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Quatro secretarias a menos
O prefeito Leonaldo Paranhos reuniu os secretários, na tarde de ontem, para apresentar o

estudo da Fundação Dom Cabral, contratada para elaborar a nova estrutura organizacional do
governo. Quatro pastas devem desaparecer e uma supersecretaria ser criada, que levará o

nome de “Casa Civil, Transparência e Combate à Corrupção”.
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Briga entre frentistas
termina em assassinato

Uma discussão entre dois
frentistas de um posto de com-
bustível localizado na Avenida
Carlos Gomes, em Cascavel,
terminou em assassinato na
noite de ontem. Um dos ho-
mens sacou uma arma e dis-
parou várias vezes contra o
colega e fugiu.

Uma equipe médica do Si-
ate (Serviço Integrado de Aten-
dimento ao Trauma em Emer-
gência) chegou a ser aciona-
da, mas Douglas Nascimento
morreu no local. O corpo foi re-
movido ao IML (Instituto Médi-
co Legal).

Furacão supera o Vasco e respira na Série A

COM 20 PONTOS, o Rubro-Negro paranaense ocupa a 14ª posição

Pela 17ª rodada, na noite
de ontem, o Atlético (PR) aca-
bou com o jejum de seis jo-
gos sem vencer no Brasilei-
rão e respirou na competição.
Em Volta Redonda (RJ), o Fu-
racão superou o Vasco por 1
a 0 e deixou a zona de rebai-
xamento. Com 20 pontos, o
Rubro-Negro paranaense ocu-
pa a 14ª posição. O Cruzmal-
tino perdeu a chance de en-
costar no G-6 e segue em oi-
tavo lugar com 23 pontos.

Em ritmo intenso, o pri-
meiro tempo do confronto
foi marcado pela forte mar-
cação aplicada pelas duas
equipes. Com mais posse
de bola, o Vasco apostou
nos chutes de fora da área
para furar o bloqueio defen-
sivo paranaense. Já o Fu-

racão tentou explorar os
contra-ataques, mas pecou
no último passe e criou
poucas oportunidades de
gol. A chegada de maior
perigo dos visitantes veio
aos 18 minutos em bola
área, mas Lucho González
cabeceou para fora.

Na volta do intervalo, o
Cruzmaltino chegou com pe-
rigo logo no primeiro minu-
to. Mateus Vital arriscou de
longe e Weverton quase foi
enganado pelo quique da
bola, mas defendeu com o
peito. Aos 15, o Furacão res-
pondeu e abriu o placar. Em
contragolpe puxado por Pa-
blo, Rosseto cruzou para a
área, Henrique não conse-
guiu afastar e Ribamar tocou
na saída de Martín Silva.

SITE OFICIAL DO VASCO
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 Piorando, o sistema prisional colapsou, alerta o beó
da Associação dos Delegados de Polícia (Adepol). De
argutos Sherlocks Holmes, às voltas com técnicas ino-
vadoras de prevenir e desvendar crimes, foram rebaixa-
dos a “babás de presos”, a braços com gente que até
seria bem aproveitada se houvesse interesse da socie-
dade em evoluir sem se barbarizar.

Obras sempre enchem alegremente as bocas de go-
vernantes e chefes em geral, mas a crise que negam exis-
tir criou um impressionante apagão de edificações no Esta-
do: 523 joínhas da coroa político-eleitoral paradas.

Confesso “babá de presos”, o soldado Mato Grosso,
carcereiro na velha delegacia de Cascavel, estivesse ain-
da aqui talvez tivesse alguma solução vantajosa para
todos. O soldado empreendia o comércio ambulante para
a ressocialização dos detentos: um bar móvel, sobre uma
carroça, percorria os eventos sociais e esportivos. Res-
socialização maior, impossível! Saborosa e festiva.

Mais árdua, a infraestrutura básica do Autódromo veio
da mão de obra dos presos do velho Cadeião. Ah, se os
babás de presos de hoje tivessem a mesma autonomia!
Meio milhar de obras paradas já estariam em andamento,
aproveitando mão de obra ociosa e dignificando homens.

Ao fim da jornada, inauguração solene, banda da PM
atacando marchinhas e presos perfilados, o carcereiro
repartiria aos enobrecidos apenados os louros da redu-
ção de pena por trabalho prestado. Quem sabe com uma
boa birita do boteco prisional, tira-gosto à base de espe-
tinho de gato e zoonose zero.

BABÁ DE PRESO
E OBRA PARADA

 Compras
A Acic inaugurou na noite de
ontem o Escritório de
Compras Públicas, uma
estrutura de suporte à
empresas, fornecedores e
representantes comerciais.
O consultor Luís Maurício
Junqueira Zanin proferiu
palestra sobre o alcance
desse tipo de escritório, que
contribuirá para o aumento
do faturamento de micros e
pequenas empresas locais
que desejam fornecer
produtos e serviços à
administração pública.
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“Isso vai fazer
com que o jornal
continue a sua

história de 40 anos,
quem sabe por
mais 40 anos”

Alceu A. Sperança
Escritor

alceusperanca@ig.com.br

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)
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 Escolinha
A Escola de Governo de hoje
irá mostrar as ações
desenvolvidas no primeiro
semestre pela Secretaria de
Comunicação da Prefeitura
de Cascavel. O secretário
Ivan Zuchi irá expor os
trabalhos, com ênfase nas
campanhas realizadas,
estratégias de comunicação
na web, atuações nas redes
sociais e relacionamento
com a imprensa, além das
modificações do portal e a
licitação do novo contrato
de publicidade.

Jorge Lange,
vice-prefeito de
Cascavel sobre o
lançamento do

Hoje News
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Megasena
Concurso: 1953

09 26 29 42 43 45

Dupla sena
Concurso: 1674

07 13 18 25 31 491º sorteio

03 09 16 24 30 362º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1544

01 02 04 07 08 09 11 12
14 16 17 21 22 23 24

Quina
Concurso: 4443

01 05 25 53 72

Timemania
Concurso: 1063

06 26 34 42 44 70 74
TIME DO MIXTO/MT

Lotomania
Concurso: 1783

09 12 15 16 20 28 31
 37 44 49 53 57 60 64

74 76 80 84 88 96
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5201

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

700.000
36.000
30.000
24.700
20.146

Agora é que são elas
As equipes femininas da Copa Ci-

dade de Futsal mostraram mais uma
vez, no domingo, pela última rodada
da fase classificatória, no Ginásio Sér-
gio Mauro Festugatto, que a busca por
balançar as redes é mesmo incessan-
te na disputa entre as mulheres.

Desta vez, em sete jogos realiza-
dos foram contabilizados 63 gols,
média de sete por partida. Além dis-
so, foram registradas apenas 33 fal-
tas (média de 4,7 por jogo) e distri-
buídos 33 cartões amarelos. No últi-
mo fim de semana, as meninas havi-
am marcado 19 gols em três jogos.

Quatro goleadas contribuíram
com estatísticas do fim de semana,
com evidência maior para o time sub-
20 de Ouro Verde do Oeste, que apli-
cou 14 a 0 no São Francisco e 10 a 3
no ASR Calhas. Já o Afeto/Toledo
venceu o Vila Nova por 13 a 0 e o
AUF/Foco Telecom goleou as Legen-
dárias por 13 a 1. Destaque individu-
al para a toledana Simone dos Reis
Alves, que marcou seis vezes na vi-
tória do Afeto e chegou aos 11 gols
no campeonato, igualando-se na li-
derança da artilharia com Andressa

Soares Lopes, do time sub-20 de
Ouro Verde do Oeste.

Já a partida de destaque foi Fu-
racão/Lado Oposto 2x0 Armazém
das Bebidas, pela qualidade técni-
ca apresentada. Os demais resul-
tados foram AUF/Foco Telecom 3x1
Ouro Verde Sub-17 e Predadoras
2x1 Ouro Verde Sub-17.

Com isso, a fase de quartas de
final ficou definida com os seguin-
tes confrontos, que serão neste do-
mingo (6): Ouro Verde Sub-20 x
Ouro Verde Sub-17, Afeto/Toledo
x Assis/AFFAC, Predadoras x Stein
e AUF/Foco Telecom x Furacão/
Lado Oposto. Os duelos serão em
partida única.

Campeão municipal, regional e macrorregional, o time masculino de basquete do Colégio
Cristo Rei de Cascavel ficou a quatro pontos da disputa do título da modalidade na Fase
Final da Classe A (15 a 17) da 64ª edição dos Jogos Escolares do Paraná, encerrada no
fim de semana em Apucarana. Os comandados do técnico Pedro de Almeida encerraram
a fase de grupos da competição com vitórias sobre Colégio da Polícia Militar do Paraná/
Curitiba (47 e 33), Colégio Estadual Duque de Caxias/Goioerê (64 a 24) e Colégio
Hercílio de Camargo/Palmas (84 a 38), e nas quartas de final passaram pelo time da
Escola Emília Erichsen/Castro (83 a 36). Entretanto, na semifinal ficaram pelo caminho
com uma derrota por 50 a 46 diante da equipe do Colégio São Francisco Xavier/
Maringá, que terminou como campeã. Como consolação, o Cristo Rei terminou com o
troféu de terceiro colocado, ao vencer por 66 a 58 a disputa pelo bronze contra os
representantes do Colégio Dom Bosco de Fazenda Rio Grande.

Quatro pontos a lamentar THIAGO CHAS
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Realizado dos dias 25 a 28 de
julho, no Parque de Exposições
Celso Garcia Cid, em Cascavel, o
Show Pecuário 2017 foi um suces-
so. O evento, que tem como obje-
tivo fomentar a pecuária do Oeste
do Paraná movimentou aproxima-
damente R$ 15 milhões em pros-
pecções, comercialização de má-
quinas e de animais. Nos quatros
dias, cerca de 5 mil pessoas mar-
caram presença.

O Show Pecuário 2017 é fruto
de uma parceria entre o Sindicato
Rural de Cascavel e da Sociedade
Rural do Oeste do Paraná. Duran-
te o evento, os visitantes tiveram
acesso a mais de 20 palestras téc-
nicas sobre manejo, nutrição, ges-
tão e mercado nas áreas de pecu-
ária de leite e corte, ovinocultura
e equinocultura.

Além disso, os participantes

O show de R$ 15 milhões
AÍLTON SANTOS

SHOW PECUÁRIO se transformou em um dos maiores eventos do setor no Paraná

O Show também comportou três
grandes encontros paralelos: 2º
Encontro Regional de Produtoras de
Leite e Sucessão na Atividade Lei-
teira; 1º Encontro Jovem Agricultor
Aprendiz e 6º Encontro de Produto-
ras Rurais. Todos eles envolveram
muito aprendizado e diversão.

AVALIAÇÃO POSITIVA
Para o presidente do sindicato, Paulo Roberto Orso, a avaliação

geral é positiva. “Além do momento econômico delicado do País, os
pecuaristas tiverem seus produtos desvalorizados após a Operação
Carne Fraca, a delação da JBS e os embargos. Para piorar, muitos

criadores perderam partes das pastagens com a geada, que atingiu
nossa região em cheio nesse ano. Mesmo com um cenário adver-
so, muitos deles participaram do evento e investiram. Estamos

bastante satisfeitos com o resultado final e com a importância do
nosso evento para o desenvolvimento e incentivo à pecuária.

Cumprimos nosso papel”, avaliou Orso.

puderam acompanhar julgamentos
de animais, avaliações fenotípicas
e comprar exemplares de forma di-
reta ou via leilões, realizados todas
as noites. O Parque de Exposições
também contou com a presença de
80 expositores, que trouxeram as
últimas novidades em máquinas e
implementos agrícolas, serviços,
genética entre outros atrativos.

E ncontros
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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, 1º de agosto de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

Filipe de Campos
Aline Everlane Frenzel Goulart de Abreu

Daniel Nichele Kaefer
Natália Mascarello

Robson Gustavo Bonatto
Mayara Regiane Godoy Ribeiro

Dhyorgns Augusto de Almeida
Amanda Daniele Modesto da Silva

Henrique de Bastos
Samara Bras Borges

Robson Caetano da Silva Oliveira
Nayane Carolyne Ghiggi

João Sílvio Mülhmann
Viviane Chaves Kovalski

Thiago Markiewicz de Souza
Mayara Signori Esteves

Rodrigo Faustino
Jéssica Patrícia dos Santos Castilhos

Vanderlei Caetano de Castro
Mara Izabel da Silva

Marcio Michael de Andrade
Solange Falkembach

Joinas Sandre Rotava
Evelyn Aparecida Machado

Homenagens
a Caio Júnior

Cascavelense reconhecido no
mundo todo por seus serviços pres-
tados ao esporte, Luiz Carlos Saro-
li, ou simplesmente Caio Júnior, re-
cebe nova homenagem póstuma
nesta semana, com a realização da
primeira edição da Copa Internacio-
nal Caio Júnior, competição que teve
início ontem, em Curitiba, com a
participação de oito equipes da ca-
tegoria sub-15.

Idealizada pelo filho de Caio,
Matheus Saroli, o torneio “relâm-
pago” terá hoje a segunda roda-
da e amanhã encerrará a fase
classificatória, que apontará
quais equipes farão as semifinais
na quinta-feira. Os campeões se-
rão conhecidos na sexta-feira.
Todos os jogos estão sendo rea-
lizados no CT Barcelos, na Fazen-
dinha, em Curitiba.

As oito equipes participantes
estão divididas em duas chaves. No
Grupo A estão Coritiba, Chapecoen-
se, Jacuipense-BA e Chiba (JAP),
enquanto o Grupo B é formado por
Atlético-PR, Paraná Clube, Grêmio e
Jacksonville (EUA).

