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Gordura é despejada
no Rio das Antas
Vários sacos plásticos com gordura foram descartados irregularmente nas
margens do Rio das Antas que deságua no Rio São Francisco, que abastece a
cidade de Toledo. A Secretaria de Meio Ambiente de Cascavel pretende recolher o material na manhã de hoje, antes que mais danos sejam causados.
z Pág. 7
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GR no Torneio Nacional

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A ginástica rítmica de Cascavel
foi um dos destaques no Torneio
Regional Sul, realizado no fim de
semana em Florianópolis (SC). A
equipe Sesi/Cascavel/Tuiuti/Assoeste conquistou vagas para representar a região Sul do Brasil
no Torneio Nacional, que será realizado em outubro, em São Paulo, com as campeãs das demais
regionais do País.
Na categoria pré-infantil na capital catarinense, Julia Lara foi campeã geral individual e nos aparelhos
bola e mãos livres, enquanto Estefhanny Beatriz Popoazki foi vice-campeã geral individual e também nos

aparelhos bola e mãos livres.
Na categoria infantil, Rafaela
Stumpf foi vice-campeã geral, ouro
nas maças e prata no aparelho
mãos livres, enquanto Luana Monteiro foi terceira colocada na geral
individual e medalha de prata no
aparelho maças.
Já na categoria juvenil, Mariana
Batista foi campeã individual geral,
medalha de ouro nas maças e medalha de bronze no aparelho bola.
A equipe cascavelense foi comandada no Torneio Regional Sul
pela professora Margarete Oliveira,
que teve Mayara Machado como auxiliar técnica.

Ingressos a R$ 5 para a Liga Futsal
Após fazer sucesso no futebol
brasileiro, os jogos às 11h de domingo
será testado neste fim de semana pelo
Cascavel Futsal, que receberá a Intelli
(MG) no Ginásio da Neva para um
confronto direto pela classificação aos
playoffs da Liga Nacional,
pela 16ª rodada.
Será o antepenúltimo jogo da equipe
cascavelense na fase classificatória.

Na 16ª posição, no limite para seguir
adiante na competição, a Serpente
visitará o Joaçaba (SC) na 17ª rodada,
folgará na 18ª e encerrará a
programação em casa contra o
poderoso Magnus/Sorocaba (SP), que
nesta semana disputa o Mundial de
Clubes na Tailândia.
Para somar pontos diante da Intelli, o
Cascavel Futsal conta com o apoio da

torcida. Para isso, colocou ingressos
antecipados à venda ao preço
promocional de R$ 5 e viu o primeiro
lote se esgotar em poucos dias.
Assim, já disponibilizou nova carga de
ingressos promocionais a R$ 5, mas
com apenas 200 unidades. Dessa
forma, quem não conseguiu entradas
a esse valor pode voltar aos postos de
venda para garantir os ingressos.
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Num jogo decidido apenas nos pênaltis, o Bellacor/Tintavel (foto) faturou o
título da categoria Sênior do 36º Caifusa/Palotina Esporte, na noite de sextafeira. Na decisão, a igualdade com o Zonin Materiais/Mercosul Encanadores
prevaleceu durante o tempo regulamentar, por 5 a 5. Já nas cobranças de tiro
livre alternado, o vencedor foi definido com o placar de 2 a 1. Em terceiro
lugar terminou a equipe União, que teve ainda o atleta disciplina (Milton Cesar
Romero) e o artilheiro do certame (Marcelo Rhoden). Já a equipe vicecampeã teve o destaque da final (Emerson Kerber), enquanto a campeã Tintavel
teve o goleiro menos vazado (Willians Ricardo) e o destaque do campeonato
(Jefferson Arrabal). No total, foram realizados mais de 30 jogos e registrados
mais de 250 gols nesta edição da categoria Sênior do Caifusa.
LFFP

A equipe Sociedade Esportiva Consolata (foto) foi a maior beneficiada na 2ª
rodada da Taça Cascavel de Futebol Amador, realizada no fim de semana.
Além de vencer o time do Riviera por 4 a 0, contou com a diferença mínima na
vitória do Resenha sobre a Ponte Preta: 5 a 4. Com isso, lidera o campeonato
com os mesmos quatro pontos do Resenha, mas na frente pelos critérios de
desempate. Na rodada inaugural, Consolata e Resenha haviam empatado por 3
a 3. Desta vez, a igualdade foi entre Largados e Ponte Preta, por 2 a 2. A 3ª
rodada está marcada para domingo (2), com Largados x Resenha no Ninho da
Cobra, Riviera x Ponte Preta no Jardim Colonial e AE Santa Cruz x Consolata
no Santa Cruz, todos às 15h30.

Veterano taekwondista cascavelense,
o professor Eurico Chagas mostrou
que ainda tem muito a conquistar no
esporte. No fim de semana, ele
precisou enfrentar dois oponentes
para garantir a medalha de ouro na
categoria Faixa Preta acima de 80 kg
na Copa Paraná de Taekwondo,
realizada pela Federação Paranaense
em Maringá. Com o título de
campeão, Eurico se classificou para
disputar a Copa do Brasil de
Taekwondo, a ser realizada em
novembro em São José (SC).
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Flamengo e Cruzeiro deixam a
irregularidade no Campeonato
Brasileiro e a ansiedade pela
semifinal da Copa do Brasil de
lado para decidirem uma vaga às
quartas de final da Copa
Libertadores nesta noite, às
21h45, no Mineirão. No jogo de
ida das oitavas de final, o time
mineiro venceu por 2 a 0 em pleno
Maracanã, o que lhe dá a
vantagem de avançar até com uma
derrota por diferença mínima no
placar esta noite. Já o Flamengo
precisa ao menos devolver os 2 a
0 para levar a decisão aos pênaltis.
Os cariocas também ficarão com a
vaga caso vençam por dois gols a
partir de 3 a 1. Para este jogo, o
zagueiro Juan e o atacante Fernando
Uribe (foto) não foram relacionados
pelo técnico Maurício Barbieri.

Corinthians x Colo-Colo

O Corinthians conta com o fator
casa para buscar a virada nesta
quarta-feira no mata-mata com o
Colo-Colo, pelas oitavas de final da
Copa Libertadores. A série começou com derrota brasileira por 1 a
0, em partida disputada há três
semanas no Estádio Monumental
de Santiago, no Chile. O duelo derradeiro está marcado para as
21h45, em Itaquera.
No último dia 8, o atual campeão
brasileiro foi derrotado graças a gol
do meia Carlos Carmona, marcado
aos 37 minutos do primeiro tempo. Na etapa complementar do jogo
de ida, o Alvinegro paulista ainda
ficou com um homem a menos em
campo, devido a expulsão do volante Gabriel, que não atuará na volta.
O camisa 5, possivelmente, já
não começaria jogando contra o
Colo-Colo, pois perdeu posição na

equipe titular com Ralf. O experiente meia, no entanto, preocupa por
causa do desgaste muscular, o que,
inclusive, o deixou fora de atividades durante a semana, assim como
o meia Jadson.
A grande dúvida do técnico Osmar Loss, contudo, é no gol, já que
Cássio ainda sente dores no lado
esquerdo do quadril, que são decorrentes de pancada sofrida durante
o jogo de sábado, contra o Paraná
Clube, pelo Campeonato Brasileiro.
Na partida, o dono da meta chegou
a ser substituído por Walter.
O certo mesmo é que o Corinthians conseguirá classificação
no tempo normal se vencer por
dois gols ou mais de diferença.
Caso devolva o 1 a 0 da ida, forçará a disputa de pênaltis. Qualquer outro resultado dará classificação ao Colo-Colo.

