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Corinthians segue imbatível
O líder Corinthians segue imbatível no Brasileirão 2017. Ontem, a
vítima da vez foi o Atlético (MG). Em
Belo Horizonte, o Timão superou o
Galo por 2 a 0 e alcançou a 12ª
vitória em 18 rodadas disputadas.
Empurrado pela torcida que compareceu em peso, o Galo buscou pressionar e tomar a iniciativa da partida. Bem postado na defesa, o Timão segurou as investidas minei-

ras e abriu o placar com Jô.
Aos 31 minutos, o artilheiro do
Brasileirão mostrou oportunismo,
pegou a sobra dentro da área e
empurrou para o fundo das redes,
1 a 0. Foi o 11º gol do atacante na
competição. No segundo tempo, o
time paulista matou a partida em
contra-ataque aos 36 minutos. Rodriguinho deixou o dele e fechou o
placar, 2 a 0.
DIVULGAÇÃO/CORINTHIANS

TIMÃO
conquistou a
12ª vitória em
18 jogos do
Brasileirão

HOMEM MORRE EM CONFRONTO
Um confronto no final da noite de ontem no Bairro 14 de Novembro,
em Cascavel, terminou com uma pessoa morta. Policiais da UPS Sul
faziam ronda pelo bairro quando um homem em atitude suspeita disparou contra a viatura.
Os policiais revidaram e alvejaram o homem morreu no local. O
corpo, sem identificação, foi removido do local e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Cascavel.
AÍLTON SANTOS

No outro duelo iniciado às 21h,
o Vitória levou a melhor para cima
da Ponte Preta. Em Salvador, o Leão
venceu a Macaca por 3 a 1 e acabou com o jejum de cinco jogos.
Com o triunfo, o time baiano chegou a 16 pontos e renovou as forças na luta contra o rebaixamento.
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urbanas
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Transitar a pé em
algumas ruas de
Cascavel é sinônimo de
risco, devido a grande
quantidade de bueiros
e bocas de lobo
abertos. Todos os
meses a Prefeitura
investe R$ 6,3 mil para
promover reparos.
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18ª RODADA
Sport 2x2 Fluminense
Chapecoense 1x1 Bahia
Atlético-MG 0x2 Corinthians
Vitória 3x1 Ponte Preta
Botafogo 1x2 Palmeiras
Santos 3x2 Flamengo
Atlético-GO 0x1 Grêmio

PRÓXIMA RODADA

POLICIAIS
FORAM
ATACADOS e
reagiram
matando o
suspeito

SÁBADO 5/8
Fluminense
Corinthians

x
x

Atlético-GO
Sport

DOMINGO 6/8
Flamengo
Palmeiras
Cruzeiro
Coritiba
Grêmio
Bahia
Ponte Preta
Avaí

x
x
x
x
x
x
x
x

Vitória
Atlético
Botafogo
Chapecoense
Atlético-MG
São Paulo
Vasco
Santos

Preços diferenciados
Um estudo em andamento prevê preços diferenciados para quem almoça no
Restaurante Popular de Cascavel, que terá nova licitação em outubro. As pessoas inscritas no Cadastro Único pagariam menos.
z Pág. 07
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Neymar no PSG

Luiz Fernando
Reis,
professor e
sindicalista

NOTAS
z Segurança

z Avicultura

A reunião empresarial da
Acic vai debater hoje, às
18h30, a crise e seus
impactos na segurança
publica. O comandante do
6º Batalhão de Polícia
Militar, major Rubens
Garcez da Luz, é o
convidado do evento. A
reunião abrirá espaço
também para o Núcleo
Multissetorial da Região
Norte, que informará
sobre a Unidade Paraná
Seguro (UPS).

Cascavel irá sediar, no
próximo mês, o Encontro
MercoLab de Avicultura,
que terá a participação de
palestrantes de renome
mundial. O evento tem por
objetivo debater em
profundidade as questões
que dizem respeito à
sanidade avícola no Brasil e
no mundo, atualizando a
cadeia produtiva com a
divulgação de resultados de
pesquisas e novos
conhecimentos.

