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Professor Oriovisto diz que é hora de mudanças emergenciais no País
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Saúde terá mais
R$ 23 milhões

 A Secretaria Municipal de Saúde foi contemplada com um
pacote de recursos financeiros que somam mais de R$ 23
milhões em investimentos. O anúncio foi feito na manhã de

ontem na escola de governo, reunião que acontece para
detalhar as ações desenvolvidas pela Prefeitura. Somente
em emendas parlamentares viabilizadas pelo deputado

Alfredo Kaefer são R$ 18 milhões, que serão usados para a
construção e reformas de unidades de saúde, além de

equipar o futuro Hospital Municipal.
 Pág. 04

FÁBIO DONEGÁ

PERTO
DO FIM

Oito meses após uma
tempestade destruir a ponte

sobre o Rio Bezerra, no
Loteamento Novo Milênio,
enfim, as obras chegam à
fase final. A previsão da

Secretaria de Obras Públicas
é concluir o serviço até o fim

de semana.
 Pág. 06
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Rodada na qual os mandantes
levaram a melhor até aqui, a 5ª do
returno da Série Ouro do Campeo-
nato Paranaense de Futsal será en-
cerrada hoje com o Clássico da
Soja em Toledo, às 20h30 no Giná-
sio Alcides Pan.

Por enquanto, apenas o Mare-
chal conseguiu pontuar fora de
casa, no empate com o Foz Cata-
ratas, na partida que abriu a jor-
nada, há uma semana.

Para o embate desta noite, o
time cascavelense chega embala-
do pela vitória por 4 a 3 sobre o Foz
Cataratas, no sábado, pela Liga

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Pato Futsal 40 17 12 4 1 67 33 34
2º Marechal 39 17 12 3 2 65 32 33
3º Marreco 37 17 12 1 4 67 34 33
4º C. Mourão 29 16 9 2 5 48 30 18
5º Foz Cataratas 28 17 8 4 5 45 32 13
6º Cascavel 25 15 8 1 6 42 42 0
7º Umuarama 25 17 7 4 6 32 35 -3
8º Palmas 23 17 7 2 8 47 47 0
9º Matelândia 17 17 5 2 10 43 56 -13
10º São Lucas 17 17 5 2 10 42 64 -22
11º SJ dos Pinhais 15 16 4 3 9 39 55 -16
12º Toledo 10 15 3 1 11 27 50 -23
13º Guarapuava 1 16 0 1 15 15 69 -54

SÉRIE OURO

Foz Cataratas 2x2 Marechal
Marreco 6x2 Pato Branco

São Lucas 4x0 Palmas
Umuarama 3x2 Matelândia
C. Mourão 6x2 S. J. dos Pinhais

HOJE
20h30 Toledo x Cascavel

5ª RODADA

6ª RODADA
HOJE

20h30 Palmas x Foz Cataratas
SEXTA-FEIRA

19h30 SJ dos Pinhais x Guarapuava
20h30 Matelândia x São Lucas

SÁBADO
20h30 Toledo x Campo Mourão

TERÇA-FEIRA  (31)
19h30 Cascavel x Umuarama

QUARTA-FEIRA  (1º/8)
19h30 Marechal x Pato

Clássico da Soja na Ouro
Nacional. Já a equipe toledana apro-
veitou o tempo extra para treinar des-
de seu último compromisso, quan-
do venceu o São José dos Pinhais
fora de casa, por 4 a 1, há dez dias.

A Serpente chega para o jogo na
sexta posição na tabela de classi-
ficação e o Porco na 12ª, ambos
sem chance de subir na tábua de
posições nesta rodada. Nem o téc-
nico Edjan Barbosa tem desfalques
para armar o time da casa nem Nei
Victor tem para escalar a equipe
visitante, que ainda pode ter a es-
treia do pivô Banana, anunciado na
semana passada.

A Meia Maratona de Cascavel Uninter 2018
reuniu um grande número de competidores na
manhã de domingo em Cascavel. Foram 950
participantes em três distâncias. Na principal
delas, os 21 km, o mais rápido foi o veloz gari
Ademir Ramos, com o tempo de 1h12min04, à
frente do também cascavelense Daniel Antunes
(1h15min59, da equipe TriathlonToledo) e de
Reinaldo Marcelino Alves (1h16min28, da
equipe Correr Toledo). Já dentre as mulheres a
mais rápida foi Ana Alice Grando (1h36min18,
da Acorpato/Pato Branco). Em segundo lugar
chegou Eliziane Trombetta Neis (1h40min06, de
Francisco Beltrão) e em terceiro a cascavelense
Aline Bessa Inácio (1h40min42). Também houve
provas nas distâncias de 5 km e 10 km.

Vinte e duas equipes, cada uma delas formada por quatro ciclistas,
participaram do Desafio de Equipes MTB, realizado domingo com
percurso de 47 km, em Cascavel. No feminino, a Equipe 1 do Pedal
Bruto Toledo foi a mais rápida, formada pelas integrantes Isabete Schutz,
Maria Aparecida Romero, Patrícia Fabiane Schnorenberger e Stephany
Meinel de Oliveira. No masculino, a primeira colocada foi a equipe
Cicles Motos Bike Team, dos ciclistas Lucas Wilian Vieira Eidt, Volnei
Maia Daniel, Marcelo Luiz Konzen e Juliano da Silva Schiohart. Já nas
duplas mistas o quarteto Pedal Rosa foi o vencedor na somatória de
tempos de cada componente: Denis Henrique Ferreira, Lucas Rafael
Tartari, Valdirene da Silva Mendonça e Alice Bueno Gonçalves.

GINA PRATI/DIVULGAÇÃO

Desafio de Equipes de MTB
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Esforço recompensado

Outra modalidade já encerrada nos Jogos Universitários
em Maringá é o judô, que também teve representantes de
Cascavel como destaques. Evidência maior para as alunas
do Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz (FAG),
que ajudaram o professor Alceu Martins Junior (foto, à
esq.) a trazer para a instituição o troféu de terceiro lugar na
classificação geral do feminino. No tatame, Jéssica do
Carmo foi prata na categoria médio e Dara Catarina
Hartmann foi prata na categoria meio-pesado. Já no
masculino o aluno Felipe Gazola foi medalha de bronze no
peso médio.

Iniciadas no fim de semana, as dis-
putas da 58ª edição dos Jups (Jo-
gos Universitários do Paraná) já
apontaram os campeões de algumas
modalidades em Maringá. No geral,
mais de 1.400 alunos de graduação
e pós-graduação de 11 municípios
paranaenses, representando 19 uni-
versidades e faculdades, passarão
pela Cidade Canção até quinta-feira.

No atletismo, as provas termina-
ram domingo e com uma represen-
tante de Cascavel como destaque.
Estudante de Educação Física do Cen-
tro Universitário Assis Gurgacz (FAG),
Magda Paula dos Santos Ribeiro foi
exemplo de dedicação e disciplina.

Ela fechou o último dia da mo-
dalidade com o primeiro lugar nos
200m rasos, um dia depois de ter
conquistado o ouro nas provas de
100m e 400m rasos, realizadas no
sábado. Ou seja, Magda volta para
casa como a universitária mais rá-
pida do Estado.

“A sensação é maravilhosa por-
que é necessária muita disciplina para
eu conseguir treinar”, disse a jovem,
que precisa conciliar os treinos com
a faculdade, o trabalho e ainda os ser-
viços de casa.

JUPS

DEDICAÇÃO
Magda chegou aos Jogos
Universitários na madrugada de sábado
depois de quatro horas de viagem e
não teve nem tempo para descansar: foi
direto para a pista treinar.
O esforço recompensado com
conquista não foi novidade para a
estudante, que atualmente guarda
em casa 150 medalhas de ouro,
prata e bronze conquistadas em
diferentes campeonatos ao longo
dos anos.
O maior desejo da atleta é ir ao
Brasileiro [Universitário] e fazer
bonito por lá: “No ano passado, fui
classificada para o Brasileiro, mas
fiquei em sétimo lugar. Se eu
conseguir ir neste ano, vou treinar
ainda mais, principalmente no
intervalo do trabalho e nos fins de
semana, para ficar entre os primeiros
lugares”, disse.