O objetivo da competição é pro-
mover a integração de clubes, atle-

tas e comissões técnicas de equi-
pes de cidades e países diferentes,
além de dar visibilidade e notorie-
dade à categoria de base dos clu-
bes, na idade em qual Caio Júnior
iniciou sua trajetória como jogador
no mundo da bola, com a camisa
do extinto Cascavel Esporte Clube.

 CHAPECOENSE

Caio Júnior foi uma das
vítimas da tragédia da

Chapecoense em novembro de 2016

GRUPO A
Coritiba

Chapecoense
Jacuipense-BA

Chiba (JAP)

GRUPO B
Atlético-PR

Paraná Clube
Grêmio

Jacksonville (EUA)
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A abertura de uma sindicância
administrativa é uma das medidas
que devem ser anunciadas na ma-
nhã desta terça-feira pelo diretor da
Secretaria de Esportes e Lazer, Léo
Mion, durante oitiva convocada pela
comissão permanente de Viação,
Obras Públicas e Urbanismo da Câ-
mara de Vereadores de Cascavel. A
sindicância é um instrumento admi-
nistrativo, de caráter investigatório,
destinado a apurar autoria ou a exis-
tência de irregularidades praticada
no serviço público.

O maior problema no Estádio
Olímpico é com relação à colocação
das cadeiras adquiridas junto ao
Clube Atlético Paranaense. A empre-
sa responsável pela fixação dos
assentos perfurou demais o concre-
to, causando infiltração e goteiras
nos vestiários e em outros setores
do Estádio Olímpico.

A comissão permanente ques-
tionará o diretor principalmente so-
bre a falha com relação à coloca-
ção das cadeiras, que provocaram
infiltrações nos vestiários. A em-
presa responsável pela colocação
das cadeiras foi a MVM Materiais
de Construção, de Cascavel. A co-
missão vai querer saber quem fo-
ram os funcionários responsáveis
pelo acompanhamento das colo-
cações das cadeiras e porque foi
dada ordem de continuidade dos
serviços, mesmo depois da cons-
tatação das lajes terem sido per-
furadas, comprometendo as obras
já executadas.

As irregularidades  no

12 MIL CADEIRAS
Pelo edital 265/16, a previsão era de instalar 12 mil cadeiras. Diante

disso, a comissão vai querer saber quantas cadeiras foram instaladas e
o numero de cadeiras fixadas pagas pela prefeitura. A comissão ainda
quer saber de quem é a responsabilidade pela colocação das cadeiras
que provocaram os vazamentos nos vestiários.

 Reportagem: Vandré Dubiela
   Foto: Aílton Santos

CADEIRAS usadas foram
colocadas no Estádio

Olímpico Regional
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RESULTADOS 5ª ETAPA
DA COPA PARANÁ SUL

Categoria 300cc Livre
1) Leonardo Mascarello 61 pontos*
2) Paulo Braga 50 pontos
3) Almir Marzagão 38 pontos
4) Michel Alexandre 34 pontos
5) William Dias 31 pontos
* Fez a pole e venceu as duas baterias

Categoria 300cc PRÓ
1) Luciano Zanardi 61 pontos*
2) Kelwin Macedo 50 pontos
3) João Mazzotti 38 pontos
4) Elvis Bittencourt 36 pontos
5) Rafael Bonzanini 34 pontos
* fez a pole e venceu as duas baterias

Categoria 600cc PRÓ
1) Luiz Altran 31 pontos
2) Roque Bittencourt 25 pontos
3) Antonio Muchaki 20 pontos
4) Alex Kuster 18 pontos
5) Alexandro Miola 16 pontos

Categoria Escola 600cc
1) Antonio Muchaki 30 pontos
2) Alex Kuster 26 pontos
3) Alexandro Miola 20 pontos

Categoria 1000cc PRÓ e Escola
1) Roberto Ferrara 31 pontos
2) Itamar Godoy 25 pontos
3) Rodrigo Mila 20 pontos
4) Bruno Novakowski 18 pontos
5) Elder Leandro 16 pontos
6) Cleiton R. Hendges 15 pontos

FOTOS: AÍLTON SANTOS



PERFURAÇÕES exageradas causaram infiltrações no estádio

As irregularidades  no Olímpico
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Segundo Mion, várias obras que eram prioritárias
foram ignoradas no projeto, como o orçamento para o
plano de gestão e de limpeza. “É difícil entender como
uma obra que custou R$ 8 milhões não garante pelo
menos a implantação de um painel de LED ou placar
eletrônico”. Para piorar, parece que existe um docu-
mento comprovando que para realizar as obras já fei-
tas, bastavam R$ 2 milhões (orçamento de cinco anos
atrás), valor bem abaixo dos R$ 8 milhões licitados
para a obra pelo governo anterior.

As obras de revitalização do Estádio Olímpico Regio-
nal iniciaram em agosto de 2015.

PLANO DE AÇÃO
O próximo laudo técnico a vencer diz respeito exatamente à seguran-

ça, com prazo expirando em 26 de novembro de 2017. Os demais, relaci-
onados ao combate a incêndio, engenharia e condições sanitários e de
higiene, vencem no início de 2018.

Leo Mion disse que a prefeitura já vem usando recursos próprios para
fazer algumas adequações necessárias. Sobre a existência de um docu-
mento assinado pela prefeitura dando parecer favorável à colocação das
cadeiras, Léo Mion disse desconhecer o fato. “O Município já está com
um plano de ação para resolver este problema”, adiantou.

Obras assustam comissão
Meses atrás, os membros da comissão permanente estiveram no Estádio Olímpico
conferindo de perto as obras de revitalização e ficaram assustados com o que
presenciaram. Além dos mais, receberam da Secretaria de Administração apenas
três dos dez itens solicitados quanto às obras no estádio: os editais de licitação;
aquisição e instalação de cadeiras e o contrato para a execução dos serviços. O
Estádio Olímpico está liberado por conta de um TAC (Termo de Ajuste de
Conduta) firmado entre a Prefeitura e a Corregedoria Geral da União, com
validade até o início do próximo ano. Porém, para eventos acima de 10 mi
torcedores, o estádio fica inviável para sediar os jogos.
“A realização do jogo entre Internacional e Princesa do Solimões, válido pela
Copa do Brasil, só foi possível realizar graças à cobertura de uma emissora
local que cedeu as imagens de suas câmeras para atender o quesito segurança,
uma vez que o estádio não conta com um sistema amplo de monitoramento,
uma exigência dos órgãos competentes”, salientou Léo Mion.

 REFORMA
VIROU NOVELA

A sindicância é mais um
capítulo da novela que se
transformou a reforma do
estádio, que em 2012, foi
incluído na lista de locais a
receber os recursos para
sediar um dos centros de
treinamentos da Copa do

Mundo de 2014, mas que só
ficou pronto neste ano, ao
custo de R$ 8 milhões, ou

seja, valor quatro vezes maior
dos recursos liberados três

anos depois da realização do
Mundial no Brasil.

Obras ignoradas

“O Município já está
com um plano de
ação para resolver

este problema”
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Competição que no fim de se-
mana chegou à metade da tempo-
rada em seu segundo ano de exis-
tência, consolidando-se como uma
das grandes responsáveis na forma-
ção de novos pilotos da modalida-
de, a Copa Paraná Sul de Motovelo-
cidade foi novamente um sucesso
absoluto, na avaliação de dirigen-
tes e pilotos. Por enquanto, o que
deixa a desejar é a presença de
público, mesmo a entrada do autó-
dromo sendo liberada, sem cobran-
ça de ingressos.

Ao todo foram seis categorias
em disputa na 5ª etapa, sendo duas
classificadas como Escola, destina-
das aos pilotos que estão em seu
primeiro ano disputando competi-
ções. Os pilotos novatos, entretan-
to, não têm deixado a desejar fren-
te aos mais experientes, com tem-
pos próximos na cronometragem.

Cerca de 30 pilotos de todo o

Enrolando o cabo

País disputam a competição que,
assim como muitas, nasceu em
Cascavel, celeiro para o automobi-
lismo nacional. As provas foram
pelas categorias 300cc Livre, 300cc
PRÓ, Escola 600cc, Escola 1000cc,
600cc PRÓ e 1000cc PRÓ.

A etapa do fim de semana mar-
cou a quinta da temporada, restan-

do agora três para o encerramento
do campeonato, que já vive clima
de decisão. A próxima etapa está
marcada para a próxima semana,
nos dias 12 e 13 de agosto, em
um Racing Day que contará tam-
bém com disputas pelo Metropoli-
tano de Marcas e Pilotos no Autó-
dromo Zilmar Beux.

FOTOS: AÍLTON SANTOS
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Reconhecida como uma
Universidade de Verdade, a
Universidade Paranaense –
Unipar tem como missão o
ensino de qualidade, o avanço da
pesquisa científica e o
desenvolvimento de projetos de
ensino e extensão.
Recentemente, turmas dos
ensinos fundamental e médio da
rede pública de Cascavel foram
contempladas com projeto de
ensino de História.

Com conhecimento, o curso

Aulas foram lecionadas às turmas do fundamental e médio, abordando sobre História do Paraná, da África, Indígena e Afrobrasileira

Curso de História desenvolve projetos
de ensino no Colégio Eleodoro

Docentes e acadêmicos posam com participantes de projetos

DIVULGAÇÃO

atendeu os alunos do Colégio
Estadual Eleodoro Ébano Pereira. As
aulas tiveram a participação de
acadêmicos de 2º e 3º anos do
curso de História, que se dividiram
em inúmeras turmas, trabalhando
em forma de oficinas, temas como
História do Paraná, para o
fundamental, e História da África,
História Indígena, História
Afrobrasileira e História do Gênero,
para o médio.

Os projetos seguem a orientação
e supervisão dos professores Fausto

Irchlinger, Leodefena Bispo da
Silva, Anália Ogura, Gisele Santos
e Augusto Mugnai.

O coordenador, Irschlinger,
destaca “a importância da
instrumentalização dos
professores formados no curso de
História, para a formação de novos
sujeitos e cidadãos conhecedores
do seu passado e atuantes no seu
presente, desvendando e
refletindo sobre sua História e de
outros importantes povos que
compõem a humanidade”.
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Tradicional equipe de handebol
feminino nas categorias de base do
Estado, o time do Colégio Santa Ma-
ria de Cascavel foi o grande cam-
peão na fase final da Classe A (15
a 17 anos) da 64ª edição dos Jeps
(Jogos Escolares do Paraná), em
Apucarana, encerrada no fim de se-
mana. Com o feito, a equipe casca-
velense se habilitou a disputar o tí-
tulo de melhor equipe estudantil do
País nos Jejs (Jogos Escolares da
Juventude) como representante do
Paraná, de 16 a 25 de novembro,
em Brasília (DF).

A conquista dos Jeps foi confir-
mada com uma vitória por 15 a 13
na partida decisiva, diante do time
do Colégio Nestor Victor dos Santos,
de São Miguel do Iguaçu.

Antes, o Santa Maria já havia
passado por Sesi/Campo Mourão
(36 a 3) e  Colégio Estadual Pro-
fessora Regina Tokano/Uraí (28 a
18) na primeira fase, Colégio Es-
tadual Rainha da Paz/Alto Paraná
(24 a 15) nas quartas de final e
Colégio São Francisco Xavier/Ma-

Próximo destino: Brasília

Destaque
da final

Lara Beatriz Barbosa foi
guerreira, mesmo com o om-
bro deslocado se entregou to-
talmente para a equipe, “Me-
lhor Jogos que já participei,
nosso grupo é muito unido e
agora vamos buscar ouro no
Brasileiro”, destacou a jovem
que defende o time do Colégio
Santa Maria vinda de Maripá.

ringá (21/19) na semifinal.
Na decisão do título, o Colégio

Santa Maria iniciou a partida mais
concentrado no jogo e esteve sem-
pre à frente no placar, mas com o
duelo bastante equilibrado. Tanto que
as cascavelenses desceram para o
vestiário no intervalo com uma van-
tagem de 8 a 6 no placar.

No segundo tempo o time de São
Miguel conseguiu empatar e virar o
placar, mas a equipe de Cascavel
devolveu a virada logo em seguida,
mantendo o equilíbrio de gols no jogo
até o apito final, encerrando a parti-
da com vitoria por 15 a 13 das cas-
cavelenses, que ficaram com o ouro
e a vaga nos Jejs em Brasília.

 FOTOS: GIL RIGUETTE
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Moradores da Rua Adauto Ferrei-
ra, entre as ruas Grécia e Eliana
Albuquerque, no Jardim Encantado,
região do Cascavel Velho, convivem
diariamente com pó e barro. Tudo
por conta do asfalto que ainda não
chegou neste trecho de rua.

Josiane Barbosa, auxiliar de pro-
dução, mora há nove anos na re-
gião e relata os problemas que a
rua sem pavimento tem causado.
“Quando não é o barro em dia de
chuva, é a poeira que faz a gente
sempre ficar doente, principalmen-
te as crianças que têm algum pro-
blema respiratório”.

Segundo ela, há três décadas
os moradores reivindicam a pavi-
mentação. “É um trecho curto, não
entendo por que ainda não foi fei-
to o asfalto”.

A prefeitura reconhece o problema:
“De fato, essas ruas não foram con-
templadas em nenhum dos projetos
de pavimentação na gestão anterior.
Elas serão incluídas em projetos fu-
turos da atual gestão”, afirma Jeffer-
son Valcanuver, engenheiro da Secre-
taria de Obras do Município.

À espera do asfalto

Havia a promessa da gestão
anterior de pavimentar 100% da ci-
dade até 2016, mas isso não se
concretizou. Ainda não há prazo para
a obra ser projetada. Para pavimen-
tar as ruas do Jardim Encantando,
seriam necessários R$ 300 mil.

