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Prefeitura propõe
terceirizar espaços
O autódromo, kartódromo e o Estádio Olímpico Arnaldo Busatto estão na lista de terceirização

da Prefeitura de Cascavel. Para conter despesas com os “elefantes brancos”, o prefeito Leonal-
do Paranhos decidiu pedir autorização da Câmara de Vereadores para que os espaços sejam
administrados por empresas privadas. Já tramitam em comissões do Legislativo dois projetos
de concessão de direito de uso, a partir de processo licitatório para exploração das estruturas.

 Pág. 04
FÁBIO DONEGÁ

 Xô, gripe!
A liberação da vacina contra a

gripe para toda população
provocou uma correria às

unidades de saúde na manhã de
ontem. Poucas horas depois, as

doses que restaram da campanha
de vacinação se esgotaram.

 Pág. 07
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Quatro títulos em Planalto

As equipes cascavelenses obti-
veram um bom aproveitamento na
2ª etapa da fase regional da 61ª
edição dos Japs (Jogos Abertos do
Paraná), em Planalto, no fim de se-
mana. Foram quatro finais disputa-
das e quatro troféus trazidos para
a Capital do Oeste. Com os títulos,
as equipes de voleibol (feminino e
masculino), de basquete masculi-
no e de futsal feminino se garanti-
ram na fase final, na qual enfrenta-
rão os vencedores das demais re-
gionais da competição em Coronel
Vivida, de 17 a 23 de agosto.

No vôlei masculino, a veterana
equipe comandada por Dorival
“Juca” Sesso foi a primeira a erguer
o troféu em Planalto. Os cascave-
lenses só precisavam entrar em

FOTOS: SECASP

quadra contra o time de Santa Te-
reza do Oeste para ficar com o títu-
lo, que viria independentemente do
resultado. Ainda assim, venceram
por 2 sets a 0 (25x19 e 25x15).

Já no vôlei feminino, as coman-
dadas do técnico Ladir Salvi só co-
memoraram o ouro no domingo,
numa partida bastante disputada
com o time de Guaraniaçu. O triun-
fo por 3 sets a 2 (25x21, 27x25,
20x25, 20x25 e 15x7) fez as cas-
cavelenses extravasarem ainda
mais na comemoração. No dia an-
terior, Cascavel já havia passado
por Capanema no tié-break, na se-
mifinal, por 3 a 2.

No futsal feminino, as comanda-
das do técnico Luiz Fernando Voigt
“Bochecha” também precisaram

disputar uma partida no sábado e
outra no domingo. Na semifinal,
golearam o time de Pérola do Oes-
te por 6 a 0 e na decisão venceram
a equipe de Catanduvas por 2 a 0.

No basquete masculino, do téc-
nico Pedro de Almeida Filho, os dois
triunfos foram com placares elásti-
cos: 71 a 48 sobre Cafelândia no
sábado e 85 a 37 sobre Matelân-
dia no domingo.

Dos representantes de Casca-
vel em Planalto, apenas o futebol
não voltou para casa como cam-
peão regional. Derrotado por 1 a 0
pelo time de Cafelândia na semi, a
goleada por 4 a 0 sobre Capitão
Leônidas Marques na disputa pelo
bronze foi como prêmio de conso-
lação aos cascavelenses.

EQUIPE de vôlei masculino TIME de vôlei feminino

TIME de basquete masculino EQUIPE de futsal feminino
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OUruguai 9 3 3 0 0 5 0 5

Rússia 6 3 2 0 1 8 4 4
A. Saudita 3 3 1 0 2 2 7 -5
Egito 0 3 0 0 3 2 6 -4

Time P J V E D GPGC SG
Espanha 5 3 1 2 0 6 5 1
Portugal 5 3 1 2 0 5 4 1
Irã 4 3 1 1 1 2 2 0
Marrocos 1 3 0 1 2 2 4 -2

Time P J V E D GPGC SG
França 6 2 2 0 0 3 1 2
Dinamarca 4 2 1 1 0 2 1 1
Austrália 1 2 0 1 1 2 3 -1
Peru 0 2 0 0 2 0 2 -2

Time P J V E D GPGC SG
Croácia 6 2 2 0 0 5 0 5
Islândia 3 2 1 0 1 2 1 0
Argentina 1 2 0 1 1 1 4 -2
Nigéria 1 2 0 1 1 1 2 -3

Time P J V E D GPGC SG
Brasil 4 2 1 1 0 3 1 2
Suíça 4 2 1 1 0 3 2 1
Sérvia 3 2 1 0 1 2 2 0
Costa Rica 0 2 0 0 2 0 3 -3

Time P J V E D GPGC SG
 México 6 2 2 0 0 3 1 2
 Alemanha 3 2 1 0 1 2 2 0
Suécia 3 2 1 0 1 2 2 0
C. do Sul 0 2 0 0 2 1 3 -2

Time P J V E D GPGC SG
Inglaterra 6 2 2 0 0 8 2 6
Bélgica 6 2 2 0 0 8 2 6
Tunísia 0 2 0 0 2 3 7 -4
Panamá 0 2 0 0 2 1 9 -8

Time P J V E D GPGC SG
 Japão 4 2 1 1 0 4 3 1
Senegal 4 2 1 1 0 4 3 1
Colômbia 3 2 1 0 1 4 2 2
Polônia 0 2 0 0 2 1 5 -4

COPA DO MUNDO
Uruguai 3x0 Rússia

A. Saudita 2x1 Egito
Irã 1x1 Portugal

Espanha 2x2 Marrocos

PLACAR DE ONTEM

A 3ª e última rodada da fase classi-
ficatória da Copa do Mundo Rússia
2018 começou ontem e já deu mos-
tras de como serão as próximas par-
tidas decisivas da competição. É que
a definição do posicionamento das
equipes do Grupo B só foi definido nos
últimos segundos das partidas em
Kalingrado e Mordóvia.

Portugal e Espanha foram a campo
já sabendo que se fizessem sua parte con-
tra Irã e Marrocos, respectivamente, en-
frentariam nas oitavas de final Uruguai ou
Rússia, que mais cedo haviam definidos
suas posições dentro do Grupo A.

Os portugueses venciam os irania-
nos por 1 a 0 até os 48min do segundo
tempo e avançavam como líderes, até

VAR DECISIVO NO GRUPO B

GRUPO D
A Islândia também leva a campo
hoje as suas últimas esperanças

de permanecer na Copa do
Mundo. Enfrenta às 15h (de

Brasília) a Croácia, única
classificada do Grupo C e que vai

“assistir de camarote” a luta
pela outra vaga, que também

envolve Argentina e Nigéria. Os
africanos são os únicos que

dependem apenas de si: caso
vençam os argentinos se

garantirão nas oitavas de final.
Os islandeses estão na mesma
situação dos argentinos, já que
precisam vencer e torcer por
resultado favorável na outra
partida. No caso da seleção
nórdica, além de superar os
croatas, torce por triunfo da

Argentina sobre a Nigéria por
margem, no máximo, idêntica
ou por empate no outro jogo,
desde que ganhe da Croácia a

partir de três gols de diferença.

Uruguai x Portugal e Rússia x Espanha
Karim empatar a partida depois da re-
visão de um lance de pênalti (mão na
bola) já nos acréscimos do 2º tempo.

Enquanto isso, praticamente no
mesmo minuto do lance do pênalti
do Irã, a Espanha conseguia seu gol
de empate com o Marrocos, marca-
do aos 46min do 2º tempo por Iago
Aspas. Um pouco antes, aos 36min,
Em-Nesri havia feito 2 a 1 para o Mar-

rocos, o que deixava os espanhóis em
segundo lugar na chave.

Com os empates, a Espanha avan-
çou como líder do Grupo A e agora
enfrentará a anfitriã Rússia nas oita-
vas de final. Os russos ficaram em se-
gundo lugar na chave A ao serem
derrotados por 3 a 0 para o Uruguai,
que avançou como líder e agora en-
frentará Portugal nas oitavas.

 GRUPO C
Já garantida nas oitavas de final da Copa
do Mundo, a França terá o privilégio de
poder rodar o elenco nesta terça-feira,

às 11h (de Brasília), no Estádio
Luzhniki, em busca pela liderança do
Grupo C da Copa do Mundo contra a

Dinamarca, que precisa de um empate
para se classificar sem depender de

outros resultados. No mesmo horário,
mas em Sochi, a Austrália enfrenta o

Peru ainda sonhando com a
classificação para as oitavas de final,
enquanto os sul-americanos tentam

uma vitória para se despedir da
competição com moral elevado.

A Argentina empatou (1 a 1) com a Islândia na estreia e perdeu (3 a 0) para a
Croácia na segunda rodada, mas nesta terça-feira tem a última chance de se manter viva
na Copa do Mundo. Interessada apenas em vencer, enfrenta a Nigéria às 15h (de
Brasília), em São Petersburgo. Os sul-americanos precisam vencer os africanos para buscar
a segunda colocação do Grupo D. Além disso, a Islândia não pode superar a Croácia.
Caso os islandeses vençam os croatas, já classificados às oitavas, a disputa pela classificação
será pelo critério de saldo de gols, atualmente favorável aos europeus (-2 contra -3 dos
argentinos). Em sua quarta Copa e ainda sem brilhar, Lionel Messi, de 31 anos, pode
disputar hoje sua última partida pelo Mundial. Vale lembrar que ele já havia anunciado
que não jogaria mais pela seleção argentina após a derrota na final da Copa 2014.