LANÇAMENTO DO MARTELO
O Centro Universitário Assis Gurgacz também teve a acadêmica Adrielly
Steffany Ribeiro de Almeida Nava no lugar mais alto do pódio no atletismo. Ela
venceu a prova do lançamento do martelo em Maringá com a distância de
37m48, mais de cinco metros a mais que a vice-campeã Talita Regina
(32m09), da Unicesumar.

ANA REIMANN
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Competição disputada em eta-
pa única e que reuniu 650 pes-
soas e 37 equipes em Toledo de
sexta-feira até ontem, o Campe-
onato Paranaense de Handebol
Sub-16 foi encerrado com hege-
monia das equipes de Maringá,
apesar de o time feminino de
Cascavel (foto) ter tentado fazer
frente ao decidir o título.

Comandado por Marcos Galhar-
do, o Cascavel/ACH/Santa Maria
foi passando um a um pelos seus
adversários até parar na equipe
maringaense, com derrota por 24
a 16 na final. Antes, havia passado

por Jussara (19 a 10), Santo Antô-
nio do Sudoeste (20 a 11), Francis-
co Beltrão (25 a 2), Francisco Alves
(20 a 8) e Sarandi (21 a 20, no de-
sempate nos tiros livres).

Já pelo naipe masculino, o Cas-
cavel/ACH/AC5, do professor Ce-
zar Casagrande, amargou quatro
derrotas e uma vitória em cinco
jogos, terminando na 19ª posição
dentre 22 equipes. O triunfo foi
sobre Corbélia (22 a 13) e os re-
veses diante de Paranavaí (13 a
19), Cambé (6 a 16), Marechal
Rondon (22 a 19) e Santa Izabel
do Oeste (13 a 19).

 DESTAQUES
A campanha das equipes cascavelenses teve atletas se destacando

individualmente. No feminino, Emily Mota e Rainnye Rodrigues de Lima
terminaram empatadas na quarta posição na lista de artilheiras, com 31 gols

cada. Já Fernanda Oliveira de Souza foi eleita a sexta melhor jogadora do
Estadual. No masculino, Allan Marcelo da Silva foi o goleador do time

cascavelense com 29 gols (foi o 13º na geral), enquanto Gustavo Henrique
Bizon de Oliveira foi o atleta destaque da equipe (17º na geral).

LHPR

UNIOESTE
Outro judoca que voltou de Maringá
com medalha dos Jogos
Universitários na bagagem é Luis
Felipe Liotto, estudante de
Engenharia Civil da Unioeste em
Cascavel. Ele, que é colecionador de
medalhas em competições
estudantis desde os Jogos Escolares
do Paraná, foi vice-campeão da
categoria leve em Maringá.

UNIPAR
Já a Unipar se destacou na natação
nos primeiros dias de competições
nos Jogos Universitários em Maringá.
Estudante do campus de Cianorte, a
cascavelense Ana Carolina Lucietto
conquistou cinco medalhas no fim de
semana, sendo três de ouro, uma de
prata e uma de bronze. O detalhe foi
que Ana se destacou em provas “que
não são suas”. Recordista desde
2014 da competição nos 400m livre
e nos 800m livre, ela foi terceiro e
segundo lugar, respectivamente
nessas provas este ano. Já nos 100m
costas, 200m costas e 1.500m livre,
as quais não detêm a melhor marca
estadual, foi campeã universitária
este ano em Maringá.

Handebol sub-16
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A ponte da Rua Antônio Damian,
no Loteamento Novo Milênio, na di-
visa dos bairros Cancelli e Canadá
deve, enfim, ser totalmente entregue
pela Prefeitura de Cascavel.

O bueiro que existia no local foi
destruído por uma enxurrada no iní-
cio de novembro do ano passado,
quando choveu aproximadamente
200 milímetros em menos de 48
horas na cidade.

Em janeiro, o Município assi-
nou contrato emergencial no va-
lor de R$ 387 mil com a empre-
sa Costa Oeste, para construção

Quase pronta!
da ponte sobre o afluente do Rio
Bezerra. Na época foi anunciado
90 dias de obras, mas ações
adversas de tempo, como chu-
vas, atrasaram o cronograma.
Mais de oito meses se passa-
ram desde o desastre e somen-
te agora a obra será entregue.

O engenheiro da Sesop (Secre-
taria de Obras públicas), Marcos
Almeida, diz que até o fim de sema-
na a ponte será totalmente finali-
zada. “Estamos fazendo o asfalto,
já vamos construir a calçada, em
breve tudo vai estar pronto”.

Começou errado
A moradora Eunice Mariano que
mora há mais de 19 anos no Novo
Milênio reclama da obra. “Essa
obra já começou tudo errado,
olha essa ponte torta, mal feita.
Tiraram a praça, abriram a ponte
para uso antes da hora. As
margens do rio estão péssimas.
Isso nem sei o que vai ser”, diz.
Outro problema destacado por
ela é a falta da rotatória que
existia logo a frente da ponte, no
sentido Rua Jorge Lacerda – Novo
Milênio. “A falta dela já gerou
acidente e está só piorando a
nossa situação”, conta.

PREFEITO
O prefeito de Cascavel, Leonaldo

Paranhos, foi ao local ontem e disse
que já estava prevista a demolição

da praça. “Ela era feita daquele
mesmo material que matou uma

criança no Floresta. E aqui foi
retirada por esse motivo, aquele

muro levava a um perigo. Há muito
tempo atrás nós já tínhamos

previsto a demolição”.
Sobre a rotatória, Paranhos disse

que ela foi retirada para melhorar o
trânsito. “Nós tiramos ela por que

criava um ‘gargalo’. A rua será toda
sinalizada dentro de um projeto de
escoamento do trânsito. Essa via
liga regiões da cidade, então foi
necessário tirar a rotatória. O
‘gargalo’ era tanto que muitas

pessoas em vez de fazer a
rotatória, iam na contra mão. O

trânsito vai melhorar agora”.
A moradora Eunice só quer ter

tranquilidade. “Espero que melhore
mesmo, é muita poeira, não tem
como ficar com a casa aberta, é o

dia inteiro limpando, é horrível.
Além do tempo que estamos

esperando por essa obra. Um sol
desses e não fazem muita coisa,

meses já se passaram e nada. Moro
aqui há anos, o que queremos é
ficar sem essa terra nas nossas

casas e que não aconteça acidentes
na rua. A obra é um direito nosso”.OBRAS da ponte da Rua Antônio Damian serão entregues até o fim de semana
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ROTATÓRIA foi retirada: Prefeito diz que é a extinção de um “gargalo”



LOCAL 07CASCAVEL, 24 DE JULHO DE 2018

Rede do Bem
integra voluntários

A partir do dia 1° de agosto o Cen-
tro Pop vai atender em novo horá-
rio: das 8h às 20h, todos os dias da
semana. E para que seja possível re-
ceber todos os moradores em situa-
ção de rua que procuram o local para
fazer as refeições – café da manhã,
almoço, lanche e jantar – está aberto
o espaço para novos voluntários.

Os voluntários serão responsáveis
pelo jantar, que antes não era servi-
do, já que o Centro Pop atendia so-
mente até às 17h. Anterior a esta
novidade, era preciso levar a refeição
até os moradores que esperavam ao
relento pela alimentação. A decisão foi
tomada em reunião do Centro Pop
de Cascavel, Secretaria de Assistên-
cia Social e voluntários da Rede do
Bem, que pertencem a grupos religi-
osos e independentes.

De acordo com a psicóloga e ge-
rente da Divisão de Proteção Social Es-

pecial, da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, Lucimaira Cabreira, todas
as refeições serão fornecidas no refei-
tório do Centro Pop. “Associado a isso,
serão desenvolvidas ações de convi-
vência conforme o perfil do usuário e
do grupo de voluntários. É uma for-
ma de garantir mais qualidade de vida
e dignidade a quem vive nas ruas”, diz.
Além da refeição, o andarilho terá direi-
to à higiene pessoal, corte de cabelo e
atividades em grupo, como palestras
e fortalecimento espiritual.

Em Cascavel, segundo Lucimaira,
há atualmente entre 20 e 30 morado-
res em situação de rua. No entanto,
por ser um município de passagem,
este número oscila, podendo chegar
a 100 dependendo o período.