RUA JOAQUIM ALVES também está sem asfalto

LORENA MANARIN
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Giro da
Violência

Homicídios caem
em Cascavel

Céu Azul
A PRF de Céu Azul apreendeu ontem,
no posto de fiscalização da BR-277,
um veículo carregado com maconha.
Dentro do porta-malas de um Citroën
C5 os policiais encontraram 100 quilos
do entorpecente. O motorista, um
jovem de 22 anos, que estava no
regime semiaberto, disse aos policiais
que levaria a droga para Ponta Grossa.

A Delegacia de Homicídios de
Cascavel investiga a morte de Clei-
ton Marcelo Padilha, de 36 anos,
ocorrida na noite de domingo. Se-
gundo a polícia, Marcelinho, como
era conhecido, possuía uma exten-
sa ficha criminal e foi morto com
pelo menos 11 tiros. Eles investi-
gam, além da autoria, qual seria a
motivação do crime. Dentre as hi-
póteses está o tráfico de drogas,
uma vez que Marcelo era usuário
de entorpecentes.

O assassinato aconteceu na Rua
Benjamin Constant, no bairro Parque

CASO POSTO
Na sexta-feira, o autor do homicídio de Alex Sandro Machado, de 38 anos, se
apresentou à polícia. Ontem, a delegada Mariana Vieira, responsável pela Delegacia de
Homicídios, disse que o crime teve como motivação uma discussão em um bar.
Alex foi morto no início da tarde de sábado (22) em um posto de combustíveis, no
cruzamento das ruas Cuiabá com Francisco Bartinik, no bairro Alto Alegre.
Imagens do circuito de segurança do estabelecimento mostram quando o autor chegou
ao local em uma motocicleta e atirou várias vezes contra Alex. A Polícia acredita que
outra pessoa, possivelmente um adolescente, esteja envolvida no crime. No dia 27
de julho um adolescente de 16 anos se apresentou na Delegacia dizendo ser o autor
do crime, o que não foi comprovado pela polícia.

São Paulo. Testemunhas que já fo-
ram ouvidas pelos policiais informa-
ram que o autor dos disparos tinha
como objetivo direto matar o homem.

Cleiton foi a 43ª vítima de homi-
cídio este ano em Cascavel e a 52ª
morte violenta. Em relação ao nú-
mero de assassinatos na cidade em
2017, até ontem, houve queda de
mais de 4,5% no comparativo com
o mesmo período do ano passado.

Já no quantitativo de mortes vio-
lentas, que englobam homicídios, la-
trocínios e confrontos policiais, hou-
ve queda de quase 4%.

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

CLEITON foi morto com 11
tiros e motivação pode ter ligação
com o tráfico de drogas

 PRF CÉU AZUL

Acidente no Cancelli
Uma moto e um veículo se envolveram
em um acidente na tarde de ontem em
Cascavel. Segundo populares, o
acidente aconteceu no cruzamento das
ruas Manaus com Manoel Ribas, que é
controlado por semáforo. O condutor
do veículo tentou fazer uma
conversão, momento em que acabou
fechando o motociclista. O Siate
chegou a ser acionado, mas ninguém
precisou de atendimento hospitalar.

Acidente no Morumbi
Uma mulher de 43 anos, identificada
como Rosana Aparecida Souza Santos,
ficou ferida ontem ao sofrer um
acidente de trânsito. Ela conduzia uma
motocicleta na Rua Rio da Prata,
próximo a Rua Monte Negro, no Bairro
Morumbi, quando ao desviar de um
cachorro se desequilibrou e caiu. Com
contusões e escoriações pelo corpo,
Rosana foi levada a UPA Brasília.
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Um flagrante de desrespeito às
regras de quem  deveria seguir à
risca a legislação foi feito pelo Hoje
News. A OT Ambiental, responsá-
vel pela coleta do lixo em Cascavel,
foi fotografada despejando materi-
ais sólidos no aterro municipal, lo-
cal em que só devem ser descarre-
gados resíduos orgânicos.

O trabalho de despejo dos vo-
lumosos vai contra as regras do
lixo quando depositado no ater-
ro, que está com sua capacidade
esgotada, já que recebe diaria-
mente 270 toneladas de orgâni-

Contra as regras do lixo
cos. Materiais como madeiras, ar-
mários, guarda-roupas, plásticos,
pedaços de asfalto, restos de ma-
teriais de construção e até ele-
trodomésticos em desuso foram
deixados a céu aberto.

Toda a ação foi vista durante o
evento que anunciou a construção
de uma nova célula no local, na
semana passada. Nem mesmo a
presença de autoridades e da im-
prensa intimidou a ação das equi-
pes da prestadora de serviços,
que recebe mais de R$ 2 milhões
por mês para fazer a coleta.

Conforme o engenheiro da Se-
cretaria de Meio Ambiente de Cas-
cavel, Elmo Rowe Junior, são des-
pejados resíduos volumosos no
aterro somente quando não há
mais o que fazer. “Não tem outra
alternativa, por isso vai para o
aterro”, diz. Porém, conforme o
artigo 9º, da Lei 6.049/2012, a
secretaria deveria dispor de um
barracão onde seriam entregues
os materiais de resíduos volumo-
sos coletados para que fosse fei-
ta a reciclagem e a destinação
final da forma correta.
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Jovens representam
58% dos feridos

Com idade entre 15 de 29
anos, os jovens representam mais
de 58% das vítimas feridas em
acidentes de trânsito este ano em
Cascavel. Os dados são do Siate
(Serviço Integrado de Atendimen-
to ao Trauma e Emergência) do
Corpo de Bombeiros.

Segundo o relatório dos socor-
ristas, a faixa etária com o maior
número de atendimentos é entre
20 e 24 anos, com 382 encami-
nhamentos hospitalares. Na se-
quência estão os com idade en-
tre 25 e 29 anos, com 295 aten-
dimentos. Na terceira colocação,
com 219 procedimentos realiza-
dos, estão as pessoas entre 15
e 19 anos, seguido por 215 aten-
dimentos de adultos com idade
entre 30 a 34 anos.

Os feridos com idade entre 35
e 39 anos contabilizaram até on-
tem, 178 procedimentos e enca-

minhamentos a unidades hospita-
lares e os com idade entre 40 e 44
anos outros 132 socorros.

A faixa etária seguinte, 45 a 49
anos, representa pouco mais de 6%.
Dela fez parte a motociclista Cleuza
Aparecida da Silva, de 47 anos, que
ficou ferida ontem em um acidente
de trânsito no bairro Morumbi.

Segundo testemunhas, ela se-
guia pela Rua Bocaína quando, no
cruzamento com a rua São Ro-
que, foi atingida por um Fox. A
batida aconteceu no momento em
que Cleuza fazia uma conversão
à direita.

Conforme socorristas do Siate,
Cleuza apresentava amnésia e so-
freu fraturas na perna esquerda. Ela
foi encaminhada ao Hospital Univer-
sitário de Cascavel. Apesar do Fox

ter ficado com a parte frontal bas-
tante danificada e a Suzuki Intru-
der ter ficado praticamente des-
truída, o condutor do veículo saiu
ileso do acidente.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

CLEUZA teve fratura em perna esquerda e foi lavada ao HU

EM NÚMEROS
idade: 20/24
atend.: 382

idade: 25/29
atend.: 295

idade: 15/19
atend.: 219

idade: 30/34
atend.: 215

idade: 35/39
atend.: 179

idade: 40/44
atend.: 132

idade: 45/49
atend.: 95

idade: 50/54
atend.:  81

atend.: ATENDIMENTOS
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Um flagrante de desrespeito às
regras de quem  deveria seguir à
risca a legislação foi feito pelo Hoje
News. A OT Ambiental, responsá-
vel pela coleta do lixo em Cascavel,
foi fotografada despejando materi-
ais sólidos no aterro municipal, lo-
cal em que só devem ser descarre-
gados resíduos orgânicos.

O trabalho de despejo dos vo-
lumosos vai contra as regras do
lixo quando depositado no ater-
ro, que está com sua capacidade
esgotada, já que recebe diaria-
mente 270 toneladas de orgâni-

Contra as regras do lixo
cos. Materiais como madeiras, ar-
mários, guarda-roupas, plásticos,
pedaços de asfalto, restos de ma-
teriais de construção e até ele-
trodomésticos em desuso foram
deixados a céu aberto.

Toda a ação foi vista durante o
evento que anunciou a construção
de uma nova célula no local, na
semana passada. Nem mesmo a
presença de autoridades e da im-
prensa intimidou a ação das equi-
pes da prestadora de serviços,
que recebe mais de R$ 2 milhões
por mês para fazer a coleta.

Conforme o engenheiro da Se-
cretaria de Meio Ambiente de Cas-
cavel, Elmo Rowe Junior, são des-
pejados resíduos volumosos no
aterro somente quando não há
mais o que fazer. “Não tem outra
alternativa, por isso vai para o
aterro”, diz. Porém, conforme o
artigo 9º, da Lei 6.049/2012, a
secretaria deveria dispor de um
barracão onde seriam entregues
os materiais de resíduos volumo-
sos coletados para que fosse fei-
ta a reciclagem e a destinação
final da forma correta.

 Reportagem: Marina Kessler
   Fotos: Aílton Santos

 Rowe explica ainda que somente uma po-
lítica de logística reversa pode resolver a situ-
ação. “Uma logística reversa desse tipo de
material precisa ser feita, pois vai responsa-
bilizar toda a cadeia quando ações como esta
ocorrerem, tirando esse encargo do municí-
pio”, afirma. O processo para implantar essa
política corre no Ministério Público.

 O que diz a lei?
Conforme o artigo 2º, da lei 6.049/2012, “entende-se como resídu-
os volumosos os resíduos constituídos por material volumoso não

removido pela coleta pública municipal rotineira, como móveis, equipa-
mentos domésticos e grandes embalagens inutilizadas”.

MAQUIADO
Na tarde de ontem, outro flagrante. Desta vez, um caminhão da

empresa Eco Entulho despejou pedaços de madeira e borrachas
de pneu no aterro municipal. Segundo a OT Ambiental, o veículo
não pertence à frota da empresa nem presta serviços de coleta de
lixo na cidade.

Rowe disse que outros veículos só entram no aterro mediante
autorização da Secretaria de Meio Ambiente, que discrimina o tipo
de resíduo que está sendo levado.

CAMINHÃO da empresa Eco Entulho foi flagrado ontem descarregando pedaços de madeira e borracha de pneu

No detalhe, os
ARMÁRIOS que
foram despejados no
aterro destinado a
resíduos orgânicos

R eversa
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Bênção
para 20 mil

veículos

A Festa de São Cristóvão che-
ga à 58ª edição em 2017 com ex-
pectativa de receber de 15 mil a
20 mil veículos na tradicional ben-
ção durante a procissão no dia 13
de agosto, das 7h30 às 18h, na
Avenida Brasil, em frente ao Ter-
minal Leste.

Porém, a Semana da Família,
que integra de calendário de even-
tos da festa, abre no dia 6 de agos-
to com as celebrações religiosas.

No dia 13 haverá, além da tra-
dicional celebração e benção dos
carros, almoço festivo com chur-
rasco que já está à venda.

COMO ADQUIRIR O CHURRASCO
Além da bênção dos veículos no dia 13, um churrasco será servido na Igreja ao valor de R$ 78 por três

quilos de costela bovina. A retirada poderá ser feita a partir das 9h no local. Os ingressos estão quase
esgotados e os interessados devem se apressar para conseguir saborear o prato.

A secretária do Conselho da Paróquia, Eva Cavejon, explica que quem adquirir os ingressos até o dia 6
de agosto ganhará uma bandeja de inox no momento da retirada da carne. Ela lembra ainda que a
população deve comprá-los na secretaria da Paróquia que fica na Avenida Brasil em frente ao Terminal
Leste. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (45) 3227-3937.

A partir do dia 11 a festa rece-
be shows musicais, terá ainda
praça de alimentação e parque de
diversão para a alegria das crian-
ças. Tudo isso vai ser realizado
no pátio da paróquia.  No sábado
haverá procissão para benção das
motos. Os motociclistas sairão às
16h do Lago Municipal rumo à
Igreja, com previsão de chegada
para as 17h.

O dia de São Cristóvão foi cele-
brado em 25 de julho, mas o ponto
forte das comemorações na paró-
quia acontece tradicionalmente du-
rante a semana do Dia dos Pais.

Paróquia São Cristóvão espera 20 mil
veículos na benção do dia 13

 Reportagem: Silvio Matos
   Foto: Aílton Santos

Churrasco
Os ingressos estão
quase esgotados,
informações pelo

fone (45) 3227-3937
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HORTAS COMUNITÁRIAS
O programa está em vias de ser implantado e prevê hortas comunitárias em terrenos do

Município, livres de agrotóxicos, que abastecerão escolas, Cmeis, o restaurante popular e
entidades assistenciais, bem como parcerias com proprietários de lotes baldios. “O grupo
pode nos auxiliar de diversas formas. Além de compartilhar as experiências bem-sucedidas e
trazer para o programa, podem também se envolver na produção, agregando renda”, detalhou
o presidente da Fundetec e coordenador do Programa Território Cidadão, Alcione Tadeu Gomes.
A Copcraf tem cerca de cem associados somente em Cascavel.

Agricultores do Assentamen-
to Valmir da Motta e participan-
tes da Agricultura Familiar que
integram a Copcraf Regional fo-
ram recebidos ontem pelo pre-
feito Leonaldo Paranhos e pela
equipe que coordena o Progra-
ma Território Cidadão - respon-
sável também pela implantação
do Programa Agricultura Urba-
na em Cascavel.

Na pauta do encontro a viabili-
zação de uma parceria que visa a
contribuição do grupo ao progra-

ma, que é compromisso do prefeito
para diversificar a produção orgânica
no Município com segurança alimen-
tar. Ao mesmo tempo, soluciona um
antigo problema com terrenos baldi-
os na cidade e oferece uma alternati-
va de renda às famílias.