CORINTHIANS X COLO-COLO – 29/8, ÀS 21H45

Cássio (Walter); Fágner, Pedro
Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Douglas, Pedrinho e
Jadson; Clayson e Romero. Técnico: Osmar Loss

Orión; Zaldivia, Insaurralde,
Barroso e Opazo; Baeza, Carmona, Valdivia e Pérez; Barrios e Paredes. Técnico: Héctor Tapia

JOGAM HOJE
19h30
21h45
21h45

LIBERTADORES
River Plate x Racing Club
Corinthians x Colo-Colo
Cruzeiro x Flamengo

19h30
19h30

BRASILEIRÃO
Atlético-PR x Vasco
Ceará x Bahia

16h
16h
16h

LIGA DOS CAMPEÕES
PAOK x Benfica
PSV x Bate Borisov
RB Salzburg x C. Zvezda
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Alunos
fazem
a
1 colheita na horta
FOTOS: SECOM

PARANHOS fez questão de acompanhar a colheita

CRIANÇAS têm uma aula prática diferente

Os pequenos estudantes de
três e quatro anos que frequentam o Cmei Leonardo Chevinski,
no Jardim Brasília II, no Território
Cidadão VII, zona norte de Cascavel, tiveram uma aula prática diferente na manhã de ontem (28).
Eles foram convidados a colher as
primeiras hortaliças da horta implantada pela comunidade durante o período de sensibilização do
território, em junho.
O terreno particular antes servia como depósito de lixo a céu
aberto e agora começa a fornecer
verduras para o centro municipal
de educação infantil do bairro, encantando os pequenos com a atividade. Cada um levou para casa
um pouco da produção e a unidade escolar recebeu couve, alface
e temperos verdes.
O prefeito Leonaldo Paranhos
acompanhou a colheita e lembrou
que o projeto agricultura urbana
tem justamente esse enfoque:
educação, preservação ambiental
e o cultivo de alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos, envolvendo a comunidade na atividade.
“A ideia é aproveitar espaços públicos e particulares, como este,
que estavam ociosos, transformando-os em local de plantio de
alimentos como atividades para as
pessoas, e também, fazer do espaço uma extensão com a escola,
colocando as crianças em contato
direto com a produção do alimento que consomem, incentivando
este aprendizado e esta convivência, que é muito importante”.
Segundo o presidente da Associação de Moradores, Clemildo
Moreira, a diferença hoje é grande. “Um espaço desses bem na
entrada do bairro agora dá gosto
de ver, com plantas o tempo todo
nascendo e, agora, sendo colhidas”. A iniciativa deu tão certo,
que a comunidade já planeja um
método de irrigação, aproveitando a água da nascente.
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Descarte irregular de gordura

MATERIAL foi acondicionado em sacos plásticos e jogado às margens do Rio das Antas
A Secretaria de Meio Ambiente de
Cascavel vai recolher na manhã desta
quarta-feira os vários sacos plásticos
com gordura que foram descartados
irregularmente às margens do Rio das
Antas, no prolongamento da Avenida
Guaíra, perto da BR-467, indo para
Toledo. São pelo menos dez sacos
plásticos que, segundo o gestor ambiental José Luiz Ferreira, foram retirados de caixas de gordura doméstica.
Ferreira explica que, pelo volume,
o material foi retirado de um edifício ou
condomínio. “Alguém desinformado,
ou até criminosamente, veio jogar exatamente na beira do rio”, observa.
O Rio das Antas é afluente do São
Francisco, rio que abastece a cidade de
Toledo. “Em Cascavel esse rio não é

utilizado para captação de água para
consumo humano, mas é um afluente
dos rios que abastecem Toledo. Mas
independente de ser Cascavel, Toledo
ou qualquer outra cidade, a gente tem
que cuidar da bacia hidrográfica, não
só de um curso, pois, por menor que
seja o curso de água que você contamina, ele vai dar num afluente que abastece uma cidade”, destaca Ferreira.
O gestor ambiental explica que
se esse tipo de material cair no rio
altera completamente a composição
da água principalmente por causa
da matéria orgânica e dos detergentes. “Isso vai causar uma alteração
de todos os padrões da água e causa mortandade de peixes, é muito
agressivo”, diz.

Sem identificação
Dificilmente a Secretaria de Meio Ambiente conseguirá identificar o agressor,
mas, se isso acontecer, ele poderá ser enquadrado na Lei de Crimes
Ambientais e, além da multa, ter que reparar possíveis danos causados ao
meio ambiente. A legislação prevê ainda que o infrator responda a um
inquérito civil criminal, o que pode resultar de dois a seis meses de reclusão,
condenação que geralmente é transformada em pena alternativa.

PESADA

A multa em casos de crimes
ambientais é pesada e pode variar
de R$ 500 a R$ 50 milhões,
dependendo do grau de
contaminação e poluição que o
descarte irregular cause.
Segundo o gestor ambiental José
Luiz Ferreira, se o proprietário de
uma residência não quiser optar em
pagar para fazer a limpeza com o
descarte adequado, a forma mais
correta é deixar o material retirado
das caixas de gordura
acondicionado em várias sacolas
plásticas para que seja levado até o
aterro sanitário pela equipe de
coleta de lixo.
 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
Foto: Aílton Santos
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Uopeccan precisa de leite
DIVULGAÇÃO

O Hospital Uopeccan de Cascavel e Umuarama está precisando com
urgência de doações de leite integral
UHT (longa vida). As doações serão
direcionadas para o hospital e para
pacientes que apresentam vulnerabilidade social e recebem cestas
básicas durante o tratamento.
Em Cascavel, os donativos podem ser entregues no Núcleo Solidário do Hospital (Rua Potiguaras,
860, no Bairro Santo Onofre), das
9h às 11h45 e das 13h30 às 16h.
Em Umuarama, podem ser entregues diretamente no Hospital Uopeccan (Avenida Paraná, 7.592,
Zona III), na sala da Legião Feminina de Combate ao Câncer, em horário comercial.
Para mais informações em Cascavel o telefone é (45) 2101-7124
e em Umuarama, o contato é (44)
2031-0751.

A UOPECCAN fica na Rua Potiguaras, Bairro Santo Onofre

Combate ao tabagismo
Lutar contra o tabagismo não é tarefa fácil. Em
Cascavel, 61 pacientes decidiram parar de fumar
e buscaram ajuda nos grupos de apoio da
Secretaria de Saúde de Cascavel.
São 19 homens e 42 mulheres.
Hoje, no Dia Nacional de Combate ao Fumo, o
Município trabalha com a chamada sala de
espera, um local dentro das unidades básicas de
saúde em que os pacientes são orientados sobre
o tema e incentivados a deixar o vício.
O tempo de tratamento é de seis meses àqueles
que estão inseridos nos grupos de tabagismo.
Após esse período, retornam à unidade por um
ano para acompanhamento.
Quem ainda não conseguiu parar de fumar mas
tem esse desejo pode procurar as unidades de
saúde dos Bairros São Cristóvão, Parque Verde,
Brazmadeira e Jardim Presidente, além da UBS
do Distrito de Espigão Azul, para iniciar o
tratamento com os grupos de apoio. Ele é de
graça e está disponível a toda a população.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

SECRETARIA
oferece
tratamento
gratuito a quem
quer deixar o
tabagismo

ONDE ENCONTRAR AJUDA?
UBS São Cristóvão ............................................... 3902-2665
UBS Parque Verde ............................................... 3036-6931
UBS Brazmadeira ............................................... 3902-1432
UBS Jardim Presidente ........................................ 3902-2490
UBS Espigão Azul ................................................ 3036-6931
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Jovem talento local
O relacionamento dos jovens
com o dinheiro nem sempre é um
caso de amor. E foi essa relação
que chamou a atenção de uma estudante de Economia, que se “encantou” pela educação financeira.
Foi amor à primeira vista: “Resolvi
escrever meu trabalho de conclusão de curso sobre o tema e escolhi o objeto de pesquisa, que são
os jovens católicos”.
O talento de Ana Carolina Fernandes Alves e sua dedicação lhe renderam bons frutos. Na verdade, prêmio. Ela conquistou o primeiro lugar
do Prêmio Paraná de Economia, um
dos mais reconhecidos do País, conferido pelo Corecon (Conselho Regi-

onal de Economia) do Paraná.
Ana já desenvolve trabalhos na
sua igreja com a juventude e a partir
disso resolveu aplicar os questionários nos grupos de jovens, atingindo
pessoas de diferentes realidades e
situações financeiras. A partir dali
ela conseguiu observar como os jovens se relacionam com o dinheiro,
se ajudam suas famílias, como gastam o salário e assim por diante.
Ela é egressa do curso de Ciências Econômicas da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná)
campus de Cascavel. Sua conquista
é fruto do trabalho de conclusão de
curso intitulado “Juventude e Finanças: A participação dos jovens de gru-