COMO
PARTICIPAR?
Fazer parte da Rede do Bem, que já
atua em vários pontos da cidade, é
fácil. Basta ter boa vontade, espírito
solidário e ligar para (45) 3226-
0016. Além de todo o trabalho
voluntário, é possível contribuir
ainda com doações de roupas e
alimentos e informar ao Centro Pop,
neste mesmo número, onde estão as
pessoas em situação de
vulnerabilidade social, um
importante passo para o serviço de
abordagem, que vai ocorrer em
conjunto com as demais ações.
A estimativa é de que a cada jantar,
que já tem escalas definidas por
grupos, sejam servidas 30
refeições, semelhante ao que o
Centro Pop fornece hoje no horário
do almoço.  “Os voluntários que já
serviam estas refeições nas ruas e
que agora integram a Rede do Bem
já organizaram as escalas de
trabalho. Cada noite, um grupo fica
responsável pelo jantar”, explica a
psicóloga. Aqueles que procurarem
a Rede a partir de agora vão ser
direcionados a um grupo ou até
mesmo criar um novo, para que
sejam distribuídos os trabalhos.

OBJETIVO é dar mais
qualidade de vida e dignidade
aos moradores de rua

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos
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Os preparativos para o 3º
Congresso Internacional de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação da
Universidade Paranaense, que
acontece em paralelo com o 17º
Encontro Anual de Iniciação Ci-
entífica, estão a todo vapor.
Agendado para os dias 25 e 26
de outubro, o evento de pesqui-
sa promete ser um grande su-

Congresso Internacional da Unipar vai ter
competição de robôs e drones

Objetivo dos desafios é brindar os participantes com uma experiência
tecnológica e criativa; inscrições estão abertas

cesso, com projeção de bater o
recorde de participantes das edi-
ções anteriores. Ano passado fo-
ram mais de dois mil inscritos.

A novidade deste ano será uma
competição em duas modalidades:
Desafio de Drones e Arena de Ro-
bôs, que irão possibilitar aos par-
ticipantes do Congresso uma expe-
riência tecnológica. Os inscritos po-

derão competir em equipes de no
mínimo três pessoas e no máxi-
mo seis.

No Desafio de Drones, o equi-
pamento construído pela equipe
deverá flutuar sobre uma arena e
vencer os obstáculos no menor
tempo possível. Na Arena de Ro-
bôs, a batalha envolverá destrui-
ção e os robôs deverão ser capa-
zes de atacar e se defender de
seus adversários.

Para cada modalidade, a equi-
pes vencedoras receberão certifi-
cado, troféu e premiação em di-
nheiro [1º lugar – R$ 1 mil; 2º lu-
gar - R$ 500]. Não perca tempo,
forme sua equipe e venha partici-
par desta competição divertida e
desafiadora. As inscrições são gra-
tuitas; mais informações no link:

https://docs.google.com/for-
m s / d / e / 1 F A I p Q L S e
h l g A u d t n I 5 R q O a K a b K q -
ROPY5NQnJYpMSwKn8tUXYkr5IiQ/
viewform

Batalhas prometem
desafiar os acadêmicos,
que terão que usar muita
criatividade e
conhecimento técnico para
construir e controlar seus
robôs e drones
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 email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com
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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, 24 DE JULHO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Cezar Garcia e Valeria Brizolla dos Santos
2- Rafael de Morais e Tainara de França Longo
3- Sidinei Bonacina da Costa e Lucimara Aparecida Schvingel
4- José Roberto Oliveira Neves e Hudneia Cristina Sayumi Amano Neves
5- Antonio Henrique Miotto e Kawane de Arruda Silva
6- Vitor Braga e Valquiria Ferreira dos Santos
7- Ailton Cesar Krik e Mayara da Silva Malanotte
8- Matheus Augusto Fernandes e Rafaela Nunes da Costa
9- Romeu Jose Ferrari Junior e Camila Vargas Neves
10- Olavo Fettback Neto e Gabriela Garbin
11- Nilton Jose Moraes Hull e Marines Negri

Encceja: locais
de prova definidos

Desde ontem, os inscritos para
o Encceja (Exame Nacional para a
Certificação de Jovens e Adultos)
podem consultar os locais de pro-
va. As informações estão na pági-
na do participante, no endereço
www.enccejanacional.inep.gov.br/
encceja. O Exame será aplicado em
5 de agosto.

Em Cascavel serão 16 locais de
provas – 10 colégios estaduais, cin-
co escolas municipais e uma uni-
versidade. O Núcleo Regional de
Educação não possui o número to-
tal de inscritos, mas reforça que
todos os participantes devem es-
tar munidos de documento pesso-
al e o cartão de confirmação de ins-
crição no dia do exame.

É neste cartão que constam a
data, o horário, o local da prova e as
áreas de conhecimento e nível de
ensino do candidato. Além disso, o
documento possui as solicitações de
atendimento especializado, especí-
fico e/ou pelo nome social, caso te-
nha sido solicitado pelo participan-
te. Para acessá-lo basta digitar o CPF
e a senha cadastrada no momento
em que a inscrição foi efetuada.

PROVAS do Encceja serão aplicadas
no dia 5 de agosto

 Reportagem: Marina Kessler

CONFIRA OS LOCAIS DE PROVA

Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira
Colégio Estadual Padre Carmelo Perrone
Colégio Estadual Wilson Joffre
Colégio Estadual Ieda Baggio Mayer
Colégio Estadual São Cristóvão
Colégio Estadual Jardim Consolata
Colégio Estadual Marilis Faria Pirotelli
Colégio Estadual Olinda Truffa de Carvalho
Colégio Estadual Pedro Boaretto Neto
Colégio Estadual H. A. Castelo Branco
Escola Municipal Hercules Boschirolli
Escola Municipal Artur C. Sartori
Escola Municipal Atílio Destro
Escola Municipal Diva Vidal
Escola Municipal Professora Michalina Kiçula
Sochodolak
Centro Universitário FAG
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Show pecuário começa hoje
Com abertura marcada para 8h

hoje, o Show Pecuário 2018 inicia
sua quarta edição, que vai até o dia
27 de julho. O evento, que aconte-
ce no Parque de Exposições Celso
Garcia Cid, em Cascavel, é organi-
zado pelo Sindicato Rural de Cas-
cavel e pela Sociedade Rural do
Oeste do Paraná e tem como obje-
tivo promover o avanço da pecuária
na região Oeste do Paraná. Entre
as presenças ilustres confirmadas

estão a governadora do Paraná,
Cida Borghetti e o secretário de
Agricultura do Paraná, George Hi-
raiwa. Deputados, líderes do setor
cooperativo e autoridades do agro-
negócio também participarão.

Entre os temas debatidos ao
longo do evento estão a qualidade
de silagem, novos materiais para
cobertura de silos, novos equipa-
mentos de ensilagem e inoculan-
tes, período de transição nas vacas

leiteiras, qualidade do leite, con-
trole de diarreia de bezerros, ven-
tilação e ambiência em produ-
ções, genoma, recria na pecuária
de corte, anormalidades na re-
produção de éguas, vitalidade de
cordeiros, novas tecnologias e
star tups do agro entre muitas
outras. Eventos paralelos, como
o Encontro de Mulheres do Agro-
negócio, pretende reunir 600 agri-
cultoras no dia 27.

Show Pecuário 2018
O Show Pecuário, organizado pelo Sindicato Rural de Cascavel e pela
Sociedade Rural do Oeste do Paraná, foi criado com o objetivo de ser um
grande disseminador de tecnologia, informação e de novos negócios aos
criadores de animais da região Oeste do Paraná. Além da feira, dos
expositores, da indústria, do comércio e da prestação de serviços, o Show
Pecuário 2018 vai reunir animais entre bovinos de leite e corte, ovinos e
equinos que vão participar de leilões, julgamentos e do balcão permanente
de negócios. Palestras, workshops e reuniões também serão realizadas ao
longo dos quatro dias da feira com entrada e estacionamento gratuitos.
Acesse o site e confira a programação: www.showpecuario.com.br/
programacao.php.