“Queremos contar com a expe-
riência de vocês na agroecologia
e cultivo orgânico e na mobiliza-
ção social”, disse o prefeito, que
espera em 20 dias poder lançar
oficialmente a parceria na Escola
de Governo.

NOVA REUNIÃO
Na segunda-feira (7) o grupo
volta a se reunir com a prefeitura
levando ideias formatadas para
contribuir de forma mais concreta
na elaboração das propostas.

Agricultura Urbana
Contará com
experiência de

agricultores
assentados

DIVULGAÇÃO
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 Dezenas de convidados prestigi-
aram o lançamento oficial do Hoje
News, na manhã de ontem, em sole-
nidade que aconteceu na sede do jor-
nal, em Cascavel. Além da apresenta-
ção do novo formato, o evento tam-
bém marcou a retomada dos jornais
Hoje e O Paraná pelo Grupo Diploma-
ta. Nos últimos dois anos os jornais
estiveram sob administração judicial.

O empresário Alfredo Kaefer dis-
se que o projeto do novo jornal co-
meçou a ser desenhado ainda em
2014 e destacou a proposta diferen-
ciada de levar informação à popula-
ção, referindo-se ao novo formato e
à distribuição gratuita. Ele afirmou
ainda que o Hoje News inaugura “um
novo marco na comunicação”.

O prefeito de Cascavel, Leonal-

PORTA-VOZ DA COMUNIDADE
O diretor do Hoje News, Jadir Zimmermann, lembra que o jornal

se reformulou pensando na população de Cascavel, nas pessoas
que não têm acesso ao jornal e que o periódico passa a alcançar
todas as camadas sociais. Segundo ele, o jornal é o porta-voz da
comunidade, procurando apontar e propor soluções aos problemas
que afetam a população diariamente.

do Paranhos, lembrou que o Jornal
Hoje é uma marca histórica da ci-
dade. Ele observou que o novo per-
fil se adapta às necessidades do
momento e ressaltou uma das ca-
racterísticas do jornal, que é dar “voz
às pessoas que precisam”.

A líder comunitária Neide Oviedo
Wilhelm afirmou que o retorno do
Hoje, com circulação diária, veio
acompanhado de uma boa aceita-

Hoje News

ção dos leitores. “Tem casas que a
gente vai bem cedo e o pessoal já
está com o jornal nas mãos”, des-
tacou. “A gente estava precisando
dessa volta, mesmo”, completou.

Para o vice-prefeito Jorge Lange, o
jornal está se reinventando e com a nova
repaginação consegue resistir ao tem-
po. “Isso vai fazer com que o jornal con-
tinue a sua história de 40 anos quem
sabe por mais 40 anos”, enfatizou.

é apresentado a convidados

 “Um novo
marco na

comunicação”

DEZENAS de pessoas prestigiaram o lançamento do Hoje News

AÍLTON SANTOS
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A volta do recesso
O dia de hoje marca o fim do recesso parlamentar tanto

para vereadores como aos deputados. Em Cascavel, haverá
sessão na Câmara de Vereadores as 14h30. Certamente será

um semestre de muito trabalho e desafios devido às leis
que serão discutidas e aprovadas. Uma das pautas que

promete muitas discussões e que já está protocolada é a
que trata do Refic (Refinanciamento Fiscal). Haverá

privilégio ou não aos maus pagadores?

Prefeito
Na pauta da sessão
plenária de hoje, com
extraordinária a seguir,
três projetos de leis de
iniciativa de vereadores e
requerimentos. Como é
tradicional nas aberturas
dos períodos legislativos,
o prefeito Leonaldo
Paranhos deverá ocupar a
tribuna, ou seu vice, Jorge
Lange. A expectativa é
sobre o recado oficial que
o prefeito dará aos
vereadores e à sociedade.

Sem maioria
Por ora, o prefeito
Paranhos não vai colocar
um interlocutor entre o
Executivo e o Legislativo,
por acreditar na liberdade
de trabalho dos
vereadores. Sem maioria

na base, com no máximo
nove vereadores, o governo
não visualiza uma oposição
ferrenha já que o bloco
neutro de seis vereadores,
conhecidos como “Bloco da
Transparência”, apenas
exigirá posturas coerentes.

Pitacos
Alguns conselheiros
tutelares não estão
satisfeito com o teor do
Projeto de Lei 088/2017,
que trata da criação e
funcionamento dos
Conselhos Tutelares.
Descontentes, eles querem
dar “pitacos” aos
vereadores, certamente
buscando emendas. Uma
reunião ou audiência
pública para debater o tema
deverá ser marcada nos
próximos dias. O assunto
promete ser polêmico.

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

A expectativa deste semestre na Câmara é quanto a
postura do vereador Alécio Espínola, líder de governo,
que vem anunciado mais atitude diante da base de
governo. Será?
 Com o festival de requerimentos e denúncias sobre a

gestão de Edgar Bueno, como atuarão os vereadores
que eram do time do ex-prefeito? Continuarão mudos
e calados?...

Foi prestigiadíssima pela classe empresarial e política as
festividades de dez anos do Núcleo Territorial Acic Norte,
realizado na noite de sábado, na Associação Globoaves...

ACIC NORTE

Superconfidencial

Uma reunião do prefei-
to de Cascavel, Leonaldo
Paranhos com os secretá-
rios, na tarde de ontem,
iniciou uma discussão que
deverá balizar a reforma
administrativa a ser im-
plantada nas próximas se-
manas. O encontro, fecha-
do à imprensa, aconteceu
na Agrotec.

Paranhos apresentou
aos secretários o resultado
de um estudo feito pela Fun-
dação Dom Cabral, contra-
tada para elaborar um pro-
jeto de revisão na estrutura
organizacional da adminis-
tração pública de Cascavel.

O estudo prevê a fusão
de secretarias e extinção
de outras. Uma superse-
cretaria deverá ser criada
com o nome de “Casa Ci-

vil, Transparência e Comba-
te à Corrupção”. Devem
desaparecer as secretari-
as da Administração, Es-
porte, Cultura e Ação Co-
munitária.

A orientação da Dom
Cabral é unir as secretari-
as de Esportes e Cultura
com a Educação. A ação
Comunitária deverá com-
por a “Defesa Social e Po-
líticas sobre Drogas”, pas-
ta que ainda deverá ser
criada a toque de caixa.  A

A Fundação apresentou
vários estudos e houve
debate entre o prefeito e
os secretários que opina-
ram sobre os efeitos posi-
tivos e negativos das su-
gestões apresentadas. Os
detalhes, no entanto, ain-
da são confidenciais.

 NOVA ESTRUTURA organizacional deverá ficar composta desta forma

MUDANÇAS
A partir da reunião de hoje é que o prefeito deverá tomar
decisões sobre possíveis fusões e extinções de secretarias.
A Secretaria de Comunicação informou que o prefeito
pretende ampliar o debate e não tomar decisões isoladas.
Para criar as novas pastas, há necessidade de se
encaminhar um projeto para apreciação dos vereadores.
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Muros quebrados e muito lixo
espalhado. Esse é o retrato de um
ginásio de esportes localizado na
Rua Presidente João Goulart, na es-
quina com a Avenida Comil, no Jar-
dim Veneza, região sul de Cascavel.
O abandono do espaço é motivo de
reclamações dos moradores.

“Esse espaço podia ser apro-
veitado e está em desuso”, diz o
frentista Leonardo Soares. “Podia
ser muito bem utilizado, principal-
mente na área da saúde, podiam
construir um posto [de saúde]
aqui”, completa.

A prefeitura diz que o proble-
ma será solucionado, mas que
não é adequado investir na recu-

Ginásio abandonado
peração de um espaço que pode-
rá estar desativado. “Se a estru-
tura que está sendo construída
no Centro Intergeracional de Con-
vivência, cuja obra integra o PDI
[Plano de Desenvolvimento Inte-
grado],  atender a demanda na
área espor tiva, o ginásio será
recuperado para outra finalidade”,
diz a prefeitura em nota.

 O Município, no entanto, deverá
fazer investimentos para revitalizar
o local. Não há prazo para que isso
ocorra, já que a Secretaria de Espor-
te e Lazer trabalha com orçamento
apertado e a prefeitura diz que há
outras prioridades no momento.

ÁREA será estudada
pela prefeitura

 TERMINAL NORDESTE
Funcionários da empresa vencedora da licitação para a construção do

Terminal Nordeste já estão trabalhando no local. Eles preparam o local
com terraplanagem, primeira fase da obra que custará R$ 5,2 milhões e
deverá estar concluída dentro de oito meses.

O terreno que abrigará o novo terminal está localizado na Rua Ghandi,
no bairro Brazmadeira. Quando o terminal for concluído, a Rua Ghandi
será a principal via para trânsito dos ônibus.

“Podia ser muito bem utilizado, principalmente na área
da saúde, podiam construir um posto [de saúde] aqui”

Leonardo Soares, frentista.

R evitalização

LORENA MANARIN
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Uma reunião na noite de hoje vai
discutir o projeto “OAB vai à esco-
la”, que tem como foco orientar
estudantes de colégios públicos so-
bre a importância dos direitos hu-
manos e cidadania. O projeto é de-
senvolvido pela Comissão da Advo-
cacia Jovem (CAJ) da subseção de
Cascavel da OAB (Ordem dos Advo-
gados do Brasil).

Thiago Marcondes, presidente
da CAJ, explica que as orientações
são feitas por meio de palestras e
debates promovidos por jovens ad-
vogados nas salas de aula. Aos alu-
nos são passadas infomações bá-
sicas de cidadania e noções de al-
gumas áreas do direito, como tra-
balhista, família, consumidor, cons-
titucional e criminal.

Isso permite aos adolescentes

“OAB vai à escola”

CIRURGIAS
ELETIVAS

Na Escola de Governo na
manhã de hoje serão
assinados contratos que vão
possibilitar a realização de
3.800 cirurgias eletivas em
especialidades como
oftalmologia, ortopedia,
ginecologia, urologia,
otorrinolaringologia, cirurgias
plástica e vascular. Participam
do mutirão os hospitais Nossa
Senhora da Salete, Ceonc,
Uopecan, São Lucas, Dr.
Aurélio (Nova Aurora), Santa
Simone (Corbélia), Olhos
Prime, Instituto da Visão e
Romeu Tolentino.

PRIMEIRA
PALESTRA
A primeira palestra do projeto está
agendada para o dia 10 de agosto,
no Colégio Eleodoro Ébano Pereira.
Para a OAB, a educação é a melhor
forma de lutar pela democracia.

Um Projeto de Lei que obriga as
empresas que prestam o serviço
de transporte público em
Cascavel a divulgarem, por meio
de cartazes, informações sobre os
direitos ao meio passe estudantil,
foi protocolado na Câmara de
Vereadores. De autoria do

DIVULGAÇÃO DO MEIO PASSE
vereador Paulo Porto (PCdoB),
o projeto prevê que o cartaz
deverá estar afixado em local de
fácil visualização nos ônibus e
nos pontos de distribuição do
cartão Vale Sim.
O material deverá conter as
seguintes informações: “É direito de

o estudante utilizar o meio passe,
sem restrição de horário, de
segunda-feira a sábado, bem como
adquirir até 100 (cem) unidades
de meio passe mensalmente, nos
termos dos arts. 1º e 2º da Lei
Municipal nº 2.958, de 29 de
junho de 1999”.

conheceram as leis que regem e
norteiam o convício em sociedade,
conhecendo seus direitos e obriga-
ções. “A importância deste proje-
to se dá em razão de o direito ser
o alicerce que conduz o homem
dentro da sociedade. A lei não se
comove ante o cidadão que des-
conhece seus direitos e deveres,
ao contrário, sua penalidade será
aplicada igual àquele que os conhe-
cem”, diz Marcondes.

INTEGRANTES da Comissão da Advocacia Jovem

DIVULGAÇÃO
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Á
ri

es

Bom dia para cuidar de tarefas que
exigem criatividade. Se usar seu
charme para convencer as pessoas,
também vai se destacar no contato
com o público. Cor: branco.

horóscopo

To
ur

o

Hoje, sua atenção pode se voltar para
os assuntos familiares. Em casa, vai
encontrar o apoio e o carinho que pre-
cisa. Aproveite para reapresentar um
projeto que tinha deixado de lado. Cor:
azul-turquesa.

Li
br

a

Vale a pena expandir seus interesses
e se envolver em coisas novas. Alimen-
te seus sonhos e não desista do que
quer. Os amigos podem dar uma ajuda
no que for necessário. Cor: verde-es-
curo.

E
sc

or
pi

ão

Bom dia para se concentrar nas finan-
ças - Marte promete um período mais
próspero nesta área, mas também au-
menta sua impulsividade nos gastos.
Cor: vermelho.

G
êm

eo
s Aproveite as boas energias para mos-

trar o que pensa, se aproximar de pes-
soas novas e até marcar uma reunião.
Será mais fácil resolver um mal-enten-
dido. Se está a fim de compromisso,
converse sobre isso. Cor: cinza.

C
ân

ce
r Há chance de se sair bem ao lidar com

as finanças. Preste atenção para qual-
quer oportunidade de um novo negócio.
Mas será preciso dedicação para con-
quistar um bom resultado. Cor: azul-
marinho.

Sa
gi

tá
ri

o Com Marte brilhando em seu signo, vai
sobrar coragem, força e energia para
lutar pelo que deseja! Período favorável
para estudos ou qualificação profissio-
nal - você pode aprender mais do que
imagina. Cor: laranja.

C
ap

ric
ór

ni
o Hoje, há sinal de mudanças e você pode

explorar isso a seu favor. Ouça sua in-
tuição para aproveitar uma boa oportu-
nidade! Vai ser mais fácil encerrar um
ciclo, seja na vida profissional ou pes-
soal. Cor: branco.