A equipe
sub-23 do
CCR que
está focada
em trilhar o
caminho da
Série D do
Brasileirão

A falta de
ação contra
vândalos que
insistem em
pichar
espaços
públicos
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Tudo ou nada

Lotofácil
Megasena

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado

Fases da lua
CRESCENTE
30/07 - 12h23

CHEIA
07/08 - 15h10

MINGUANTE
14/08 - 22h15

NOVA
21/08 - 15h30

JOGAM HOJE

Derrotada pelas donas da casa por 3 sets a 0 (25/22, 25/17 e
29/27) em apenas 1h25 de jogo em Nanjing, na China, a seleção
brasileira feminina de vôlei volta a atuar nesta quinta-feira pela Fase
Final do Grand Prix. Às 8h30, o desafio é contra a Holanda e somente
a vitória interessa para o Brasil seguir na luta pelo título. A equipe do
treinador José Roberto Guimarães é a atual campeã e busca 12º
troféu de campeão da competição.

Sexta
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Fonte: Simepar

Diretor
Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

Oficialmente fora do Barcelona, Neymar deve ser anunciado amanhã como reforço do Paris Saint-Germain. A equipe espanhola recebeu ontem
o comunicado do jogador brasileiro sobre a decisão de deixar a agremiação. Já o time francês ainda não se manifestou e acerta os últimos
detalhes para anunciar a contratação. O planejamento do PSG é ter o atacante nesta quinta-feira em Paris para realizar exames médicos e
promover uma coletiva de imprensa na sexta-feira para apresentá-lo como o grande reforço da equipe. A festa com os torcedores deve
acontecer no próximo sábado, quando o time estreará no Campeonato Francês contra o Amiens, no Parc des Princes. O SporTV transmitirá a
partida ao vivo a partir do meio-dia (de Brasília). Ontem, alguns veículos de imprensa de Espanha e Portugal informam que Neymar passou por
exames médicos em Portugal, na cidade do Porto. No mesmo dia, a loja oficial do Barcelona no Camp Nou deixou de vender a camisa do
jogador, que Neymar também foi substituído em várias publicidades da equipe, inclusive nos cartazes ao redor do estádio. A publicidade da
partida contra a Chapecoense, por exemplo, passou a ter a presença de Rakitic no lugar do craque brasileiro.

Curitiba

Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

WHATSAPP

Educar a
juventude custa
mais barato de
que punir

EXPLICAR É PRECISO
A polêmica reforma do Estádio Olímpico Regional,
que custou R$ 8 milhões e deixou a desejar, precisa de
uma explicação convincente sobre como o dinheiro foi
aplicado. Cadeiras velhas, supostas falhas na execução do projeto e até suspeita de superfaturamento, como
apontou um relatório preliminar da CGU (Controladoria
Geral da União), precisam ser esclarecidos pelo ex-prefeito Edgar Bueno, que era o gestor do Município quando as obras aconteceram.
É inadmissível que se invista tanto dinheiro em um
espaço como o estádio e o resultado dos trabalhos deixem a desejar. E o que é pior: correndo sérios riscos de
ser interditado pelas autoridades competentes, como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Vigilância Sanitária.
O Brasil vive um novo momento e a população exige
mais respeito ao dinheiro público. Tão deprimente quanto os gastos que vão para o ralo da corrupção é o dinheiro mal investido. É hora de deixar para trás o “jeitinho
brasileiro” de levar vantagem em tudo. E isso não está
restrito aos políticos, mas chegou a hora de mudança
de comportamento da população de um modo geral. Não
é possível, por exemplo, licitar um produto, pagar por ele
e entregar outro, como sempre aconteceu.
O Brasil exige mudanças e comprometimento de todos. Não podemos mais fazer vistas grossas ao desperdício e aplicações inadequadas de recursos públicos.
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03 05 07 08 10 11 12 15
16 17 20 22 23 24 25
Concurso: 1954