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- Juarês Nelson Appel e Florinal Amaro
2- Maycon Galvan e Cheila da Costa Anastacio
3- Lucas Marse Ferreira Prado e Graziele Silva dos Santos
4- Willian Wilhelm e Aida Maria de Souza
5- Adilton Pereira Pagno e Andréia Wille da Cruz
6- Juliano Rodrigues Marques e Cátia Poliana de Araújo Rocha
7- Julio Cesar de Godoy e Terezinha Isabel Guth
8- Ademir José Sandri Secchi e Marli Lina de Mattos
9- Idelmar Andrade de Oliveira e Kelly Regina Fagundes Alves de Liz
10- José Itajacir dos Santos e Pamela Helena Alexandre
11- Cleber Bazeleski e Janete Quirino de Jesus
12- Deivid de Oliveira e Stéphani Rosa de Oliveira
13- Dionisio Antunes Aires de Oliveira e Tereza Garcia de Melo Ribeiro
14- Lucas Marse Ferreira Prado e Graziele Silva dos Santos
15- Jealcimar Araujo da Silva e Itamelia do Rosario Oliveira
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 29 DE AGOSTO DE 2018
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

pos católicos da cidade de Cascavel
no planejamento financeiro familiar”.
A monografia foi orientada pela professora Andréia Sambatti.
“Eu escolhi pesquisar sobre educação financeira porque participei,
e ainda participo enquanto egressa,
de um projeto de extensão chamado Primeiros Passos em Economia
e Cidadania, a partir do qual desenvolvemos trabalhos com a comunidade externa sobre orçamento e planejamento financeiro”, conta.
Segundo Ana, sua meta é trazer
a ciência econômica a serviço da
sociedade, de uma forma mais simples e que impacta a vida de todos.
Ela está no projeto desde 2015.

Amor só aumentou
A economista Ana Carolina
Fernandes Alves conta que seu
amor pela ciência econômica
cresceu e ela tem projetos de criar
uma pastoral na igreja que leve a
educação financeira para o
ambiente religioso. “Sinto-me
realizada em colaborar com a
comunidade, com o pouquinho
que vivo e aprendi, tanto com o
projeto, como com a minha
pesquisa”. Ana é professora e
consultora de gestão de finanças e
educação financeira em outro
projeto de extensão chamado
“Bom Negócio Paraná”.

P remiação
A premiação é realizada anualmente
pelo Corecon, 6ª Região Paraná, que
visa reconhecer as pesquisas realizadas
por estudantes de economia e
economistas. Os prêmios passam de R$
11 mil. A entrega do prêmio será nesta
sexta-feira, 31, às 19h, na Universidade
Federal da Fronteira Sul, campus de
Laranjeiras do Sul.
 Reportagem: Silvio Matos
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Cootacar: eles
precisam de ajuda
A rotina da catadora de recicláveis Odete Cordeiro Chagas começa bem cedo, quando vai até a Cootacar (Cooperativa dos Trabalhadores Catadores de Materiais Recicláveis de Cascavel) para trabalhar. O
trajeto de casa até a cooperativa é
feito há quase sete anos, mas há
um ano um propósito muito especial lhe dá um ânimo extra.
O nascimento da Ana Clara mudou a rotina de Odete, que cuida
do bebê e do filho de 15 anos sozinha. Tudo isso com a renda que
ganha na cooperativa: em torno de
R$ 600 por mês.
A bebê nasceu com problemas
respiratórios, que exigem até fisioterapia nos pulmões. Para agravar
ainda mais o caso, ela foi diagnosticada com alergia à proteína do
leite. Nesse caso, os alimentos são
bastante restritos e uma lata de
leite, que dura uma semana e meia,
custa R$ 180.
“É difícil ter dinheiro para tudo
o que a Ana Clara precisa. Sobrevivo com o meu salário e também
conto com a ajuda de doações”,
confessa Odete.
Além da intolerância alimentar,
a pequena tem alergia a determinados tipos de fraldas e tecidos.
“Tem que dar um jeito de comprar,
pois ela não pode ficar sem ou usar
qualquer coisa”, reforça a mãe.
Enquanto Odete se desdobra
para conseguir comprar tudo o que
Ana Clara precisa, Vitor, o filho de
15 anos, tenta compreender a situação da família. “Meu filho é muito compreensivo. Se não tem alguma coisa, ele entende”, relata.
Porém, o sonho da mãe para

CAMPANHA

ODETE não consegue esconder o orgulho ao
mostrar a foto da pequena Ana Clara: “Meus
filhos são tudo na minha vida”
este Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, é presenteálo com roupas e calçados, já que o
adolescente é bastante vaidoso. “O
Vitor adora se arrumar, mas não é
sempre que a gente pode comprar
o que ele quer”, revela a mãe.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Histórias como a de Odete fizeram
com que um grupo de voluntárias
organizasse uma campanha para o
Dia das Crianças. Mas, para atender
aos pedidos de 83 crianças e
adolescentes da Cootacar e garantir
um dia de muita alegria, o apoio da
comunidade é fundamental.
Conforme a voluntária Carla Alves
de Lima, a meta é reunir 85 caixas
de leite, achocolatados e alimentos
não perecíveis como feijão, arroz,
macarrão, farinha, entre outros,
que serão entregues aos
cooperados no dia 6 de outubro.
Além disso, podem ser doados
calçados, roupas e cobertores.
A arrecadação segue até o fim de
setembro. Os materiais podem ser
levados até a sede da cooperativa,
que fica na Avenida Piquiri, 1.721,
no Bairro Brazmadeira.
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“Entre 4 Paredes”
chega a Cascavel
O Teatro Municipal Sefrin Filho receberá dia 12 de setembro, às 20h, o espetáculo teatral “Entre 4 Paredes - Revistando Sar tre”, da Cia Falec de Curitiba. O espetáculo faz par te do
projeto Circuito Cultural Sesi.
Entre 4 Paredes foi escrito originalmente em 1944 por Jean-Paul
Sartre. O texto é marcado pelo existencialismo do autor, tão conhecido pela frase “O inferno são os ou-

tros”, dita pela personagem Garcin.
A peça, em um ato, foi escrita durante a Segunda Guerra Mundial e
conta com três personagens: Garcin,
Estelle e Inês. Os três personagens
morreram e chegam ao inferno.
O espetáculo é ambientado em
um único cenário. A peça se passa
no inferno - mas não com a visão
“clássica” que estamos acostumados, com demônios, punições e
outros estereótipos.

Os personagens
Os personagens são levados a um salão sem janelas, iluminado
todo o tempo, onde enclausurados, são condenados a uma
“vida sem interrupções”.
Garcin é escritor e queria ser herói, mas foi covarde. Inês, homossexual,
funcionária dos correios, é agressiva e procura reforçar o sofrimento dos
outros. Confinados nesse ambiente único, sem espelhos, as três
personagens são obrigados a se ver através dos olhos dos outros. Inês
tenta conquistar Estelle, que, por sua vez, mostra interesse por Garcin.
À medida que a convivência se torna insuportável, conclusões e
reflexões são jogadas na mesa: o inferno são os outros!
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INGRESSOS

O espetáculo apresenta
classificação indicativa de 14 anos
e tem duração de 50 minutos.
Após a apresentação, os atores
farão um bate-papo com a plateia.
Os ingressos serão entregues no
dia, a partir das 19h. É sugerida a
troca do ingresso por 1 quilo de
alimento não perecível, que
também deverá ser trocado a partir
das 19h do dia 12 de setembro.
Informações pelos telefones (45)
3220-5473 e 98812-1959.
REPRODUÇÃO
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Crianças querem vagas no Cmei
Abandonar o trabalho por falta
de vagas nos Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil) nem
sempre pode ser a primeira opção
das mães assim que se encerra o
período de licença-maternidade. E
se não fosse a avó Silvana Terezinha da Silva, moradora do Bairro
Santos Dumont, o destino de sua
filha seria bem diferente.
Isso porque a avó segue uma rotina com o neto Lucas, de três anos, que
frequenta o Cmei Estefani Galeski desde o início do ano. Todos os dias ela
leva e busca o pequeno, que permanece no local em tempo integral. Porém,
sem a ajuda de Silvana e a insistência
em conseguir a vaga, a filha estaria
hoje fora do mercado de trabalho.
“A gente agradece muito por ter
conseguido uma vaga, mas nem sempre é assim que funciona. Há muitas
mães que estão desesperadas atrás
de matrícula. Aí o jeito é deixar de trabalhar e ficar em casa para cuidar do
filho”, conta Silvana.
O problema da falta de vagas nos
Cmeis de Cascavel é antigo. O assunto
já foi parar até no Ministério Público.
Segundo o ex-presidente da Associação de Moradores do Santos Dumont
Francisco Barroso, o Carlito, a estimativa é de que 40 crianças de até cinco
anos estejam na fila por uma vaga. O
número se refere apenas à demanda
do bairro. Hoje a capacidade do Cmei é
para 32 crianças. Ou seja, precisaria de
pelo menos mais um centro.