A Rússia surgiu como melhor ataque da Copa do Mundo e possível candidata a surpresa
da competição depois de duas rodadas. Entretanto, no terceiro compromisso, o país-sede
encontrou um choque de realidade. Mais acostumado a jogos decisivos, o Uruguai controlou
os russos desde o primeiro minuto, venceu por 3 a 0 o duelo de ontem, em Samara, e
terminou como líder do Grupo A do Mundial. Luis Suárez, Cheryshev (contra) e Edinson
Cavani anotaram os gols e transformaram em vitória a melhor atuação uruguaia no torneio.

FIFA

O VAR (sigla em inglês para revi-
são por árbitro de vídeo), que tem
sido decisivo em sua primeira partici-
pação em Copa do Mundo, foi deter-
minante também nas partidas de
ontem na Rússia 2018.

É que os gols de empate de Espa-
nha e Irã, anotados nos acréscimos
contra Marrocos e Portugal, respec-
tivamente, saíram após confirmação
com assistência tecnológica.

O espanhol Iago Aspas balançou
as redes marroquinas em conclusão

de letra em lance anulado inicialmente
pelo árbitro Ravshan Irmatov. A equi-
pe do VAR, comandada pelo alemão
Felix Zwayer, no entanto, revisou o
lance e validou o gol do 2 a 2.

Esse gol foi marcado praticamente
no mesmo minuto em que o árbitro
de vídeo foi solicitado pelo paraguaio
Enrique Cáceres após o iraniano Az-
moun ter cabeceado no braço do
português Cedric. Após o uso do VAR,
a penalidade foi marcada e o iraniano
Karim a converteu.

O VAR também poderia ter sido
favorável a Portugal, mas Cristiano
Ronaldo perdeu um pênalti marcado
aos 4min do 2º tempo com a ajuda
da tecnologia. O VAR ainda foi usado
em um lance polêmico envolvendo o
português melhor do mundo. Antes
do gol de empate iraniano, aos 37
minutos, o craque acertou Rezabian
em uma disputa de bola na interme-
diária. Depois de rever o lance, Cáce-
res puniu o atacante português ape-
nas com o amarelo.

FIFA
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OUruguai 9 3 3 0 0 5 0 5

Rússia 6 3 2 0 1 8 4 4
A. Saudita 3 3 1 0 2 2 7 -5
Egito 0 3 0 0 3 2 6 -4

Time P J V E D GPGC SG
Espanha 5 3 1 2 0 6 5 1
Portugal 5 3 1 2 0 5 4 1
Irã 4 3 1 1 1 2 2 0
Marrocos 1 3 0 1 2 2 4 -2

Time P J V E D GPGC SG
França 6 2 2 0 0 3 1 2
Dinamarca 4 2 1 1 0 2 1 1
Austrália 1 2 0 1 1 2 3 -1
Peru 0 2 0 0 2 0 2 -2

Time P J V E D GPGC SG
Croácia 6 2 2 0 0 5 0 5
Islândia 3 2 1 0 1 2 1 0
Argentina 1 2 0 1 1 1 4 -2
Nigéria 1 2 0 1 1 1 2 -3

Time P J V E D GPGC SG
Brasil 4 2 1 1 0 3 1 2
Suíça 4 2 1 1 0 3 2 1
Sérvia 3 2 1 0 1 2 2 0
Costa Rica 0 2 0 0 2 0 3 -3

Time P J V E D GPGC SG
 México 6 2 2 0 0 3 1 2
 Alemanha 3 2 1 0 1 2 2 0
Suécia 3 2 1 0 1 2 2 0
C. do Sul 0 2 0 0 2 1 3 -2

Time P J V E D GPGC SG
Inglaterra 6 2 2 0 0 8 2 6
Bélgica 6 2 2 0 0 8 2 6
Tunísia 0 2 0 0 2 3 7 -4
Panamá 0 2 0 0 2 1 9 -8

Time P J V E D GPGC SG
 Japão 4 2 1 1 0 4 3 1
Senegal 4 2 1 1 0 4 3 1
Colômbia 3 2 1 0 1 4 2 2
Polônia 0 2 0 0 2 1 5 -4

COPA DO MUNDO
Uruguai 3x0 Rússia

A. Saudita 2x1 Egito
Irã 1x1 Portugal

Espanha 2x2 Marrocos

PLACAR DE ONTEM

A 3ª e última rodada da fase classi-
ficatória da Copa do Mundo Rússia
2018 começou ontem e já deu mos-
tras de como serão as próximas par-
tidas decisivas da competição. É que
a definição do posicionamento das
equipes do Grupo B só foi definido nos
últimos segundos das partidas em
Kalingrado e Mordóvia.

Portugal e Espanha foram a campo
já sabendo que se fizessem sua parte con-
tra Irã e Marrocos, respectivamente, en-
frentariam nas oitavas de final Uruguai ou
Rússia, que mais cedo haviam definidos
suas posições dentro do Grupo A.

Os portugueses venciam os irania-
nos por 1 a 0 até os 48min do segundo
tempo e avançavam como líderes, até

VAR DECISIVO NO GRUPO B

GRUPO D
A Islândia também leva a campo
hoje as suas últimas esperanças

de permanecer na Copa do
Mundo. Enfrenta às 15h (de

Brasília) a Croácia, única
classificada do Grupo C e que vai

“assistir de camarote” a luta
pela outra vaga, que também

envolve Argentina e Nigéria. Os
africanos são os únicos que

dependem apenas de si: caso
vençam os argentinos se

garantirão nas oitavas de final.
Os islandeses estão na mesma
situação dos argentinos, já que
precisam vencer e torcer por
resultado favorável na outra
partida. No caso da seleção
nórdica, além de superar os
croatas, torce por triunfo da

Argentina sobre a Nigéria por
margem, no máximo, idêntica
ou por empate no outro jogo,
desde que ganhe da Croácia a

partir de três gols de diferença.

Uruguai x Portugal e Rússia x Espanha
Karim empatar a partida depois da re-
visão de um lance de pênalti (mão na
bola) já nos acréscimos do 2º tempo.

Enquanto isso, praticamente no
mesmo minuto do lance do pênalti
do Irã, a Espanha conseguia seu gol
de empate com o Marrocos, marca-
do aos 46min do 2º tempo por Iago
Aspas. Um pouco antes, aos 36min,
Em-Nesri havia feito 2 a 1 para o Mar-

rocos, o que deixava os espanhóis em
segundo lugar na chave.

Com os empates, a Espanha avan-
çou como líder do Grupo A e agora
enfrentará a anfitriã Rússia nas oita-
vas de final. Os russos ficaram em se-
gundo lugar na chave A ao serem
derrotados por 3 a 0 para o Uruguai,
que avançou como líder e agora en-
frentará Portugal nas oitavas.

 GRUPO C
Já garantida nas oitavas de final da Copa
do Mundo, a França terá o privilégio de
poder rodar o elenco nesta terça-feira,

às 11h (de Brasília), no Estádio
Luzhniki, em busca pela liderança do
Grupo C da Copa do Mundo contra a

Dinamarca, que precisa de um empate
para se classificar sem depender de

outros resultados. No mesmo horário,
mas em Sochi, a Austrália enfrenta o

Peru ainda sonhando com a
classificação para as oitavas de final,
enquanto os sul-americanos tentam

uma vitória para se despedir da
competição com moral elevado.

A Argentina empatou (1 a 1) com a Islândia na estreia e perdeu (3 a 0) para a
Croácia na segunda rodada, mas nesta terça-feira tem a última chance de se manter viva
na Copa do Mundo. Interessada apenas em vencer, enfrenta a Nigéria às 15h (de
Brasília), em São Petersburgo. Os sul-americanos precisam vencer os africanos para buscar
a segunda colocação do Grupo D. Além disso, a Islândia não pode superar a Croácia.
Caso os islandeses vençam os croatas, já classificados às oitavas, a disputa pela classificação
será pelo critério de saldo de gols, atualmente favorável aos europeus (-2 contra -3 dos
argentinos). Em sua quarta Copa e ainda sem brilhar, Lionel Messi, de 31 anos, pode
disputar hoje sua última partida pelo Mundial. Vale lembrar que ele já havia anunciado
que não jogaria mais pela seleção argentina após a derrota na final da Copa 2014.

A Rússia surgiu como melhor ataque da Copa do Mundo e possível candidata a surpresa
da competição depois de duas rodadas. Entretanto, no terceiro compromisso, o país-sede
encontrou um choque de realidade. Mais acostumado a jogos decisivos, o Uruguai controlou
os russos desde o primeiro minuto, venceu por 3 a 0 o duelo de ontem, em Samara, e
terminou como líder do Grupo A do Mundial. Luis Suárez, Cheryshev (contra) e Edinson
Cavani anotaram os gols e transformaram em vitória a melhor atuação uruguaia no torneio.

FIFA

O VAR (sigla em inglês para revi-
são por árbitro de vídeo), que tem
sido decisivo em sua primeira partici-
pação em Copa do Mundo, foi deter-
minante também nas partidas de
ontem na Rússia 2018.