09 25 33 35 40 49
Quina

Concurso: 1545

Concurso: 4445

38 46 60 64 77

Lotomania

Concurso: 1784

04 10 21 23 31 38 41 43
54 59 61 66 74 80 83 85
87 88 89 96

19h30
19h30
20h

BRASILEIRÃO
São Paulo x Coritiba
Atlético-PR x Avaí
Vasco x Cruzeiro

19h30
19h30
20h

SUL-AMERICANA
São Paulo x Coritiba
Atlético-PR x Avaí
Vasco x Cruzeiro

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

Concurso: 1675

Federal

Concurso: 5202

06 08 18 19 32 39

1º prêmio

03 16 28 41 42 47

2º prêmio

Timemania

Concurso: 1064

06 08 16 25 29 49 70
TIME DO

VILLA NOVA - MG

3º prêmio
4º prêmio
5º prêmio

46.427
26.496
00.066
13.149
72.984

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Vá de Bike
Meio de locomoção cada vez mais
utilizado no mundo, seja por melhor
qualidade de vida, saúde ou economia, a bicicleta também virou uma
forma de aumentar o convívio social. São várias pessoas que se reúnem diariamente em diversos grupos
com a mesma finalidade: pedalar.
Em Cascavel, alguns dos percursos e grupos mais conhecidos têm
nome próprio. É o caso da “Trilha do
ET, da Trilha da Preguiça, do Pedal
Urbano e do Pedal da Terça-Feira”.
A Trilha do ET leva esse nome porque o trajeto quando riscado no mapa
lembra a famosa cena do filme em
que o extraterrestre de Steven Spielberg levita com uma bicicleta e passa em frente à lua, em 1982.
Esse percurso tem cerca de 25
quilômetros e reúne ciclistas do
Pedal da Terça-Feira, organizado
pelos Amigos da Bike. Os participantes se reúnem na esquina das ruas
Manaus e Guaíra e partem para a
pedalada.
Já a Trilha da Preguiça é chamada assim por ser um trajeto mais
tranquilo e que reúne bastantes iniciantes. O percurso tem cerca de
20 quilômetros e o ponto de encontro é na Avenida Brasil, em frente a
Dias Bike, que organiza o passeio.
O trajeto é rumo a Espigão Azul, com

o retorno pela Avenida Guaíra. A próxima edição será nesta sexta-feira.
Outro grupo que reúne geralmente
iniciantes no esporte é o Pedal Urbano, que leva esse nome por ser realizado exclusivamente nas ciclovias da
cidade. O percurso também é de cerca de 20 quilômetros e parte da Dias

Bike, com direção ao Gramado.
Vale lembrar que nenhum desses
grupos é fechado nem cobra pela
participação, bastando o interessado ter disposição e todos os equipamentos de segurança para começar um novo círculo de amizade e
esporte.

Fábio Brugnerotto, que assumiu
interinamente a função de secretário de Esportes e Lazer no final de
2016, na gestão de Edgar Bueno,
disse ontem que sua função na pasta “era apenas técnica”. A declaração foi dada à Comissão de Viação,
Obras e Urbanismo da Câmara de
Vereadores de Cascavel, que investiga irregularidades nas obras do
Estádio Olímpico Regional. Antes de
ser nomeado, Brugnerotto era diretor da pasta.
A comissão, formada pelos vereadores Romulo Quintino (PSL),
Jaime Vasatta (PTN) e Aldonir Cabral
(PDT), busca explicações para uma
série de irregularidades na reforma
do Estádio Olímpico Regional.
De acordo com Romulo Quintino
(PSL), presidente da comissão, “os
depoimentos tomados nas últimas
semanas com gestores do esporte
FLAVIO ULSENHEIMER

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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

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

Junior Cezar Evangelista
Silvia Marcia Razini
Claudinei Soares de Lima
Adriana Regina de Melo

Antonio Darci Ribeiro
Ines Elaine Panato de Lima
Gildomar Borges
Marlene Gomes da Silva
Valdelirio de Quadros
Hertes Fatima Alves de Oliveira
Luis Henrique Ramos de Quadros
Tayane Sousa Amorim

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 03 de agosto de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Jesus Tiburcio
Maria Christina Oviedo
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BRUGNEROTTO é ouvido
pelos vereadores na Câmara

Ex-diretor diz que
não tomava decisão
cascavelense têm o objetivo de entender o porquê dos problemas estruturais vistos no Estádio e também na instalação das cadeiras”.
A primeira licitação de cadeiras
previa a compra de apenas 3.661
cadeiras, porém o certame foi cancelado e um novo processo para
compra de até 22 mil cadeiras foi
realizado. Deste total, 10 mil foram
compradas seminovas da Arena da
Baixada, em Curitiba, sendo que
aproximadamente 70% delas não
puderam ser aproveitadas.