PALESTRAS
Em relação às palestras, uma delas
será proferida pelo médico
veterinário, professor da Unopar e
doutor em clínica veterinária, Luiz
Fernando Cunha Filho. Ele falará
sobre sobrevivência e vitalidade
de cordeiros. De acordo com ele,
os primeiros 30 dias são os de
mais atenção, desde as primeiras
horas com ingestão de colostro a
cuidados para evitar diarreias e
pneumonias. Outras correções de
erros na criação também serão
ensinados, como o receio que os
ovinocultores têm de fazer
vermifugação em ovelhas no fim da
gestação, o que interfere no
desenvolvimento do filhote.

SHOW PECUÁRIO se tornou um dos principais eventos do agronegócio do Paraná

AÍLTON SANTOS/ARQUIVO HOJE NEWS
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Acidentes de trabalho resulta-
ram em dez mortes em Cascavel no
último ano. Sexta-feira, 27 de julho,
é o Dia Nacional de Prevenção de
Acidentes de Trabalho. Em 2018 a
estatística soma outros três óbitos,
somente na construção civil, que
apesar de ter maior visibilidade
quanto às fatalidades, hoje não é o
setor mais preocupante.

“No ano passado somente uma
morte foi registrada na construção
civil. Neste ano a fatalidade se fez
presente porque um só acidente
vitimou três trabalhadores. No en-
tanto, os números alarmantes em
Cascavel, que colocaram a cidade
como a segunda maior cidade do
Estado em acidentes de trabalho,
não são só da construção civil”, afir-
ma o presidente do Sintrivel (Sindi-
cato dos Trabalhadores na Indús-
tria da Construção Civil), Roberto
Leal Americano.

De acordo com a Secretaria Re-
gional de Trabalho do Paraná
1.776 acidentes de trabalho fo-
ram registrados em Cascavel no
ano passado por meio da CAT (Co-
municado de Acidentes de Traba-
lho). Destes, 1.454 foram típicos

Mortes no trabalho
e 305 de trajeto. Há ainda regis-
tro de três casos de doenças ocu-
pacionais e outros 14 ignorados.

Os dados foram registrados em
641 empresas da cidade e a maio-
ria dos acidentes (14,3%) ocorrem
em frigoríficos. “A construção civil
é mais visível, ou seja, está mais
próxima aos olhos da população,
mas às vezes acontece acidente
dentro de uma indústria alimentí-
cia, por exemplo, que causa danos
a várias vítimas e os números não
são apresentados de imediato à
sociedade”, esclarecer Americano.

Ele afirma que o estigma de que
a que a construção civil é a mais
causadora precisa ser desmistifi-
cado. “O cuidado é o principal fator
que evita os acidentes e por isso,
acreditamos que ficamos em 5º lu-
gar entre setores com relação ao
número de mortes”, ressalta.

Segundo a Secretaria Regional de Trabalho do Paraná, 71% dos acidentes
registrados no ano passado ocorreram com homens e 29% com mulheres. Por
consequência dos acidentes, a secretaria afirma ainda que foram contabilizados
16.986 afastamentos de trabalho em 2017.

 NO ANO
PASSADO
somente uma morte
aconteceu na
construção civil

Perfil

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos
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O Professor Oriovisto Guima-
rães defende um “chega” nos privi-
légios políticos, como aposentado-
rias especiais, foro privilegiado e
na má administração pública.

 Aos 72 anos e com muito âni-
mo para trabalhar, Oriovisto colo-
ca a sua experiência empresarial
à disposição da sociedade para
construção de um novo Brasil. Ele
disse ontem, em entrevista cole-
tiva em Curitiba, que entre as mu-
danças emergenciais necessári-
as no país, defende as reformas
política, tributária, previdenciária
e jurídica. “Chega de corrupção,
chega de o povo não ter saúde,
educação e segurança”, destacou
o professor.

Durante 40 anos, Oriovisto pre-
sidiu o Grupo Positivo e liderou seu
crescimento e transformação em
um dos maiores grupos empresa-
riais brasileiros. Afastado do gru-
po desde 2012, assumiu um novo
desafio: trabalhar pela transforma-
ção do modo como a política é fei-
ta em nosso país.

O professor disse que já rece-
beu diversas propostas para in-
gressar na política antes, mas não
aceitou porque era empresário. “Eu
acho que o sujeito ou é empresá-
rio ou é político. Agora, não sou mais
empresário, mas ainda tenho mui-

“Chega”!
ta saúde e disposição para traba-
lhar. Meu único interesse é contri-
buir para a construção de um país
melhor. Conheço bastante os pro-
blemas do Brasil, amo esse país e
não posso mais suportar vê-lo do
jeito que está”.

“Chega de ver o dinheiro dos
impostos que pagamos todos os
dias, quando compramos arroz e
feijão ou qualquer outra mercado-
ria, sendo desviado para as mordo-
mias dos palácios dos governantes
ou para as obras superfaturadas.
Chega de políticos voando nos jati-
nhos da FAB, gastando o dinheiro
dos impostos que pagamos. Che-
ga de uma justiça que demora de-
mais para prender corruptos e que
solta muitos dos que foram pre-
sos”, ressaltou o Professor.

Ele enfatizou que as próximas
eleições serão uma grande oportu-
nidade de o povo mudar o quadro
de deputados federais e senadores
e, assim, mudar o Brasil. “O elei-
tor não é o servo dos governantes.
O eleitor deve ser o patrão dos go-
vernantes, capaz de despedi-los
quando administram mal e capaz
de mandá-los para cadeia quando
roubam. Chega de sermos procura-
dos, como eleitores, só na hora da
eleição e depois sermos esqueci-
dos como cidadãos”.

O Professor Oriovisto mantém um site oficial e também está nas mídias sociais:
www.professororiovisto.com.br
www.facebook.com/professororiovisto/
www.instagram.com/professororiovisto/
www.youtube.com/channel/UCGVns5EG38qfdFa-FV7ECjQ

Chega de
sermos

procurados,
como eleitores,

só na hora
da eleição e

depois sermos
esquecidos como

cidadãos

Disputa ao Senado
no Paraná
Nas eleições deste ano serão duas vagas
para o Senado e os pré-candidatos são:
os ex-governadores Beto Richa (PSDB) e
Roberto Requião (MDB); Professor
Oriovisto (PODEMOS), Deputado
Federal Alex Canziani (PTB); Deputada
Federal Cristiane Yared (PR); Deputado
Federal Delegado Francischini (PSL); ex-
senador Flávio Arns (Rede); servidora
pública estadual Jacqueline
Parmegiani(PSOL); ex- vice-prefeita de
Curitiba, Mirian Gonçalves (PT);
Deputado Estadual Ney Leprevost
(PSD); servidor público estadual Rodrigo
Tomazini (PSOL); Deputado Federal
Takayama (PSC); ex- Deputado Federal
Wilson Picler e ex-vereador de Santa
Cruz de Monte Castelo Zé Boni (PRTB).

O Professor considera que a nossa Justiça precisa ser mais ágil. “Justiça
que demora em demasia, transforma-se em injustiça. No combate à

corrupção, a reforma no judiciário é importantíssima. As penas precisam
começar a ser cumpridas com a condenação em segunda instância, isto

por meio de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC), para que
não haja mais dúvidas. O foro privilegiado precisa desaparecer”.

“Chega de
privilégios políticos!

 É preciso acabar com os
excessos que existem no
Congresso Nacional e nas
Assembleias estaduais”.

 Reforma da Previdência
De acordo com o Professor, a reforma

previdenciária é uma necessidade e uma questão
matemática. No ano passado, o déficit da
previdência social com os setores público e
privado somaram R$ 268,8 bilhões. Como a

população está envelhecendo, este déficit tende
a aumentar. “Em poucos anos, a previdência vai
consumir os recursos do governo e que faltará
dinheiro para a remuneração dos funcionários

públicos, do exército, da marinha, dos médicos,
professores e demais profissionais”.

Reforma do Judiciário

Reforma Tributária
 “São impostos demais, mal organizados
e mal distribuídos, o que dificulta muito a
vida dos empresários. Para uma empresa

recolher os impostos, precisa ter um
exército de pessoas trabalhando só para
preencher guias, isso precisa ser passado

a limpo e
simplificado”,

disse o
Professor.

