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Crescimento e declínio
Expectativa de vida
Com 79,7 anos, Santa Catarina, que, atualmente, tem a maior esperança
de vida ao nascer para ambos os sexos, subirá para 84,5 anos em
2060. O Maranhão, com a menor expectativa de vida ao nascer (71,1
anos) em 2018, vai perder a posição para o Piauí que em 2060, terá a
taxa de 77 anos.

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

POPULAÇÃO brasileira será de 233,2 milhões de pessoas em 2047

FECUNDIDADE

O órgão acrescentou que o crescimento populacional é determinado pela
combinação do perfil migratório, incluindo áreas de expulsão ou atração de
pessoas; com taxas de fecundidade de uma unidade da Federação. Os
estados do Piauí e da Bahia apresentam quedas importantes de fecundidade
nos últimos anos e, segundo o instituto, perdem população para outros
estados. Apesar de não registrar altas quedas de fecundidade, atualmente, a
situação já foi diferente para o Rio Grande do Sul, que é também um estado
“emissor”. Na definição do IBGE, as três unidades da Federação devem ser
os primeiros a apresentar redução de população.
A taxa de fecundidade total para 2018 é 1,77 filho por mulher. Quando
chegar a 2060, o número médio de filhos por mulher poderá cair para
1,66. Os estados de Roraima com 1,95; o Pará, Amapá, Maranhão, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul, com 1,80, são os que deverão ter as
maiores taxas de fecundidade. As menores poderão ser no Distrito Federal
com 1,50; e em Goiás, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, com 1,55.
A idade média de 27,2 anos em que as mulheres têm filhos em 2018,
aumentará para 28,8 anos, em 2060.

A população do Brasil vai continuar em crescimento até atingir
233,2 milhões de pessoas em 2047.
A partir deste ano, entrará em declínio gradual chegando a 228,3 milhões em 2060. A expectativa do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) faz parte da Revisão
2018 da Projeção de População,
que estima demograficamente os
padrões de crescimento da população do país ano a ano, por sexo e
idade para os próximos 42 anos.
Antes de 2048, 12 estados
(Piauí, Bahia, Rio Grande do Sul, Alagoas, Minas Gerais, Paraíba, Rio de
Janeiro, Ceará, Pernambuco, Maranhão, Paraná e Rio Grande do
Norte) deverão ter redução no número de habitantes. Segundo o
IBGE, a principal característica dessas unidades da Federação é o saldo migratório negativo. No limite da
projeção em 2060, oito estados
(Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Santa Catarina, Amapá, Roraima, Amazonas e Acre) não terão queda nas suas populações. O
IBGE explicou que eles apresentam
saltos migratórios positivos e/ou
têm taxas de fecundidade total
mais elevadas.

PLACAR DE ONTEM
BRASILEIRÃO
Fluminense ? x ? Palmeiras
Atlético-MG ? x ? Paraná Clube
Santos ? x ? Flamengo
Corinthians ? x ? Cruzeiro
SUL-AMERICANA
LDU ? x ? Vasco
Bahia ? x ? Cerro
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Acidentes
de trabalho
Amanhã, 27 de julho, é o
Dia Nacional de Prevenção
de Acidentes de Trabalho.
Neste ano, Cascavel
registrou 1.140 casos.
Muitos trabalham sem
equipamentos de
segurança.
z Pág. 19
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Etanol tem
redução de
até 10%
Obras na PIC
previstas
para agosto

Obras do PDI serão
concluídas em 2019
Quando a Prefeitura de Cascavel assinou o contrato com Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI) – conjunto de
obras que revitalizaram boa parte da cidade – o prazo estabelecido para o fim das obras
era dezembro deste ano. Os atrasos, no entanto, obrigaram o Município a pedir mais
prazo e, com isso, as obras só devem ser concluídas em março de 2019.
z Pág. 03
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Agenda cheia na GR

DIVULGAÇÃO

O calendário de competições
nacionais da Confederação Brasileira de Ginástica teve início
apenas este mês para as atletas da ginástica rítmica, com o
Campeonato Brasileiro de GR
Adulto e Infantil.
Na ocasião, há dez dias, Samara Sibin chegou à final em todos os
aparelhos e terminou na quinta colocação na classificação geral individual da categoria adulta, enquanto pela categoria infantil Rafaela
Trebien foi quarta colocada no aparelho bola e oitava no mãos livres,
terminando na oitava colocação
geral; Giovanna Souza foi sexto lugar nas cordas e sétimo na classificação geral; e Letícia Farias Silva
oitava colocada nas cordas.
Antes, a equipe Projeto Atletas do
Futuro/Sesi/cascavel/Tuiuti/Assoeste havia disputado o Campeonato Paranaense, no qual foi campeã
no Nível 2 e vice campeã no Nível 1,
com Ana Clara Santos vice-campeã
geral e campeã nas maças, Luana

vice-campeã nas maças e terceiro
lugar no mãos livres da categoria
infantil, enquanto Elisa Longo Rafaela e Luana ficaram entre as 10
melhor na classificação geral do Nível 2 e Rafaella Eduarda Trebien e
Giovana e Camila ficaram no top 10
geral do Nível 1.
A partir de agora, as ginastas
cascavelenses terão uma agenda
cheia pela frente. O próximo desafio será no fim do mês de agosto

em Santa Catarina. Lá elas disputarão o Torneio Regional valendo
vaga para o Torneio Nacional, que
será em outubro em São Paulo.
Depois, haverá o Campeonato
Brasileiro Pré-Infantil e Juvenil
(entre outubro e novembro, na
Bahia), os Jogos Escolares da
Juventude (em novembro, no Rio
Grande do Norte) e o Campeonato Brasileiro de Conjuntos (em
novembro, em São Paulo).

DIVULGAÇÃO

As 14 convocadas pelo técnico e
professor de Educação Física do Centro
Universitário FAG, Neudi Zenatti, já
estão rumo a Croácia, onde disputarão o
Mundial Universitário de Handebol de
30 de julho a 5 de agosto. Formada por
atletas-atletas de seis instituições de
ensino do País, a seleção brasileira conta
com a experiência de Neudi, que levou o
time de handebol feminino da FAG ao
título da Liga do Desporto Universitário em
2017, depois de ter passado pelas fases
regionais sul e sudeste. A campanha
também fez com que o professor convocasse
cinco jogadoras que forma a “espinha
dorsal” do Cascavel/FAG. A seleção
brasileira embarcou ontem para a Croácia,
depois de uma semana de intensos treinos
no Centro Universitário FAG.
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Municipal de Vôlei
começará domingo
Competição que conta com a
participação de cerca de 230 atletas e 19 equipes – a última confirmou presença pouco antes do arbitral, realizado segunda-feira -, o
Campeonato Municipal de Vôlei de
Cascavel terá início neste domingo com oito jogos no Ginásio da
AABB, local onde se desenvolverá
todas as fases do certame.
A rodada será aberta às 8h com
o duelo masculino entre Colégio Estadual São Cristóvão e Lado Oposto Uniformes. As equipes fazem
parte do Grupo B, que conta ainda
com AADU (Associação Atlética Acadêmica de Direito) Univel e Guaru-

já/Sicoob, que jogam às 9h neste
domingo. Essa é a única chave do
campeonato com quatro equipes.
As demais têm cinco.
No Grupo A masculino, os embates da 1ª rodada são Amigos do Vôlei x
Vikings, às 14h30, e AA Comercial x
Fitness Life, às 16h30, enquanto o
Brothers folga neste fim de semana.

DONATIVOS
Assim como foi no Campeonato
Amador de Futebol e será nas
demais competições
organizadas por Fundação
Municipal de Esporte e Cultura e
Secretaria Municipal de Cultura
e Esporte, não houve cobrança
de inscrição nem de arbitragem
dos participantes do
campeonato de voleibol. Assim,
os competidores doaram
alimentos não perecíveis, a
serem destinados ao Provapar
de Cascavel. Foram arrecadados
435 kg de alimentos pelos
atletas do vôlei.