Não participava
Sobre o assunto, Fábio Brugnerotto
afirmou que acompanhou a
entrega, “mas não participava do
planejamento das licitações nem
era fiscal de contrato”.
“Em razão da minha formação e
experiência, meu trabalho era a
parte técnica dos times, dos
atletas e técnicos. Quando
assumi interinamente a
secretaria, a gestão estava
acabando e todas as decisões já
tinham sido tomadas”, afirmou
Brugnerotto. Os vereadores
asseguram que a investigação
continua e que outras pessoas
relacionadas ao contrato e à
gestão durante a reforma do
Estádio podem ser ouvidas nos
próximos dias.
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AGÊNCIA BRASIL

Temer não será
investigado
A Câmara dos Deputados rejeitou
na noite de ontem a denúncia contra o presidente Michel Temer. O voto
de número 172 foi da deputada Rosângela Gomes (PRB-RJ). Mas antes
do voto da parlamentar, o governo já
tinha conseguido matematicamente
barrar a denúncia, considerando a
soma dos votos a favor do parecer
da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) contrário à admissibilidade da denúncia, ausências (13) e
abstenções (1).
Isso porque eram necessários o
mínimo de 342 votos contra o parecer do deputado Paulo Abi-Ackel
(PSDB-MG) e, com isso, autorizar o
Supremo Tribunal Federal (STF) a investigar o presidente. O número de
votos, no entanto, ficou em 263. A
vitória do governo foi conquistada
durante a votação da bancada do Rio
de Janeiro. Com o resultado, a Câmara não aprova a admissibilidade
para que o Supremo Tribunal Federal (STF) investigue Temer.
Com essa decisão, a denúncia é
suspensa e só pode ser retomada
depois que Temer deixar a Presidência da República. No dia 26 de junho, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviou ao STF a
denúncia contra Temer, com base na
delação premiada de Joesley Batista, dono do grupo JBS. Foi a primeira
vez que um presidente da República
foi alvo de um pedido de investigação no exercício do mandato.
Três dias depois, a presidente do
STF, ministra Cármem Lúcia, enviou ao
presidente da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), a denúncia com pedido de
autorização para que a Corte Máxima
do país possa investigar Temer.
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R egulamento

quinta e sexta-feira comandará os
treinos no Estádio Olímpico.
Durante a pré-temporada, o FCC
realizou quatro jogos preparatórios,
nos quais acumulou vitórias sobre
Campo Mourão (1 a 0 e 3 a 0) e
Céu Azul (5 a 0) e empate com a
Chapecoense (1 a 1). Os resultados, entretanto, não iludem Cabral:
“Eu, particularmente, não gosto de
amistosos. Prefiro a preparação interna para colocar em prática no
jogo, mas no aspecto tático, para
testes, o amistoso é interessante.
Eu não me iludo com uma vitória
elástica nem com uma derrota, analiso outra situação. Vejo se ocorre
aquilo que eu pensava, independentemente do resultado. Então, esses
jogos serviram para observar detalhes para realizar ajustes de acordo com o necessário”.