“

“
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O prazo para o pagamento do
abono salarial ano-base 2016 foi
prorrogado e os trabalhadores po-
derão sacar o benefício a partir
desta quinta-feira (26). O dinheiro
ficará disponível até 30 de dezem-
bro. Quase 2 milhões de trabalha-
dores não retiraram os recursos,
o que corresponde a 7,97% do to-
tal de pessoas com direito ao be-
nefício. O valor ainda disponível
chega a R$ 1,44 bilhão.

O pagamento do abono do
PIS/Pasep começou em 27 de
julho de 2017 e terminou no últi-
mo dia 29 de junho, mas foi aber-
to um novo período pelo Conse-
lho Deliberativo do Fundo de Am-
paro ao Trabalhador (Codefat).
Este é o terceiro ano consecuti-
vo em que ocorre prorrogação. No
ano passado, essa mesma me-
dida foi tomada.

Os empregados da iniciativa pri-
vada, vinculados ao Programa de
Integração Social (PIS), sacam o di-

Mais tempo para sacar o PIS

INSCRIÇÃO PIS/PASEP
Além do tempo de serviço, para ter direito ao abono de 2016, o trabalhador
deveria estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter tido seus
dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de
Informações Sociais (Rais).
O abono salarial do PIS/Pasep é um benefício pago anualmente com recursos
provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), abastecido por
depósito feitos pelos empregadores do país. Além do abono salarial, o FAT
custeia o programa de Seguro-Desemprego e financia programas de
desenvolvimento econômico. Os recursos do abono que não são sacados pelos
trabalhadores no calendário estabelecido todos os anos retornam para o FAT,
para serem usados nos demais programas.

ABONO 2017
Vale lembrar que o pagamento
do benefício referente ao ano-
base 2017 também começa na
próxima quinta-feira. A
estimativa é que sejam
destinados R$ 18,1 bilhões a
23,5 milhões de trabalhadores.

nheiro nas agências da Caixa Eco-
nômica Federal. Para saber se tem
algo a receber, a consulta pode ser
feita pessoalmente, pela internet
ou no telefone 0800-726-0207.

Para os funcionários públicos vin-
culados ao Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep), a referência é o Banco do
Brasil, que também fornece informa-
ções pessoalmente, pela internet e
pelo telefone 0800-729-0001.

Tem direito ao abono salarial
quem trabalhou formalmente por
pelo menos um mês em 2016 com
remuneração média de até dois
salários mínimos. O valor que cada
trabalhador tem para sacar depen-
de de quanto tempo ele trabalhou.
Quem trabalhou o ano todo recebe
o valor cheio, que equivale a um sa-
lário mínimo (R$ 954). Quem tra-
balhou por apenas 30 dias recebe
o valor mínimo, que é R$ 80.

QUASE 2 milhões de trabalhadores não sacaram o PIS

 AGÊNCIA BRASIL
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Se o voto for mesmo “uma arma”, como ingenuamente
afirmam, ela está descarregada. A legislação eleitoral pró-
caciques a esvaziou. O namoro de Lula, Ciro, Bolsonaro e
Alckmin com o mensaleiro-mor Valdemar Costa Neto (PR,
não o Estado) deixou claro que a corrupção é tolerável,
desde que renda alguns segundos a mais na TV.

O caso mais emblemático de que o processo eleito-
ral é todo viciado foi o do PMN: a pré-candidata presiden-
cial, Valéria Monteiro, viu-se expulsa à força por brucutus
da convenção partidária. Os partidos não querem “novo”
coisa alguma: só vale aquilo que favorecer a consolida-
ção do poder dos caciques.

Novidades, só na ciência: um grupo internacional de
pesquisadores descobriu na Unicamp uma enzima que trans-
forma biomassa em produtos de alto valor agregado. Algo
como a alquimia transformando lixo em ouro. Mas ainda
não existem aplicações dessa descoberta na política...

A política e a economia não trazem boas notícias desde
que Jango aumentou o salário-mínimo em 100% e com
isso assinou sua sentença de morte política. A notícia
mais recente é que os salários dos servidores vão ficar
congelados até 2020 – talvez mais além, porque os eco-
nomistas acreditam que o Brasil só voltará à situação de
2013 depois das comemorações da Independência.

Isto se a Independência não for revogada até 7 de
setembro de 2022. Dizem que Portugal inventou uma
geringonça que venceu a crise e por aqui há muitos que
adoram copiar as coisas do hemisfério superior. Inde-
pendência ou Norte!

O VOTO E A ENZIMA
 DA INDEPENDÊNCIA
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“Há um impasse
nisso. Eu, como

produtor, não aceito
essa tabela. Não

aceito os valores que
foram colocados”.

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

O sucesso da
29ª edição do
Festival de
Música de
Cascavel,
encerrado na
noite de
domingo.

O presidenciável
Jair Bolsonaro
(PSL) que
mesmo líder nas
pesquisas,
não consegue
aglutinar
forças políticas.

Blairo Maggi, ministro da
Agricultura, sobre a

tabela de fretes aprovada
há quase duas semanas

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

 ExpoConstuindo
Cascavel recebe a partir
desta quinta-feira (26) a
ExpoConstruindo, que
reunirá 150 expositores
da construção civil,
arquitetura, decoração e
mercado imobiliário. A
feira segue até domingo
(29), no Centro de
Eventos de Cascavel. Na
edição anterior, mais de
15 mil pessoas passaram
pelo evento. A
expectativa neste ano é
reunir 25 mil pessoas.

 Concessões
A governadora Cida
Borghetti participa hoje
na Associação Comercial
e Industrial de Cascavel,
da reunião pública de
trabalho sobre o novo
ciclo de concessões
rodoviárias. O encontro
reunirá lideranças do
município e região. Às 11
horas Cida irá a Corbélia
vistoriar as obras de
duplicação de um trecho
de cinco quilômetros da
BR-369, no perímetro
urbano do município.
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

O condutor que atropelou e dei-
xou em estado grave o policial ro-
doviário federal Jair Aloísio Strie-
ber responderá por tentativa de
homicídio qualificado doloso –
quando há intenção de matar, de
acordo com a Polícia Federal, que
investiga o crime.

Jair foi atropelado na tarde de
domingo, na BR-467, quando fazia
o trabalho de fiscalização e tentou
abordar um Gol. O motorista deso-
bedeceu a ordem e ainda atrope-
lou o agente. “Solicitamos a prisão
preventiva para a 4ª Vara Federal e
temos a certeza de que não foi um
crime de trânsito e que a prisão
será concedida”, explica o delega-
do da PF (Polícia Federal) de Casca-
vel, Marco Smith.

A Polícia Federal já ouviu teste-
munhas sobre o caso e conseguiu
diversas informações em parceria
com a PRF (Polícia Rodoviária Fede-
ral). Duas testemunhas ainda se-
rão ouvidas para o inquérito instau-

rado pela polícia.
O motorista acusado do crime

foi identificado, mas não é o propri-
etário do carro. Ele não tem cartei-
ra de habilitação e, segundo a polí-
cia, pode ter fugido para acobertar
outro crime, já que o carro não tem
registro de roubo ou de furto. O ve-
ículo foi encontrado algumas horas
depois do atropelamento, abando-
nado no Bairro Brasília e foi apre-
endido para perícia.

Uma casa também foi revistada
pela polícia, que seria a residência do
acusado, mas ele não foi encontrado.

O policial rodoviário Jair Aloísio está internado no Hospital São Lucas,
estável, no quarto, acompanhado pela esposa. Ainda no domingo, passou

por procedimento cirúrgico. Segundo a PRF, ele teve cinco fraturas na
perna, além de fraturas no braço. Jair foi vítima de atropelamento no

domingo à tarde, na BR-467. Ele fazia trabalho de fiscalização na rodovia
e deu ordem de parada ao motorista do Gol, que não obedeceu à ordem

e, em alta velocidade, atropelou o policial, que foi atendido pelos
bombeiros em estado grave e levado para o hospital.