FEMININO

No naipe feminino, os duelos pelo Grupo A neste domingo são Santo
Onofre x AABB, às 10h, e APCEF x Sicoob, às 11h, enquanto o a equipe
da Associação Atlética Comercial folga. Já pelo Grupo B os confrontos da
1ª rodada são AADU x Divas do Vôlei, às 15h30, e Vôlei AABB x
Copel Clube, às 17h30, enquanto o Master Team folga.
CASCAVEL FUTSAL

FUTSAL
Já estão abertas as inscrições para o Campeonato Municipal de Futsal, que será realizado nos naipes feminino (sub-15, sub-17 e adulto) e masculino (sub-7, sub-9, sub-11, sub-13,
sub-15, sub-17, adulto e máster acima de 40
anos). Os interessados em participar devem
se inscrever até o dia 31 de agosto. A competição terá o congresso técnico no dia 4 de setembro e começará no dia 10 de setembro.

O Cascavel Futsal teve pouco tempo para comemorar a
vitória por 4 a 2 no Clássico da Soja, terça-feira à noite em
Toledo. É que os comandados do técnico Nei Victor, que já
vinham de triunfo em outro duelo clássico regional, contra o
Foz Cataratas, terão um desafio e tanto neste sábado no Rio
Grande do Sul. O compromisso é contra o Atlântico, em
Erechim (RS), e válido pela Liga Futsal. A equipe gaúcha é a
terceira na classificação com o melhor ataque disparado na
competição, com 53 gols marcados em 11 jogos, média de
quase cinco por partida. Para este jogo, o técnico Nei Victor
deverá contar com o pivô Banana (foto), que passou
em branco na estreia, diante do Toledo.
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Grêmio x São Paulo

Tricolores que têm apresentado
um futebol tático e um elenco entrosado, Grêmio e São Paulo medem forças nesta quinta-feira pela
15ª rodada do Brasileirão, às
19h30 na Arena, em Porto Alegre.
Vindo de vitórias sobre o Flamengo e o Corinthians desde o
reinício do campeonato, pósCopa, o time paulista é o vice-líder da classificação com 29 pontos, enquanto a equipe gaúcha,
que venceu o Atlético-MG e perdeu para o Vasco, ocupa a sétima colocação com 23 pontos.
Para o embate desta noite, os
adversários amargam desfalques.
O técnico Renato Gaúcho promoverá mudanças em todos os setores
do Grêmio. Na defesa, Kannemann

se recuperou de virose e será o
companheiro de Geromel, enquanto os laterais Léo Moura e Cortês
são dúvidas por lesão. No meio de
campo, Maicon retorna de suspensão no lugar de Jaílson ou Cícero.
Já no ataque, André está fora por
acúmulo de cartões amarelos - Jael
assume a vaga.
No São Paulo, que ontem confir-

mou a venda de Militão ao Porto
(POR), o técnico Diego Aguirre tem
os retornos do goleiro Sidão e do
meia Everton, de volta de suspensão. Já Jucilei segue fora, recuperando-se de lesão, enquanto Militão é dúvida – ele poderá defender
a equipe quatro partidas (Grêmio,
Cruzeiro, Colón e Vasco) antes de
embarcar para a Europa.
ALEXANDRE LOPS

JOGAM HOJE
19h30
19h30
19h30
20h

BRASILEIRÃO
Vitória x Sport
Botafogo x Chapecoense
Grêmio x São Paulo
América-MG x Internacional

19h30
21h45
21h45

SUL-AMERICANA
Atlético-PR x Peñarol
General Díaz x Millonarios
San Lorenzo x Temuco

8h35

AMISTOSO
Arsenal x At. de Madri

FURACÃO
O Atlético-PR, que não vence uma
partida desde maio, recebe o
Peñarol nesta quinta-feira, às
19h30, pela Copa Sul-Americana,
na busca pelo fim do jejum e de
amenizar a fase ruim que vive, ao
ocupar a zona de rebaixamento
do Campeonato Brasileiro. Com
apenas uma vitória nos últimos 17
jogos disputados, o Furacão quer
conquistar a vantagem dentro de
casa para recuperar a confiança e
sair na frente antes do segundo
jogo, em Montevidéu, ficando
mais perto da classificação para
as oitavas de final.

Terceiro colocado no Brasileirão e invicto há 10 jogos, o Internacional desafia o
América-MG nesta quinta-feira, às 20h, em busca de pontos para seguir na
cola de Flamengo e São Paulo, os dois primeiros do campeonato. O Colorado
inicia a rodada a três pontos do tricolor paulista, vice-líder que hoje visita o
Grêmio, mas mais do que pontuar esta noite, o Inter quer ampliar a sequência
sem derrotas para igualar sua maior invencibilidade no período de pontos corridos.
Foram 12 partidas em 2005, com quando emplacou 12 jogos (8 vitórias e 4
empates) de invencibilidade num campeonato que contou com 22 equipes – no
formato atual, com 20 times, a série atual, que conta com seis vitórias e quatro
empates, já é a maior na história colorada. Para hoje, o técnico Odair Hellmann
pode promover a estreia do centroavante uruguaio Jonatan Alvez (foto). Já
D’Alessandro e Damião são dúvidas, enquanto Rodrigo Dourado cumpre
suspensão e Lucca volta após ficar fora por suspensão.
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Um show para a família

EXPECTATIVA é de que mais de quatro mil pessoas visitem o Show Pecuário até sexta-feira (27)
Não é só de bons negócios que
o Show Pecuário é feito. Nesta edição, o que se vê é a integração de
toda a família na busca por conhecimento e fortalecimento das atividades rurais, seja com a implantação
de novas tecnologias ou aplicação
de dicas e ideias repassadas durante as palestras e seminários.
E toda experiência, se depender
da família da agricultora Antonia
Salseiro, vai ultrapassar fronteiras.
Ela, o marido e duas filhas moram
em Foz do Iguaçu e ontem visitaram
o Parque de Exposições Celso Garcia Cid para conhecer novas variedades de sementes. A proposta é
levar até a sua propriedade e também às lavouras do Paraguai – já
que o esposo trabalha também no
país vizinho – tudo que viu por aqui.
“É a primeira vez que eu vim aqui
e achei muito bom. Viemos em busca de novas sementes e também
de ração para gado e encontramos

tudo que precisávamos”, diz.
E a expectativa do presidente
da Sociedade Rural do Oeste do
Paraná, Adani Triches, são as melhores possíveis. Ele está otimista e destaca as melhorias feitas
em relação à edição passada, especialmente no que diz respeito
à organização e planejamento. O
resultado disso, segundo ele, é
quem sabe superar o que foi arrecadado em volume de negócios
em 2017, atingindo mais de R$
20 milhões.

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

PROGRAMAÇÃO

A programação do Show
Pecuário continua. Na quinta-feira
(26), haverá julgamento de
ovinos e palestras sobre manejo de
aquicultura, perspectivas de
mercado em piscicultura,
anormalidades da reprodução em
égua, nutrição em vacas leiteiras,
doenças reprodutivas em bovinos,
entre outras. Além disso, a partir
das 19h, ocorre o 4º Leilão
Angus Show.