Na primeira fase as equipes se enfrentam em turno
único, com as oito melhores avançando às quartas de final, que será no cruzamento olímpico (1ºx8º, 2ºx7º, 3ºx6º
e 4ºx5º) em jogos de ida e volta. A semifinal e a final também serão no sistema mata-mata.
FOTOS: FÁBIO DONEGÁ

COM A REJEIÇÃO da denúncia, Temer não será investigado pelo STF

TEMER DIZ QUE NÃO VAI PARAR
Pouco tempo depois da votação, Temer se pronunciou e disse que desde que
assumiu o governo não parou e será assim até o dia 31 de dezembro de
2018, quando encerra o mandato.
O presidente destacou que o Brasil está saindo da maior crise da história e
que é urgente colocar o país nos trilhos do crescimento. Ele afirmou ainda
que pretende entregar a maior transformação já realizada no Brasil, chamada
por ele de “reformas estruturantes”.

TABELA DO FCC
1ª RODADA - 6/8 (domingo)
11h05

FC Cascavel x Toledo

4ª RODADA - 16/8 (quarta-feira)
20h15

2ª RODADA - 9/8 (quarta-feira)
15h30

Rio Branco

x FC Cascavel

FC Cascavel x Operário

11h

5ª RODADA - 20/8 (domingo)
11h

3ª RODADA - 6/9 (quarta-feira)
20h15

Foz do Iguaçu x FC Cascavel

7ª RODADA - 3/9 (domingo)

Paranavaí

x FC Cascavel

8ª RODADA - 10/9 (domingo)
11h

6ª RODADA - 27/8 (domingo)
11h

FC Cascavel x Iraty

FC Cascavel x Andraus

P.Londrinense x FC Cascavel
9ª RODADA - 17/9 (domingo)

11h

FC Cascavel x Maringá
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Às vésperas
da estreia
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Após dois meses de trabalho, o
FC Cascavel vive os últimos dias de
preparação para a estreia na Taça
FPF, marcada para domingo, às
11h05, no Estádio Olímpico, no Clássico da Soja com o Toledo.
O grupo comandado pelo técnico
Rodrigo Cabral já conta com 27 jogadores devidamente registrados para
a competição, mas o número ainda
pode subir até o fim de semana.
De acordo com o treinador, a equipe está homogenia em relação à preparação, todos no auge da condição
física. “Começamos em ritmo intenso e aos poucos fomos reduzindo,
para não chegar perto da competição e perder atletas. Agora é só
manutenção, estão todos 100%.
Estou bastante satisfeito com os trabalhos nesse curto período de preparação”, diz o treinador, que nesta Â
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Precisamos Giro Político
evitar um
novo colapso,
diz Kaefer

politica@jhoje.com.br

Debate esportivo

Por iniciativa do vereador Pedro Sampaio, a Comissão de
Cultura e Esporte da Câmara de Vereadores marcou para 16
de agosto, às 19h, a audiência pública “Regulamentação
dos Eventos Esportivos”. Ela foi motivada por causa das
muitas reclamações pela realização de eventos esportivos
usando a Avenida Brasil, espaços públicos sem previsão,
divulgação aos moradores próximos e eventos realizados
sem segurança médica ou policial.

O deputado Alfredo Kaefer (PSL-PR) disse ontem
que não é hora de mudanças no campo político e
que o presidente Michel
Temer (PMDB) precisa de
um voto de confiança para
terminar seu mandato em
31 de dezembro de 2018.
“Não é hora de promovermos novas mudanças. A
vida nacional entraria novamente num colapso,
num tumulto. Estou absolutamente convencido
que temos que manter
Michel Temer para continuar o mandato e buscar
minimamente o ordenamento econômico”, completou Kaefer.
O deputado comentou
não estar completamente
satisfeito com o atual governo, mas mudar agora,
não é a melhor saída. “Eu,
pessoalmente, critico algumas medidas da equipe
econômica, mas isso não
me leva à razão para querer o afastamento e o seu
impedimento (do presidente Temer)”, disse.
Kaefer lembrou que
quando a ex-presidente
Dilma Rousseff (PT) foi
afastada, todos estavam

conscientes que quem
assumiria o governo seria
Michel Temer. “E essa decisão foi ampla e da maioria porque queríamos um
Brasil diferente. O país
que veio de uma crise
enorme e corrupção absurda, damos ao Michel
Temer um crédito de confiança para seguir o seu
governo e terminar o seu
mandato até o final de
2018”, disse.
DIVULGAÇÃO

Alternativas

Sindicância

A meta é ouvir e debater
alternativas para posterior
elaboração de uma lei
regulamentando os eventos
esportivos e mecanismos de
controle, além da formação
de uma agenda oficial no
inicio de cada ano. Com
isso, evita-se a concessão
de alvarás poucos dias antes
do evento, fora de um
planejamento dos
organismos de segurança,
de trânsito e outros.