É que os gols de empate de Espa-
nha e Irã, anotados nos acréscimos
contra Marrocos e Portugal, respec-
tivamente, saíram após confirmação
com assistência tecnológica.

O espanhol Iago Aspas balançou
as redes marroquinas em conclusão

de letra em lance anulado inicialmente
pelo árbitro Ravshan Irmatov. A equi-
pe do VAR, comandada pelo alemão
Felix Zwayer, no entanto, revisou o
lance e validou o gol do 2 a 2.

Esse gol foi marcado praticamente
no mesmo minuto em que o árbitro
de vídeo foi solicitado pelo paraguaio
Enrique Cáceres após o iraniano Az-
moun ter cabeceado no braço do
português Cedric. Após o uso do VAR,
a penalidade foi marcada e o iraniano
Karim a converteu.

O VAR também poderia ter sido
favorável a Portugal, mas Cristiano
Ronaldo perdeu um pênalti marcado
aos 4min do 2º tempo com a ajuda
da tecnologia. O VAR ainda foi usado
em um lance polêmico envolvendo o
português melhor do mundo. Antes
do gol de empate iraniano, aos 37
minutos, o craque acertou Rezabian
em uma disputa de bola na interme-
diária. Depois de rever o lance, Cáce-
res puniu o atacante português ape-
nas com o amarelo.

FIFA
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Parceria por
ressocialização

Primeiro termo
Raizer e o empresário

de Boa Vista da Aparecida,
Luís Júnior, da Pontes e
Silvestro Terraplanagem e
Construções Ltda - que
também venceu trechos de
licitações por meio desse
convênio -, aprovaram a
iniciativa e assinaram o
primeiro termo de parceria
ontem, aceitando contratar
egressos para as obras
que irão iniciar nos próxi-
mos dias no interior.

O Município de Cascavel fir-
mou na tarde de ontem uma inici-
ativa inédita que abre as portas
para novos convênios que irão pro-
mover a inclusão social de pes-
soas que precisam de uma opor-
tunidade para recomeçar. Trata-se
da assinatura do Termo de Parce-
ria entre o Município - por meio
da Secretaria de Planejamento e
Gestão e a Agência do Trabalha-
dor -, com o Governo do Estado,
por meio do Patronato Penitenci-
ário de Cascavel, visando à inter-
mediação de mão de obra via Agên-
cia do Trabalhador a egressos que
já cumpriram as penas em regi-
me fechado, e que estão em regi-
me semiaberto ou aberto, já em
convívio familiar, mas ainda sob
regime da Justiça.

“A iniciativa atende a mais um
projeto de governo do prefeito Pa-
ranhos, que prevê a ressocializa-
ção de pessoas que demonstram
interesse e condições de ter uma
nova chance para um recomeço.
E o trabalho nas obras do Municí-
pio é uma excelente fonte de em-
prego e renda para essas pesso-
as, pois encontramos empresári-
os que estão dispostos a partici-
par desta parceria”, detalhou o se-
cretário de Planejamento e Ges-
tão, Edson Zorek.

“Quem de nós nunca errou
e nunca precisou de uma nova
chance? Eu acredito que é pre-
ciso dar oportunidades a essas
pessoas que estão sedentas
por isso, pois do contrário elas
podem voltar para o mundo do
crime”, disse o empresário Edi-

mar Raizer, da Construrayzer
Construção e Obras, uma das
empresas que venceu trechos da
licitação com a Secretaria de Agri-
cultura para execução de melho-
rias em estradas rurais por meio
do convênio com a Itaipu.

PRIMEIRO termo foi assinado na tarde de ontem na Prefeitura

DIVULGAÇÃO

 NÚMEROS
Hoje Cascavel tem 1,3 mil egressos. Desses, 130 estão desempregados,
aguardando uma oportunidade ainda. Boa parte é de autônomos. De

acordo com o diretor da Patronato, Ari Batista da Silva, o voto de
confiança dos empresários e da prefeitura é fundamental para dar

continuidade ao projeto de inclusão em andamento, com boas
experiências em algumas empresas da cidade.

Ele explicou que os egressos que recebem uma chance dificilmente
decepcionam. “A seleção dos encaminhamentos para a vaga é bem

criteriosa. Cada egresso passa antes por uma Comissão de Classificação para
avaliação do perfil e durante todo o processo recebe acompanhamento de
toda a equipe multidisciplinar. Além disso, eles precisam se apresentar todo

mês ao Patronato e a cada três meses ao juiz”, detalhou.
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As unidades de saúde ficaram
lotadas na manhã de ontem por
conta da liberação da vacina con-
tra a gripe para todas as faixas etá-
rias. Para organizar a demanda, fo-
ram distribuídas senhas que em
poucos minutos acabaram. No iní-
cio da tarde, já não havia mais do-
ses para a imunização.

Na UBS (Unidade Básica de Saú-
de) do Bairro Canadá foram distribuí-
das 109 senhas. Uma hora e meia
depois do início da distribuição já não
havia mais. O mesmo aconteceu na
UBS do Parque São Paulo, onde res-

H1N1: vacina acaba rápido
taram 160 doses da vacina.

As filas nas unidades da saúde
começaram nas primeiras horas. Al-
guns pacientes fizeram uma espé-
cie de romaria em várias unidades
para conseguir a vacina.

Hoje, a Secretaria Municipal de
Saúde deve divulgar um balanço da
campanha de vacinação, que foi
prorrogada por duas vezes e se en-

cerrou oficialmente na sexta-feira
(22). Segundo a secretaria, até sex-
ta-feira a meta estabelecida para a
cobertura vacinal geral havia sido
superada com 99,7% da população
imunizada, totalizando 87.059 do-
ses. Os grupos das crianças
(61,63%), gestantes (66,11%) e
puérperas (76,55%), no entanto, fi-
caram abaixo da meta prevista.

Em Cascavel, uma morte por H1N1 (Gripe A) foi registrada
neste ano. No Paraná, ano passado, foram registrados 343 casos
de síndromes respiratórias graves, sendo que 53 deles evoluíram
para óbito. Nenhum óbito por Influenza A (H1N1) foi registrado em
Cascavel em 2017. Este ano, nossa cidade já registrou 21 casos
de Influenza A (H1N1) positivos e, desses, um óbito. Segundo a
Secretaria de Saúde, dos 21 casos registrados, três pertencem

aos grupos prioritários e receberam a vacina contra a gripe.
O paciente que morreu em Cascavel é do sexo masculino,

50 anos, não vacinado, foi atendido em hospital particular da
cidade no dia 6 de junho, com sintomas de gripe. O hospital

seguiu toda a recomendação dos protocolos do MS, mas
mesmo assim o caso evolui, com internamento inclusive em

UTI, e óbito no dia 12 de junho.

Morte por gripe
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DOSES da vacina se esgotaram
rapidamente ontem nas unidades de saúde

Monitoramento
Os dados, segundo o secretário Rubens
Griep, são monitorados por meio das
unidades sentinelas de Cascavel (três
UPAs e duas unidades de terapia
intensiva), que foram premiadas no
Paraná devido à qualidade das amostras
coletas dos vírus circulantes, que 15
coletas semanais. Além do H1N1, há
também preocupação com outros vírus
que podem ser prevenidos com a vacina
ainda disponível nas unidades de saúde.
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Estudantes da graduação que
desejam ingressar no mundo da
pesquisa científica já podem
participar do processo seletivo
do Pebic (Programa Externo de
Bolsas de Iniciação Científica) da
Universidade Paranaense –
Unipar. O Programa acontece em
convênio com o CNPq e
Fundação Araucária, por
intermédio da DEGPP (Diretoria
Executiva de Gestão da Pesquisa
e Pós-Graduação) e edital do
Copic (Coordenadoria de
Pesquisa e Iniciação Científica).
Os interessados têm até o dia 29
de junho para se inscrever.
O Pebic é um programa de
iniciação científica em que o
estudante executa um projeto
de pesquisa, orientado por um
professor pesquisador da
Unipar. O projeto dura 12 meses
e, durante este período, o
estudante recebe bolsa no valor
de R$ 400,00, concedida por
órgãos de fomento externo.
Um dos objetivos do programa,
que também é destinado ao
Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação (Pibiti), é o de
estimular pesquisadores
produtivos a engajarem
estudantes de graduação,
despertando neles a vocação

PEBIC: INSCRIÇÕES ABERTAS PARA PROGRAMA
DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

científica e o desenvolvimento da
criatividade, das habilidades e
competências para a pesquisa. 
As inscrições podem ser feitas no
Ipeac, Unidade de Umuarama, ou
nos Nisep’s das demais Unidades.

Graduandos podem se inscrever; selecionados receberão bolsa para atuar em projeto de pesquisa

A divulgação final do processo
de seleção do Pebic/CNPq está
prevista para acontecer no dia
27 de julho, em edital de
classificação publicado pelo
Copic.