CMEI atende hoje 32 crianças; fila de espera,
segundo a Associação de Moradores, é de 40
 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Aílton Santos

Sem condições de pagar escola
particular ou de esperar a abertura
de matrículas, muitos pais levam os
filhos para Cmeis dos Bairros Guarujá e Santo Onofre. “Precisamos com
urgência de uma escolinha com mais
vagas, já que na Estefani [Galeski]
nunca tem”, diz Carlito.
A previsão é de que esse cenário
mude até o fim do ano que vem. Conforme a Secretaria de Educação de
Cascavel, desde agosto o Cmei Estefani Galeski está com matrículas abertas e disponibiliza 23 vagas. Além disso, até dezembro de 2019 será licitado o Cmei do Loteamento Siena, que
vai garantir a abertura de 188 vagas
para crianças de até cinco anos.

Uma associação sem presidente
Carlito é figura conhecida do bairro. Ele já perdeu as contas de quantos
quilômetros rodou anunciando festas, reuniões ou encontros das igrejas e
escolas do Bairro Santos Dumont. Muitas vezes, o serviço é feito de graça,
pelo simples fato de ajudar a divulgar os eventos da comunidade.
Por ser tão popular assumiu a presidência da Associação de Moradores
e a comandou durante 22 anos. Só que, para ele, o descaso do poder
público diante das demandas locais o levou a abandonar o cargo. E é
pelo mesmo motivo que ninguém se candidatou na última eleição,
feita há alguns meses.
“Não tinha nenhuma chapa inscrita e eu não quis continuar”, diz.
Desde então, não há um nome que represente o Bairro Santos Dumont e,
segundo Carlito, cujo nome é Francisco Barroso, não haverá nova eleição
enquanto os políticos não derem mais atenção ao bairro. “A única resposta
que temos é de que não há verba para nossos projetos”, lamenta Carlito.

TRÂNSITO
Quando o assunto é trânsito, os moradores do Bairro
Santos Dumont têm muitas reclamações. Jorge Mireli, que
todos os dias têm de acessar a BR-277, aponta a necessidade de um contorno mais seguro e sinalizado.
Segundo ele, nos horários de pico - entre as 7h e as 8h;
das 12h às 13h30 e das 17h às 18h30 - é praticamente
impossível trafegar pela via marginal, já que há um movimento
intenso de veículos devido à área industrial. “Quem mora no
Santos Dumont até evita de passar por aqui nesses horários.
É muito difícil e perde muito tempo”, comenta.

INSEGURANÇA
A aposentada M.L., que pediu para ter sua
identidade preservada, mora há quase 40
anos no Bairro Santos Dumont e há pelo
menos dois anos presencia cenas
preocupantes. Todos os dias, no fim da
tarde, um homem permanece por horas na
Rua Martin Fardoski, próximo ao salão
comunitário e ao Cmei (Centro Municipal de
Educação Infantil) Estefani Galeski. Sua
postura gera suspeitas da moradora e de
vizinhos. “A gente tem muito medo, pois
sabemos que ele é envolvido com tráfico de
drogas. Nem a luz do dia o intimida e sua
presença é frequente aqui na região”, conta.
Segundo os moradores, o problema já foi
levado à polícia: “Quando a polícia vem ele
vai embora, mas depois de alguns dias ele
volta. Nosso medo é porque muitas
crianças brincam aqui na rua e a gente
quer eles distantes do mundo das drogas”,
afirma a moradora.
Sobre a segurança, o ex-presidente da
Associação de Moradores Francisco Barroso,
o Carlito, conta que às vezes é preciso agir
por conta própria. “Cada um tenta cuidar do
outro. Quando a gente vê alguma coisa
errada ou que coloque alguém em perigo,
ficamos em alerta. Nunca vamos deixar que
um vizinho se prejudique”, afirma.
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Economia piora para varejistas
O Icec (Índice de Confiança do
Empresário do Comércio) recuou
2,5% de julho para agosto, na série
dessazonalizada, fechando o mês
em 103,7 pontos. Os dados foram
divulgados ontem (28), no Rio de
Janeiro, pela CNC (Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo).
A queda é atribuída às frustrações
decorrentes do fraco desempenho
da economia, que fizeram com que
72% dos empresários do varejo
observassem deterioração
significativa do cenário econômico
brasileiro nos últimos meses.
O levantamento mostra que o
subíndice que analisa a avaliação
das condições da economia
encolheu 6,1% na passagem de
julho para agosto e, pela primeira
vez em mais de dois anos,

retrocedeu no comparativo anual, ao
cair 2,6% em relação a agosto
do ano passado.
Já a expectativa em relação ao
desempenho econômico do País, ao
fechar agosto em 133,7 pontos,
atingiu seu menor patamar dos
últimos 12 meses.
“A elevada incerteza do cenário
político a menos de um mês e meio do
primeiro turno das eleições nos leva a
projetar um crescimento menor das
vendas no segundo semestre”,
justificou o chefe da Divisão
Econômica da CNC, Fabio Bentes.
Para ele, “a desvalorização do real, o
ritmo fraco do mercado de trabalho,
as pressões de custos e o cenário
externo mais desfavorável têm levado
a economia e o comércio ao mais
fraco ritmo de crescimento dos
últimos meses”, enfatizou.

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

COMÉRCIO espera vender menos no segundo
semestre

Paraná sugere mais um
“Dia D” neste sábado
Na reta final da campanha nacional de vacinação contra sarampo
e poliomielite, 174 mil crianças
com idade entre 12 meses e 4 anos
ainda não foram levadas por seus
pais ou responsáveis para serem
vacinados no Paraná. O alerta é da
Secretaria de Estado da Saúde.
Até segunda-feira, 406.891 doses
de vacina contra a pólio foram aplicadas em todo o Estado, o que corresponde a 70% do total previsto. No
caso da vacina tríplice, que protege
contra o sarampo, 404.066 crianças
foram vacinadas, 69,5% do total. A
meta é vacinar pelo menos 95% das
581 mil crianças dessa faixa etária.
O secretário de Estado da Saúde, Antônio Carlos Nardi, explica que
os municípios que ainda não atin-

giram a meta de cobertura vacinal
podem fazer mais um Dia D no próximo sábado (1ª de setembro). A
ideia é oferecer mais um dia para
que os pais e os responsáveis possam levar seus filhos aos postos
de vacinação e imunizá-los.
Ele lembra que tanto a pólio (paralisia infantil) quanto o sarampo
são doença graves, que podem levar à morte. Ele lembra que no Brasil a vacinação sistemática da po-

SARAMPO

pulação foi primordial para que os
casos de poliomielite fossem controlados. Desde a década de 90
não há registro de pólio no Brasil.
“Mas isso pode mudar. O vírus
está circulando no mundo e se os
pais e responsáveis deixarem de
vacinar, nossas crianças podem ficar doentes. Isso não pode acontecer. Quem ainda não vacinou seus
filhos precisa procurar os postos de
vacinação”, alerta Nardi.

No caso do sarampo, o Paraná não tem casos da doença desde 2000. Mas em
todo o País já são mais de 1.400 registros e 7 mortes causadas pela doença.
Neste ano, oito estados já confirmaram casos. Na Europa, o avanço do sarampo
também preocupa. Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) mostram
que mais 41 mil crianças e adultos do continente europeu foram infectados pela
doença no primeiro semestre de 2018. Desse total, 37 morreram.