R$ 600 mil vendidos
O primeiro leilão realizado no Show Pecuário 2018 foi um grande sucesso.
Organizado pela Panorama Leilões, o evento contou com 600 animais,
550 deles comercializados. As vendas movimentaram R$ 600 mil.
De acordo com a organização do leilão, os pecuaristas compradores
buscaram fêmeas para crias e garrotes de sobreano. No entanto, a maioria
dos vendidos foram machos. Mais de duzentas pessoas participaram do
evento, que foi considerado um grande sucesso.
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Mateada da FeliCidade

CERCA de 60 idosos participaram da 1ª Mateada no Lago Municipal de Cascavel
Pelo menos 60 pessoas participaram na manhã de ontem da
1ª Mateada Felicidade do Idoso,
atração organizada pelas secretarias de Cultura e Esportes e Assistência Social, com a parceria do
Território Cidadão, que movimentou o Lago Municipal de Cascavel.
O encontro atraiu grupos do
Bairro Floresta (Território Cidadão
VII), do Condomínio da Terceira Idade do Jardim Tarumã (Território Cidadão II) e Cascavel Velho e Jardim Veneza (Território Cidadão I),
que durante toda a manhã participaram de atividades como alongamento, caminhada, mateada, muita conversa e, ainda, puderam
apreciar uma exposição de fotos
da história de Cascavel. Também
foi servido um lanche com chá,
cueca virada e pipoca.
Dona Olga Dazuk, de 72 anos,
moradora do Jardim Presidente,
disse que “o encontro foi muito
divertido e que deveria ser reali-

zado mais vezes, para reunir os
grupos de terceira idade”. Para
Jacira Borges da Silva Nascimento, a primeira mateada “foi maravilhosa, muito divertida, conheci muita gente diferente, ouvi
muita história boa”.
Na avaliação do professor Márcio Santos, que coordena o grupo
da terceira idade do Bairro Cascavel Velho, a participação dos idosos foi boa e os objetivos do Programa FeliCidade do Idoso, alcançados. “Nós queremos proporcionar aos idosos momentos de descontração, interação e socialização. E, esta primeira mateada foi
um excelente começo de um trabalho que vai ter continuidade”.

FEIRA DO TEATRO

MAIS
FREQUENTE

Para a pedagoga da Seaso,
Clébia Mendes, “o encontro foi
muito bom. Os resultados foram
ótimos e, com isso, devemos
realizar esta mateada com mais
frequência para proporcionar
esta confraternização entre os
grupos da terceira idade”.
Josefa Leopolski, que já integra
o grupo do Floresta, gostou da
organização. “Fizeram tudo com
tanto carinho, arrumaram tudo
para nos receber que não tem
como a gente não se sentir
importante”.

Nesta 1ª Mateada do Programa FeliCidade do Idoso ficou acertado que o
grupo voltará a se encontrar domingo (29) na Feira do Teatro. “Vamos receber
os idosos com chimarrão, um passeio pelo Teatro Municipal, além de exibir um
filme para eles”, disse o gerente territorial Ailton Lima.
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Enfermagem empreendedora é mais
uma possibilidade da profissão

FOTOS: DIVULGAÇÃO

ENFERMEIROS
manifestam amor
à profissão

PROFESSORES comemoram a profissão do cuidado
Esse é um enfoque bem atual
para essa ciência do cuidado, que
sempre foi vista mais de perto
nos hospitais ou UBS.
A Universidade Paranaense –
Unipar é referência em ensino
de saúde, sempre atualizando
seus cursos, investindo em laboratórios e em docentes com
prática profissional. Em Cascavel, um dos destaques é o curso de Enfermagem. A profissão
se consolida como ciência do
cuidado - ainda é protagonista
na assistência à saúde nos espaços de cuidado em diferentes
níveis de complexidade.
No Brasil, por longos anos a
profissão foi associada exclusivamente às práticas institucionalizadas, sempre permeando os di-

ferentes ciclos da vida do ser humano e, portanto, os mais diversos
serviços de saúde. O professor Dr.
João Lucas Campos de Oliveira,
enfatiza que, atualmente, o enfermeiro, emérito gestor da assistência, do trabalho e da equipe em
saúde, vê sua ação possibilitada
também pelo empreendedorismo,
que significa a prática autônoma em
muitos espaços profissionais.
“Empreender é possível quando
o conhecimento e a ação se transformam em estratégias”, frisa. Ainda, explica que, na Enfermagem,
que detém seu saber baseado no
cuidado, o empreendedorismo ultrapassa os limites institucionais
em decorrência da criatividade, da
autonomia, e da habilidade de gerir negócios.

Segundo Oliveira, neste escopo, as possibilidades são diversas e cada vez mais visíveis na
sociedade contemporânea. A atuação é viável em empresas de
consultoria em saúde, de treinamento e desenvolvimento de pessoas, de ações de cuidado de Enfermagem direto (assistência às
feridas, home care, nutrição parenteral, entre muitos outros), representação de materiais médico-hospitalares, hotelaria, escolas de Enfermagem, entre uma
infinidade que não se reduz a
elencar por números.
“Que os enfermeiros transcendam e empreendam! Essa é a
possibilidade e o convite, tendo
em vista as necessidades sociais”, reflete o docente.
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AÍLTON SANTOS

Obras paradas
OBRAS do ginásio de esportes de Juvinópolis continuam paradas. Novo processo licitatório deve dar
fim a espera dos moradores do distrito

LICITAÇÃO

Conforme o Secretário de Cultura e Esportes, Ricardo Bulgarelli, se todos os
tramites do novo processo licitatório ocorrerem conforme o previsto, até o fim do
ano o local de esportes estará a disposição da população. O projeto do ginásio
contempla 980 metros quadrados de área construída.

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

email cartorio.cvel@gmail.com – registrocivil2cascavel@gmail.com

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

1- 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
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 25 DE JULHO DE 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

O ginásio de esportes do Distrito de Juvinópolis, interior de Cascavel, foi destruído há pouco mais
de quatro anos durante um vendaval que atingiu a localidade.
E desde 2014, obras de reconstrução começaram, pararam, recomeçaram e até agora continuam
paradas. “Precisamos do ginásio.
Era promessa do Município, mas
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 Costa Dalla Costa.
A primeira empresa que executaria as obras do ginásio começou os trabalhos, mas parou. Em
abril do ano passado, 24 meses
depois da saída dessa construtora, outra assumiu o compromisso, mas por falta de documentação a empreiteira deixou o ginásio em setembro de 2017.
O Município chamou outras empresas que estavam na sequência
no processo licitatório, mas devido
ao valor, nenhuma quis assumir a
obra e até agora não há sinal de
avanço na reconstrução do local.
Segundo a Secretaria de Cultura e Esportes, no primeiro projeto a parte elétrica não estava inserida. Sendo assim, o custo do
projeto elétrico não foi repassado no valor da licitação, gerando
a desistência das empresas. Agora o IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) trabalha no projeto, contemplando todos os detalhes técnicos necessários para a
reconstrução do ginásio.
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Para garantir que as
espécies estão saudáveis, a
Secretaria de Meio
Ambiente periodicamente
está realizando análises nos
peixes do Lago Municipal
de Cascavel. No dia 16
de setembro a Secretaria
de Meio Ambiente
promove a tradicional pesca
no lago, que reúne
milhares de pessoas.

Redução maior
em bandeiras
O preço do litro do etanol teve
queda de 10% em dois postos de
combustíveis da bandeira Shell e
Ipiranga na região central de Cascavel e o da gasolina, de 3%.
A equipe do Hoje News verificou
valores praticados no dia 22 de junho
e ontem retornou aos estabelecimentos para confirmar se houve variação.
O litro do etanol era comercializado a
R$ 3,09 e neste mês caiu para R$
2,79. Já em relação à gasolina, houve
redução de R$ 4,65 para R$ 4,49.
Somente em um posto da bandeira BR, o preço observado em junho era o mesmo praticado ontem.
O valor do etanol se manteve a R$
2,99 e o da gasolina R$ 4,59.
“O movimento é de queda já há
60 dias. Os postos repassam o que
as distribuidoras repassam, algumas mais rápidas e outras, no entanto, de forma mais lenta”, afirma o
vice-presidente do Simbicombustíveis-PR, Roberto Pellizzetti, ao acrescentar que tanto para o etanol como
para a gasolina a queda nos valores

já chega em média a R$ 0,30.
De acordo com tabela da Petrobrás de preços médios de gasolina
às distribuidoras, sem tributos,
neste mês de julho houve 18 variações entre os dias 3 e 26 que encerrou com o valor de R$ 1,95.
Conforme a Petrobrás, a redução
dos preços nas refinarias não significa impacto direto nas bombas, já que
o preço final que chega aos consumidores é definido com base em vários
elementos que faze parte da composição do custo dos combustíveis.