Mais informações sobre inscrições, processo seletivo e
funcionamento do programa podem ser obtidas no site

www.unipar.br, nos links:
http://presencial.unipar.br/files/arquivos/edital/

e108291652e8b23515894c8d62a14b40.pdf  
http://presencial.unipar.br/files/arquivos/edital/

2d4ab2d6bb4de56a60c5b0cdfb185b67.pdf 
http://presencial.unipar.br/files/arquivos/edital/

89ae810479d98cc1832603b7628b20ee.pdf 
LEGENDA – Pasta Pesquisa

Inscrições seguem até 26 de junho e devem ser feitas
no Ipeac ou Nisep
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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, 26 DE JUNHO DE 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

1- Reginaldo Oliveira e Gracielle Marins de Oliveira
2- Clayton Binsfeld e Jaqueline Gomes da Silveira
3- Helio Vidal e Ana Paula Tavares

Não ao 1%

TOZO afirma que servidores rejeitam proposta
do governo estadual e seguem a Curitiba hoje

Servidores da Unioeste (Univer-
sidade Estadual do Oeste do Para-
ná) e do HUOP (Hospital Universitá-
rio do Oeste do Paraná) se reuniram
ontem, no Sinteoeste (Sindicato dos
Trabalhadores em Estabelecimen-
tos de Ensino Superior do Oeste do
Paraná), para discutir, em assem-
bleia extraordinária, o pagamento da
data-base deste ano e também o
montante em atraso, de 11,64%,
que se arrasta desde 2016.

Apesar de determinação desta
segunda-feira (25) da governadora
Cida Borghetti (PP) em descongelar
a data-base dos 310 mil servido-
res do poder Executivo – ativos,
aposentados e pensionistas -, e
encaminhar à Assembleia Legisla-
tiva projeto de lei que propõe rea-
juste de 1% a todos os funcionári-
os efetivos do Estado, o presiden-
te do Sinteoeste, Giancarlo Tozo,
afirma que os servidores não con-
cordam com a proposta e reivindi-

cam pelo menos a reposição da
inflação, de 2,76%.

Segundo Tozo, o índice pedido
se baseia no conceito de isonomia,
visto que os 2,76% já foram ofere-
cidos a outras categorias do funci-
onalismo público (Legislativo e Ju-
diciário). “Os outros chefes de po-
deres e outros órgãos de autono-
mia encaminharam à Assembleia a
mesma proposta de reajuste. Não
há porque a nossa reposição ser
diferente”, diz.

Hoje, um grupo de servidores
segue para Curitiba para se juntar
a outros manifestantes que protes-
tam em frente ao Palácio Iguaçu.
Tozo comenta que esta é mais uma
forma de pressionar o governo es-
tadual para que coloque em dia as
contas com os servidores. “O Es-
tado deve hoje a todos os servido-
res e vamos continuar mobilizados
nesta luta para que pelo menos
haja esta reposição”, garante.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos
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Férias escolares

REDE ESTADUAL
Nos colégios estaduais de Cascavel as férias de julho para os estudantes terão
início no dia 16 de julho e o retorno das aulas será no dia 30. O recesso para
os professores é do dia 16 ao dia 25 de julho. Nos dias 26 e 27 haverá
semana pedagógica e no dia 28 planejamento.
Em anos anteriores, as férias de julho ficaram parcialmente comprometidas devido
à reposição de aulas que deixaram de ser aplicadas durante paralisações dos
professores da rede estadual.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Arquivo

O período de férias na rede
municipal de ensino de Cascavel
será entre os dias 13 e 27 de
julho. Esse será também o tem-
po de recesso para professores
na função de regente de classe
e também para os ocupantes de
cargos temporários. O recesso é
válido também para os alunos
dos Cmeis (Centros Municipais
de Educação Infantil)

A definição consta em decre-
to municipal nº 14.185, de 24 de
abril de 2018, publicado no ór-
gão oficial do Município, e refor-
çada no decreto nº 14.261 de 21
de junho. De 13 a 27 de julho
também haverá recesso escolar
nas unidades educacionais para
instrutores de informática, moni-
tor e monitor de biblioteca.

O recesso para demais servi-
dores da rede ocorrerá em perío-
do diferenciado. “Fica estabele-
cido recesso no período de 16 a
20 de julho de 2018 para servi-
dores ocupantes dos cargos de
auxiliar de manutenção, de ser-
viços gerais e zelador, lotados
nos setores de almoxarifado e
Centro de Aperfeiçoamento do
Servidor Municipal de Cascavel
– Ceavel”, consta na publicação.

 FÉRIAS nos Cmeis, escolas municipais e colégios estaduais começa no dia 16 de julho

Horários na Copa
O atendimento na prefeitura de Cascavel na quarta-feira ocorrerá das 8h
às 14h em função do jogo da seleção brasileira pela Copa da Rússia. Nas
repartições públicas em geral, este também foi o horário definido para o
expediente.  Nas escolas e Cmeis, os atendimentos no horário da manhã
serão mantidos e durante a tarde e expediente seguirá até as 14h30.
Nas unidades básicas de saúde não haverá interrupção de atendimentos, o
horário normal de expediente será mantido.
Para que se prevaleça a isonomia entre servidores, o saldo de horas não
trabalhadas serão descontadas do banco de horas ou lançadas para
compensação futura dentro do prazo de 12 meses.
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Depois que o novo Terminal
Leste entrar em operação, o atu-
al terminal que fica no canteiro
central da Avenida Brasil, no
Bairro São Cristóvão, será demo-
lido para dar lugar a um novo tre-
cho da Rua Jacarezinho, que vai
cor tar a avenida.

Conforme o presidente da Cet-
trans (Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito), Alsir Pelis-
saro, no lugar do atual Terminal
Leste também serão instaladas
duas estações de embarque e de-
sembarque, uma em cada sentido,

A comunidade escolar do Jardim
Clarito foi envolvida na Hora Cívica
organizada pela Escola Municipal
Professora Dulce Andrade Siqueira
Cunha, o Caic I. Foram realizadas
várias apresentações culturais pelos
alunos, com a participação dos
professores e dos coordenadore. Além
da execução do Hino de Cascavel, o
Hino Nacional Brasileiro foi
interpretado pela professora Taís
Helen. Alunos apresentaram a
coreografia da música “Todo Mundo”.

Novo trecho da Jacarezinho

seguindo o padrão das demais im-
plantadas na Brasil.

Essas obras fazem parte do PDI
(Plano de Desenvolvimento Integra-

ATUAL TERMINAL Leste será demolido, duas estações serão instaladas no seu lugar

do) de Cascavel, que recebem re-
cursos do BID (Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento), com con-
trapartida do Município.

DIVULGAÇÃO

ARQUIVO



LOCAL12 HOJE NEWS, 26 DE JUNHO DE 2018 LOCAL 13CASCAVEL, 26 DE JUNHO DE 2018

Abordagens eficazes contra as drogas

VEÍCULO ANTIGO
Um impasse quanto ao Consultório
de Rua, é a ambulância adaptada
para a finalidade. O veículo antigo
já apresenta os sinais de desgastes
do tempo e ainda não
há uma previsão de
quando será substituído.
A equipe é composta por médico,
dois psicólogos, dois técnicos de
enfermagem, além do motorista. A
ambulância e ainda um veículo de
apoio percorrem as regiões do
município com ênfase aos locais
onde moradores de rua permanecem
com maior frequência. Os trabalhos
são divididos em dois turnos: das
7h às 13h e das 16h às 22h.

Por outro lado, o micro-ônibus previsto como
base móvel do programa ficou sem utilidade por
quase um ano após todo o sistema de
monitoramento implantado ter sido prejudicado
por um raio. Em abril deste ano, o micro-ônibus
voltou às ruas da cidade.
O vereador acredita, no entanto, que o veículo
pouco tem contribuído na cidade. “O que mais
observamos com mais frequência é o veículo
parado na Praça da Bíblia durante o dia e o mais
importante é que percorresse outros pontos no
horário em que há usuários”, afirma Hallberg.
De acordo com a prefeitura, o microônibus é
equipado com sistema de videomonitoramento,
incluindo câmera com rotação de 360 graus, e
auxilia a Guarda Municipal em operações em
locais distintos na cidade.
“Um trabalho de forma bem discreta foi iniciado
em 2015. Agora em 2018 ele está funcionando,
colocamos o projeto a todo vapor e organizamos
a equipe e capacitamos novas pessoas.
Acreditamos que ele pode funcionar”, afirma o
gerente de prevenção da Sempro (Secretaria

Municipal de Políticas sobre Drogas),
Rafael Tortato.
A secretaria iniciou os trabalhos em janeiro
deste ano e hoje se mantém com recursos do
Município. “Não são muitos até porque a
secretaria é nova, mas trabalhamos com vários
pontos estratégicos e vamos com a base móvel
até territórios cidadãos. Um novo projeto
também será desenvolvido para ser
levado até às ruas”.
“Nos apresentamos como nova secretaria,
buscamos aproximação com a população,
quebrando o paradigma que as guardas são
repressoras. Mostramos que estamos juntos
pra somar”, destaca o gerente.
Ele destaca ainda que em março um trabalho
de prevenção nas escolas municipais de
Cascavel foi iniciado. “Apresentamos o número
153 (Disk denuncia) em reunião com pais e
professores e em sala de forma lúdica com os
pequenos e levamos informação sobre
prevenção a violência, drogas, estabelecendo
a cultura da paz”.