Le
ão

Sol e Lua se encontram em seu signo,
trazendo disposição, energia e confian-
ça em dobro! Aproveite o bom astral para
resolver assuntos pessoais ou cuidar de
algo que depende apenas da sua inicia-
tiva. Cor: verde.

V
ir

ge
m

Talvez você precise lidar com assuntos
delicados. Vai ser mais fácil dar conta
das tarefas que podem ser realizadas a
sós, longe dos holofotes. Há chance de
viver um romance escondido com ex-
amor. Cor: gelo.

A
qu

ár
io

A cooperação e a parceria com os co-
legas serão a melhor maneira de con-
quistar o que deseja. Aproxime-se de
quem tem os mesmos objetivos! Cor:
azul-turquesa.

Pe
ix

es

É hora de se concentrar no trabalho! Co-
loque as pendências em dia e cuide das
suas obrigações sem perder o foco. Bom
dia para lutar por uma promoção ou por
reconhecimento - seus esforços serão
notados! Cor: cinza.
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Este anjo ajuda a obter sabedoria, auxilia no apare-
cimento de idéias luminosas e a apaziguar a violên-
cia do mundo. Favorece as pessoas para que vi-
vam de modo correto e honesto. Quem nasce sob
esta influência amará a tranquilidade, a nobreza de
caráter e a solidez de atitudes. Cumprirá fielmente to-
dos os deveres e obrigações para consigo, sua família
e comunidade. Praticará vários esportes, podendo lar-
gar tudo caso comece a aborrecer-se; terá a mesma pos-
tura quando isso acontecer em relação ao amor. É evoluí-
do espiritualmente e sabe aproveitar sua energia, para seu
próprio crescimento e para o bem da humanidade. Pensa
mais nos outros do que em si próprio.

Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco
intensamente; a minha alma tem sede de

ti! Todo o meu ser anseia por ti, numa
terra seca, exausta e sem água.

Quero contemplar-te no santuário e
avistar o teu poder e a tua glória.

O teu amor é melhor do que a vida!
Por isso os meus lábios te exaltarão.

Eu te bendirei enquanto viver, e em teu
nome levantarei as minhas mãos.

A minha alma ficará satisfeita como de
rico banquete; com lábios jubilosos a

minha boca te louvará.
 Quando me deito lembro-me de ti; penso

em ti durante as vigílias da noite.

SALMO DO DIA
SALMO 63: 1-6

O Poeta Miguel das Neves, como é conhecido no meio cultural de
Cascavel, é um artista versátil e apaixonado pelas várias ex-
pressões artísticas. E para mostrar um pouco desse mix cultu-
ral vai promover uma exposição na Casanóz, dia 11 de agosto.
Além de um bate-papo com os convidados, o poeta vai cantar
suas canções, entre elas algumas premiadas em festivais regi-
onais de músicas, e apresentar as novas composições,
como a recente que fez em homenagem a Nelson Mandela.

No repertório também estarão telas e exibição de filmes, pro-
dutos oriundos da sua vasta produção cultural. Para fechar a
conta, Miguel lança ainda mais um livro de poesia: Sozinho.

Um poeta, muitas artes

PRIMEIRO PRÊMIO
A relação de Miguel com as artes começou há muito tempo. Quando tinha

12 anos, em 1970, Miguel ganhou seu primeiro prêmio em um concurso de
redação promovido pela Escola Municipal Hercolles Bosquirolli, de Cascavel. O
tema era “O Descobrimento do Brasil”. A segunda etapa ocorreu em Curitiba,
com alunos de outras escolas do Estado: “Foi uma experiência ímpar, porque
eu nunca tinha saído de casa”.

O fato curioso foi que o prêmio, uma coleção da Barsa, ele nunca chegou a
receber. Miguel esperava que a coleção fosse entregue a ele na escola, mas
isso não aconteceu. “Eu fiquei esperando e, como ninguém falou mais nada,
até hoje espero pelo prêmio. Na época o fato foi muito comentado na cidade.
Depois que ganhei esse concurso, eu me senti motivado e nunca mais parei de
escrever e compor”.

Um dos sonhos do Poeta Miguel é retornar um dia à escola em que estuda-
va e poder contar sua história, apresentar seu teatro e fazer um bate-papo com
os alunos sobre a sua vida artística.

PROGRAMAÇÃO DA
EXPOSIÇÃO NA CASANÓS

 19h30 - Recepção dos convidados
 19h40 - Apresentação musical

    Músicas do artista
 20h30 - Lançamento do livro “Sozinho”
 21h - Mostra de poesias e telas e

curtas do artista
 Filme: Quem quer ouro?
                   (Produção Porto Vídeo)
 Atores: Estefano Anzoategui, João

    Reis e Miguel das Neves
 Filme: Sombras de um Passado
 Atores: Solange Esequiel e Miguel das

    Neves
 Convidados: Galdino, Neide O. Wilhelm
 Produção e direção: Darci Ribeiro

Contribuição para o artista:

R$ 5
 (meia: estudantes, professores,

idosos e artistas)

R$ 10
(inteira)

ANJO IAH-HEL
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N  o  velas

MALHAÇÃO
Deco se surpreende com a revelação de

Keyla. Tato ofende K2, e ela vai embora mago-
ada. Deco não acredita em Keyla, e ela se
enfurece com o pai biológico de Tonico. Roney
estranha o jeito de Tato e fica desconfiado. Benê,
Tina, Lica e Ellen trocam mensagens com Keyla,
mas se preocupam quando ela para de respon-
der. Deco se desculpa com Keyla e pede para
conhecer Tonico.

NOVO MUNDO
Leopoldina sofre com a notícia da gravi-

dez de Domitila. Cecília decide escrever um
artigo para o jornal sobre os candidatos a de-
putado constituinte. Thomas vai ao encontro
de Fred e o ameaça. Anna consola Leopoldi-
na. Domitila se enfurece com o elogio que Dom
Pedro faz à princesa. Cecília ajuda Joaquim a
pegar documentos de Sebastião.

A FORÇA DO QUERER
Yuri chama a polícia para denunciar a in-

vasão em sua casa. Ritinha revela a Bibi que
Ruyzinho é filho de Zeca. Heleninha se deses-
pera com a chegada de seu pai e tenta encon-
trar Caio. Irene teme a volta de Garcia. Leila
destrata Selma ao telefone enquanto faz suas
malas. Bibi ouve Rubinho falando com Sabiá e
implora para ele não pedir ajuda a ela. Ivana
revela a Simone que transformará o seu corpo.

OS DIAS ERAM ASSIM
 Em “Os dias eram assim”, Rimena se de-

sespera com a possível gravidez, e Laura ten-
ta acalmá-la. Natália impede Gustavo e Cátia
de proibirem a entrada de Ernesto no seminá-
rio. Vitor ameaça demitir Amaral. Alice comen-
ta com Sandoval que se encontrará com Cátia.
Nanda e Kiki tentam se entender. Serginho vai
ao seminário na faculdade.

SBT

NO LIMITE DA PAIXÃO
Frida fica irritada com a atitude de Otávio e

diz a Ana Cristina que não dúvida que Otávio
lhe enviará flores pois eles estiveram conver-
sando sobre o risco que ela correu de perder o
bebê. Rebeca diz a Rosália que José Alfredo e
Gabriel são filhos legítimos do Rodolfo e
que o Dr. Edgard tem os exames que com-
provam o que ela está dizendo. Frida bri-
ga com Otávio por ter mandado flores para
Ana Cristina e ameaça abandoná-lo e ain-
da não permitir que ele conheça o filho caso
continue vendo Ana Cristina.

O QUE A VIDA ME ROUBOU
Nádia e Vítor visitam Esmeralda e ela diz

que pretende voltar a dançar. Eles apoiam
sua decisão. José Luiz deixa a casa de Mont-
serrat e ao se despedir de Laurinho pede que
lembre a sua mãe o quanto ele a ama. Pa-
dre Anselmo crítica Macário por não ter
contado que Fabíola é filha de Graziela e Ben-

jamim, pois poderiam ter sido evitadas muitas
tragédias.

Carinha de anjo
Fabiana convence Madre Superiora que se

fizerem uma visita para Dulce Maria podem aju-
dar a menina a aceitar a nova Cecília. Dulce
Maria fica feliz ao receber Fabiana e a Madre.
Durante a conversa, Madre Superiora diz que
não há diferença entre Cecília, Teresa e a Tia
Perucas, pois agora todas não usam habito.
Dulce Maria imagina como seria Cecília se ves-
tindo como a Tia Perucas.

BAND

MIL E UMA NOITES
Onur beija Sherazade no hospital. Shera-

zade vai se recuperar numa casa de campo.
Burhan tenta se reconciliar com Ali Kemal. O
homem que atirou em Sherazade é preso. Fu-
sun mexe no computador de Gani e encontra
uma foto comprometedora. Burhan e Nadide
veem a foto de Ali com a amante.

RECORD

O RICO E LÁZARO
Fassur visita Elga. Em conversa com Nicolau,

Absalom faz perguntas sobre Rafael e Dana. Sha-
miran pede para falar a sós com a rainha. Beroso
manda Larsa trazer novos escravos para a Casa
da Lua. Neusta conduz Edissa até a prisão de Joa-
quim. Daniel se despede de Abednego.

 • RECORD
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 • REDE GLOBO

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

REDE GLOBO • PEGA PEGA

JÚLIO E
NELITO
SÃO OS

SUSPEITOS
DE ROUBO

 • SBT

 • BAND

DIVULGAÇÃO Domênico avisa a Antônia que Júlio e Nelito
continuam sendo suspeitos do roubo do hotel.
Márcio explica ao pai que aceitou fazer a festa in-
fantil porque precisava de dinheiro para pagar o
material da faculdade. Borges diz a Márcio que se
ele continuar a fazer peça infantil terá que abrir a
sua própria companhia de teatro. Pedrinho con-
fessa a Rúbia que sabia que ela era drag queen e
diz que manteve contato com ela por causa de
Luíza. Agnaldo consegue uma imagem de Luíza
vestida de camareira através do monitor do hotel.
Bebeth fala a Mathias que nunca vai conseguir li-
dar com o fato de que a mãe morreu por causa
dela.  Sabine convida Pedrinho para o seu open
house. Sabine avisa a Dom que vai assumir a sua
relação com Adriano. Dom empresta roupa para
Dílson. Malagueta se preocupa com Timóteo, ao
saber pela imprensa que alguns presos tentaram
fugir da cadeia e se acidentaram.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

SHOPPING JL
 Meu malvado favorito 3
Sala 1: Ter a Seg 14h - 15h50 - 17h40

 Transformers: o último cavaleiro
Sala 2: Ter a Seg 15h50 - 18h40

 Carros 3
Sala 2: Ter a Seg 13h40

 Dunkirk
Sala 3: Ter a Seg 14h - 19h10

 Homem-aranha: de volta ao lar
Sala 4: Ter a Seg 19h - 21h30

 Meu Malvado Favorito 3
Sala 2: Qui a Qua 13h40 - 15h30 (2D)

 Homem-aranha: de volta ao lar
Sala 1: Qui a Qua 16h40 (3D)
Sala 3: Qui a Qua 21h30 (2D

 Carros 3
Sala 1: Qui a Qua 19h15 (3D)
Sala 3: Qui a Qua 14h10 - 16h20 (2D)

SHOPPING WEST SIDE
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“Arraiá”“Arraiá”“Arraiá”“Arraiá”“Arraiá”
Um “arraiá” vai

acontecer no dia 12
de agosto no Salão do
Campo, no distrito de
Rio de Salto. O evento
terá início a partir das

20h com fogueira,
pescaria e muita
comida típica. A

animação será por
conta de Deivide e

Jeferson.

Selo
A Acic, em parceria com a

Itaipu, elaborou e
confeccionou adesivos que
informam sobre os resíduos

que podem ser
reaproveitados, como as
pessoas devem proceder
para agir dessa forma e

também quanto aos
benefícios ambientais e

econômicos que esse tipo de
prática traz.

oOo
Os adesivos são entregues
na recepção da entidade e
em eventos específicos.

gente@jhoje.com.br

Saúde
Segundo a Organização

Mundial da Saúde - OMS - a
depressão afeta mais de 300
milhões de pessoas em todo
o mundo. A doença que mais

incapacita pessoas
oOo

 Para discustir o problema,
a ONU decidiu criar a
campanha “Depressão:

vamos conversar”.
oOo

Segundo o organismo das
Nações Unidas, a patologia já

é considerada a principal
causa de problemas de saúde,
gerando perdas anuais de 1

trilhão de dólares.

O que temos, nós deixamos.
 O que somos, nós levamos.

Divaldo Franco

Judet Bilibio Haschich,
 com Romilda Tozo Bilibio

A bela
ANA

ZIMMER
é o destaque

de hoje

O deputado federal Alfredo Kaefer e o prefeito de Cascavel,
Leonaldo Paranhos, no lançamento do Jornal Hoje News

 AÍLTON SANTOS
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 A Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) entrou ontem no Su-
premo Tribunal Federal (STF) com
novo recurso pedindo a prisão do
senador Aécio Neves (PSDB-MG).
A PGR pretende anular decisão
anterior do ministro Marco Auré-
lio, que negou outro pedido de pri-
são e determinou o retorno do
parlamentar, no mês passado, às
atividades no Senado.

É o terceiro pedido sucessivo
feito pela procuradoria para prender
o senador. Dois foram rejeitados
desde a homologação da delação
premiada da JBS. A questão será
analisada pela Primeira Turma da
Corte, composta pelos ministros
Alexandre de Moraes, Rosa Weber,
Luiz Fux e Luís Roberto Barroso,
além do relator.

Em caso de nova decisão que
rejeite o pedido de prisão, o pro-
curador-geral da República, Ro-
drigo Janot, autor do pedido,
pede que seja restabelecido o
afastamento de Aécio das ativi-
dades no Senado.