 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Fábio Donegá

PESQUISA ANP
Pesquisa realizada pela ANP
(Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis) mostra
uma redução um pouco menor, de
3%, no litro do etanol em um mês.
Em junho o preço médio desse
combustível em Cascavel era de R$
3,06, considerando 64
estabelecimentos, e no mês de
julho baixou para R$ 2,99, segundo
levantamento em 48 postos.
Conforme a pesquisa, o litro
gasolina que custava R$ 4,61 em
junho reduziu para R$ 4,55 neste
mês, o que representa uma queda
mínima de 1%.

ETANOL em dois postos de bandeiras da
região central teve queda de 10%
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Líderes elegem comissão
Representantes das associações de moradores do Território
Cidadão VI, que abrange o Jardim
Universitário, o Santa Felicidade e
o Turisparque, junto com os gestores do Território Cidadão José Carlos da Costa, Ailton Lima e Algacir
Portes reuniram-se no salão comunitário do Jardim União com objetivo de formar o Conselho Territorial
da localidade, o qual tem função de
ser o elo entre o governo municipal
e a comunidade. Também participaram do encontro o vereador Jefer-

son Cordeiro dos Santos e o padre
Romeu Ullrich, pároco da Paróquia
Nossa Senhora de Fátima, do Bairro Santa Felicidade.
De acordo com o gerente do Território Cidadão, Ailton Lima, Cascavel conta com 32 bairros, 96 associações de moradores e 48 salões
comunitários e a função dos Conselhos é a de mobilizar esta população em prol de atividades que desenvolvam o sentimento de pertencimento e valorização do cidadão,
independente do lugar onde resida.

“O objetivo do Conselho Territorial
é estabelecer um canal de comunicação direto e permanente entre a
comunidade e a prefeitura, discutir
assuntos de interesse da comunidade e apontar as soluções para que o
governo municipal possa agir em benefício da população”, completou.
O período de atuação dos conselheiros é de dois anos. “Este é um
trabalho voluntário e a adesão é
espontânea; a contribuição à comunidade é voluntária”, esclareceu o
gestor do TC, José Carlos da Costa.

SECOM

DIRETORIA DO CONSELHO

COMISSÃO volta a se
reunir na próxima semana

Ao fim da reunião foi escolhida a Comissão para a
formação da diretoria do Conselho Territorial. Foram
eleitos entres os 30 presentes Leonildo Gomes de
Lima (Jardim União); Salete Batista do Nascimento
(Jardim União); Romeu Ullrich (Santa Felicidade);
Ademar Pereira dos Santos (Turisparque); Deomara
de Fátima Taborda ( Jardim Universitário); Nivaldo
Monteiro (Jardim Itapuã) e Marilei Cândido
Moraes (Jardim União).Na próxima semana o
grupo voltará a se reunir com o assessor técnico e
responsável pela mobilização dos Conselhos
Territoriais, Algacir Portes, para a escolha do
presidente dessa comissão.
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Mais da metade da população atendida
Após um ano e cinco meses de
implantação, o Território Cidadão
conseguiu por meio de ações de
sensibilização atender a um público de 180 mil pessoas, o que corresponde a mais da metade da população que hoje vive na cidade.
O programa da Prefeitura de
Cascavel teve início em fevereiro
de 2017 no Bairro Cascavel Velho, na região sul da cidade, e já
cumpriu dois terços da meta inicialmente prevista que inclui oito
territórios e 20 bairros.
“São 12 territórios no total e já
tínhamos como certo desde a implantação, que o último território a
ser sensibilizado seria a região
central, o que deve ocorrer durante
o Natal de Luz deste ano”, afirma a
gerência territorial do programa.
A finalidade principal do Território Cidadão, além de levar serviços na área da saúde, cultura e
lazer, é ouvir a população quanto
às demandas nos locais por onde
equipes passam.
“É um programa de gestão e um
instrumento de aproximação da
estrutura administrativa do município ao cidadão. As ações são desenvolvidas pelas secretarias e
autarquias municipais que depois
que depois de receberem o relatório, classificam demandas e dão
sequência ao atendimento”, esclarece a gerência.

REIVINDICAÇÃO
O antigo espaço de convivência no
Cascavel Velho, na Rua França, que
é de responsabilidade da
Secretaria de Cultura e Esportes foi
revitalizado para o lançamento do
programa e recebeu uma placa
que identifica a iniciativa.
Passado o período das ações, a
população, no entanto, cobra mais
atenção do poder público com
relação à limpeza e segurança do
espaço. “No lançamento fizeram
pintura, instalaram novas lixeiras e
hoje o local está mal zelado”,
comenta Nilson José Morais que
mora no trecho onde o Território
Cidadão foi iniciado.

PROGRAMA teve
início em 2017 no
Bairro Cascavel Velho

PROMESSAS

Próximas etapas
Com o término das etapas de sensibilização, a gerência afirma que um
sistema automático de diagnóstico comunitário será criado. “Vamos
acompanhar junto às secretarias o atendimento das demandas e estruturar
os projetos necessários para implementação de políticas públicas que
otimizem o serviço publico equalizando toda a cidade”. Para atender as
demandas especificas em relação aos territórios, a gerência ressalta ainda
que serão construídas as Estações da Cidadania a partir de 2019.
FABIO DONEGÁ

SEGURANÇA
O desrespeito de motoristas na Rua França onde há uma estrutura administrativa do
território e a primeira horta do programa Agricultura Urbana, traz preocupações aos
moradores. Apesar de o trecho incluir equipamentos comunitários, a passagem de
veículos não é barrada. “Os carros passam em alta velocidade e não há nenhum tipo
de segurança”, comenta Morais. “É um lugar para as crianças brincarem, mas não
temos mais tranquilidade quando elas saem de casa”, acrescenta Neuza.

POPULAÇÃO cobra mais atenção para limpeza e segurança

 Reportagem: Romulo Grigoli
Fotos: Aílton Santos

A dona de casa Neuza Braz sente falta do
período quando as ações foram realizadas
no bairro. “Ficou tão bonito. Parecia até o
centro da cidade”, comenta. Ela espera que
as demandas da população sejam atendidas
e que novos serviços sejam levados aos
moradores. “Falaram que iam aumentar o
número de médicos na unidade de saúde e
vamos esperar por isso”.

O Hoje News flagrou ontem uma placa de
parada obrigatória, na esquina das ruas
Tenente Joaquim Fermino com Orozendo
Cordeiro de Jesus, no Bairro 14 de
Novembro, na região sul de Cascavel, com um
anúncio de casa de aluguel, que está
prejudicando a visualização da sinalização. A
Cettrans (Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito) informou que vai ao
local remover o anúncio. E dentro da Lei
Municipal número 6706, de 20 de março de
2017, no Título VIII, Capítulo I, artigo 114,
diz que “é expressamente proibida a
colocação de qualquer forma de anúncio, cuja
visualização prejudique, de alguma forma, a
percepção da sinalização viária”.
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FÁBIO DONEGÁ

EXPECTATIVA é de que mais de quatro mil pessoas visitem o Show Pecuário até sexta-feira (27)
Não é só de bons negócios que
o Show Pecuário é feito. Nesta edição, o que se vê é a integração de
toda a família na busca por conhecimento e fortalecimento das atividades rurais, seja com a implantação
de novas tecnologias ou aplicação
de dicas e ideias repassadas durante as palestras e seminários.
E toda experiência, se depender
da família da agricultora Antonia
Salseiro, vai ultrapassar fronteiras.
Ela, o marido e duas filhas moram
em Foz do Iguaçu e ontem visitaram
o Parque de Exposições Celso Garcia Cid para conhecer novas variedades de sementes. A proposta é
levar até a sua propriedade e também às lavouras do Paraguai – já
que o esposo trabalha também no
país vizinho – tudo que viu por aqui.
“É a primeira vez que eu vim aqui
e achei muito bom. Viemos em busca de novas sementes e também
de ração para gado e encontramos

tudo que precisávamos”, diz.
E a expectativa do presidente
da Sociedade Rural do Oeste do
Paraná, Adani Triches, são as melhores possíveis. Ele está otimista e destaca as melhorias feitas
em relação à edição passada, especialmente no que diz respeito
à organização e planejamento. O
resultado disso, segundo ele, é
quem sabe superar o que foi arrecadado em volume de negócios
em 2017, atingindo mais de R$
20 milhões.