Monitoramento

CONSULTÓRIO de Rua é uma ambulância adaptada para atendimento

ARQUIVO

AMOR EXIGENTE
Denominado Amor Exigente, um programa realizado por
voluntários em Cascavel é voltado a auto e à mútua ajuda.
As ações são realizadas por meio de reuniões do grupo
Celebrando a Vida na Rua General Osório, n° 2.200, no Bairro
Parque São Paulo, às segundas-feiras das 19h30 às 21h30.
participante, da família e da sociedade.

Voltado ao atendimento de
pessoas com transtornos de-
correntes do uso, abuso ou de-
pendência de crack e outras dro-
gas, o programa “Crack é possí-
vel vencer” foi implantado em
Cascavel há cinco anos.

A propósito do Dia Internaci-
onal de Combate às Drogas,
lembrado hoje, ações que trou-
xeram resultados positivos por
meio dessa iniciativa na cidade
merecem destaque.

Na época à frente do Comad
(Conselho Municipal de Políti-
cas Públicas sobre Drogas), o
vereador Fernando Hallberg de-
fendeu o programa que segun-
do ele, contribui, sobretudo,
com um dos mecanismos pro-
postos para os atendimentos.

“O Consultório de Rua é uma
das propostas que trouxeram os
melhores resultados. Chegamos
a levar ao Ministério Público a
necessidade desse serviço que
então foi implantado”, afirma.

Segundo Hallberg, a finali-
dade do “Craque é possível
vencer” é educativa e não de

repressão e que o auxílio a
quem hoje é usuário de drogas
ocorre de forma gradativa.

“A equipe faz com que as pes-
soas mesmo viciadas consigam
mudar os hábitos e tomar mais
água, se alimentar, cuidar dos
dentes. As abordagens seguem
uma estratégia, pois não é pos-
sível internar uma pessoa imedi-
atamente”, ressalta. Somente no
ano passado mais de dois mil
atendimentos foram prestados.

Uma ação será realizada no cal-
çadão da Avenida Brasil, com vá-
rios serviços da prefeitura de Cas-
cavel e oficinas. “É uma forma
de levamos informações e lan-
çarmos uma campanha já que
Cascavel conta com uma rede
para tratamento e cuidados a
pessoas em uso de álcool e
outras drogas”, afirma o geren-
te de prevenção da Sempro (Se-
cretaria Municipal de Políticas
sobre Drogas), Rafael Tortato.

Por meio do programa Paraná sem Drogas: “O caminho é a
prevenção”, debates que tiveram início ontem serão levados

a oito colégios de Cascavel até o fim desta
semana.Cronograma:

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Fotos: Aílton Santos

NOS COLÉGIOS

PROGRAMA foi implantado para atender pessoas dependentes do crack e outras drogas

DATA HORÁRIO COLÉGIO TURMAS

26/06 .............. 8h .................. Eleodoro ..................................... 1 os anos

27/06 .............. 8h às 10h ....... Padre Pedro Canísio Henz ..........8os anos

27/07 .............. 15h ................ José A. B. Orso ............................8os anos

28/06 .............. 13h15............. Padre Carmelo Perrone ...............8os anos

28/06 .............. 8h .................. Mário Quintana ..........................9os anos

29/06 .............. 8h .................. Interlagos .................. 9os anos e 1 os anos

29/06 .............. 8H .................. Acquilino Massochin .................9os anos
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27/06 .............. 8h às 10h ....... Padre Pedro Canísio Henz ..........8os anos

27/07 .............. 15h ................ José A. B. Orso ............................8os anos

28/06 .............. 13h15............. Padre Carmelo Perrone ...............8os anos

28/06 .............. 8h .................. Mário Quintana ..........................9os anos

29/06 .............. 8h .................. Interlagos .................. 9os anos e 1 os anos

29/06 .............. 8H .................. Acquilino Massochin .................9os anos
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NOTAS
Contas externas
As contas externas brasileiras
apresentaram resultado positivo
pelo terceiro mês consecutivo.
Em maio, houve superávit em
transações correntes, que são
compras e vendas de mercadorias
e serviços e transferências de
renda do país com
o mundo. O resultado ficou
positivo em US$ 729 milhões, mas
foi bem menor que o registrado
em igual mês de 2017, de US$
2,751 bilhões. Os dados foram
divulgados ontem pelo
Banco Central (BC).

A defesa do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva entrou ontem
com um agravo para que o Tribunal
Regional Federal da 4ª Região
(TRF4) reconsidere a decisão que
rejeitou o recurso extraordinário,
destinado ao Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), contra a condenação do
petista a 12 anos e um mês de pri-
são no caso do tríplex do Guarujá.

O recurso foi rejeitado pela vice-
presidente do TRF4, Maria de Fáti-
ma Freitas Laberrère, na última
sexta-feira (22). A magistrada con-
siderou que os argumentos da de-
fesa, de que houve violação a prin-
cípios constitucionais no julgamen-
to do tríplex, não merece prosperar.

Denúncia do MPF
O Ministério Público Federal
(MPF) em Brasília denunciou
ontem à Justiça o empresário
Joesley Batista, um dos donos da
empresa e do grupo J&F, e o ex-
procurador da República Marcelo
Miller pelo crime de corrupção. De
acordo com a denúncia, na gestão
do ex-procurador da República
Rodrigo Janot, Marcelo Miller
atuou em favor da J&F durante o
processo de assinatura do acordo
de delação. O MPF diz que
documentos mostram o “jogo
duplo” de Miller.

Descongelamento
A governadora Cida Borghetti
determinou o descongelamento da
data-base dos 310 mil servidores do
Poder Executivo - entre ativos,
aposentados e pensionistas. O
projeto de lei será encaminhado
ontem para a Assembleia Legislativa,
propondo o reajuste de 1% a todos
os funcionários efetivos do Estado. A
medida não se aplica a cargos em
comissão e funções gratificadas. A
governadora reforçou em reunião
com representantes de servidores a
decisão de descongelar a data-base
e ampliar os debates.

Lula recorre de decisão
Um dos principais argumentos

da desembargadora foi o de que
seria necessário o reexame de pro-
vas para verificar as irregularidades
alegadas pela defesa, e isso não
seria permitido pela jurisprudência
do próprio Supremo.

No agravo protocolado ontem, a
defesa rebateu a desembargadora.
“Não se busca no recurso extraor-
dinário o revolvimento ao conjunto
fático-probatório, mas apenas a
adequada valoração dos fatos e pro-
vas”, afirmou a equipe de oito ad-
vogados que representa Lula, entre
eles Sepúlveda Pertence, ex-presi-
dente do STF, Cristiano Zanin Mar-
tins e José Roberto Batochio.

REEXAME
Para os advogados, não é necessário reexaminar provas para que sejam
observadas violações a princípios constitucionais como o da imparcialidade do
juiz e da presunção da inocência.
A defesa de Lula pretende que o TRF4 volte atrás e admita o recurso para ser
julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o que poderia suspender a execução da
pena e determinar a soltura do ex-presidente, preso desde 7 de abril na
Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba.

O EX-PRESIDENTE Lula está preso em
Curitiba desde o dia 7 de abril

ARQUIVO
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 18
Latrocínios 00
Confrontos 03
Mortes no trânsito 20

Uma perseguição policial aca-
bou em acidente na PR-180, no dis-
trito de Juvinópolis, em Cascavel.

O condutor do veículo Renault Lo-
gan foi abordado pela PRE (Polícia
Rodoviária Estadual) perto do distri-
to de Rio do Salto e desobedeceu à
ordem de parada da polícia. Ele foi
perseguido pela viatura em alta velo-
cidade e, durante a fuga, capotou e
bateu contra um poste. O carro esta-
va carregado de maconha e ficou des-
truído com o impacto da batida.

Capotamento
após perseguição

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

Estilhaços do veículo ficaram
espalhados pelo chão e o Corpo de
Bombeiros foi acionado para retirar
os dois feridos das ferragens.

Ricardo Vieira, 26 anos, ficou fe-
rido, mas logo foi liberado e preso.

Valcir Passinho da Silva, 23 anos,
foi internado em estado grave no HU
(Hospital Universitário), onde perma-
nece internado e escoltado.

ENTORPECENTE
No veículo, foram encontrados 165 kg
de maconha. A Guarda Municipal deu
apoio à ocorrência, além da PRE e do
Corpo de Bombeiros. A abordagem fez
parte da Operação Esforço Integrado,
desenvolvida pela Secretaria Nacional de
Segurança Pública em parceria com a
Secretaria de Segurança Pública do Paraná.

CARRO ficou destruído depois de capotar e bater em poste

TABLETES de maconha ficaram espalhados pelo local

CORPO de Bombeiros foi acionado para retirar as vítimas das ferragens
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Giro da
Violência

Uma pick up Fiat Strada foi
apreendida pela Polícia Militar em
Cascavel em Ibema. O veículo estava
com registro de roubo em São Paulo,
ocorrência do ano passado e foi
abordado trafegando com placas
clonadas na cidade de Ibema, região
Oeste do Paraná. Na abordagem, uma
pessoa foi presa pelos policiais do
Serviço Reservado da PM.