POLÍCIA

CASCAVEL, 29 DE AGOSTO DE 2018

19

Mercadão de itens furtados
A Polícia Militar desarticulou
ontem uma espécie de “mercadão
de produtos furtados”, onde os clientes faziam trocas de ferramentas
e até eletrônicos.
O local foi descober to ontem,
após a Polícia Militar receber denúncia. Ela foi até uma casa na
Rua do Cowboy, no Bairro Pioneiros Catarinenses, às margens
da BR-277, em Cascavel. Na residência foram encontrados televisores, ferramentas, instrumentos musicais e até rodas e
pneus. Todos os objetos foram
reconhecidos por diversas vítimas de fur tos. Uma mulher foi
presa por receptação.
Segundo a polícia, a clientela ia
até a residência com produtos diversos para trocar por outros itens
que estavam no local, um “bric” de
coisas furtadas.
O marido da mulher foi identificado e deve ser detido.

DETENTOS foram
levados de Catanduvas
a outros presídios de
segurança máxima

Ao crime de receptação cabe fiança. Porém, a Polícia Civil também
investiga se o casal participava dos
furtos e quem são os outros envolvidos no esquema.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Polícia Militar

FERRAMENTAS e eletrônicos foram
reconhecidos pelas vítimas
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito

35
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Alta periculosidade
Vinte presos que estavam no
Presídio Federal de Segurança Pública em Catanduvas foram levados
para Campo Grande, Porto Velho e
Mossoró. A transferência aconteceu
na manhã de ontem. Eles embarcaram em uma aeronave C-105
Amazonas, da Força Aérea Brasileira, que pousou no fim da tarde de
segunda-feira em Cascavel trazendo os agentes que participariam do
esquema de segurança.
Segundo informações colhidas
pela reportagem do Jornal Hoje
News, tratam-se de detentos perigosos e por isso a operação de
transferência contou com um forte
aparato de segurança.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Aílton Santos
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Curso de formação
da GM empaca

Giro da
Violência
Condenado por homicídio
Em depoimento no Tribunal do Júri
ontem, Emerson José Kaczmareck negou
ter matado Sirlei de Lima por ciúmes. O
crime aconteceu em 23 de dezembro de
2013. Emerson disse que atirou em Sirlei
durante uma briga. Ela era companheira
de Emerson e, durante a discussão,
teria o chamado de “chifrudo”.
Emerson apresentou sua versão para o
Tribunal do Júri mas mesmo assim foi
condenado a dez anos de prisão em
regime fechado. Como estava solto, o
réu poderá recorrer em liberdade.

AO TODO, 76
novos profissionais
aguardam o início
da formação

FÁBIO DONEGÁ

Aprovados desde julho do ano
passado no concurso da GM (Guarda Municipal) de Cascavel, 76 candidatos já deveriam ter começado o
curso de formação, que é fornecido
pela Polícia Militar. Só que o curso
empacou e a reclamação de alguns
candidatos é de que vários aprovados deixaram o emprego em que
estavam para assumir o cargo. Eles
pediram até intercessão de vereadores de Cascavel para tentar acelerar o processo para que os aprovados assumam logo os cargos.
O curso de formação travou porque o convênio feito com a Polícia
Militar ainda na gestão passada foi
“mal detalhado”. Para que a PM
conceda a formação aos guardas,
a prefeitura daria uma contrapartida para a construção do estande

de tiro. Só que, na gestão passada, isso não aconteceu. “Esse convênio mal feito dificulta a execução
do repasse que devemos à polícia.
Além disso, precisarei repassar os
R$ 150 mil deste ano para a polícia e ainda tenho que acertar o que
ficou da gestão passada, do mesmo valor”, esclarece o prefeito Leonaldo Paranhos, que está em tratativas com o comando da PM para
resolver o assunto.
De acordo com a direção da
Guarda Municipal, os aprovados de
julho do ano passado já passaram
por todos os testes e agora a Polícia Militar trabalha na investigação
social dos candidatos, que aguardam o início do curso.
 Reportagem: Tatiane Bertolino
Foto: Arquivo

SEM EMPREGO
Muitos candidatos já deixaram o emprego. Wando Moraes de Oliveira Branco
está há três meses sem trabalho só esperando assumir o cargo de guarda
municipal. “Enquanto não fizermos a pré-admissão não ganhamos nada e,
baseado no que ocorreu na outra turma, acreditamos que isso seja feito 15 dias
antes do início do curso. A partir daí começamos a receber um salário de em
média R$ 1.500.” Segundo ele, quando entregou os documentos obrigatórios
recebeu a previsão de que o curso começaria na metade do ano e por isso pediu
demissão da empresa onde trabalhava como vigilante.

Cigarros apreendidos
A PRF de Cascavel apreendeu em Ubiratã,
na BR-369, dois caminhões carregados
de cigarros contrabandeados do
Paraguai. A carga foi avaliada pela
polícia em R$ 2,75 milhões. Os
motoristas dos veículos foram abordados
pela polícia e presos em flagrante. A
mercadoria foi encaminhada para a
Delegacia de Polícia Federal em Cascavel.

Maconha apreendida
Já em Toledo quase uma tonelada de
maconha foi apreendida ontem durante
abordagem da Polícia Federal de Foz do
Iguaçu na PR-317. Um jovem de 24
anos conduzia um caminhão pela
rodovia quando foi abordado. A droga
foi encontrada embaixo de uma carga
de móveis. O condutor disse que
receberia R$ 20 mil pelo transporte da
droga. Ele foi encaminhado à Delegacia
de Polícia Federal em Cascavel.
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Cadê as
eletivas?
O vereador Rober to
Parra (MDB), presidente
da Comissão de Saúde,
acionou a Secretaria de
Saúde de Cascavel para
cobrar um posicionamento em relação às cirurgias eletivas. Há um ano a
prefeitura assinou contrato para realizar 3,8 mil
procedimentos em especialidades como oftalmologia, ortopedia, ginecologia, urologia, otorrinolaringologia, cirurgias plástica
e vascular. Foram contratados nesse mutirão hospitais de Cascavel e também da região, no entanto, conforme Parra, essas
instituições particulares
estão se negando a realizar as cirurgias consideradas mais caras, privilegiando aquelas que dão mais
lucro. “Existe uma demanda grande em várias especialidades. Percebemos
que apenas em oftalmologia a fila é praticamente
zero”, diz o vereador.
O vereador quer saber
quais são os hospitais e
as clínicas médicas con-

tratados e quantas cirurgias eletivas foram realizadas em 2017 e quais os
tipos de cirurgia. “Como
agente fiscalizador, farei
uma análise detalhada
sobre a questão e, se necessário, tomarei medidas mais drásticas quanto a possível descumprimento dos serviços que
devem ser executados por
essas empresas que recebem dinheiro público”.
Pela verificação da Comissão de Saúde, 60% de
todos os procedimentos
foram realizados, no entanto, esses restantes
são os mais caros e negados pelas clínicas contratadas. Por isso, a saída, segundo Parra, seria elevar o teto pago pelas cirurgias. “Queremos saber do [prefeito
Leonaldo] Paranhos se é
possível aumentar o
teto das cirurgias, que é
de R$ 1 mil, para dar
continuidade a outras
especialidades”, disse.
 Reportagem: Josimar Bagatoli

Leilão da frota
Roberto Parra também fez uma sugestão em relação à
frota da Secretaria de Saúde: que sejam leiloados os
veículos com mais de cinco anos de uso. “Eles têm um
custo muito elevado de manutenção - em muitos casos,
o conserto equivale ao valor do veículo. Então que
sejam leiloados os carros e comprados novos”, diz o
parlamentar, que cobrou explicações ao Município
sobre a frota atual.
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Os sapatos de Paranhos!
Quando encerrou a candidatura (já eleito) em 2010,
Leonaldo Paranhos (PSC) mostrou as solas dos sapatos
furadas de tanto percorrer as ruas para ouvir os eleitores.
Na época foi eleito com 27.263 votos. Agora na condição
de prefeito, as andanças continuam e Paranhos se
mantém como um discípulo do trabalho de fiscalizador,
embora esteja em outra esfera da política. Em quase dois
anos teve um pouco de tudo nas transmissões ao vivo no
Facebook: cobranças de ciclovias, vistorias em obras,
puxões de orelha em servidores das UPAs e desabafos.
Ontem usou as redes sociais para mostrar o controle dos
gastos: “Com a economia da Tito Muffato conseguimos
recuperar a Jorge Lacerda e com as sobras fizemos o
pavimento das Ruas Copacabana e Leblon”, disse
Paranhos em transmissão direta do Bairro Periolo.