Tentativa de homicídio

 Vítima segue internada

CARRO apreendido passará por perícia

POLICIAL foi
atropelado durante ação

de fiscalização na rodovia
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Giro da
Violência

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 25
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 29

Apreensão de maconha
A PRF (Polícia Rodoviária Federal)
apreendeu, na manhã de ontem,
485 quilos de maconha em Céu
Azul. Foi na BR-277. Os policiais
abordaram um caminhão,
conduzido por um homem de 35
anos. Durante vistoria na
carroceria do veículo, a maconha
foi encontrada. Um tablete de um
quilo de cocaína também foi
apreendido. O motorista disse aos
policiais que pegou a droga em
Foz do Iguaçu e que levaria para
São Paulo, recebendo R$ 20 mil
pelo transporte. Ele foi preso e
levado à Polícia Civil de
Matelândia.

Exames de rotina
Presos do Presídio Federal de
Segurança Máxima de Catanduvas
foram levados ontem à tarde ao
IML (Instituto Médico Legal) de
Cascavel para fazer exames de
rotina. Eles foram escoltados por
agentes do Depen (Departamento
Penitenciário Nacional), em um
forte esquema de segurança
montado em torno da delegacia e
também do instituto. Eles fizeram
os exames e foram levados
novamente ao presídio.

Tentativa de homicídio
Um rapaz de 23 anos foi baleado
na noite de domingo. A tentativa
de homicídio foi registrada em
uma casa na esquina da Rua
Bororós com a Rua Txikaos, Bairro
Santa Cruz em Cascavel. José
Henrique Alves foi alvejado com
disparos de arma de fogo no tórax
e na perna. Ele foi socorrido pelos
bombeiros e pelo médico e
encaminhado em estado grave ao
Hospital Universitário. A Polícia
Civil investiga o caso.

Nas redes sociais, o anúncio
chamou a atenção. Dá conta da fal-
sificação de dinheiro que seria tão
bem feita a ponto de passar por
testes no comércio, como o da ca-
neta e o da “luz negra”, ferramen-
tas que identificam sinais e marcas
de segurança específicas nas no-
tas e ajudam a revelar se o dinhei-
ro é ou não falso.

O vendedor deixa claro que o
anúncio é temporário, por 45 mi-
nutos. Passa contato de telefone
fixo e também de celular para os
interessados em adquirir as no-
tas, mas não informa preço.

De acordo com a Polícia Fede-
ral, não existe falsificação tão fide-
digna do papel moeda e a prática
se trata de estelionato pela inter-
net. “Se o dinheiro é tão perfeito,
porque o falsificador não usa, em
vez de vender?”, questiona o dele-
gado da PF (Polícia Federal) em Cas-
cavel, Marco Smith.

Segundo ele, a prática é comum:
o comprador encomenda o dinheiro,
paga uma quantia, mas não recebe
o produto. “Porém, são casos não
denunciados. Até porque a pessoa
não vai chegar à polícia para denun-
ciar um caso de estelionato dizen-
do que encomendou dinheiro falso.
São golpes muito comuns na inter-
net. Existe a falsificação, mas não
de forma perfeita”, explica.

Estelionato
na internet

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Divulgação

ANÚNCIO é feito nas redes sociais em grupos
de ampla visualização

FOTO DO DINHEIRO também é exibida nas
redes sociais
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Câmara na Prefeitura
O bom relacionamento do Executivo com o Legislativo

começou cedo. O estreitamento foi visível ontem na Escola
de Governo do prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) – espaço
dedicado ao anúncio de obras e andamento de serviços de

determinadas pastas. Alécio Espínola (PSC) eleito
presidente para o biênio 2019/2020 esteve na reunião

também prestigiada pelo atual presidente Gugu Bueno (PR),
que ressaltou a capacidade de diálogo de Paranhos. Como a

Câmara está em recesso até o fim do mês, outros
parlamentares trocaram a Câmara pela Prefeitura.

Agricultura
Enquanto está a frente da
Secretaria de Agricultura,
Agassiz Linhares Neto não
tem parado. Ontem
apresentou nova conquista
aos agricultores que
dependem do Programa de
Aquisição de Alimentos:
benfeitorias em um
barracão que dará
comodidade ao transporte
dos produtos.

Conquistas
Paranhos deixou explícita
a gratidão ao deputado
Alfredo Kaefer (PP) pelos
investimentos em obras e
recursos destinados ao
município. Na saúde, a
verba possibilitará o futuro
funcionamento do hospital
municipal.

Consolidado
A base sólida no Congresso
Nacional representando o
Oeste do Paraná também é
alvo do reconhecimento do
prefeito. “Cascavel está muito
bem representada. Esse
planejamento até 2020 é
fundamental. Agradecemos o
empenho e dedicação do
Alfredo, que tem feito uma via
sacra em favor do município”.

Estado
Embora possivelmente esteja
hoje ao lado de Cida
Borghetti (PP), que é pré-
candidata a governadora,
Paranhos deixou claro ontem
sua opção ao Palácio do
Iguaçu: Ratinho Júnior, do
PSD. Porém, não fecha as
portas aos demais políticos
e declara diplomacia.

COERÊNCIA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Confirmada então a dobradinha Walter Parcianello e
Hermes Parcianello. O primeiro a deputado estadual e o
segundo a federal pelo MDB.

 Cascavel está renovando a frota de ambulâncias. Cinco
novas foram entregues ontem, mais duas chegam em 15
dias e outras quatro estão em licitação.

Paranhos declarou que será coerente, respeitando o
município. “ É um momento de cumprir os compromissos
partidários, sempre respeitando os compromissos da
cidade. Jamais deixarei a prefeitura ser uma ferramenta
política-partidária”.

Orientação sobre
Cartilha Agrinho

Um documento assi-
nado pelos vereadores da
Comissão de Educação,
Paulo Porto e Olavo San-
tos, foi entregue a todas
as escolas municipais de
Cascavel, com o objetivo de
orientar acerca da distribui-
ção do “Agrinho”.  A carti-
lha apresentada como um
programa de educação
ambiental ensina às crian-
ças do campo a usarem
agrotóxicos. “Pedagogica-
mente, o programa é uma
aberração. Ao afirmar sobe-
ranamente um único mo-
delo de agricultura (com
uso indiscriminado de ve-
nenos), ignora outros mo-
delos realmente susten-
táveis, tal como a agricul-
tura orgânica, agroecolo-

gia, permacultura, etc.”,
destaca o texto.

O Programa é promovi-
do por entidades represen-
tativas do setor agrícola
em parceria com o Gover-
no do Paraná, além de di-
versas empresas privadas.

No texto, os vereado-
res destacam a existência
de uma notificação reco-
mendatória (nº 122/08)
do Ministério Público do
Estado do Paraná e do Mi-
nistério Público do Traba-
lho, que desaconselha a
distribuição do Programa
Agrinho nas escolas do
estado, por entenderem
que o material é antipeda-
gógico e oculta os danos
causados pelos agrotóxi-
cos ao meio ambiente.

QUESTIONAMENTO
“Combater e discutir o uso abusivo de agrotóxicos passa também
por questionar suas diferentes formas de disseminação e propaganda,
como no caso do Agrinho. Que nada mais é, do que um incentivo
à naturalização dos agrotóxicos travestido de material didático.
Tanto é, que em nosso município ele já foi inclusive proibido pelo
Conselho Municipal de Educação por não agregar em nada à
formação dos nossos jovens e ser estranho ao nosso currículo”,
destacou o vereador Paulo Porto, presidente da Comissão.

 F
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PORTO lembra
que cartilha foi
proibida pelo
Conselho de Educação
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Cascavel obteve ontem um
dos maiores pacotes de repas-
ses para a saúde pública – mon-
tante de quase R$ 18 milhões
oriundos de emendas parla-
mentares do deputado federal
Alfredo Kaefer (PP) que esteve
na reunião da Escola de Gover-
no. O recurso será destinado
para construção de cinco USFs
(Unidades de Saúde da Famí-
lia) e ainda equipamentos para
o Hospital Municipal – no anti-
go Hospital Jacomo Lunardelli
– que temporariamente será
usado como UPA (Unidade de
Pronto Atendimento).

Com outros recursos anun-
ciados, o montante passa de R$
23 milhões.

“São impor tantes investi-
mentos em uma área importan-
te para a cidade. São unidades
que serão mini-hospitais. Trou-
xemos ainda recursos para
equipamentos e reforma do
novo hospital de Cascavel – R$
11,5 milhões só para o hospi-
tal. Com essas verbas atende-
mos uma reivindicação impor-
tante, ainda mais para Casca-
vel que é referência nesse aten-
dimento”, diz Kaefer.