PGR volta a
pedir prisão de

Aécio ao STF

Casos de dengue caem 98% no PR
O período epidemiológico da

dengue foi encerrado com 870
casos e nenhum óbito no Paraná
entre agosto de 2016 e julho de
2017. O informe técnico divulga-
do ontem apontou uma redução
de 98% de casos, comparado ao
período anterior – de agosto de

2015 a julho de 2016 – que foi fina-
lizado com 56.351 casos de den-
gue e 63 óbitos.

“Finalizamos este período com
uma situação muito mais favorável.
Isso mostra que as estratégias ado-
tadas pelo Governo no combate à
dengue estão sendo efetivas. Além

de recursos para as prefeituras,
também organizamos comitês, vi-
sitas domiciliares, fumacês, muti-
rões de limpeza, campanhas pu-
blicitárias, entre outras ações para
reduzir esses números cada vez
mais”, detalha o secretário de Saú-
de em exercício, Sezifredo Paz.

AGÊNCIA BRASIL

N egado
 No MÊS PASSADO o

STF negou a prisão
preventiva do senador

 No mês passado, Marco Aurélio manteve decisão anterior de negar o
pedido de prisão preventiva do senador, mas proibiu Aécio de deixar o
país e de fazer contato com outros investigados ou réus no processo.
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 52
Homicídios 42
Latrocínios 03
Confrontos 07

Roubos 479
Furtos 1.080
Veículos (furtos/roubos) 584
Outros 975

Acidentes 1.539
Colisões 1.409
Atropelamentos 130
Mortes 31

A PRE (Polícia Rodoviária Esta-
dual) apreendeu ontem, na PRC-
467, um caminhão carregado com
centenas de caixas de cigarros con-
trabandeados do Paraguai. O veícu-
lo transitava pela rodovia em alta
velocidade quando os policiais fazi-
am uma operação de rotina.

O caminhão WV/24.250, com
placas de Maringá, foi parado na
rodovia, na altura do bairro Catara-
tas, em Cascavel. No baú do veícu-
lo os policiais encontraram 700 cai-
xas de cigarros de marcas diversas
provenientes do Paraguai.

Segundo o motorista de 23 anos,
encaminhado à Polícia Federal pelo
crime de contrabando e descami-
nho, ele pegou o caminhão em um
posto de combustíveis em Toledo.
O rapaz não disse qual seria o des-
tino da carga, avaliada em mais de
R$ 1,7 milhão.

Na semana passada, na mes-
ma rodovia, outro caminhão com
placas de Maringá foi apreendido
com 600 caixas de cigarros con-

Cigarro ‘renderia’
R$ 1,7 milhão

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

CAMINHÃO foi interceptado na PRC-467, no
bairro Cataratas, em Cascavel

trabandeados do Paraguai. O con-
dutor do veículo, um homem de 38
anos, disse que pegou o cigarro
em Guaíra e receberia R$ 2 mil
para levar o produto até Curitiba.

Morreu na noite de domingo, no Hospital
Universitário de Cascavel, o jovem Mateus Bordin
Bergamin. O rapaz, que era enfermeiro e estudava
medicina na FAG (Faculdade Assis Gurgacz),
conduzia um Fiat Palio pela BR-369, e próximo a
Corbélia se envolveu em um acidente. Conforme
a PRF (Polícia Rodoviária Federal), Mateus
invadiu a pista contrária em uma curva e bateu de
frente com um caminhão, carregado de pintainhos.
Com o impacto da batida, o caminhão saiu da
pista e tombou. O carona do caminhão,
identificado como Sidnei Laerte de Barros, de 38
anos, ficou preso as ferragens, chegou a ser
socorrido, mas morreu dentro da ambulância.

AÍLTON SANTOS
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Com 215 casos de incêndio
ambiental em Cascavel até ontem,
causados na maioria das vezes por
populares que ateiam fogo em uma
área e que acabam se alastrando,
o município este ano já aplicou 70
multas até o início de julho.

A informação foi repassada ao
Hoje News pela Secretaria de Meio
Ambiente, que registrou somente no
primeiro semestre de 2017, um
aumento de 30% no volume de quei-
madas em relação ao mesmo perí-
odo do ano passado.

Conforme a Secretaria, além das
70 multas que já foram aplicadas à
pessoas ou proprietários de terre-

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

nos em que os incêndios foram de-
tectados, outras 30 estão em aná-
lise. As ocorrências são encaminha-
das diretamente pelo Corpo de Bom-
beiros, que é acionado para com-
bater as chamas que destroem to-
dos os dias, pelo menos quatro áre-
as de vegetação.

Nestes casos é aplicada a Lei
Municipal 6.521/2015, que proíbe
a queimada em terrenos tanto de

mata seca como em outros resídu-
os. Há ainda a Lei Federal 9.605,
que versa sobre crimes ambientais.

De todas as reclamações direcio-
nadas à Secretaria de Meio Ambien-
te por meio desses canais em 2017,
33% estão relacionadas a queimadas.
O motivo é o clima mais seco e atípi-
co, o que deve ser amenizado ama-
nhã, com a previsão de pancadas de
chuva, conforme o Simepar.

VALOR
De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, a primeira multa

a ser aplicada é de 10 UFM (Unidade Fiscal do Município), que
equivale a R$ 410. Em caso de reincidência a segunda multa é o
dobro do valor, de 20 UFM, ou seja R$ 820. Já a terceira multa é de
40 UFM, de R$ 1.640. As denúncias devem ser feitas pelo número
156 e ainda pelo aplicativo Particity.

70 multas por incêndio

Até ontem, CORPO DE BOMBEIROS atendeu 215 chamados para
combate às chamas

CLIMA SECO tem contribuído para o grande número de queimadas em
Cascavel
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Um flagrante de desrespeito às
regras de quem  deveria seguir à
risca a legislação foi feito pelo Hoje
News. A OT Ambiental, responsá-
vel pela coleta do lixo em Cascavel,
foi fotografada despejando materi-
ais sólidos no aterro municipal, lo-
cal em que só devem ser descarre-
gados resíduos orgânicos.

O trabalho de despejo dos vo-
lumosos vai contra as regras do
lixo quando depositado no ater-
ro, que está com sua capacidade
esgotada, já que recebe diaria-
mente 270 toneladas de orgâni-

Contra as regras do lixo
cos. Materiais como madeiras, ar-
mários, guarda-roupas, plásticos,
pedaços de asfalto, restos de ma-
teriais de construção e até ele-
trodomésticos em desuso foram
deixados a céu aberto.

Toda a ação foi vista durante o
evento que anunciou a construção
de uma nova célula no local, na
semana passada. Nem mesmo a
presença de autoridades e da im-
prensa intimidou a ação das equi-
pes da prestadora de serviços,
que recebe mais de R$ 2 milhões
por mês para fazer a coleta.

Conforme o engenheiro da Se-
cretaria de Meio Ambiente de Cas-
cavel, Elmo Rowe Junior, são des-
pejados resíduos volumosos no
aterro somente quando não há
mais o que fazer. “Não tem outra
alternativa, por isso vai para o
aterro”, diz. Porém, conforme o
artigo 9º, da Lei 6.049/2012, a
secretaria deveria dispor de um
barracão onde seriam entregues
os materiais de resíduos volumo-
sos coletados para que fosse fei-
ta a reciclagem e a destinação
final da forma correta.
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Jovens representam
58% dos feridos

Com idade entre 15 de 29
anos, os jovens representam mais
de 58% das vítimas feridas em
acidentes de trânsito este ano em
Cascavel. Os dados são do Siate
(Serviço Integrado de Atendimen-
to ao Trauma e Emergência) do
Corpo de Bombeiros.

Segundo o relatório dos socor-
ristas, a faixa etária com o maior
número de atendimentos é entre
20 e 24 anos, com 382 encami-
nhamentos hospitalares. Na se-
quência estão os com idade en-
tre 25 e 29 anos, com 295 aten-
dimentos. Na terceira colocação,
com 219 procedimentos realiza-
dos, estão as pessoas entre 15
e 19 anos, seguido por 215 aten-
dimentos de adultos com idade
entre 30 a 34 anos.

Os feridos com idade entre 35
e 39 anos contabilizaram até on-
tem, 178 procedimentos e enca-

minhamentos a unidades hospita-
lares e os com idade entre 40 e 44
anos outros 132 socorros.

A faixa etária seguinte, 45 a 49
anos, representa pouco mais de 6%.
Dela fez parte a motociclista Cleuza
Aparecida da Silva, de 47 anos, que
ficou ferida ontem em um acidente
de trânsito no bairro Morumbi.

Segundo testemunhas, ela se-
guia pela Rua Bocaína quando, no
cruzamento com a rua São Ro-
que, foi atingida por um Fox. A
batida aconteceu no momento em
que Cleuza fazia uma conversão
à direita.

Conforme socorristas do Siate,
Cleuza apresentava amnésia e so-
freu fraturas na perna esquerda. Ela
foi encaminhada ao Hospital Univer-
sitário de Cascavel. Apesar do Fox

ter ficado com a parte frontal bas-
tante danificada e a Suzuki Intru-
der ter ficado praticamente des-
truída, o condutor do veículo saiu
ileso do acidente.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

CLEUZA teve fratura em perna esquerda e foi lavada ao HU

EM NÚMEROS
idade: 20/24
atend.: 382

idade: 25/29
atend.: 295

idade: 15/19
atend.: 219

idade: 30/34
atend.: 215

idade: 35/39
atend.: 179

idade: 40/44
atend.: 132

idade: 45/49
atend.: 95

idade: 50/54
atend.:  81

atend.: ATENDIMENTOS
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Moradores da Rua Adauto Ferrei-
ra, entre as ruas Grécia e Eliana
Albuquerque, no Jardim Encantado,
região do Cascavel Velho, convivem
diariamente com pó e barro. Tudo
por conta do asfalto que ainda não
chegou neste trecho de rua.

Josiane Barbosa, auxiliar de pro-
dução, mora há nove anos na re-
gião e relata os problemas que a
rua sem pavimento tem causado.
“Quando não é o barro em dia de
chuva, é a poeira que faz a gente
sempre ficar doente, principalmen-
te as crianças que têm algum pro-
blema respiratório”.

Segundo ela, há três décadas
os moradores reivindicam a pavi-
mentação. “É um trecho curto, não
entendo por que ainda não foi fei-
to o asfalto”.

A prefeitura reconhece o problema:
“De fato, essas ruas não foram con-
templadas em nenhum dos projetos
de pavimentação na gestão anterior.
Elas serão incluídas em projetos fu-
turos da atual gestão”, afirma Jeffer-
son Valcanuver, engenheiro da Secre-
taria de Obras do Município.

À espera do asfalto

Havia a promessa da gestão
anterior de pavimentar 100% da ci-
dade até 2016, mas isso não se
concretizou. Ainda não há prazo para
a obra ser projetada. Para pavimen-
tar as ruas do Jardim Encantando,
seriam necessários R$ 300 mil.

RUA JOAQUIM ALVES também está sem asfalto

LORENA MANARIN
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Giro da
Violência

Homicídios caem
em Cascavel

Céu Azul
A PRF de Céu Azul apreendeu ontem,
no posto de fiscalização da BR-277,
um veículo carregado com maconha.
Dentro do porta-malas de um Citroën
C5 os policiais encontraram 100 quilos
do entorpecente. O motorista, um
jovem de 22 anos, que estava no
regime semiaberto, disse aos policiais
que levaria a droga para Ponta Grossa.

A Delegacia de Homicídios de
Cascavel investiga a morte de Clei-
ton Marcelo Padilha, de 36 anos,
ocorrida na noite de domingo. Se-
gundo a polícia, Marcelinho, como
era conhecido, possuía uma exten-
sa ficha criminal e foi morto com
pelo menos 11 tiros. Eles investi-
gam, além da autoria, qual seria a
motivação do crime. Dentre as hi-
póteses está o tráfico de drogas,
uma vez que Marcelo era usuário
de entorpecentes.

O assassinato aconteceu na Rua
Benjamin Constant, no bairro Parque

CASO POSTO
Na sexta-feira, o autor do homicídio de Alex Sandro Machado, de 38 anos, se
apresentou à polícia. Ontem, a delegada Mariana Vieira, responsável pela Delegacia de
Homicídios, disse que o crime teve como motivação uma discussão em um bar.
Alex foi morto no início da tarde de sábado (22) em um posto de combustíveis, no
cruzamento das ruas Cuiabá com Francisco Bartinik, no bairro Alto Alegre.
Imagens do circuito de segurança do estabelecimento mostram quando o autor chegou
ao local em uma motocicleta e atirou várias vezes contra Alex. A Polícia acredita que
outra pessoa, possivelmente um adolescente, esteja envolvida no crime. No dia 27
de julho um adolescente de 16 anos se apresentou na Delegacia dizendo ser o autor
do crime, o que não foi comprovado pela polícia.

São Paulo. Testemunhas que já fo-
ram ouvidas pelos policiais informa-
ram que o autor dos disparos tinha
como objetivo direto matar o homem.

Cleiton foi a 43ª vítima de homi-
cídio este ano em Cascavel e a 52ª
morte violenta. Em relação ao nú-
mero de assassinatos na cidade em
2017, até ontem, houve queda de
mais de 4,5% no comparativo com
o mesmo período do ano passado.

Já no quantitativo de mortes vio-
lentas, que englobam homicídios, la-
trocínios e confrontos policiais, hou-
ve queda de quase 4%.

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

CLEITON foi morto com 11
tiros e motivação pode ter ligação
com o tráfico de drogas

 PRF CÉU AZUL

Acidente no Cancelli
Uma moto e um veículo se envolveram
em um acidente na tarde de ontem em
Cascavel. Segundo populares, o
acidente aconteceu no cruzamento das
ruas Manaus com Manoel Ribas, que é
controlado por semáforo. O condutor
do veículo tentou fazer uma
conversão, momento em que acabou
fechando o motociclista. O Siate
chegou a ser acionado, mas ninguém
precisou de atendimento hospitalar.