Esforço Integrado
Foi desmontada ontem, na Praça de
Pedágio de São Miguel do Iguaçu, a
base fixa da Operação Muralha. A
ação, desenvolvida desde o dia 30 de
abril, foi realizada em toda região de
fronteira. Mesmo com o fim da
operação, as ações
de segurança não param. A Operação
Esforço Integrado já é realizada,
desde a semana passada, em toda
região de Fronteira, e une todas as
forças policiais na fiscalização.

Acidente caminhão
Um idoso de 63 anos ficou ferido ao
se envolver em um acidente com o
caminhão que ele conduzia na BR-
467, entre Cascavel e Toledo. O
caminhão, seguia sentido
Cascavel a Toledo e o motorista
desviou de um carro que
estava na pista.
O motorista perdeu o controle da
direção e o caminhão caiu no rio.
O idoso teve ferimentos leves e foi
encaminhado para atendimento
hospitalar.

Motociclistas
feridos

Dois acidentes envolvendo mo-
tocicletas foram registrados na ma-
nhã de ontem, em Cascavel. Um
deles envolveu uma Yamaha Cryp-
ton e uma uma Honda CG. Uma
motociclista seguia com a Yamaha
pela Rua Públio Pimentel e atraves-
sou a Avenida Assunção, momen-
to em que foi atingida por um mo-
tociclista que estava na CG.

Os dois tiveram ferimentos leves
e foram encaminhados para aten-
dimento hospitalar.

O outro acidente ocorreu na Rua
Antônio Damian, no Jardim Novo Mi-
lênio. Uma jovem, de 26 anos, seguia
com uma Honda Biz pela via quando
tentou ultrapassar um motociclista,
que estava em uma Yamaha. O ra-
paz fez uma curva para a Rua Epi-
thânio de Abreu Figueiredo e os dois
se envolveram na batida.

Os jovens tiveram ferimentos le-
ves e foram encaminhados para uma
assistência hospitalar.

UM DOS ACIDENTES foi registrado no
Bairro Alto Alegre em Cascavel

Carro recuperado

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

AÍLTON SANTOS
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Inaugurado, mas não funciona
Pronto para uso, a estrutura da ala de queimados do

Hospital Universitário está se deteriorando sem ter recebido
ao menos um paciente. Deveriam os gestores públicos serem

responsabilizados pelas mortes que ocorrem desde o ano
passado, quando a estrutura ficou pronta, pois fica evidente

a negligência. Dinheiro público empregado em um prédio
que de nada serve se não iniciar os serviços.

Sem funcionalismo
Constrói-se sem
planejamento. Não estimam
a demanda de funcionários
necessária e a estrutura
fica abandonada até
encontrar uma solução.
Quem vai contratar mais
médicos, enfermeiros e
técnicos para suprir essa
demanda aberta no HU?

Conta gotas
O mesmo ocorreu com os 30
leitos da ala G2 do HU. Ontem
o presidente da Câmara, Gugu
Bueno (PR) lembrou em
plenário que foi necessária
intervenção política para
emprestar servidores da
Prefeitura e colocar a
estrutura para funcionar,
agora, na totalidade.

Mais prazo
Embora a conclusão já
tenha sido apontada, os
membros da CPI das Horas
Extras querem mais prazo:
situação que será apreciada
hoje em plenário. Não se
sabe ao certo o que querem,
visto que já apontaram que
também faltam servidores
no Município.

Trânsito transparente
Embora tenha apontado de
maneira incisiva a falta de
transparência com os
recebimentos de multas com
trânsito, o vereador Jorge
Bocasanta (Pros)
decidiu ontem retirar o
projeto que obrigava a
Cettrans declarar onde o
recurso é gasto.

DUPLICIDADE

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 A proposta de compra do Atacado Liderança pela
Prefeitura enfrenta resistência até em vereadores da base
do prefeito Leonaldo Paranhos.

 Para adquirir o prédio, que será vendido por dívidas
trabalhistas, a Prefeitura terá que encarar um empréstimo
de R$ 28 milhões.

A alegação foi de que existe, como já foi mencionado
por essa coluna, a lei 5.238/2009 de Otto Reis Filho, que
obriga a publicação mensal do balanço financeiro da
Cettrans. Boca pretende revogar essa lei e propor a
votação do projeto de sua autoria.

Afetado pela alteração
de política nacional, o
Plano Municipal de Edu-
cação em vigor pelos
próximos dez anos teve
que ser alterado pelo
Poder Executivo. Ontem
em votação na Câmara
de Vereadores, após
análise da Comissão de
Educação, todos os par-
lamentares concorda-
ram com o parecer emi-
tido pelo Município.

Os prejuízos ocasiona-
dos pela alteração ocor-
rem no atendimento geral
aos estudantes e tam-
bém aos educadores. Em
2015 foram estabeleci-
das estratégias para ace-
lerar o fim da espera por
vagas em Cmeis (Centros
Municipais de Educação
Infantil), construção de es-

Metas rebaixadas
truturas educacionais e
ampliação de atendimen-
tos em Ensino Integral.
Todas as metas foram re-
baixadas, ou seja, será
necessário esperar mais
tempo para ver uma edu-
cação exemplar. A origem
de tal alteração vem dos
cofres da União: “Os cor-
tes do governo federal afe-
taram as metas de inves-
timentos apresentadas
no Plano de 2015-2025.
É resultado de congela-
mento de 20 anos nos in-
vestimentos na Saúde e
Educação, além de retira-
da de reservas do Pré-Sal
do petróleo para a Educa-
ção”, ressalta o presiden-
te da Comissão de Educa-
ção, Paulo Porto (PCdoB).

Itens revistos
Foram revistos diferentes
itens que propunham
anteriormente garantir
investimentos de recursos
públicos em educação e
aumento salarial dos
professores. Hoje a
proposta do Executivo
vai para segunda
votação, alterando em
definitivo os
investimentos que
dependiam das verbas
carimbadas da União.
Para Paulo Porto,
além do retrocesso com
esse corte da União, a
Secretaria de Educação,
a exemplo de outras
cidades do
País, dependerá agora de
maior empenho
parlamentar na instância
federal. “As receitas
estão menores e se
precisar de investimentos
serão necessárias
emendas parlamentares”.

Sem terceirização
Uma das alterações
consideradas positivas
pela Comissão de
Educação está no texto
que cria impedimentos
para a terceirização da
merenda escolar. Com
isso, a Prefeitura é
obrigada a ficar
responsável pelo
cardápio, compra e
distribuição dos alimentos
nas escolas e Cmeis. Hoje
80% dos alimentos
adquiridos pelo Pnae
(Programa Nacional de
Alimentação Escolar) têm
como procedência a
agricultura familiar.
“Queremos chegar aos
100%, para garantir
alimentação saudável e dar
condições de trabalho aos
pequenos agricultores. Essa
alteração da lei cria
dispositivos para inviabilizar
tentativas de terceirização”,
afirma Porto.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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Terceirização do estádio,
autódromo e kartódromo

 ESTÁDIO Olímpico também
entrou na lista da terceirização

A crise financeira dos cofres
públicos levou a Prefeitura de Cas-
cavel a pedir autorização da Câma-
ra de Vereadores para repassar a
empresas privadas a administra-
ção de três importantes espaços
públicos: Estádio Arnaldo Busatto,
Autódromo Zilmar Beux e Kartódro-
mo Delci Damian.

Já tramitam em Comissões In-
ternas dois projetos de concessão
de direito de uso a título de proces-
so licitatório para exploração das
estruturas. Por enquanto, detalhes
do edital não foram divulgados
como lance mínimo para uso das
estruturas e tempo de concessão.
Se tiver o aval da Câmara, serão
dois editais lançados: um exclusi-
vo para administração do Estádio,

FÁBIO DONEGÁ

onde a empresa terá que disponi-
bilizar o espaço apenas para cam-
peonatos, e o segundo que englo-
ba o Autódromo e Kartódromo, tam-
bém estabelecendo a condição de
que em campeonatos os espaços
deverão ser liberados.

As medidas contrapõem anúnci-
os anteriores da Prefeitura, que ha-
via sugerido fazer PPPs (Parcerias
Público-Privadas) na administração
das estruturas esportivas. Dos ou-
tros espaços públicos, foram livra-
dos da terceirização: o Teatro Mu-

nicipal, o Ninho da Cobra, Ciro Nar-
di e Ginásio da Neva. Essas áreas
ficaram fora devido um impedimen-
to: são espaços usados para políti-
cas públicas, se houvesse conces-
são a Prefeitura teria que alugá-las
para realização de eventos.

Para que seja efetivada a inten-
ção do Executivo, após parecer das
Comissões Internas, a maioria ab-
soluta dos vereadores terá que
aprovar a proposta em plenário –
sem prazo ainda para ser realizada
a votação.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
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ENTRE os espaços
que a Prefeitura pretende
terceirizar está o Autódromo
Zilmar Beux

ENTRE os espaços
que a Prefeitura pretende
terceirizar está o Autódromo
Zilmar Beux

FALTAM RECURSOS
Diante da terceirização, as empresas ficarão responsáveis pelas estruturas

recentemente reformadas. Em justificativa, o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC)
aponta a necessidade de priorização a demandas obrigatórias, relacionadas a

assistência social, saúde e educação, por isso, diante da difícil situação financeira
do setor público, a decisão tomada. “É preciso transferir na medida do possível ao

setor privado algumas atividades a serem realizadas em bens públicos
fomentando as atividades econômicas e reduzindo os gastos com infraestrutura”.