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

PROGRAMAÇÃO

A programação do Show
Pecuário continua. Na quinta-feira
(26), haverá julgamento de
ovinos e palestras sobre manejo de
aquicultura, perspectivas de
mercado em piscicultura,
anormalidades da reprodução em
égua, nutrição em vacas leiteiras,
doenças reprodutivas em bovinos,
entre outras. Além disso, a partir
das 19h, ocorre o 4º Leilão
Angus Show.

R$ 600 mil vendidos
O primeiro leilão realizado no Show Pecuário 2018 foi um grande sucesso.
Organizado pela Panorama Leilões, o evento contou com 600 animais,
550 deles comercializados. As vendas movimentaram R$ 600 mil.
De acordo com a organização do leilão, os pecuaristas compradores
buscaram fêmeas para crias e garrotes de sobreano. No entanto, a maioria
dos vendidos foram machos. Mais de duzentas pessoas participaram do
evento, que foi considerado um grande sucesso.

Queda de altura
Valmir Vicente Timóteo, 50 anos,
caiu de um prédio na manhã de
ontem na Rua Toronto, Jardim Montreal, em Cascavel. Ele trabalhava
na construção quando sofreu a queda de aproximadamente oito metros. De acordo com o Corpo de
Bombeiros, o trabalhador estava
sem equipamentos de segurança e
bateu a cabeça. Ele foi encaminhado em estado grave para o HU (Hospital Universitário) de Cascavel.
No início da noite, chegou a informação de que os médicos teriam
constatado morte cerebral de Valmir,
mas que a família não teria autorizado desligar os aparelhos. Pouco
depois, a informação foi corrigida, e
que Valmir continuava vivo, na UTI, e
que seu estado era gravíssimo.
Apenas na manhã de ontem duas
pessoas sofreram queda de nível
em Cascavel. O outro caso aconteceu no Bairro 14 de Novembro. A vítima caiu do telhado de uma casa e
foi atendida pelo Corpo de Bombei-

TRABALHADOR foi atendido pelo Corpo de
Bombeiros e levado em estado grave para o hospital
ros com ferimentos moderados.
Amanhã, 27 de julho, é o Dia
Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Só neste ano, em
Cascavel, de acordo com a Secretaria Regional do Trabalho do Paraná, foram 1.140 acidentes de trabalho com cinco mortes.

AÍLTON SANTOS

Um show para a família

Prática comum
O acidente que resultou na morte
do trabalhador chama a atenção
para uma prática que,
infelizmente, é comum. Os
trabalhadores se arriscam em
altura sem os equipamentos de
segurança necessários para evitar
uma tragédia. No local, a vítima
estava sem capacete, sem cinto de
segurança, sem luva, não havia
guarda-corpo e ele não estava
preso a um equipamento
chamado linha de vida. Tudo isso,
de acordo com informações dos
bombeiros, evitariam, inclusive,
a queda. Na tarde de ontem, a
reportagem do Hoje News fez
um flagrante de um homem,
andando em cima de um prédio,
sem nenhum tipo de proteção.

HOMEM se arriscava
em cima de um prédio,
sem equipamentos

 Reportagem: Tatiane Bertolino

UNIÃO PARA TRANSLADO
Uma campanha está sendo feita para arrecadação de fundos para o translado do
corpo do senegalês, morto em Cascavel na tarde de terça-feira, para o país de
origem. O custo está em quase R$ 20 mil, segundo a Associação de Senegaleses
de Toledo. De acordo com a associação, o corpo será embalsamado, guardado e
preparado para o translado até São Paulo. De lá, será repatriado para o Senegal.
Todo o processo de transição leva de 15 a 30 dias.
AÍLTON SANTOS

Um idoso foi encontrado morto na
tarde de ontem, na Rua da
Amizade, Bairro 14 de
Novembro em Cascavel. Ele
estava capinando no sol quente e
depois foi encontrado morto por
populares. A Polícia Civil foi
acionada e será investigado se a
morte foi natural ou se trata de um
crime. A Polícia Militar e o
Corpo de Bombeiros também
atenderam a ocorrência.
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PIC para agosto

Giro da
Violência
Morte na rodovia I
Uma mulher, de 34 anos, morreu em um
acidente registrado na madrugada de
ontem, na BR-277, em Santa Tereza do
Oeste. O acidente envolveu um veículo
Cruze e um caminhão, carregado com
verduras que seguia de Foz do Iguaçu a
Cascavel. De acordo com a polícia, o
motorista do Cruze seguia pela rodovia
quando se perdeu e acessou o trevo de
Santa Tereza do Oeste e atingiu
o caminhão. A batida foi do lado do
passageiro para o automóvel e a mulher
que estava no banco não resistiu aos
ferimentos e morreu.
AÍLTON SANTOS

OBRAS começaram em 2016, mas foram paralisadas
A ampliação da PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel), anteriormente prevista para ser retomada apenas no ano que vem, deve
começar até o fim de agosto.
A previsão é do Governo do Estado, que está fazendo com uma
negociação de aditivos contratuais
com a construtora responsável pela
obra. O reajuste é de R$ 1,3 milhão.
Os valores iniciais da obra são
mais de R$ 3,7 milhões de repasse do Governo Federal e um investimento de R$ 2,1 milhões de contrapartida do governo do Estado. As
duas quantias serão somadas ao
aditivo, resultando em mais de R$
7,2 milhões na ampliação
O valor a mais é necessário por
uma atualização de tabela de materiais usados para a construção
de 334 novas vagas na unidade.
“A obra já foi licitada em 2016.
Começou, na época, pouca coisa foi
feita e a ampliação foi paralisada.
O que estamos fazendo e negociando são aditivos contratuais, para
novo prazo de execução da obra”,
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Arquivo

explica o secretário Extraordinário
de Administração Penitenciária,
coronel Élio de Oliveira Manoel.
De acordo com o secretário, a
publicação do aditivo deve ocorrer
em diário oficial nos próximos dias
e, a partir disso, a empresa terá 12
meses para concluir a construção.

388
PRESOS

Atualmente, a PIC está com 388
presos. Com a ampliação, teria
capacidade para cerca de 700
detentos e aliviaria a demanda do
cadeião de Cascavel, hoje com mais de
100 presos mesmo tendo sido
desativado no fim de 2016, em uma
promessa do ex-governador Beto Richa
de esvaziar o local, que não deu certo.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

26
00
03
29

Morte na rodovia II
Outras três pessoas se feriram, foram
atendidas pelo Corpo de Bombeiros e
pela concessionária que administra a
rodovia, e encaminhadas para
atendimento hospitalar. O carro ficou
destruído. A PRF (Polícia Rodoviária
Federal) foi atender a ocorrência e o IML
(Instituto Médico Legal) foi acionado
para recolher o corpo da jovem. O
motorista do caminhão não ficou ferido.

