy está sendo chantageado e cho-
ra com o fim de seu noivado. Susana
se vangloria para Petúlia. Uirapuru se
enfurece com Josephine. Julieta aceita
namorar Aurélio e revela parte do seu
passado. Amélia desmaia na frente de
Tenória e do Barão. Brandão se des-
culpa com Mariana. Josephine tenta
intrigar Rômulo contra Cecília. O Barão
ouve a conversa de Mariko com Amé-
lia. Elisabeta enfrenta Lady Margareth.
Darcy pensa em Elisabeta.

SEGUNDO SOL
Todos ficam indignados com o tra-

tamento que Rosa recebe de Laureta.
Beto dá um ultimato em Dodô. Beto
conta para Karola e Valentim o que des-
cobriu sobre Remy e Dodô. Manuela
tem uma crise e Acácio alerta Ícaro e
Luzia. Nice cozinha no restaurante de
Cacau, e Agenor se incomoda com o
sucesso da esposa. Maura sugere que
Ionan seja o pai do filho que ela e Sel-
ma querem gerar. Manuela não gosta
da visita de Luzia. Agenor manda Nice
embora, antes de ela falar com Cacau.
Rochelle vê Cacau e Edgar se beijan-
do. Ícaro procura Rosa.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Kessya treina com Jeferson em

casa a coreografia que quer apresentar
para tentar fazer parte das apresenta-
ções do aniversário da escola Ruth
Goulart. Arlete dá uma bebida com so-
nífero para o marido Lindomar, porteiro
do colégio para que ela e Verônica con-
sigam entrar na reunião do Laço Azul.
Mesma reunião em que Raquel e Ga-
briela apresentam o projeto do Grêmio
Estudantil para arrecadar fundos. Luí-
sa participa da reunião e fica preocupa-
da já que Poliana invade a reunião para
pedir que alguma das mulheres adotem
o gato Chuvisco. Ruth intervém, tira
Poliana e acorda Lindomar. Luísa leva
Poliana para casa e manda a sobrinha
sumir com o animal. Glória vai até a
casa de Roger brigar com Verônica, que
invadiu a reunião da escola.

Afonso faz uma
importante descoberta

sobre Catarina
DIVULGAÇÃO
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Encontre os sete erros

Davi Rafael apagou duas velinhas recentemente, ao lado dos pais Danielle
de Toni e Rodrigo Manica Almeida A alegria de Beatriz Henrischen dos Santos

 VERA E GRASI

A gatinha  Elohana, curtindo o passeio

Pedro Henrique Borges Franzão, com onze dias de vida . O registro é de Vera e Grasi Fotografias

DIVULGAÇÃO