POLÍTICA 05CASCAVEL, 26 DE JUNHO DE 2018

A governadora Cida Borghetti
anunciou ontem, em Curitiba, o re-
passe de R$ 323 milhões em ações
para a saúde nas 399 cidades pa-
ranaense. As ações incluem o au-
mento de repasses para a atenção
primária dos municípios; constru-
ção, ampliação, reformas e aquisi-
ção de equipamentos para unida-
des de saúde; incentivo para a com-
pra de equipamentos para o progra-
ma Mãe Paranaense; entrega de
ambulâncias e veículos para o
transporte sanitário e novos convê-
nios com os hospitais municipais,
particulares e filantrópicos.

Cida afirmou que os investimen-
tos na área da saúde impactam na
qualidade de vida de toda a popula-
ção paranaense. “Investir em pre-
venção e na atenção primária é a
maneira mais rápida e prática de
salvar vidas. Por isso o Estado in-
veste na regionalização da saúde,
firmando convênios diretamente
com os municípios”, afirmou a go-
vernadora.

“Não importa o tamanho da ci-
dade, o Governo do Estado está
presente nos 399 municípios do

Cida anuncia
investimentos

Atenção primária
A atenção básica de saúde teve

destaque nos anúncios da
governadora, que autorizou o
reajuste de 35% no Incentivo

Estadual da Atenção Primária.
Com isso, os repasses do Estado a
391 municípios vão aumentar, a
partir de julho, de R$ 33 milhões

para R$ 52 milhões por ano.
O secretário estadual da Saúde,
Antônio Carlos Nardi, disse que a

área é a que mais precisa de
investimento, e que o Estado

apoia os municípios de pequeno,
médio e grande porte. “A atenção

básica é o ponto em que as
prefeituras precisam investir para
melhorar a resolutividade da rede
de atenção”, disse. “Os repasses

que fazemos hoje vai impactar na
saúde da população dos 399

municípios do Estado”, afirmou.

Paraná com ações que melhoram
a vida das pessoas. Precisamos
olhar e estender a mão do Estado
para aqueles municípios que mais
precisam de apoio para se desen-
volver, e é isso que estamos fazen-
do”, disse Cida.

R ecursos
Os recursos, que fazem parte do programa de Qualificação da Atenção Primária à
Saúde (Apsus), são repassados diretamente na conta das prefeituras e são
utilizados para despesas de custeio das unidades de saúde, como a compra de
materiais e insumos, e outras ações de atenção primária.
Os valores repassados pelo Estado variam de R$ 4.050,00 a R$ 30.375,00 por
município. O valor mensal é definido de acordo com o Fator de Redução de
Desigualdades Regionais, que leva em conta fatores como PIB per capita,
População com Plano de Saúde, População em Extrema Pobreza, Grau de
Urbanização, Índice Ipardes de Desempenho Municipal, além do número de
Equipes de Saúde da Família e Equipes de Saúde Bucal.

 DIVULGAÇÃO

CIDA Borghetti durante o anúncio de R$ 323
milhões na saúde
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O meio ambiente, a sustentabilidade e outras belas
palavras já estavam presentes nas preocupações da co-
munidade cascavelense há três décadas, quando, em 2
de julho de 1988, o Sindicato dos Trabalhadores no Co-
mércio (Sindec) realizou o I Seminário de Estudos dos
Problemas Prioritários de Cascavel.

De lá para cá ocorreram três fenômenos extre-
mamente negativos. Um, foi por água abaixo o so-
nho da democratização, vivido com a Constituição
social-democrata, hoje pisoteada pelos social-de-
mocratas e seu parceiro Centrão.

Dois, os movimentos populares perderam o protago-
nismo ao se deixar manietar pelo “Conselho Comunitá-
rio”, que praticamente impôs às associações de mora-
dores independentes a submissão ao prefeito – absurdo
semelhante a obrigar a Acic, a SRO e o Tuiuti a funcio-
nar sob as regras ditadas pelo Paço Municipal.

Três, o desalento com a política é tão grande que os
partidos e as entidades se encolheram e aceitam calados
que Cascavel esteja sob o regime de uma ditadura muni-
cipal que vigora desde 1990, quando a Lei Orgânica, a
principal lei do Município, foi rasgada e se desatualizou.

Frente a tanta negatividade, fala-se em uma “CPI do
cheiro” e remexer os ossos de leis velhas, que deveri-
am ser deixadas quietas. Representam o tempo histó-
rico e a atuação dos vereadores que antes da ditadura
do 1º de abril exerceram os mandatos sem salários,
assessores pagos e outras mordomias. Para o mal,
regrediu-se a antes ainda de 1988. Nesse ritmo, logo
estaremos de volta a Idade Média.

QUAIS SÃO OS PROBLEMAS
PRIORITÁRIOS DE CASCAVEL?

NOTAS
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“Percebam: casos de
violência doméstica, abuso e
maus tratos contra crianças
e idosos e inúmeros outros

casos de violação dos
direitos humanos não podem
esperar! Nesta situação, se a

justiça tarda, ela
definitivamente falha na

proteção destes indivíduos”.

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

As inscrições para
o Programa
Universidade
para Todos
(ProUni), que
começam hoje e
ofertarão 68.884
bolsas integrais e
105.405 parciais.

O abandono de
alguns espaços
públicos em
Cascavel, como o
Parque Salto
Portão, onde está
localizada a
famosa “Ponte
Molhada”.

Andréa Simone
Frias, promotora

da Justiça
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Parcialmente
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Nublado com
pancadas
de chuva

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

 Mostra Gospel
Organizado pela Fundação
de Esporte e Cultura de
Cascavel, a 1ª Mostra de
Música Gospel tem apoio
da Opevel (Ordem dos
Pastores Evangélicos de
Cascavel) e acontece no
próximo domingo, dia 1º
julho. Bandas estarão se
apresentando no palco que
será montando na Avenida
Brasil. O evento acontece a
partir das 14 horas
durante as atividades do
Domingão do Calçadão.

 Revitalização
Visando colocar em prática o
convênio firmado entre o
Município de Cascavel e a
Sanepar, a Secretaria de Meio
Ambiente, a Fundetec, a
Secretaria de Agricultura e a
Sanepar estão elaborando o
Projeto Executivo para
revitalização, recuperação e
adequação dos espaços onde
estão localizadas as fontes
na área urbana da cidade. As
coletas para análise da água
começam hoje, às 8h30, na
Fonte dos Leões.

 ARQUIVO
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Feijoada
Neste sábado, a Black Cap

promove a 1ª Feijoada, a
partir das 11h. A animação

é por conta do grupo Samba
Livre. Também haverá telão
para acompanhar os jogos

da Copa do Mundo.

Show de abertura
Renato Borguetti, a

convite da Orquestra de
Câmara do Oeste do Paraná,

fará a abertura do 29º
Festival de Música de

Cascavel, que será realizado
de 15 a 22 de julho. Ao
todo, serão 59 oficinas

gratuitas. Os ingressos para
as atrações artísticas que

serão apresentadas no
Teatro Municipal
Sefrin Filho serão

alimentos não perecíveis
que serão destinados ao

Provopar.

EJA
A EJA (Educação de Jovens e

Adultos) da rede estadual
está com matrículas abertas
até o dia 13 de julho. Em

Cascavel, há vagas no Ceebja
Profª Joaquina Mattos

Branco, Colégio Estadual
Profª Julia Wanderley,

Colégio Estadual Horácio
Ribeiro dos Reis e Colégio

Estadual Jardim Clarito. Para
ingressar na EJA - Ensino

Fundamental é necessário ter
no mínimo 15 anos

completos, e para a EJA -
Ensino Médio a idade
mínima é de 18 anos

completos.

Prevenção
Hoje, as representantes da Legião Feminina de Combate ao

Câncer (LFCC)  estarão no Terminal Sul de Cascavel para
realizar o agendamento de mamografias gratuitas para

mulheres acima de 40 anos. A ação será realizada das 7h30
às 13h30. O objetivo é fazer com que as mulheres se

conscientizem sobre a importância do exame e possam
realizar o agendamento sem sair da rotina.

Felicidades!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 Kelly e Ricardo Lima, curtindo férias na
Praia do Amor, Rio Grande do Norte

Mayara e Saulo
Zaro, pelas lentes
de Vera e Grasi
FotografiaMaria Eduarda Santos, Paulo

Sérgio Mendonça,
Nelson Camargo,

Rosangela Berti, Sinara
Juliana, Lírios Da Mazui,

Jose Augusto Carlessi, Josi
Alcir Lazzarin.

Assim que você
confiar em si mesmo,

você saberá como viver.

Johann Goethe
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COPA DO MUNDO
11h Dinamarca x França
11h Austrália x Peru
15h Nigéria x Argentina
15h Islândia x Croácia

SÉRIE B
19h15 Juventude x Vila Nova
20h30 Oeste x Avaí
21h30 Goiás x CRB

COPA DO NORDESTE
21h45 Bahia x Ceará

JOGAM HOJE

O iraniano Alizera Faghani será o árbitro do jogo decisivo do
Brasil contra a Sérvia pela última rodada do Grupo E da Copa do

Mundo. Faghani foi árbitro na vitória do México sobre a Alemanha,
por 1 a 0, neste Mundial e também apitou o triunfo do Brasil

sobre a Alemanha, nos pênaltis, na decisão dos Jogos Olímpicos
Rio 2016, jogo que valeu o ouro inédito para a seleção brasileira.