Acidente no Morumbi
Uma mulher de 43 anos, identificada
como Rosana Aparecida Souza Santos,
ficou ferida ontem ao sofrer um
acidente de trânsito. Ela conduzia uma
motocicleta na Rua Rio da Prata,
próximo a Rua Monte Negro, no Bairro
Morumbi, quando ao desviar de um
cachorro se desequilibrou e caiu. Com
contusões e escoriações pelo corpo,
Rosana foi levada a UPA Brasília.
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Reconhecida como uma
Universidade de Verdade, a
Universidade Paranaense –
Unipar tem como missão o
ensino de qualidade, o avanço da
pesquisa científica e o
desenvolvimento de projetos de
ensino e extensão.
Recentemente, turmas dos
ensinos fundamental e médio da
rede pública de Cascavel foram
contempladas com projeto de
ensino de História.

Com conhecimento, o curso

Aulas foram lecionadas às turmas do fundamental e médio, abordando sobre História do Paraná, da África, Indígena e Afrobrasileira

Curso de História desenvolve projetos
de ensino no Colégio Eleodoro

Docentes e acadêmicos posam com participantes de projetos

DIVULGAÇÃO

atendeu os alunos do Colégio
Estadual Eleodoro Ébano Pereira. As
aulas tiveram a participação de
acadêmicos de 2º e 3º anos do
curso de História, que se dividiram
em inúmeras turmas, trabalhando
em forma de oficinas, temas como
História do Paraná, para o
fundamental, e História da África,
História Indígena, História
Afrobrasileira e História do Gênero,
para o médio.

Os projetos seguem a orientação
e supervisão dos professores Fausto

Irchlinger, Leodefena Bispo da
Silva, Anália Ogura, Gisele Santos
e Augusto Mugnai.

O coordenador, Irschlinger,
destaca “a importância da
instrumentalização dos
professores formados no curso de
História, para a formação de novos
sujeitos e cidadãos conhecedores
do seu passado e atuantes no seu
presente, desvendando e
refletindo sobre sua História e de
outros importantes povos que
compõem a humanidade”.
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Tradicional equipe de handebol
feminino nas categorias de base do
Estado, o time do Colégio Santa Ma-
ria de Cascavel foi o grande cam-
peão na fase final da Classe A (15
a 17 anos) da 64ª edição dos Jeps
(Jogos Escolares do Paraná), em
Apucarana, encerrada no fim de se-
mana. Com o feito, a equipe casca-
velense se habilitou a disputar o tí-
tulo de melhor equipe estudantil do
País nos Jejs (Jogos Escolares da
Juventude) como representante do
Paraná, de 16 a 25 de novembro,
em Brasília (DF).

A conquista dos Jeps foi confir-
mada com uma vitória por 15 a 13
na partida decisiva, diante do time
do Colégio Nestor Victor dos Santos,
de São Miguel do Iguaçu.

Antes, o Santa Maria já havia
passado por Sesi/Campo Mourão
(36 a 3) e  Colégio Estadual Pro-
fessora Regina Tokano/Uraí (28 a
18) na primeira fase, Colégio Es-
tadual Rainha da Paz/Alto Paraná
(24 a 15) nas quartas de final e
Colégio São Francisco Xavier/Ma-

Próximo destino: Brasília

Destaque
da final

Lara Beatriz Barbosa foi
guerreira, mesmo com o om-
bro deslocado se entregou to-
talmente para a equipe, “Me-
lhor Jogos que já participei,
nosso grupo é muito unido e
agora vamos buscar ouro no
Brasileiro”, destacou a jovem
que defende o time do Colégio
Santa Maria vinda de Maripá.

ringá (21/19) na semifinal.
Na decisão do título, o Colégio

Santa Maria iniciou a partida mais
concentrado no jogo e esteve sem-
pre à frente no placar, mas com o
duelo bastante equilibrado. Tanto que
as cascavelenses desceram para o
vestiário no intervalo com uma van-
tagem de 8 a 6 no placar.

No segundo tempo o time de São
Miguel conseguiu empatar e virar o
placar, mas a equipe de Cascavel
devolveu a virada logo em seguida,
mantendo o equilíbrio de gols no jogo
até o apito final, encerrando a parti-
da com vitoria por 15 a 13 das cas-
cavelenses, que ficaram com o ouro
e a vaga nos Jejs em Brasília.

 FOTOS: GIL RIGUETTE



PERFURAÇÕES exageradas causaram infiltrações no estádio

As irregularidades  no Olímpico
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Segundo Mion, várias obras que eram prioritárias
foram ignoradas no projeto, como o orçamento para o
plano de gestão e de limpeza. “É difícil entender como
uma obra que custou R$ 8 milhões não garante pelo
menos a implantação de um painel de LED ou placar
eletrônico”. Para piorar, parece que existe um docu-
mento comprovando que para realizar as obras já fei-
tas, bastavam R$ 2 milhões (orçamento de cinco anos
atrás), valor bem abaixo dos R$ 8 milhões licitados
para a obra pelo governo anterior.

As obras de revitalização do Estádio Olímpico Regio-
nal iniciaram em agosto de 2015.

PLANO DE AÇÃO
O próximo laudo técnico a vencer diz respeito exatamente à seguran-

ça, com prazo expirando em 26 de novembro de 2017. Os demais, relaci-
onados ao combate a incêndio, engenharia e condições sanitários e de
higiene, vencem no início de 2018.

Leo Mion disse que a prefeitura já vem usando recursos próprios para
fazer algumas adequações necessárias. Sobre a existência de um docu-
mento assinado pela prefeitura dando parecer favorável à colocação das
cadeiras, Léo Mion disse desconhecer o fato. “O Município já está com
um plano de ação para resolver este problema”, adiantou.

Obras assustam comissão
Meses atrás, os membros da comissão permanente estiveram no Estádio Olímpico
conferindo de perto as obras de revitalização e ficaram assustados com o que
presenciaram. Além dos mais, receberam da Secretaria de Administração apenas
três dos dez itens solicitados quanto às obras no estádio: os editais de licitação;
aquisição e instalação de cadeiras e o contrato para a execução dos serviços. O
Estádio Olímpico está liberado por conta de um TAC (Termo de Ajuste de
Conduta) firmado entre a Prefeitura e a Corregedoria Geral da União, com
validade até o início do próximo ano. Porém, para eventos acima de 10 mi
torcedores, o estádio fica inviável para sediar os jogos.
“A realização do jogo entre Internacional e Princesa do Solimões, válido pela
Copa do Brasil, só foi possível realizar graças à cobertura de uma emissora
local que cedeu as imagens de suas câmeras para atender o quesito segurança,
uma vez que o estádio não conta com um sistema amplo de monitoramento,
uma exigência dos órgãos competentes”, salientou Léo Mion.

 REFORMA
VIROU NOVELA

A sindicância é mais um
capítulo da novela que se
transformou a reforma do
estádio, que em 2012, foi
incluído na lista de locais a
receber os recursos para
sediar um dos centros de
treinamentos da Copa do

Mundo de 2014, mas que só
ficou pronto neste ano, ao
custo de R$ 8 milhões, ou

seja, valor quatro vezes maior
dos recursos liberados três

anos depois da realização do
Mundial no Brasil.

Obras ignoradas

“O Município já está
com um plano de
ação para resolver

este problema”
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Competição que no fim de se-
mana chegou à metade da tempo-
rada em seu segundo ano de exis-
tência, consolidando-se como uma
das grandes responsáveis na forma-
ção de novos pilotos da modalida-
de, a Copa Paraná Sul de Motovelo-
cidade foi novamente um sucesso
absoluto, na avaliação de dirigen-
tes e pilotos. Por enquanto, o que
deixa a desejar é a presença de
público, mesmo a entrada do autó-
dromo sendo liberada, sem cobran-
ça de ingressos.

Ao todo foram seis categorias
em disputa na 5ª etapa, sendo duas
classificadas como Escola, destina-
das aos pilotos que estão em seu
primeiro ano disputando competi-
ções. Os pilotos novatos, entretan-
to, não têm deixado a desejar fren-
te aos mais experientes, com tem-
pos próximos na cronometragem.

Cerca de 30 pilotos de todo o

Enrolando o cabo

País disputam a competição que,
assim como muitas, nasceu em
Cascavel, celeiro para o automobi-
lismo nacional. As provas foram
pelas categorias 300cc Livre, 300cc
PRÓ, Escola 600cc, Escola 1000cc,
600cc PRÓ e 1000cc PRÓ.

A etapa do fim de semana mar-
cou a quinta da temporada, restan-

do agora três para o encerramento
do campeonato, que já vive clima
de decisão. A próxima etapa está
marcada para a próxima semana,
nos dias 12 e 13 de agosto, em
um Racing Day que contará tam-
bém com disputas pelo Metropoli-
tano de Marcas e Pilotos no Autó-
dromo Zilmar Beux.

FOTOS: AÍLTON SANTOS
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A abertura de uma sindicância
administrativa é uma das medidas
que devem ser anunciadas na ma-
nhã desta terça-feira pelo diretor da
Secretaria de Esportes e Lazer, Léo
Mion, durante oitiva convocada pela
comissão permanente de Viação,
Obras Públicas e Urbanismo da Câ-
mara de Vereadores de Cascavel. A
sindicância é um instrumento admi-
nistrativo, de caráter investigatório,
destinado a apurar autoria ou a exis-
tência de irregularidades praticada
no serviço público.

O maior problema no Estádio
Olímpico é com relação à colocação
das cadeiras adquiridas junto ao
Clube Atlético Paranaense. A empre-
sa responsável pela fixação dos
assentos perfurou demais o concre-
to, causando infiltração e goteiras
nos vestiários e em outros setores
do Estádio Olímpico.

A comissão permanente ques-
tionará o diretor principalmente so-
bre a falha com relação à coloca-
ção das cadeiras, que provocaram
infiltrações nos vestiários. A em-
presa responsável pela colocação
das cadeiras foi a MVM Materiais
de Construção, de Cascavel. A co-
missão vai querer saber quem fo-
ram os funcionários responsáveis
pelo acompanhamento das colo-
cações das cadeiras e porque foi
dada ordem de continuidade dos
serviços, mesmo depois da cons-
tatação das lajes terem sido per-
furadas, comprometendo as obras
já executadas.

As irregularidades  no

12 MIL CADEIRAS
Pelo edital 265/16, a previsão era de instalar 12 mil cadeiras. Diante

disso, a comissão vai querer saber quantas cadeiras foram instaladas e
o numero de cadeiras fixadas pagas pela prefeitura. A comissão ainda
quer saber de quem é a responsabilidade pela colocação das cadeiras
que provocaram os vazamentos nos vestiários.

 Reportagem: Vandré Dubiela
   Foto: Aílton Santos

CADEIRAS usadas foram
colocadas no Estádio

Olímpico Regional
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RESULTADOS 5ª ETAPA
DA COPA PARANÁ SUL

Categoria 300cc Livre
1) Leonardo Mascarello 61 pontos*
2) Paulo Braga 50 pontos
3) Almir Marzagão 38 pontos
4) Michel Alexandre 34 pontos
5) William Dias 31 pontos
* Fez a pole e venceu as duas baterias

Categoria 300cc PRÓ
1) Luciano Zanardi 61 pontos*
2) Kelwin Macedo 50 pontos
3) João Mazzotti 38 pontos
4) Elvis Bittencourt 36 pontos
5) Rafael Bonzanini 34 pontos
* fez a pole e venceu as duas baterias

Categoria 600cc PRÓ
1) Luiz Altran 31 pontos
2) Roque Bittencourt 25 pontos
3) Antonio Muchaki 20 pontos
4) Alex Kuster 18 pontos
5) Alexandro Miola 16 pontos

Categoria Escola 600cc
1) Antonio Muchaki 30 pontos
2) Alex Kuster 26 pontos
3) Alexandro Miola 20 pontos

Categoria 1000cc PRÓ e Escola
1) Roberto Ferrara 31 pontos
2) Itamar Godoy 25 pontos
3) Rodrigo Mila 20 pontos
4) Bruno Novakowski 18 pontos
5) Elder Leandro 16 pontos
6) Cleiton R. Hendges 15 pontos

FOTOS: AÍLTON SANTOS
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Realizado dos dias 25 a 28 de
julho, no Parque de Exposições
Celso Garcia Cid, em Cascavel, o
Show Pecuário 2017 foi um suces-
so. O evento, que tem como obje-
tivo fomentar a pecuária do Oeste
do Paraná movimentou aproxima-
damente R$ 15 milhões em pros-
pecções, comercialização de má-
quinas e de animais. Nos quatros
dias, cerca de 5 mil pessoas mar-
caram presença.

O Show Pecuário 2017 é fruto
de uma parceria entre o Sindicato
Rural de Cascavel e da Sociedade
Rural do Oeste do Paraná. Duran-
te o evento, os visitantes tiveram
acesso a mais de 20 palestras téc-
nicas sobre manejo, nutrição, ges-
tão e mercado nas áreas de pecu-
ária de leite e corte, ovinocultura
e equinocultura.

Além disso, os participantes

O show de R$ 15 milhões
AÍLTON SANTOS

SHOW PECUÁRIO se transformou em um dos maiores eventos do setor no Paraná

O Show também comportou três
grandes encontros paralelos: 2º
Encontro Regional de Produtoras de
Leite e Sucessão na Atividade Lei-
teira; 1º Encontro Jovem Agricultor
Aprendiz e 6º Encontro de Produto-
ras Rurais. Todos eles envolveram
muito aprendizado e diversão.