Pacotaço
Roberto Parra pôs a gestão
atual da Secretaria de Saúde
na parede: ontem, no
plenário, incluiu um
“pacotaço” de
requerimentos. Ele quer saber
até sobre cestas básicas e
adicional de insalubridade:
alguns servidores da saúde
têm o benefício e outros que
atuam nos mesmos setores e
mesmo salário não o
recebem. A situação mais
crítica estaria no CAE (Centro
de Atenção Especializada).

Concessões
O vereador Mauro Seibert

(PP) reúne hoje, às 15h, o
grupo formado para
averiguar as leis de
Cascavel. O foco está nas
concessões de terrenos
públicos para entidades:
são 134 leis, muitas delas
com prazos vencidos.

Reflexo
Se transparência é o
objetivo, a prefeitura vai
conseguir com louvor:
destinará R$ 861 mil para
compra e instalação de
vidros, espelhos e
acessórios para diversos
órgãos da administração. O
certame está marcado para
o dia 6.

CASO HALLBERG
O vereador denunciado por infração políticoadministrativa, Fernando Hallberg (PPL), tem até esta
sexta-feira para apresentar defesa à Comissão
Processante. Sidnei Mazutti (PSL) diz que “são
considerados dias corridos”. Hallberg tem dez dias para
apresentar oficialmente a versão, depois a comissão tem
mais cinco para definir se arquiva ou dá prosseguimento
ao caso.
z Diante das baixarias e bate-bocas, moradores têm
deixado grupo destinado para a mobilização da UPS no
Santa Cruz.
z Mal começou a campanha e as amizades estão em
xeque: o problema é que a política de boa vizinhança não
tem sido mantida nos grupos do whatsapp.
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Comissão entrega cartilha
do transporte escolar rural

DIVULGAÇÃO

A Comissão Permanente de Educação da Câmara de Vereadores de
Cascavel fez a entrega oficial de uma
cartilha sobre o Transporte Escolar
Rural no Município. A ação foi realizada pelos vereadores Paulo Porto
(PCdoB) e Carlinhos Oliveira (PSC),
presidente e membro da Comissão,
para a equipe pedagógica e os estudantes da Escola Municipal do Campo Zumbi dos Palmares e do Colégio Estadual do Campo Aprendendo
com a Terra e com a Vida, no Assentamento Valmir Mota.
A ideia da cartilha é deixar claras
as regras desse serviço, de forma a
permitir que alunos, pais de alunos
e professores possam ajudar a fiscalização da qualidade desse tipo de
transporte. Até um número de telefone é divulgado na cartilha, abrindo
um canal de diálogo permanente com
os usuários do serviço.
A diretora da Escola Zumbi dos
Palmares, professora Maristela Solda, lembra que todos os 110 alunos
da escola são moradores do Assentamento Valmir Mota, do pré-assentamento Resistência Camponesa e do
Acampamento 1º de Agosto, que ficam
a 17 e a 6 quilômetros de distância
da escola, respectivamente. “Transporte de qualidade é fundamental para
que nossas crianças possam vir à
escola todos os dias”, disse.

CARTILHAS orientam sobre o que fazer se uma irregularidade acontecer

Na cartilha, nove itens específicos do contrato
de transporte escolar rural são destacados:
z 1 - Os motoristas devem estar uniformizados e com crachá de identificação
z 2 - Em dias de aula, os ônibus devem estar disponíveis e sempre na hora certa
z 3 - Se o ônibus quebrar, deve ser substituído por outro, mantendo a qualidade
z 4 - Os ônibus devem estar com a revisão em dia e com equipamentos de segurança
z 5 - Os ônibus são de uso exclusivo dos estudantes, salvo raras exceções, conforme contrato
z 6 - Todos os veículos devem ter selo atualizado de vistoria, emitido pela Cettrans
z 7 - Estudantes com necessidades especiais têm direito à frota adaptada
z 8 - A idade média dos veículos deve ser de 8 anos e a máxima, de 10 anos.
z 9 - Os ônibus devem estar identificados com o nome da linha percorrida

547 eleitores vão votar em trânsito
Encerrado o prazo para requerer
o voto em trânsito na último quintafeira (23), Curitiba aparece como a
cidade do Estado que receberá o
maior número de eleitores de outras
cidades do Brasil por ocasião das
eleições de 2018: 2.408 eleitores
solicitaram a transferência

temporária do título de eleitor para a
capital paranaense. Em segundo lugar
está Foz do Iguaçu, que receberá 965
eleitores de outras cidades, seguida de
Londrina, com 471 eleitores, Cascavel,
com 547, e Maringá, com 456.
A mesma ordem se mantém no caso
da estatística relativa aos atendimentos

a eleitores que desejam votar fora do
seu domicílio eleitoral nas eleições de
outubro. Curitiba recebeu 2.059
requerimentos; Foz do Iguaçu teve 852
solicitações; Londrina contou 471
atendimentos; em Cascavel, foram
444 solicitações; e, em Maringá, foram
atendidos 436 eleitores.
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Lago Azul no perímetro
urbano a partir de quinta
Uma solenidade marcada para
esta quinta-feira, às 16h, no salão
paroquial da Igreja Católica do Lago
Azul, oficializa a inclusão definitiva
daquela área da cidade ao perímetro urbano de Cascavel. O prefeito
Leonaldo Paranhos irá sancionar a
lei aprovada pela Câmara de Vereadores. “É um ato simples, mas de
uma profundidade enorme porque
eu sei que o sonho de muitas pessoas era que isso acontecesse”,
observa o prefeito.
Paranhos destaca que o ato
tem um detalhe importante em
sua vida por ter sido naquela região que conseguiu seu primeiro
emprego ao chegar a Cascavel no
ano de 1982. Contratado pela Imobiliária Trivelatto, Paranhos fazia
a cobrança da taxa de manutenção do Clube de Campo Lago Azul.
Agora, quer planejar o desenvolvimento urbano do local: “Vamos
planejar definitivamente o Lago
Azul como parte do perímetro urbano da nossa cidade”.
O presidente do Concidades,
Adir Tormes, que também é engenheiro civil e atua no IPC (Instituto
de Planejamento de Cascavel), diz
que a reivindicação é antiga e que

a cidade cresceu no entorno de
uma área aprovada como “sítio de
recreio”, com lotes de 3 mil metros quadrados. “A cidade tomou
conta em volta e a população começou a reivindicar infraestrutura
que para um sítio de recreio não
existia, como pavimentação, rede
de água e esgoto, melhorias na iluminação, telefonia e transporte.
Como lá era sítio de recreio essa
estrutura não era igual à de uma
área urbana”, explica.

Sem pavimentação
O presidente do Concidades, Adir Tormes, explica que, como sítio de recreio, até financiamento para pavimentação pelo Programa
ParanáCidade é impossível na região do Lago Azul. “Acaba limitando os recursos para a infraestrutura”, explica Tormes.
Em 2016, o Plano Diretor de Cascavel foi revistado e a proposta
de incluir o Lago Azul no perímetro urbano foi aprovada pelos conselheiros. No ano passado, várias audiências foram realizadas para
discutir com a população as mudanças e, por fim, o projeto foi aprovado pela Câmara de Vereadores.