Mudanças à vista?

Rumo a Moscou
A movimentação de ontem foi

a última da seleção em Sochi
antes da partida contra a

Sérvia, marcada para as 15h
(de Brasília) desta quarta-feira,
em Moscou. Depois do treino,

os comandados de Tite
viajaram para a capital russa,

onde nesta terça fazem um
treino de reconhecimento no

palco do jogo que definirá o
futuro da equipe na Copa.

 Em novo treino visando à pre-
paração para o jogo de amanhã
com a Sérvia, às 15h (de Brasília),
pela 3ª e última rodada da fase de
grupos da Copa do Mundo Rússia
2018, o técnico Tite deu indícios,
ontem, de que fará mudanças na
seleção brasileira.

Os meio-campistas Renato Au-
gusto e Fernandinho foram testa-
dos em alguns momentos em tra-
balhos ofensivos com os demais
titulares. Os dois apareceram em
imagens divulgadas pela CBF TV,
uma vez que a atividade foi fecha-
da para a imprensa. Familiares dos
jogadores, no entanto, tiveram
acesso ao campo.

Renato Augusto participou de
uma movimentação de ataque ao
lado de Paulinho, Philippe Couti-
nho, Neymar, Willian e Gabriel Je-
sus, titulares nas duas primeiras
par tidas do Brasil na Copa do
Mundo. Assim, ele não substituiu
nenhum dos jogadores mais ofen-
sivos da seleção, mas, sim, fez
companhia a eles, o que mostra
a preocupação do treinador em
testar opções para o decorrer do
duelo decisivo.

Em outra parte da atividade, tam-
bém é possível ver Fernandinho jun-
to a Neymar e Philippe Coutinho na

equipe que treinou de colete laran-
ja. Neste momento, Gabriel Jesus
treinava entre os reservas, dando
uma ideia de que Neymar possa
atuar mais adiantado. Outra novi-
dade foi a presença do lateral-dire-
to Danilo, apenar de ele não ser
opção contra a Sérvia, bem como
Douglas Costa, ambos por lesão.

 CBF

Árbitro do ouro
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Temos hoje a Lua cheia que se reflete
sobre as questões de saúde e de traba-
lho. É um momento muito importante para
você refletir sobre os seus hábitos e so-
bre como tem cuidado da saúde. Cor lilás.

To
ur

o

É um momento muito significativo em
relação ao amor e à amizade. Momento
de se questionar sobre o que é ne-
cessário aprimorar em sua conduta
emocional. Cor cinza.

G
êm

os

Momento de Lua cheia que indica o
ápice de questões familiares e profissi-
onais. É preciso que haja equilíbrio
entre as suas demandas pessoais e
de trabalho. Cor verde.

C
ân

ce
r Sensibilidade, intuição e comunicação

são os temas ativados hoje. Lua cheia,
ápice do atual do ciclo que se revela
na necessidade de aprimoramento.
Cor azul.

Le
ão

A fase lunar cheia se reflete sobre as
questões materiais dos leoninos. É um
momento muito importante para refletir
sobre os seus valores mais significati-
vos. Cor verde.

V
ir

ge
m

O Sol em seu signo e a Lua no signo
oposto caracterizam a fase lunar cheia.
Momento importante para aprimorar a
sua conduta pessoal e nos relaciona-
mentos. Cor verde.

Li
br

a

Momento delicado e desafiador aos li-
brianos, que se reflete na saúde e na
emoções. Há a possibilidade de im-
portantes curas psicológicas, emocio-
nais e físicas. Cor pink.

E
sc

or
pi

ão  Momento importante de aprimora-
mento emocional e de união de ta-
lentos. Fase oportuna para aprimo-
rar a sua conduta no amor e nas
relações. Cor lilás.

Sa
gi

tá
ri

o  É o momento em que você deve en-
contrar o equilíbrio entre o trabalho e
as questões íntimas. Fase oportuna
para a cura de velhos padrões emoci-
onais. Cor vermelho.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Preste mais atenção na sensibilidade e

na intuição. A Lua cheia acentua o seu
poder de observação das sutilezas.
Momento muito significativo para conhe-
cimentos, estudos e viagens. Cor azul.

A
qu

ár
io

 É um momento importante para você
refletir sobre o que tem valor. Conec-
te-se mais com o que é sagrado para
você e honre os seus talentos. Cor
azul.

 P
ei

xe
s É em seu signo que ocorre a Lua cheia,

pesciano. Momento é de  situações liga-
das ao afeto e aos relacionamentos. É
hora de aprimorar a sua conduta e de
ouvir mais a sua voz interior. Cor verde.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

 • REDE GLOBO    ORGULHO E PAIXÃO

 • BAND

MALHAÇÃO
Tito pede ajuda aos vizinhos para

socorrer Heitor. Isadora se desculpa
com Pérola. Márcio faz um elogio a
Rafael. Paulo se desespera com a se-
paração. Breno aborda Verena na rua,
ela o enfrenta e é apoiada pelos ami-
gos. Alex, Hugo, Flora e Maria Alice
tentam acalmar Tito. Verena denuncia
Breno. Gabriela encontra Garoto. Tito
se anima com chegada de Garoto ao
Le Kebek. Rafael pede para passar a
noite com Gabriela.

SEGUNDO SOL
Luzia se preocupa com Manuela.

Dodô reclama do interesse de Clóvis
por Gorete. Um homem entrega um

Todos na Mansão do Parque ficam chocados com a aparição de Josephine.
Ernesto se despede de Luccino e Fani. Elisabeta entrevista Ofélia. Cecília leva
Rômulo para falar com Josephine. Ema sugere que Mariko namore Ernesto.
Darcy recebe um bilhete, que acredita ser de seu pai, e fica indignado. Susana
questiona Julieta sobre o falso casamento de Camilo. Aurélio proíbe Ema de se
casar com Edmundo. Mário/Mariana vê Brandão e Josephine juntos. Darcy se
surpreende com a chegada de Lady Margareth.

pacote para Remy. Remy questiona
Gorete sobre Dodô, e desconfia. Lau-
reta revela a Karola que Ícaro se en-
controu com Luzia. Clóvis e Gorete
se beijam. Karola não deixa Laureta
falar com Valentim. Valentim defende
Rosa para Beto. Luzia/Ariella acon-
selha Manuela a marcar um encontro
com a mãe biológica. Ionan tenta de-
fender Maura de Viana. Maura confi-
dencia a Ionan que é lésbica.

DEUS SALVE O REI
Afonso avisa a Amália que nunca

tocará em Catarina e propõe que os dois
continuem juntos. Afonso garante a
Amália que manterá segredo sobre
seus encontros na casa da Brumela. O
médico avisa que Margô não deve ser
exposta a emoções fortes. Rodolfo diz

a Orlando que precisa se casar com
Margô para financiar sua luta para der-
rubar Afonso e voltar a reinar sobre
Montemor. Lucrécia convence Margô a
cancelar o casamento, para desespero
de Rodolfo. Enoque decide levar Augus-
to a uma taverna. Naná decide ir a Las-
trilha com Glória, com uma carta de
apresentação de Margô.

ONDE NASCEM OS FORTES
Hermano reclama da separação dos

pais. Pedro pensa em Cássia. Ramiro
assiste ao show de Ramirinho. Cássia
reconhece a voz de Ivonete. Valquíria vas-
culha o celular de Hermano. Ramiro ten-
ta convencer Cássia a esquecer Ivonete.
Ramirinho compra entorpecentes com
Plínio. Ivonete pede ajuda a Plínio. Orlan-
do repreende Simplício. Rosinete discu-
te com Pedro. Aurora se encontra com
Clécio. Fiéis lotam o salão principal do
Lajedo dos Anjos à procura de Samir.

AMOR PROIBIDO
Cetin propõe um contrato pré-nup-

cial e Firdevs se ofende. Nilay discute
com Deniz e a demite. Behlul e Nilay
tem uma discussão tensa na frente do
toda a família. Adnan desiste de viajar e
chega em casa bem no momento da
briga de Behlul e Nilay. Bihter percebe
areia nos sapatos de Adnan e descon-
fia que ele possa ter ido na casa da
praia. Kemal faz promessas à Katya e
eles decidem ficar juntos.

AMANHÃ É PARA SEMPRE
Gonçalo fica chocado com a no-

tícia e diz para Camilo que escolheu
o pior momento para anunciar seu
compromisso, pois ficou claro que
ele não se importa com o que está
acontecendo com sua irmã. Aníbal
conta ao pai que, embora pareça im-
possível, Camilo está se sacrifican-
do pelos Elizalde e que se não acei-
tar se casar com Lovely eles perde-
rão a parceira com a Power Milk e o
apoio de Franco Santoro para resga-
tar Liliana.

 • SBT

Elisabeta flagra Ofélia lendo
sua  reportagem no jornal

DIVULGAÇÃO



HOJE NEWS 17CASCAVEL, 26 DE JUNHO DE 2018