Em menos de um mês o mu-
nicípio inicia a reforma total do
prédio da UPA Brasília, com
isso, a equipe médica será rea-
locada ao prédio do antigo Ja-
como Lunardelli. Quando as
obras estiverem concluídas, a
Prefeitura pretende iniciar en-
tão o atendimento hospitalar no
local. “Será um hospital de re-
taguarda. Estamos trabalhando
com a estruturação física. Ago-
ra estamos finalizando a im-
plantação das estruturas de
oxigênio em um mês e iniciare-
mos a transferência da UPA”,
explica Rubens Griep, secretá-
rio de Saúde.

Investimentos
e avanços

Com a emenda de Kaefer será possível ainda construir USFs no Bairro
Santa Cruz, Jardim Tarumã, Bairro Interlagos, Bairro Universitário e
Bairro 14 de Novembro. Hoje o município conta com 39 USFs, e com
esses e outros recursos já anunciados pela Prefeitura serão construídas
mais 17. “São problemas de 30 anos que estamos resolvendo. Já são
três unidades novas e estamos construindo mais duas: na Neva e no
Colmeia. Temos outras 12 aprovadas – a maioria em substituição a
estruturas antigas”, ressalta Griep.

MOBILIDADE
Com auxílio de Kaefer, a Prefeitura ainda está inclusa no Programa Avançar
Cidades, com a liberação de R$ 22 milhões do governo federal. Agora, além do
centro reurbanizado, o Município vai revitalizar avenidas dos bairros. “É uma
verba para melhorar a mobilidade urbana. Já está garantida a verba e vamos
encaminhar os tramites pelo setor de captação de recursos. Serão revitalizadas
avenidas como Gralha Azul, Papagaios, Interlagos, Itália e Xavantes”, afirma
Paranhos. Além disso, o município receberá dinheiro para abrigos para
passageiros do transporte público. Hoje dos 1,2 mil pontos de ônibus, 90%
não possuem abrigos.

Unidade de saúde

 Reportagem: Josimar Bagatoli

DETALHES SOBRE os recursos foram repassados pelo deputado federal Alfredo Kaefer na Escola de
Governo de ontem

DIVULGAÇÃO
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Cidade tecnológica que está
participando de estudo inédito in-
ternacional voltado a smart cities
(cidades inteligentes) - cujos dados
preliminares foram apresentados
ontem na abertura da Escola de
Governo especial “recheada” de
novidades - Cascavel conta com
uma Fundação para o Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico que
acaba de passar por um processo
de modernização do modelo de ges-
tão, com uma reestruturação admi-
nistrativa e ampliação do acesso à
inovação. O salto de qualidade foi
detalhado pelo presidente da Fun-
detec, Alcione Gomes, que condu-
ziu a já tradicional “Escola” implan-

Modernização e inovação
ATUAÇÃO
AMPLIADA
“Ampliamos a atuação da Fundetec,
otimizando espaços e equipamentos.
O coworking, por exemplo, foi
inaugurado em 2018 e tem por
objetivo incentivar a troca de ideias,
compartilhamento, networking e
colaboração entre profissionais de
diferentes áreas. nas modalidades
plano de uso por hora, 40 Horas,
100 horas ou Full time”, detalhou o
presidente da Fundetec.
O empreendimento incubado fica
instalado no espaço físico do
Centro Incubador Tecnológico da
Fundação, com toda a infraestrutura
física da incubadora e serviços
segundo Alcione. O CIT
tradicional conta hoje com seis
empresas condôminas e quatro
empresas graduadas, totalizando
dez empresas incubadas. Desde a
criação, em 2002, já graduou 27
empresas dos mais diversos setores
da economia, desde agroindústria,
biotecnologia, meio ambiente,
alimentício, eletrônico, entre outras.

ACESSÍVEL
Está aberto o edital de incubação que agora oferece acesso facilitado aos
interessados. Para aderir já não é preciso, por exemplo, CNPJ. Pessoas com
CPF podem submeter a inscrição. Não há mais a necessidade de Plano de
Negócios e sim Proposta de Incubação. Além disso, o processo é todo digital e
não há mais a necessidade de impressão e separação de documentos em
envelope, bem como da entrega desses envelopes fisicamente à Fundetec. O
Edital é permanentemente, aberto até dezembro de 2018, com dois ciclos de
incubação: julho a setembro e outubro a dezembro.

tada desde o início da gestão do
prefeito Leonaldo Paranhos.

Atualmente, além dos setores
já existentes como o Centro Incu-
bador Tecnológico, o Laboratório
de Água e Alimentos, a Agência de
Projetos e Inovação e a Agrotec,
agora a Fundação conta com uma
Fábrica de Inovação que visa esti-
mular novos projetos e empreen-
dedores, bem como o desenvolvi-
mento tecnológico sustentável,
por meio das áreas de atuação da
Fundetec, que são voltadas à Bio-
energia, à Biotecnologia, às Ciên-
cias Agrárias, às Tecnologias para
o Agronegócio e à Tecnologia da
Informação e Comunicação.

ALCIONE GOMES, presidente da Fundetec, detalhou os projetos na reunião de governo ontem

SECOM
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gente@jhoje.com.br

 Rosenilda Borcato e Antônio Ferreira,
 felizes pelos dois anos de casados

Na Feira do Teatro, a presença do prefeito Leonaldo
Paranhos, durante a manhã de autógrafos do  livro CASCAVEL, A conquista do

Oeste Paranaense,  do escritor Luiz Francisco Guil

Dia do Motorista
Em comemoração ao Dia

do Motorista, nesta quarta-
feira, às 19h30, tem a
Missa com Bênção dos

Motoristas e dos veículos,
(carro, moto e

bicicleta) em Honra
a São Cristóvão, padroeiro
dos motoristas, na Igreja

Matriz Nossa Senhora
Aparecida.

Permacultura
Dia 29 tem o segundo

encontro Domingo Mão na
Terra. Os encontros serão

realizados todo último
domingo de cada mês, e

propõem trocas para
relaxar e também trabalhar
na terra, trocar vivências

sobre permacultura.

oOo
Atualmente, a permacultura
é considerada uma ciência

holística e de cunho
socioambiental, que agrega

o saber científico com o
tradicional popular e visa à
permanência sadia do ser
humano como espécie na
Terra. Mais informações

pelo email 
renata.sembay@gmail.com

e pelo telefone
(41) 9 9711 1285.

Batuta
Dias 25 e 26 tem o

Concerto de Gala com
solistas da Itália, dos EUA e
de Cascavel. A regência é do

maestro Israel Menezes,
do Rio de Janeiro.

O evento será às 20h, no
Teatro Municipal. Mais

informações pelos telefones
(45) 3038-8606 e
(45) 9 9922-2304.

Felicidades!
Sérgio Fernando Salvador
Sanderson, João Pedro

Santos de Mello, João Paulo
Maracan, Júlio Cézar

Mattos, Judite Sonta Parra
e Maria Luzia Donada.

Crê em ti mesmo, age e verá
os resultados. Quando te
esforças, a vida também se

esforça para te ajudar.
Chico Xavier

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO



ÚLTIMA HORA24 HOJE NEWS, 24 DE JULHO DE 2018

 A presidente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), ministra Cármen
Lúcia, negou ontem pedido de limi-
nar feito pela Associação dos Em-
pregados da Eletrobras (Aeel) para
suspender o leilão das distribuido-
ras estaduais de energia elétrica,
subsidiárias da Eletrobras.

Na quinta-feira (26), a Compa-
nhia Energética do Piauí (Cepisa)
será a primeira das seis distribui-
doras da Eletrobras que serão lei-
loadas. O leilão da Companhia de
Eletricidade do Acre (Eletroacre), da
Centrais Elétricas de Rondônia (Ce-
ron), da Boa Vista Energia (Roraima)
e da Amazonas Distribuidora de
Energia (Amazonas Energia) está
previsto para 30 de agosto.

No pedido liminar que chegou ao
Supremo, a associação dos empre-
gados contestou a liminar proferi-
da pelo presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 2ª Região (TRF2),
desembargador André Fontes, que
liberou o leilão, após uma decisão
da primeira instância que barrou a
venda das empresas.