LAGO Azul será incorporado oficialmente ao
perímetro urbano nesta quinta-feira

RECURSOS
Com a transformação da área
em perímetro urbano, a
captação de recursos para
investimentos em infraestrutura
fica mais fácil. Segundo o
presidente do Concidades, Adir
Tormes, a Sanepar já sinalizou
que irá prever em seu
cronograma de investimentos
água e esgoto para a região:
“Esses benefícios que a
população espera vai começar a
chegar mais rapidamente”.
Com a mudança, os proprietários
de terrenos, que hoje são acima
de 3 mil metros quadrados,
poderão dividir os lotes e
comercializá-los. Há uma
expectativa de que surjam novos
condomínios fechados no local.
 Reportagem: Luiz Carlos da Cruz
Foto: Aílton Santos
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Ao leitor
FELICIDADE NO TRABALHO
É ASSUNTO ESTRATÉGICO
A vontade de se desenvolver e dar o melhor de si no ambiente de trabalho, além de criar relações mutuamente satisfatórias, pode resultar na perspectiva de felicidade no ambiente profissional. Atitudes positivas perante a vida e o conhecimento
dos nossos próprios pontos fracos e fortes nos ajudam a alcançar essa felicidade e a chegar ao nosso bem-estar.
A felicidade no trabalho é um assunto que vem ganhando cada vez mais espaço no mundo das empresas. Além
de característica fundamental para o desenvolvimento, a
felicidade profissional individual resulta na felicidade coletiva da empresa. Desafios constantes, sentimento de utilidade, reconhecimento e respeito entre os colegas de trabalho, perspectivas e segurança são alguns dos fatores
que geram resultados positivos em uma empresa.
Esses fatores, porém, não são estanques, uma vez que a
carreira do profissional, assim como o mercado de trabalho,
está em constante mutação juntamente com a felicidade; esta
por sua vez é uma busca diária do ser humano e muitas vezes, vista como inatingível. Entusiasmo, interesse e contentamento fortalecem a segurança do profissional - empresas bemsucedidas têm colaboradores felizes e mais engajados, leais
e criativos. Assim, a felicidade pode influenciar na produtividade e na qualidade de engajamento no trabalho.
Pessoas felizes tendem a ser mais produtivas e permanecer mais tempo na empresa, o que reduz os custos de
recrutamento e adaptação. E, se você quer ser feliz na vida e
no trabalho, vale lembrar que ações que busquem incentivar
a felicidade no trabalho são tão importantes quanto características que visam a felicidade na vida pessoal. O profissional
só alcançará a felicidade no trabalho quando ele souber priorizar a qualidade de vida.

Lotofácil
Megasena

Concurso: 2072

10 12 13 20 22 54
Quina

Concurso: 4761

20 26 65 72 80
Federal
1º prêmio

3º prêmio
4º prêmio
5º prêmio

Dia da Sorte

04 07 17 18 27 28 31
MÊS DA SORTE:

Cascavel

ABRIL

Concurso: 1707

02 05 09 10 11 12 13 16
17 18 19 21 22 23 25
Lotomania

Concurso: 1895

06 07 09 15 17 23 26
31 47 59 61 62 65 77
79 82 83 86 87 94
Dupla sena

Concurso: 1831

1º sorteio

13 20 23 35 36 45

2º sorteio

03 13 19 24 36 37

Timemania

Concurso: 1223

13 15 38 40 48 68 69
TIME DO

Concurso: 043

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

Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

Concurso: 05313

03.018
64.419
31.506
57.000
30.887

2º prêmio

Bianca Ogliari e Guilherme Krauss são profissionais da
Humans at Work (www.humansatwork.com.br)

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

DIVULGAÇÃO

“Durante muitos anos ouvimos a
conversa de que as estatais são
estratégicas. São estratégicas
para os políticos. Isso privilegia a
troca de favores. Do ponto de
vista dos políticos, é muito bom.
Todos nós somos sócios dos
Correios, da Caixa (Econômica
Federal), e de muitas que só dão
prejuízo. Nessas empresas, por
terem gestão pública e não
quebrar, a eficiência está em
segundo plano”
João Amoêdo, candidato à
Presidência da República pelo
partido Novo, em entrevista ao
Estadão, disse que o Estado
“deveria atuar nas áreas
essenciais - saúde, educação e
segurança.”

AMÉRICA/MG

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

PREVISÃO DO TEMPO

Curitiba

Quarta

Quinta

Quarta

Quinta

K 27 L 14

K 28 L 17

K 21 L 11

K 25 L 14

Poucas nuvens

Céu Claro

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
Nublado com
poucas nuvens

Direção Geral
Clarice Roman

Diretor
Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

Editora-chefe
Carla Hachmann
editoria@jhoje.com.br

FALE CONOSCO
editoria@jhoje.com.br • WhatsApp: (45) 99975-1047
anuncio@jhoje.com.br • assinaturas@jhoje.com.br
www.jhoje.com.br

Fases da lua
CHEIA
26/08 - 08h58

MINGUANTE
02/09 - 23h39

NOVA
09/09 - 15h02

CRESCENTE
16/09 - 20h16

Fonte: Simepar

Fone/Fax: (45) 3321-1000
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Rony Santos da Comunicação da SECESP,
recém-casado com Ester Duarte

gente@jhoje.com.br

IFPR oferece curso gratuito de HP12C
O câmpus de Cascavel do Instituto Federal do Paraná tem
uma oportunidade a quem quer aprender mais sobre a
HP12C. Curso nessa linha está com inscrições abertas até
sexta-feira, gratuitamente.
oOo
O treinamento terá 39 horas de duração e será ministrado
todas as terças-feiras, das 13h30 às 16h30, no período
de 4 a 27 de setembro. O número de vagas é limitado a
30. O link para as inscrições é o que segue: http://
cascavel.ifpr.edu.br/hp12cnapratica/.
Camila e Romeu, que trocam alianças nesta
sexta-feira. O registro é Rodrigo Dassie

Flores e poemas
Dia 5 de setembro será
aberta a exposição
Primavera das Letras,
promoção da Academia
Cascavelense de Letras e
parceiros. O evento será na
Sala Verde da Biblioteca
Pública Sandálio dos
Santos, às 19h30.

Felicidades!
Crys Elizeu, Nilcéia
Teixeira, Elenice Dorneles,
Diogo Tamoio, Ludimilla
Maria da Conceição,
Sandra Mara Moraes,
Pedro Henrique de Melo,
João Paulo Osy,
Emmanuel Eduardo Focci,
João Paulo de Oliveira e
José Pocarin de Mello.

Prevenção
30 de agosto é o Dia da Prevenção de Acidentes com
Crianças. Um estudo publicado em 2017 analisou os dados
de 16.847 crianças com idade até 9 anos, vítimas de
acidentes, e constatou que, em crianças de todas as idades
da faixa pesquisada e em ambos os sexos, as quedas
acidentais no ambiente doméstico foram o tipo de
acidente mais registrado.
oOo
Mais informações no site da ONG Criança Segura
www.criancasegura.org.br.

Coral
Amanhã tem ensaio do
Coro da Melhor Idade na
Escola Sagrada
Família, às 15h30. Todos
podem participar.
As aulas são gratuitas.
Mais informações
pelo telefone
(45)9 9959-5537

“Cada um pensa em
mudar a humanidade, mas
ninguém pensa em mudarse a si mesmo.”
Tolstói
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Castração: clínicas
recebem autorização
Na manhã desta quar ta-feira (29), às 10h, o prefeito Leonaldo Paranhos e o secretário
de Meio Ambiente de Cascavel,
Romulo Quintino, assinam as
ordens de ser viço para seis clínicas veterinárias que foram habilitadas no processo de credenciamento para o ser viço de
castração animais. O ato será
realizado no terceiro piso do
Paço Municipal.
Serão liberadas pelo programa mais 2.050 castrações de

cães e gatos. Ao fim desta segunda etapa, o Município totalizará 4 mil animais castrados.
“Isso significa cuidados com o
bem-estar animal e, sobretudo,
dentro de médio prazo, uma
ação de controle da população
animal”, avalia Quintino.

Dólar volta a subir

Após dois pregões em baixa, o
dólar voltou a fechar com forte
elevação, superior a 1% e perto
dos R$ 4,14, no segundo maior
valor do Plano Real, com a cautela
diante das incertezas com o cenário
eleitoral doméstico se sobrepondo
ao ambiente externo mais tranquilo.
A moeda americana fechou
o dia em alta de 1,38%,
cotada a R$ 4,1376.
O valor de fechamento do dólar
foi o segundo maior desde a
criação do Plano Real, em 1994.
Em 21 de janeiro de 2016, a
moeda fechou o dia cotada a R$
4,1705, maior cotação desde o
Plano Real. Na época, o mercado
refletia ruídos de comunicação na
política monetária do Banco
Central, que manteve a Taxa Selic
em 14,25%, quando agentes do
mercado esperavam uma
elevação da taxa.
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Áries

A Lua está fora de curso, desfavorecendo as questões objetivas e enaltecendo a subjetividade ariana. Os gestos afetuosos falam mais forte do que
as palavras. Um dia para refletir.