Acidente em Toledo
Um jovem ficou ferido em um acidente
registrado em Toledo, na manhã de
ontem. Um veículo Santana e uma
motocicleta seguiam no mesmo sentido
pela Rua São João quando o motorista
fez uma conversão para acessar a Rua
Guarani. O motociclista não conseguiu
frear e bateu no veículo. O rapaz, de 22
anos, teve ferimentos leves, foi
atendido pelos bombeiros e
encaminhado para o hospital.
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Mais prazo
para o PDI
Pela primeira vez a Prefeitura reconhece o atraso nas obras do PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado) – tanto que
já pediu dilatação do prazo para execução de todos os serviços estabelecidos em contrato assinado com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), pelo ex-prefeito,
Edgar Bueno (PDT).
O acordo de empréstimo internacional estabelecia que todas as obras
deveriam ficar prontas
em dezembro deste ano,
no entanto, agora o Município estima que serão
necessários mais três
meses para completar o
PDI, ou seja, entregar

tudo em março de 2019.
As obras que tiveram
maiores complicações licitatórias foram a do alargamento da Rua Jacarezinho; abertura da Rua José
de Sá Cavalcanti, binário
da Rua Kennedy/Recife e
a Rua Jacarezinho – onde
hoje está o Terminal Leste; abertura da Rua Ipanema, ligando com a Avenida Rocha Pombo (R$
3,288 milhões – já licitada) considerada estratégica por ligar o Periolo, ao Brasília e consequentemente
ao Floresta e a duplicação
da Avenida Italo Weber, que
liga ao Aeroporto de Cascavel (R$ 3 milhões).
 Reportagem: Josimar Bagatoli

RECAPE ASFÁLTICO

Tem ainda o recape da Avenida Rocha Pombo, de R$ 2,5
milhões e recape da Avenida Assunção, com valor previsto
em R$ 1,5 milhão. “Ficaram grandes obras para o fim do
contrato e isso dificultou o cumprimento do prazo. Já
tivemos o aval do BID quanto esse prazo de 90 dias”,
explica o presidente do IPC (Instituto de Planejamento de
Cascavel), Cletírio Feistler, que aponta atrasos na fase inicial
que levaram ao acúmulo de serviços agora, prestes ao
encerramento do contrato. “O contrato tem prazo de cinco
anos: em três anos [da gestão de Edgar Bueno] foram
executados 32%, restando 68% para apenas dois anos.
Se ao menos 20% das obras fossem executadas por ano
não teríamos essa necessidade de prazos”.

TANCREDO

Quanto as obras da Avenida Tancredo Neves, os prazos
seguem em ritmo normal e devem ser finalizadas até
dezembro. A revitalização tem um custo de R$ 15 milhões.
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Pesca ou não?
A polêmica levantada na Câmara de Vereadores põe em
xeque agora a qualidade dos peixes do Lago Municipal
para o consumo humano, já que está marcada mais uma
edição anual da pesca no Lago, para 16 de setembro. O
vereador Celso Dal Molin (PR) havia apontado a
contaminação da água e por consequência dos animais.

Testes

Mau cheiro

A questão foi apontada
antes de Rômulo Quintino
(PSC) deixar o Legislativo
para assumir a Secretaria
de Meio Ambiente. No
entanto, Quintino garante
que exames foram feitos
pelos técnicos da Fundetec
e passaram
pelo teste da Vigilância
Sanitária.

Agora se tem algo de
“podre” é o gasto com
limpeza de fossas e ralos
pela Secretaria de
Saúde de Cascavel: Dal
Molin
agora está debruçado em
duas mil páginas de
documentos encaminhados
pela Prefeitura sobre os
gastos na gestão
passada e a atual.

Laudos
Com laudos em mãos, Dal
Molin agora aponta que
tudo está adequado. Peixes
estão sendo retirados do
Lago para exames
diariamente – rotina que se
repete até o dia do evento.
Os exames demonstram que
não há nada de errado com
os peixes.

Medicamentos
O vereador Fernando
Hallberg (PPL) recebeu esta
semana justificativa
sobre a falta de sertalina
nas Farmácias Básicas. Diz a
Prefeitura que a licitação
foi feita dia 6 e que em
agosto o abastecimento
será normalizado.

ESTOQUE ZERO
Por mês o consumo de sertalina é de 100 mil unidades.
Agora, os pacientes encontram-se sem o medicamento
para tratamento contra a depressão. O aumento de
consumo ocorreu em novembro de 2017, quando apenas
11 mil unidades/mês eram entregues.
zPrefeitos estarão reunidos hoje em assembleia na Amop
a partir das 9h para assembleia do Consamu.
z Apesar da crise com os servidores que ameaçaram
greve, o assunto é o custo per capta por município, que
segue sem aumento.
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Vereadores ameaçam
acionar MP contra o HU
A Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Cascavel pede
esclarecimentos ao reitor da Unioeste (Universidade Estadual do
Oeste do Paraná), Paulo Sérgio
Wolff, o Cascá, sobre leitos ociosos
no HU (Hospital Universitário) ao
mesmo tempo em que há um cenário de superlotação nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) do
Município. O problema, segundo os
vereadores é recorrente e se agrava pela demora nas transferências
das unidades ao hospital. Caso a
reitoria não se manifeste satisfatoriamente, os vereadores vão acionar o Ministério Público.
O presidente da comissão, o
vereador Roberto Parra (MDB), visitou o HU junto com os edis Policial
Madril (PMB) e Jorge Bocassanta
(Pros), ontem, e encontrou 22 leitos gerais vazios e seis da recéminaugurada Ala G2 da Enfermaria a
espera de pacientes. Porém, conforme Parra, os corredores da recepção estavam lotados. “Os próprios internados disseram que alguns leitos estavam vazios desde
domingo (22)”, diz.
Para se ter uma ideia da morosidade entre a chegada do paciente
na UPA e até sua efetiva transferência, basta analisar o relatório diário
de pacientes aguardando leitos disponibilizado pela Prefeitura de Cascavel. Na divulgação de ontem, um
caso curioso e preocupante na UPA
Brasília. Uma mulher de 51 anos
espera há 55 dias por uma vaga em
um hospital. O clique na Central
Estadual de Leitos ocorreu em 31
de maio. Não há detalhes sobre seu
quadro clínico, muito menos quando a transferência deve ocorrer.

ALA G2

Parra comentou ainda que os leitos da Ala G2 da Enfermaria – 30 no total –
devem atender prioritariamente pacientes que estão nas UPAs, visando a
desafogar estes ambientes, de caráter emergencial.
Além disso, a Comissão de Saúde cobra a ampliação no número de exames, já
que o hospital possui equipamentos de última geração. “Pode até ser feito uma
parceria com o Município e diminuir o tempo de espera por estes
procedimentos”, ressalta.

O que diz o reitor
O reitor da Unioeste, Paulo Sérgio
Wolff, foi procurado pela
reportagem, no entanto, a
assessoria de comunicação da
universidade disse apenas que Cascá
e a direção do hospital, inclusive a
da gestão anterior, estavam
reunidos no gabinete para discutir o
melhor fluxo destes leitos. A
promessa é de que hoje o reitor
conceda entrevista coletiva.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Comissão da Saúde
quer que haja um
melhor aproveitamento
dos leitos no HU
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Mais de 1,1 mil obras para avaliar
A Comissão Julgadora designada pela Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos Santos
composta por personalidades
reconhecidas pelo nível intelectual e acadêmico já iniciou a avaliação das produções inscritas
no 9º Concurso Literário Celso
Sperança de Cascavel. E os
membros têm bastante trabalho pela frente. São 1.112 obras
literárias nos gêneros “conto”

e “poesia” que estão concorrendo nesta edição do concurso.
Todos os estados brasileiros
têm representantes nesta 9ª edição. Além disso, brasileiros residentes em Portugal, França, Irlanda e Japão também enviaram trabalhos, totalizando as 1.112
obras a serem analisadas pela comissão, que selecionará três vencedores para cada modalidade
dentro da categoria. Tanto na mo-

dalidade “poesia” quanto na
modalidade “conto” serão selecionados três obras nas respectivas categorias Infantojuvenil,
Adulto e Maturidade.
Estão inscritos 29 trabalhos em poesia infantojuvenil;
nove contos infantojuvenil;
499 poesias adulto; 397 contos adulto; 92 poesias melhor
idade e 86 contos na categoria melhor idade.