Para a Aeel, a decisão do desem-
bargador descumpriu uma liminar do
ministro Ricardo Lewandowski, que
proibiu o governo de vender, sem
autorização do Legislativo, o contro-

Distribuidoras
serão leiloadas

AUTORIZAÇÃO
LEGISLATIVA

“A decisão reclamada não
se afasta dessa exigência. Ao
contrário, ao examinar os
diplomas legislativos corres-
pondentes, assenta a exis-
tência de autorização legisla-
tiva para a alienação do
controle acionário das distri-
buidoras elencadas no edital
de Leilão n. 2/2018. Eventu-
al desacerto nesta avaliação
deve ser questionado na via
recursal própria, não poden-
do ser sanada pela reclama-
ção”, decidiu a ministra.

le acionário de empresas públicas
de economia mista. Ao analisar o
caso, Cármen Lúcia entendeu que
o desembargador não descumpriu
a decisão de Lewandowski e que
o caso não pode ser analisado pro-
fundamente por meio de uma re-
clamação constitucional, tipo de
ação utilizada para questionar a
liberação do leilão.

 Ipem-PR tem novo presidente

O Instituto de Pesos e Medidas do Paraná (Ipem-PR) tem novo
diretor-presidente. Assume a função o empresário Edson Rosetti.

“Vamos trabalhar com o apoio do Governo do Estado e em parce-
ria com o Inmetro para ampliar e fortalecer cada vez mais nossas
ações, aproximando o Ipem do cidadão para que ele saiba o que é o
Instituto de Pesos e Medidas, o que faz o órgão e sua importância
para a garantia de direitos”, ressaltou Rosetti.

 AGÊNCIA BRASIL

CÁRMEN Lúcia autorizou a venda das subsidiárias
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Sentir-se reconhecido é merecimento
natural a quem faz as coisas com amor.
Tenha responsabilidade e maturidade
diante dos desafios emocionais e pro-
fissionais, ariano.

To
ur

o

Olhando para trás você vê quantos
ensinamentos tem vivido. A compre-
ensão dos fatos pede uma mentalida-
de aberta e uma mudança de pontos
de vista, taurino.

G
êm

os

Encarar o que precisa ser transforma-
do e curado tem sido o desafio dos
geminianos. O momento pede consci-
ência e maturidade para eliminar atitu-
des e padrões passados.

C
ân

ce
r Relacionamento é o tema de hoje, não

somente a relação afetiva, mas os con-
tatos profissionais. Momento de ter mui-
ta consciência em relação a não repe-
tir mais velhos padrões emocionais.

Le
ão

Mais do que o trabalho profissional,
há todo um trabalho interno, emocio-
nal a ser feito. Há deveres e obriga-
ções a serem abraçados. Mas que
sejam feitos com amor, leonino.

V
ir

ge
m

Quantos aprendizados emocionais,
virginiano! E que chegam agora a um
momento crucial. Percepção de que
não pode continuar agindo segundo
referências do passado.

Li
br

a

Muitas reavaliações sobre casa e so-
bre a vida doméstica e familiar tem ca-
racterizado janeiro. Perceberá que em
breve as coisas fluirão mais natural-
mente. Hoje há importantes resoluções.

E
sc

or
pi

ão A retomada de contatos e de situações
do passado tem marcado o mês para
os escorpianos. O que não está resol-
vido internamente, se manifestará como
barreira e limitação externa.

Sa
gi

tá
ri

o Momento muito importante para se dar
conta da diferença entre o supérfluo e
o essencial. Necessário amadureci-
mento na maneira de lidar com o di-
nheiro e com recursos e talentos.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Lua, Vênus e Plutão estão em seu sig-

no. Fortes emoções caracterizam o seu
dia. Não relute em encarar o que você
temia anteriormente. Perceba o que
se repete em sua vida.

A
qu

ár
io Conceda-se o descanso necessário,

para repor energias, mas não abdique
de suas responsabilidades. Importan-
tes acontecimentos nos bastidores ou
em situações sigilosas, aquariano.

 P
ei

xe
s O apoio que anseia das pessoas deve

ser capaz de também oferecer aos ou-
tros. Clara percepção de que a união
faz a força. Una talentos e esforços
para realizar propósitos significativos.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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MALHAÇÃO
Amanda aceita voltar para a casa

de Janete. Leandro comanda Hugo,
Alex, Márcio, Érico e Tito em uma apre-
sentação de dança no hotel, e Iohanna
vibra. Todos voltam para o Rio de Janei-
ro. Gabriela comemora o reencontro
com os filhos. Paulo conforta Marli, que
sofre por amor. Amanda propõe um
acordo para Janete. Getúlio aplica gol-
pes nos clientes do Le Kebek. Janete,
Amanda e Kavaco fazem as pazes.

Gabriela recebe flores na escola, e
Marcelo, Brigitte e Leonor provocam a
professora. Jade, Úrsula, Maria Alice e
Pérola conversam sobre seus trabalhos
da feira do Sapiência. Amanda encon-
tra Janete desmaiada.

ORGULHO E PAIXÃO
Elisabeta implora que Darcy não

ceda à chantagem de Susana. Felis-
berto pede para Lídia ir ao médico. Juli-
eta consola Elisabeta. Ema e Ernesto
pescam. Lídia procura Uirapuru. Auré-

lio decide trazer Ernesto e Ema de vol-
ta a São Paulo. Darcy repele Susana.
O Barão revela a Jorge a conversa que
ouviu entre Mariko e Amélia. Elisabeta
desiste de reabrir seu jornal. Cecília
pede para Fani procurar Nicoletta e Jo-
sephine contesta a nora. Lídia desaba-
fa com Randolfo. Brandão se incomo-
da com o comentário de Mariana sobre
Uirapuru. Aurélio surpreende Ema e
Ernesto. Darcy esconde de Julieta e
Charlotte o motivo do fim de seu noiva-
do. Elisabeta declara guerra contra Lady
Margareth e Susana. Julieta procura
Jane. Elisabeta enfrenta Susana.

DEUS SALVE O REI
Amália e Afonso se reconciliam.

Lucrécia sente enjoo ao olhar para Ro-
dolfo. Afonso pressiona Catarina. Brice
faz uma revelação a Agnes e Selena.
Amália incentiva Diana a lutar por Gre-
gório. Otávio e seus aliados iniciam o
plano de atacar Alfambres. Afonso e
Romero descobrem que Catarina fugiu.
Catarina faz um pedido a Brice.

CORAÇÃO INDOMÁVEL
Dóris diz a Maricruz que gosta de

Lupita como se a menina fosse sua pró-
pria filha. Maricruz responde que não
liga de Otávio se casar come la, porém
jamais aceitará o fato de Lupita ficar com
eles. Maria diz a Santa que deixará o
País. Dóris observa Otávio entrar na ca-
deia. Maricruz pede que Teresa diga a
Otávio para não mais procurá-la.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Jeferson sobe ao palco para aju-

dar a irmã Kessya a se sentir segu-
ra. Eles dançam juntos. João tenta
se esconder de Éric e Hugo. Claudia
e Durval conversam na padaria. Na
hora de pagar a conta, Claudia des-
cobre que seus cartões estão bloque-
ados ou sem limite, seja de crédito
ou débito. Éric e Hugo acabam pre-
sos dentro de uma sala. Débora ten-
ta encerrar as apresentações antes
de Poliana, que insiste e se apresen-
ta. Poliana começa com balé, mas
termina dançando rock de forma um
pouco desengonçada.

Ícaro tenta descobrir o que Rosa sabe sobre Laureta. Cacau manda Edgar
embora. Roberval decide ajudar Severo. Karen pede demissão da casa de

Roberval. Rochelle conta para Zefa sobre o caso entre Edgar e Cacau. Manue-
la sofre com a crise de abstinência. Agenor mente para Cacau e Nice. Rosa

procura Valentim e enfrenta Karola. Beto desmascara Remy e
 obriga Dodô a contar sobre seu relacionamento com Gorete.

Naná impede que Ionan dê voz de prisão a Remy. Karola leva Remy para a
casa de Laureta. Beto revela a Clóvis que Badu é filho de Dodô.

Karola leva Remy para
a casa de Laureta
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