Touro

Dia em que devem ser evitadas negociações, pois a Lua está fora de curso
no setor material. Reflita sobre os seus
valores mais importantes e como eles
estão além da segurança e da matéria.

Gêmos

Em seu signo a Lua se encontra fora
de curso e você tende a se sentir desorientado. Evite se basear apenas na
lógica e na razão. A sensibilidade e a
emoção falam mais alto hoje.

Câncer

Conceda-se uma pausa, um tempo necessário para repor suas energias,
canceriano. Com a Lua, seu regente,
fora de curso, você pode se sentir confuso, inquieto. Silencie a mente.

Leão

Hoje pode haver uma maior dificuldade na comunicação e na interação com
as pessoas. Dia que pede observação. Não é favorável para iniciar algo
ou para assinar contratos.

Virgem

Evite hoje tomar decisões que envolvam
a carreira. A Lua está fora de curso, virginiano. Pode surgir dúvidas em relação ao que quer empreender e ao que
precisa ficar para trás. Procure relaxar.

Libra

Questões relacionadas a viagens, estudos e justiça não estão beneficiadas hoje,
libriano. Sensação de confusão, que
deve ser dissipada com uma postura mais
observadora e contemplativa.

Sagitário Escorpião

Lucidez para lidar com situações confusas no plano emocional é fundamental. Trabalhos em grupo e com instituições estão favorecidos. Olhar crítico,
mas que pede também sensibilidade.
Ser flexível e ouvir os outros pode
evitar problemas nos relacionamentos
sagitarianos. Hoje há a tendência a
confusões, que nada mais são do que
dificuldades de comunicação.

Capricórnio

Dia desfavorável para resoluções de
trabalho e assinaturas de documentos
importantes. A saúde deve vir em primeiro lugar, pois sem ela não há energia para superar desafios.

Aquário

Em relação ao amor e a filhos o dia
hoje pode suscitar mal-entendidos,
aquariano. Respeite o pensamento
alheio e será respeitado também. Ser
flexível é o diferencial.

Peixes

horóscopo

Dia em que tende a estar mais dispersivo e desatento, sendo difícil focar a
energia. Questões familiares pedem um
olhar mais flexível. Não é dia de decisões sobre casa e imóveis.

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

15

16

VARIEDADES

HOJE NEWS, 29 DE AGOSTO DE 2018

N o velas
• REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Maria Alice tem uma crise de ansiedade após receber a mensagem de Rei.
Mel conta para Gabriela que viu o beijo
de Paulo e Marli. Gabriela e Rafael tranquilizam Mel, que acaba gostando da
nova relação do pai. Dandara discute
com Marcelo. Michael é intimidado por
um trio de jovens de Barreirinhas. Jade
se aproxima de Santiago depois do jogo,
mas é interpelada por Érico. Márcio finge que é namorado de Michael e o livra
das ameaças homofóbicas. Érico e
Jade se beijam.
O TEMPO NA PARA
Samuca se enfurece com Emílio.
Emílio se surpreende com a demissão
de Mariacarla. Coronela pede Teófilo em
casamento. Samuca vai ao escritório de
Emílio, e Betina tenta se esconder. Amadeu avisa a Petra que Mariacarla será
sua representante na Criotec. Dom Sabino não aceita que Marocas queira trabalhar. Helen leva Bento à pensão e Dom
Sabino e Marocas se surpreendem. Bento diz que se casará com Marocas.
ORGULHO E PAIXÃO
Darcy conta para Julieta que enviou
Vicente a Londres para conversar com
Lorde Williamson. Elisabeta tenta mediar a briga de Ernesto e Ema. Camilo se
despede de Jane e ruma para São Paulo. Mariana e Luccino partem em busca de Otávio. Elisabeta entrevista Cecília. Luccino alcança Otávio e propõe que
eles fiquem juntos. Cecília lamenta com
Jane por não conseguir engravidar. Camilo pede que Mercedes lhe conte sobre seu pai.

vingança de Barrabás. Efraim manda
segurarem e prenderem Jesus. Helena
leva Judas Tadeu para conhecer o jardim do palácio. Eles são vistos pelo
cozinheiro Almáquio. Petronius e Pilatos se mostram ansiosos com a corrida de bigas. Helena para Almáquio dar
de comer a Judas Tadeu.
• SBT

CORAÇÃO INDOMÁVEL
Miguel atende o celular, mas ela
desliga imediatamente quando percebe
que Alex está chegando. Ela diz que
alguém ligou por engano, mas ele não
acredita e desconfia que ela e a mãe
estão tramando algo. Isabela pede a
Minerva que tome mais cuidado, mas
ela está obcecada por encontrar Miguel
Ângelo, agora que tem certa que ele não
saiu do país. Miguel, por sua vez, desconfia de Vilma e teme que tenham
descoberto onde está escondido. Lupi-

ta se desculpa com Miguel por causa
do incidente na escola e admite ter medo
que o filho nunca a perdoe por nunca ter
dito quem é seu pai. Miguel Ângelo se
surpreende quando Nepomuceno diz que
trabalhará como carregador. Adolfo está
sendo procurado pela polícia.
AS AVENTURAS DE POLIANA
Waldisney revela para Roger que
comprou o celular na comunidade e não
sabia que o aparelho era roubado. Luísa, Poliana e Afonso jantam juntos.
Marcelo conta para Débora que já está
pensando no nome do filho que tanto
sonha em ter. Após Poliana ir dormir,
Afonso consegue dançar com Luísa na
sala. Na comunidade acontece uma
manifestação contra as regras impostas pelos criminosos da Bem-Te-Vi. Claudia vai até a casa de Filipa para falar
com Verônica sobre suas filhas. Roger
aparece e diz que Filipa deve ficar afastado de Yasmin.

GLOBO • SEGUNDO SOL
DIVULGAÇÃO

Juiz
ordena a
prisão de
Beto

• RECORD

JESUS
Efraim olha, impaciente, para os
seguidores de Jesus. Tiago Justo finge
não conhece-Lo. Antipas não autoriza a
prisão de Batista. Herodíade fica furiosa. Jesus enfrenta Efraim e repara a
presença de Satanás no local. João mal
chega em casa e já sai novamente.
Simão se preocupa com o desejo de

Belmiro conta que recebeu dinheiro para dar um falso testemunho contra
Luzia. Clóvis revela que impediu Beto de tomar a bebida com sonífero e apoia o
irmão, que é chamado para depor. Beto conta a verdade sobre o ocorrido em
Boiporã e revela que não se chama Miguel. Os fãs de Beto Falcão se revoltam
ao saber, durante o show, que ele está vivo. Gorete se enfurece ao descobrir
que Miguel é Beto Falcão. A casa de Naná e Dodô é cercada por protestos
contra Beto. O juiz ordena a prisão de Beto. Gorete briga com Clóvis. Os
advogados de acusação e defesa fazem as considerações finais no julgamento
de Luzia. O júri chega com o veredito.

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

Peixe:
z 600 gramas de Salmão cortado em 4 partes
z 1 colher de sopa de manteiga
z Sal e pimenta-do-reino branca

Molho:
z 3 colheres de sopa de manteiga
gelada cortada em cubos
z 1 maracujá maduro
z ½ xícara de chá de suco de
maracujá concentrado
z 1 colher de chá de açúcar
z Sal

z PREPARO
Tempere o salmão com sal e pimenta-do-reino. Unte com a manteiga quatro retângulos de papel alumínio; arrume
cada filé sobre um retângulo e embrulhe. Coloque os embrulhos de salmão em uma assadeira e leve a forno médio
pré-aquecido. Asse por 25 minutos. Coloque em uma panela o suco de maracujá, a polpa do maracujá maduro com
as sementes, o açúcar e o sal. Leve ao fogo alto até que o suco comece a ferver, abaixe o fogo e ferva por 4 minutos. Retire a panela do fogo e adicione aos poucos a manteiga gelada e cortada em cubos, misturando sem parar
para encorpar o molho. Retire o salmão do forno, remova-o do alumínio com cuidado e transfira para uma travessa
ou para pratos individuais. Regue com um pouco do molho. Sirva com legumes cozidos no vapor.