Apoio a menores internados
A Secretaria de Assistência Social de Cascavel obteve recursos
pelo programa Afai - Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por Medida Socioeducativa. Na
conta do Município já foi depositada a quantia de R$ 372 mil, por
meio do FIA (Fundo da Infância e da
Adolescência) Estadual para o investimento em ações.
No entanto, as instituições responsáveis pelos trabalhos acertam
detalhes de como eles serão aplicados. “Neste momento está sendo concluída a definição da metodologia a ser aplicada para posterior aprovação no CMDCA [Conselho
Municipal da Criança e Adolescentes]”, explica a Secretaria de Assistência Social de Cascavel.
Os recursos deverão ser utilizados
no período de três anos para atender
a 71 adolescentes internados por
medidas socioeducativas e familiares.
“O programa será executado de
forma intersetorial entre várias secretarias do município e a expectativa é de que as ações possam ocorrer a partir de setembro”, esclarece a Assistência Social.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Arquivo

MAIS de R$ 300 mil serão investidos por programa ao longo de três anos

DEBATE
A aplicação de recursos da Afai está na pauta da reunião que
será realizada hoje entre integrantes do CMDCA (Conselho Municipal da Criança e do Adolescente) e CMAS (Conselho Municipal de
Assistência Social) às 13h30 no auditório de Senac.
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É PRECISO REPUDIAR
A XENOFOBIA
O assassinato de um cidadão de nacionalidade
senegalês em Cascavel revela muito mais do que
um simples crime de homicídio por suposto desentendimento financeiro. É o retrato da xenofobia
tupiniquim que escancara ódio, desprezo e falta
de amor ao próximo, sobretudo se for oriundo de
um país ainda mais pobre do que o nosso famigerado Brasil.
Fallou Ndack foi morto covardemente por golpes de faca em plena luz do dia no centro de Cascavel na última terça-feira. A comunidade estrangeira em Cascavel é cada vez maior, mas parece
que muita gente insiste em não aceitar a convivência com nativos de outros países.
Não é exagero falar em xenofobia e intolerância
contra os imigrantes. Cabe lembrar que há dois
anos alguns muros do centro da cidade foram pichados com mensagens de ódio aos imigrantes
haitianos. Outro grupo de haitianos foi discriminado após alugar um apartamento na cidade. O dono
de imóveis no prédio pediu para que o grupo deixasse o local alegando que não conseguia vender
os apartamentos porque ninguém queria morar
com haitianos.
O mundo se transformou em uma pequena aldeia global e esse tipo de sentimento doentio não
cabe em uma sociedade que pensa ser evoluída.
É preciso repudiar qualquer tipo de ato de discriminação que gera violência étnica.

NOTAS

z ExpoConstruindo

z Oração na praça

Começa hoje no Centro
de Convenções e
Eventos de Cascavel
a 4ª edição da
ExpoConstruindo, feira
de negócios que coloca
frente a frente clientes
e fornecedores dos
melhores segmentos da
construção civil. Os
portões serão abertos a
partir das 14 horas e a
feira prossegue até
domingo, dia 29. No ano
passado, a feira atraiu
mais de 15 mil pessoas.

Igrejas evangélicas de
Cascavel decidiram
realizar um mês de
oração pela cidade e
pelo Brasil em praça
pública. Durante os 31
dias do mês de agosto,
uma igreja diferente
será responsável
diariamente pela oração
que acontecerá na Praça
da Bíblia, sempre às 20h.
A organização é da
Opevel (Ordem dos
Pastores Evangélicos
de Cascavel).

A ciência
mundial que,
por meio de
cientistas
europeus,
descobriu
que existe água
líquida em
Marte.

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

Cascavel
Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial
Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

DIVULGAÇÃO

“Precisamos de um modelo
diferente. Queremos tarifa
justa, a entrega do que foi
acordado e um contrato que
não permita a mistura de
caixas, como aconteceu com
o atual, e que dificultou a
realização dos
compromissos que tanto a
sociedade esperava e tem
cobrado há anos”.
Edson Vasconcelos,
presidente da Acic,
sobre o novo modelo de
pedágio nas rodovias.

Os atrasos nas
obras do Plano de
Desenvolvimento
Integrado (PDI),
que levou a
Prefeitura a pedir
mais prazo para a
conclusão.

PREVISÃO DO TEMPO

Curitiba

Quinta

Sexta

Quinta

Sexta

K 25 L 14

K 24 L 14

K 18 L 10

K 17 L 11

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Direção Geral
Clarice Roman

Diretor
Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br
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Luiz Carlos da Cruz
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Fases da lua
CRESCENTE
19/07 - 16h53

CHEIA
27/07 - 17h22

MINGUANTE
04/08 - 15h19

NOVA
11/08 - 06h59

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000
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A bela RENATA CRISTINA, destaque da coluna
desta quinta-feira. A foto é de Arivonil Policarpo
gente@jhoje.com.br

Taborão
Já estão à venda os ingressos físicos para o Taborão,
evento que reúne louvor, adoração, música e pregações,
será realizado dias 31 de agosto,
1o e 2 de setembro, no Tuiuti Esporte Clube.
Mais informações pela página do
evento.www.facebook.com/retirotaborao.

Ação ambiental

Musical

Os jovens do Movimento
de Cursilhos de Cristantade
do Brasil (MCC), promovem
dia 30 de julho com uma
Ação Ambiental no Salão
Paroquial da Catedral Nossa
Senhora Aparecida.
Serão coletados monitores
de computador, pilhas,
impressoras e outros
aparelhos eletrônicos.

Amanhã é o último dia
para conferir o musical
a Noviça Rebelde. A
promoção é da
Nova Igreja Batista. As
apresentações serão
às 20h. A entrada é
gratuita. O endereço
é Rua Carlos de
Carvalho, 3289,
Centro.

Felicidades!
Mayra Soares, Jaine
Johann, Ana Katscki Souza,
Paulo Duarte Morin,
Sandro de Paula,
João Mariano Felipo e
Carlos Alexandre Mello.

DIVULGAÇÃO

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Não corrigir nossas falhas é o
mesmo que cometer
novos erros.
Confúcio

Festa no Édenn
Para se despedir da
temporada das festas
julinas, o Jaydin do Édenn
fará um superevento com
atrações temáticas, muita
guloseima e sorteio de uma
tatuagem e um de piercing.
Será neste sábado, às 17h. O
endereço é Rua Antonio
Alves Massaneiro, 931.

Força

A 2ª edição do Cascavel
Thai Force, evento de Muay
Thai, será realizado dia 28
de julho, no Clube de
Subtenentes e Sargentos de
Cascavel. O evento será às
19h e reunirá 11 equipes de
Cascavel e região e
serão 21 lutas muito
equilibradas. O valor do
ingresso é R$ 15
(antecipado) e no dia
do evento R$ 20.
Serão aceitos cartões para
a compra de ingressos.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Claudemir Cardoso de Lima, aniversariante da semana
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Crescimento e declínio
Expectativa de vida
Com 79,7 anos, Santa Catarina, que, atualmente, tem a maior esperança
de vida ao nascer para ambos os sexos, subirá para 84,5 anos em
2060. O Maranhão, com a menor expectativa de vida ao nascer (71,1
anos) em 2018, vai perder a posição para o Piauí que em 2060, terá a
taxa de 77 anos.

POPULAÇÃO brasileira será de 233,2 milhões de pessoas em 2047

FECUNDIDADE

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

O órgão acrescentou que o crescimento populacional é determinado pela
combinação do perfil migratório, incluindo áreas de expulsão ou atração de
pessoas; com taxas de fecundidade de uma unidade da Federação. Os
estados do Piauí e da Bahia apresentam quedas importantes de fecundidade
nos últimos anos e, segundo o instituto, perdem população para outros
estados. Apesar de não registrar altas quedas de fecundidade, atualmente, a
situação já foi diferente para o Rio Grande do Sul, que é também um estado
“emissor”. Na definição do IBGE, as três unidades da Federação devem ser
os primeiros a apresentar redução de população.
A taxa de fecundidade total para 2018 é 1,77 filho por mulher. Quando
chegar a 2060, o número médio de filhos por mulher poderá cair para
1,66. Os estados de Roraima com 1,95; o Pará, Amapá, Maranhão, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul, com 1,80, são os que deverão ter as
maiores taxas de fecundidade. As menores poderão ser no Distrito Federal
com 1,50; e em Goiás, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, com 1,55.
A idade média de 27,2 anos em que as mulheres têm filhos em 2018,
aumentará para 28,8 anos, em 2060.