AVALIAÇÃO POSITIVA
Para o presidente do sindicato, Paulo Roberto Orso, a avaliação

geral é positiva. “Além do momento econômico delicado do País, os
pecuaristas tiverem seus produtos desvalorizados após a Operação
Carne Fraca, a delação da JBS e os embargos. Para piorar, muitos

criadores perderam partes das pastagens com a geada, que atingiu
nossa região em cheio nesse ano. Mesmo com um cenário adver-
so, muitos deles participaram do evento e investiram. Estamos

bastante satisfeitos com o resultado final e com a importância do
nosso evento para o desenvolvimento e incentivo à pecuária.

Cumprimos nosso papel”, avaliou Orso.

puderam acompanhar julgamentos
de animais, avaliações fenotípicas
e comprar exemplares de forma di-
reta ou via leilões, realizados todas
as noites. O Parque de Exposições
também contou com a presença de
80 expositores, que trouxeram as
últimas novidades em máquinas e
implementos agrícolas, serviços,
genética entre outros atrativos.

E ncontros
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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, 1º de agosto de 2017
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Filipe de Campos
Aline Everlane Frenzel Goulart de Abreu

Daniel Nichele Kaefer
Natália Mascarello

Robson Gustavo Bonatto
Mayara Regiane Godoy Ribeiro

Dhyorgns Augusto de Almeida
Amanda Daniele Modesto da Silva

Henrique de Bastos
Samara Bras Borges

Robson Caetano da Silva Oliveira
Nayane Carolyne Ghiggi

João Sílvio Mülhmann
Viviane Chaves Kovalski

Thiago Markiewicz de Souza
Mayara Signori Esteves

Rodrigo Faustino
Jéssica Patrícia dos Santos Castilhos

Vanderlei Caetano de Castro
Mara Izabel da Silva

Marcio Michael de Andrade
Solange Falkembach

Joinas Sandre Rotava
Evelyn Aparecida Machado

Homenagens
a Caio Júnior

Cascavelense reconhecido no
mundo todo por seus serviços pres-
tados ao esporte, Luiz Carlos Saro-
li, ou simplesmente Caio Júnior, re-
cebe nova homenagem póstuma
nesta semana, com a realização da
primeira edição da Copa Internacio-
nal Caio Júnior, competição que teve
início ontem, em Curitiba, com a
participação de oito equipes da ca-
tegoria sub-15.

Idealizada pelo filho de Caio,
Matheus Saroli, o torneio “relâm-
pago” terá hoje a segunda roda-
da e amanhã encerrará a fase
classificatória, que apontará
quais equipes farão as semifinais
na quinta-feira. Os campeões se-
rão conhecidos na sexta-feira.
Todos os jogos estão sendo rea-
lizados no CT Barcelos, na Fazen-
dinha, em Curitiba.

As oito equipes participantes
estão divididas em duas chaves. No
Grupo A estão Coritiba, Chapecoen-
se, Jacuipense-BA e Chiba (JAP),
enquanto o Grupo B é formado por
Atlético-PR, Paraná Clube, Grêmio e
Jacksonville (EUA).

O objetivo da competição é pro-
mover a integração de clubes, atle-

tas e comissões técnicas de equi-
pes de cidades e países diferentes,
além de dar visibilidade e notorie-
dade à categoria de base dos clu-
bes, na idade em qual Caio Júnior
iniciou sua trajetória como jogador
no mundo da bola, com a camisa
do extinto Cascavel Esporte Clube.

 CHAPECOENSE

Caio Júnior foi uma das
vítimas da tragédia da

Chapecoense em novembro de 2016

GRUPO A
Coritiba

Chapecoense
Jacuipense-BA

Chiba (JAP)

GRUPO B
Atlético-PR

Paraná Clube
Grêmio

Jacksonville (EUA)
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 Piorando, o sistema prisional colapsou, alerta o beó
da Associação dos Delegados de Polícia (Adepol). De
argutos Sherlocks Holmes, às voltas com técnicas ino-
vadoras de prevenir e desvendar crimes, foram rebaixa-
dos a “babás de presos”, a braços com gente que até
seria bem aproveitada se houvesse interesse da socie-
dade em evoluir sem se barbarizar.

Obras sempre enchem alegremente as bocas de go-
vernantes e chefes em geral, mas a crise que negam exis-
tir criou um impressionante apagão de edificações no Esta-
do: 523 joínhas da coroa político-eleitoral paradas.

Confesso “babá de presos”, o soldado Mato Grosso,
carcereiro na velha delegacia de Cascavel, estivesse ain-
da aqui talvez tivesse alguma solução vantajosa para
todos. O soldado empreendia o comércio ambulante para
a ressocialização dos detentos: um bar móvel, sobre uma
carroça, percorria os eventos sociais e esportivos. Res-
socialização maior, impossível! Saborosa e festiva.

Mais árdua, a infraestrutura básica do Autódromo veio
da mão de obra dos presos do velho Cadeião. Ah, se os
babás de presos de hoje tivessem a mesma autonomia!
Meio milhar de obras paradas já estariam em andamento,
aproveitando mão de obra ociosa e dignificando homens.

Ao fim da jornada, inauguração solene, banda da PM
atacando marchinhas e presos perfilados, o carcereiro
repartiria aos enobrecidos apenados os louros da redu-
ção de pena por trabalho prestado. Quem sabe com uma
boa birita do boteco prisional, tira-gosto à base de espe-
tinho de gato e zoonose zero.

BABÁ DE PRESO
E OBRA PARADA

 Compras
A Acic inaugurou na noite de
ontem o Escritório de
Compras Públicas, uma
estrutura de suporte à
empresas, fornecedores e
representantes comerciais.
O consultor Luís Maurício
Junqueira Zanin proferiu
palestra sobre o alcance
desse tipo de escritório, que
contribuirá para o aumento
do faturamento de micros e
pequenas empresas locais
que desejam fornecer
produtos e serviços à
administração pública.
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“Isso vai fazer
com que o jornal
continue a sua

história de 40 anos,
quem sabe por
mais 40 anos”

Alceu A. Sperança
Escritor

alceusperanca@ig.com.br

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

O Show
Pecuário
2017
que
movimentou
R$ 15
milhões

A atuação de
alguns
integrantes do
Governo
Paranhos que
ainda não
“vestiram a
camisa”
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 Escolinha
A Escola de Governo de hoje
irá mostrar as ações
desenvolvidas no primeiro
semestre pela Secretaria de
Comunicação da Prefeitura
de Cascavel. O secretário
Ivan Zuchi irá expor os
trabalhos, com ênfase nas
campanhas realizadas,
estratégias de comunicação
na web, atuações nas redes
sociais e relacionamento
com a imprensa, além das
modificações do portal e a
licitação do novo contrato
de publicidade.

Jorge Lange,
vice-prefeito de
Cascavel sobre o
lançamento do

Hoje News
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Megasena
Concurso: 1953

09 26 29 42 43 45

Dupla sena
Concurso: 1674

07 13 18 25 31 491º sorteio

03 09 16 24 30 362º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1544

01 02 04 07 08 09 11 12
14 16 17 21 22 23 24

Quina
Concurso: 4443

01 05 25 53 72

Timemania
Concurso: 1063

06 26 34 42 44 70 74
TIME DO MIXTO/MT

Lotomania
Concurso: 1783

09 12 15 16 20 28 31
 37 44 49 53 57 60 64

74 76 80 84 88 96
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5201

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

700.000
36.000
30.000
24.700
20.146

Agora é que são elas
As equipes femininas da Copa Ci-

dade de Futsal mostraram mais uma
vez, no domingo, pela última rodada
da fase classificatória, no Ginásio Sér-
gio Mauro Festugatto, que a busca por
balançar as redes é mesmo incessan-
te na disputa entre as mulheres.

Desta vez, em sete jogos realiza-
dos foram contabilizados 63 gols,
média de sete por partida. Além dis-
so, foram registradas apenas 33 fal-
tas (média de 4,7 por jogo) e distri-
buídos 33 cartões amarelos. No últi-
mo fim de semana, as meninas havi-
am marcado 19 gols em três jogos.

Quatro goleadas contribuíram
com estatísticas do fim de semana,
com evidência maior para o time sub-
20 de Ouro Verde do Oeste, que apli-
cou 14 a 0 no São Francisco e 10 a 3
no ASR Calhas. Já o Afeto/Toledo
venceu o Vila Nova por 13 a 0 e o
AUF/Foco Telecom goleou as Legen-
dárias por 13 a 1. Destaque individu-
al para a toledana Simone dos Reis
Alves, que marcou seis vezes na vi-
tória do Afeto e chegou aos 11 gols
no campeonato, igualando-se na li-
derança da artilharia com Andressa

Soares Lopes, do time sub-20 de
Ouro Verde do Oeste.

Já a partida de destaque foi Fu-
racão/Lado Oposto 2x0 Armazém
das Bebidas, pela qualidade técni-
ca apresentada. Os demais resul-
tados foram AUF/Foco Telecom 3x1
Ouro Verde Sub-17 e Predadoras
2x1 Ouro Verde Sub-17.

Com isso, a fase de quartas de
final ficou definida com os seguin-
tes confrontos, que serão neste do-
mingo (6): Ouro Verde Sub-20 x
Ouro Verde Sub-17, Afeto/Toledo
x Assis/AFFAC, Predadoras x Stein
e AUF/Foco Telecom x Furacão/
Lado Oposto. Os duelos serão em
partida única.

Campeão municipal, regional e macrorregional, o time masculino de basquete do Colégio
Cristo Rei de Cascavel ficou a quatro pontos da disputa do título da modalidade na Fase
Final da Classe A (15 a 17) da 64ª edição dos Jogos Escolares do Paraná, encerrada no
fim de semana em Apucarana. Os comandados do técnico Pedro de Almeida encerraram
a fase de grupos da competição com vitórias sobre Colégio da Polícia Militar do Paraná/
Curitiba (47 e 33), Colégio Estadual Duque de Caxias/Goioerê (64 a 24) e Colégio
Hercílio de Camargo/Palmas (84 a 38), e nas quartas de final passaram pelo time da
Escola Emília Erichsen/Castro (83 a 36). Entretanto, na semifinal ficaram pelo caminho
com uma derrota por 50 a 46 diante da equipe do Colégio São Francisco Xavier/
Maringá, que terminou como campeã. Como consolação, o Cristo Rei terminou com o
troféu de terceiro colocado, ao vencer por 66 a 58 a disputa pelo bronze contra os
representantes do Colégio Dom Bosco de Fazenda Rio Grande.

Quatro pontos a lamentar THIAGO CHAS
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Quatro secretarias a menos
O prefeito Leonaldo Paranhos reuniu os secretários, na tarde de ontem, para apresentar o

estudo da Fundação Dom Cabral, contratada para elaborar a nova estrutura organizacional do
governo. Quatro pastas devem desaparecer e uma supersecretaria ser criada, que levará o

nome de “Casa Civil, Transparência e Combate à Corrupção”.
Pág. 13

Págs. 04 e 05

Furacão bate o
Vasco da Gama

Pág. 32

Frentista
é morto

por
colega

Pág. 32

Móveis
são

jogados
no aterro
sanitário

Págs. 08 e 09

A abertura
de uma

sindicância
administrativa

para apurar
irregularidades

nas obras de
reforma do

Estádio Olímpico
Regional é uma

das medidas
que serão

anunciadas hoje
pelo diretor da

Secretaria de
Esportes e Lazer,

Leo Mion, à
Comissão de

Viação, Obras
Públicas e

Urbanismo da
Câmara de

Vereadores.

SindicânciaSindicância

ÚLTIMA HORA32 HOJE NEWS, 10 DE AGOSTO DE 2017

Briga entre frentistas
termina em assassinato

Uma discussão entre dois
frentistas de um posto de com-
bustível localizado na Avenida
Carlos Gomes, em Cascavel,
terminou em assassinato na
noite de ontem. Um dos ho-
mens sacou uma arma e dis-
parou várias vezes contra o
colega e fugiu.

Uma equipe médica do Si-
ate (Serviço Integrado de Aten-
dimento ao Trauma em Emer-
gência) chegou a ser aciona-
da, mas Douglas Nascimento
morreu no local. O corpo foi re-
movido ao IML (Instituto Médi-
co Legal).

Furacão supera o Vasco e respira na Série A

COM 20 PONTOS, o Rubro-Negro paranaense ocupa a 14ª posição

Pela 17ª rodada, na noite
de ontem, o Atlético (PR) aca-
bou com o jejum de seis jo-
gos sem vencer no Brasilei-
rão e respirou na competição.
Em Volta Redonda (RJ), o Fu-
racão superou o Vasco por 1
a 0 e deixou a zona de rebai-
xamento. Com 20 pontos, o
Rubro-Negro paranaense ocu-
pa a 14ª posição. O Cruzmal-
tino perdeu a chance de en-
costar no G-6 e segue em oi-
tavo lugar com 23 pontos.

Em ritmo intenso, o pri-
meiro tempo do confronto
foi marcado pela forte mar-
cação aplicada pelas duas
equipes. Com mais posse
de bola, o Vasco apostou
nos chutes de fora da área
para furar o bloqueio defen-
sivo paranaense. Já o Fu-

racão tentou explorar os
contra-ataques, mas pecou
no último passe e criou
poucas oportunidades de
gol. A chegada de maior
perigo dos visitantes veio
aos 18 minutos em bola
área, mas Lucho González
cabeceou para fora.

Na volta do intervalo, o
Cruzmaltino chegou com pe-
rigo logo no primeiro minu-
to. Mateus Vital arriscou de
longe e Weverton quase foi
enganado pelo quique da
bola, mas defendeu com o
peito. Aos 15, o Furacão res-
pondeu e abriu o placar. Em
contragolpe puxado por Pa-
blo, Rosseto cruzou para a
área, Henrique não conse-
guiu afastar e Ribamar tocou
na saída de Martín Silva.
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