A população do Brasil vai continuar em crescimento até atingir
233,2 milhões de pessoas em 2047.
A partir deste ano, entrará em declínio gradual chegando a 228,3 milhões em 2060. A expectativa do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) faz parte da Revisão
2018 da Projeção de População,
que estima demograficamente os
padrões de crescimento da população do país ano a ano, por sexo e
idade para os próximos 42 anos.
Antes de 2048, 12 estados
(Piauí, Bahia, Rio Grande do Sul, Alagoas, Minas Gerais, Paraíba, Rio de
Janeiro, Ceará, Pernambuco, Maranhão, Paraná e Rio Grande do
Norte) deverão ter redução no número de habitantes. Segundo o
IBGE, a principal característica dessas unidades da Federação é o saldo migratório negativo. No limite da
projeção em 2060, oito estados
(Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Santa Catarina, Amapá, Roraima, Amazonas e Acre) não terão queda nas suas populações. O
IBGE explicou que eles apresentam
saltos migratórios positivos e/ou
têm taxas de fecundidade total
mais elevadas.
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Áries

Touro

O dia favorece as relações de amizade
e o convívio com as pessoas. Ser gentil, amável e capaz de certas gentilezas
vai lhe trazer benefícios, novas oportunidades e bons resultados. Cor: pink.
O astral revela uma certa dificuldade para
concretizar os planos que você tem em
mente. Por outro lado, não faltará jogo de
cintura para quem deseja desempenhar
duas atividades diferentes. Cor: vinho.

PALAVRAS CRUZADAS

Virgem

O seu desafio será pensar mais no
bem-estar das pessoas com as quais
convive. Nas relações em geral, predomina o desejo de ajuda ou colaboração mútua. Cor: rosa.

Libra

Bom dia para exercitar a sua solidariedade! Há possibilidade de êxito em
trabalhos voluntários ou em atividades que envolvam o bem-estar social. Cor: preto.

Sagitário Escorpião

Hoje, terá inspiração, criatividade e bom
humor de sobra. Vai ser fácil captar o desejo ou a fantasia dos outros. Tudo o que
envolva decoração, arte e psicologia terá
ajuda especial das estrelas. Cor: branco.
Você pode estar muito sensível ao passado, às llembranças da família. As situações do acaso e das coincidências
podem aumentar devido à maior sintonia entre as pessoas. Cor: azul-claro.

Capricórnio

Você vai demonstrar uma capacidade
invejável de entender a reação das
pessoas. Esta é uma boa fase para
expressar todo o seu lado criativo.
Cor: rosa.

Aquário

Este é o momento cultivar a sua força
interior e confiar na sua intuição. Tenha cuidado com a dispersão - você
corre o risco de ficar sonhando demais. Cor: rosa.
Preste atenção aos seus sonhos: eles
lhe darão boas dicas sobre o momento
em que está vivendo. Sua intuição vai
estar aguçada, por isso não descarte
seus pressentimentos. Cor: cinza.

Ganhará dinheiro com atividades ligadas à arte e a tudo que se relacione à
fantasia dos outros. Entretanto, tenha
cuidado para não perder o pé da realidade ao lidar com dinheiro. Cor: verde.

Peixes

Leão

Câncer

Você está atravessando uma fase de
recolhimento e introspecção. Sua intuição vai estar mais aguçada do que
nunca, podendo agir como uma esponja
às energias externas. Cor: azul-claro

Gêmos

horóscopo

VARIEDADES

Um espírito mais contemplativo vai predominar neste dia. Saberá recolher as impressões do ambiente onde vive com maior facilidade, mas pode ter problemas para
agir de forma prática neste dia. Cor: lilás.

SOLUÇÃO ANTERIOR
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N o velas
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Pérola conversa com Márcio sobre
o namoro de Rafael e Gabriela. Casais
relembram o início de seus relacionamentos, inspirados pela paixão de Gabriela e Rafael. Úrsula anuncia aos
amigos que Julinho está namorando.
Jade fala sobre Enzo e todos lembram
que Úrsula dispensou o amor do rapaz.
Marli conta a Paulo que se encontrará
novamente com Beto e o chefe não

gosta. Gabriela avisa a Flora que ela e
Rafael farão um jantar para os filhos.
Jade se nega a assumir seu envolvimento com Érico para a turma. Alex,
Flora e Márcio não se entendem durante o jantar promovido por Rafael e Gabriela. Paulo provoca Beto.
ORGULHO E PAIXÃO
Susana garante que se vingará. Lídia dá esperanças para Randolfo. Aurélio se envergonha do Barão. Elisabeta comemora a notícia de jornal sobre

• GLOBO • SEGUNDO SOL

Manuela destrata Ícaro

DIVULGAÇÃO

Susana. Julieta humilha Susana. Agatha é irônica ao ver Mariana e Brandão
juntos. Fani tira satisfações com Cecília. Susana obriga Darcy a acompanhála na compra de seu vestido de noiva.
Julieta tenta se entender com o Barão.
Januário faz retrato dos clientes de
Manoel. Ofélia exige que Lídia aceite o
pedido de casamento de Randolfo.
DEUS SALVE O REI
Selena conta a Agnes que rompeu
com Tiago. Ulisses avisa aos pais que
defenderá Montemor. Rodolfo decide
se juntar à defesa de Montemor. Ulisses salva a vida de Tiago. Tiago conta
a Ulisses que Selena o ama. A pedido
de Augusto, Lucíola revela o que sabe
sobre Catarina. Gregório se desespera com o estado de Diana. Aires avisa
a Otávio que eles precisam recuar, por
causa das explosões provocadas pelo
exército de Montemor.
• RECORD
JESUS
Maria nega a história contada por
Asisa e diz amar José. Tribuno ordena que Petronius abaixe a espada. Arquelau o provoca. Herodes lamenta o término do impasse. Maria
conversa com José e fala a verdade
sobre o encontro com o anjo Gabriel. José fica chocado ao saber que
a noiva está grávida. Desesperada
com a morte de Isaque, Cívia tenta
acalmar Simão Zelote e Barrabás.
José não acredita em Maria e ela vai
para casa chorando. Ana aconselha
a filha a se mudar para a casa de
Isabel e Zacarias.
• SBT

Remy tenta convencer Laureta a deixar que ele ocupe o lugar de Rosa.
Zefa enfrenta Severo. Maura discute com Selma. Ionan tenta convencer a mãe
a perdoar Dodô e se incomoda com a visita de Nestor. Manuela destrata Ícaro.
Severo declara guerra contra Roberval. Luzia pede que Ícaro entre na igreja
com Cacau em seu casamento. Rochelle deixa a casa dos Athayde. Cacau
pede que Agenor leve Nice a seu casamento. Rochelle revela a Roberval que
Cacau tem um relacionamento com Edgar.

CORAÇÃO INDOMÁVEL
Maricruz diz ao Diretor que o ocorrido foi uma armação de Carol, mas ele
não acredita e a pune com três dias na
cela de castigo. Otávio confessa a Dóris que beijou Maricruz, mas que não
voltará a procura-la e dá a Dóris a opção de casar-se com ele. Elsa diz para
Madalena que não deseja ver Álvaro,
pois ele é o culpado por tudo de ruim
que aconteceu em sua vida.

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

CASCAVEL, 26 DE JULHO DE 2018

MISSÃO
IMPOSSÍVEL:
EFEITO FALLOUT
Quando uma importante missão não
sai como o planejado, Ethan Hunt
(Tom Cruise) e o time do IMF unem
forças em ação numa corrida contra
o tempo para acertar as contas com
os erros do passados.

SALA 1
Diariamente às
14h20 e 16h40

Sala 3
Diariamente às
19h e 21h10

CINEMA
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CINEMA
JL SHOPPING

SALA 1
diarimente
às 18h30 e SALA 2
21h30 diarimente
às 15h,
18h e 21h