O PRB (Partido
Republicano Brasileiro) de
Cascavel, sob o comando
de Cleber Fonseca, marcou
para a noite do dia 7 de
março o encontro regional
da legenda, com
solenidades de posse dos
membros da Comissão
Executiva local e de
cidades da região. O
presidente estadual,
Aroldo Martins estará
presente.

Olímpico

Em discussão

Ontem, os vereadores da
Comissão de Viação, Obras
Públicas e Urbanismo, em
busca de mais informações
sobre a polêmica obra do
Estádio Olímpico, ouviram
o ex-secretário de Esportes,
Fábio Brugnerotto. ele
disse que no curto período,
pouco se envolveu,
afirmando que quando
assumiu, todas as decisões
já haviam sido tomadas.

Está em discussão a Feira
do Teatro para ser
realizada na quadra do
complexo Cultural do
Teatro Sefrin Filho e do
Centro Cultural Gilberto
Mayer. Estranho estar
isoladamente sob o
comando da Secretaria de
Desenvolvimento e não em
conjunto com a Secretaria
de Cultura, já que vai estar
em espaço da mesma.

ESTRANHARAM
Integrantes do Conselho de Cultura estranham a iniciativa
isolada e vão cobrar explicações sobre o evento cultural.

KAEFER diz que não é hora de
mudanças

z O vereador Alécio, líder do Governo, presenteou os
demais 20 vereadores na reabertura dos trabalhos
legislativos com um litro de suco de uva...
z Requerimento do vereador Serginho Ribeiro (PPL),
questiona as ações movidas pela Secretaria da
Educação para suspender liminares no TJ quanto às
matrículas em CMEIS..
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Mais desconto no Refic

DIVULGAÇÃO

“O objetivo é dar maior oportuUma emenda foi apresentada
ao Projeto de Lei Complementar nidade e incentivo para os contri03/2017 que aumenta os des- buintes que estão em atraso com
contos dos juros e multas sobre o fisco municipal para efetuar o padívidas em atraso com o Municí- gamento de suas dívidas” ressalpio de Cascavel. Caso seja apro- tou Gugu Bueno.
Segundo ele, o aumento nos vavada, a proposta possibilitará
que o contribuinte que deseja lores percentuais em mais de 20%
quitar ou parcelar sua dívida terá para cada opção de negociação torna mais viável o pagamento
um desconto que vadas dívidas e atende ao
ria de 50% a 95%,
que se apresenta há
dependendo da
anos com o Refic. “O
negociação estaO objetivo é
Legislativo tem cobelecida.
nhecimento de que
A proposta é
dar maior
além
de evitar que
de autoria do preoportunidade e
os contribuintes em
sidente da Câincentivo para
atraso tenham suas
mara de Vereadoos contribuintes
dívidas lançadas em
res, Gugu Bueno
processo judicial (dí(PR) e foi assinada
vida ativa), com o propela maioria dos vegrama de recuperação fisreadores. Ela estabecal a receita pública tem um
lece para os pagamentos em cota única, um desconto de incremento, o que faz com que no95% sobre juros e multa moratória vos investimentos e novas ações púaté a data da sanção da lei. Nos par- blicas sejam concretizadas por parcelamentos em até 12 meses o des- te da administração” finalizou.
conto sobre juros e multa será de
70% e para os parcelamentos em
Gugu diz que EMENDA pretende dar mais
até 24 vezes o desconto será de 50%
oportunidade ao contribuinte
sobre os juros e multa.

ESPORTE
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Comerciários campeões
Com a possibilidade de contar
com o fator casa na fase regional
dos Jogos Comerciários do Paraná, os cascavelenses estão se empenhando na fase municipal da
competição realizada pelo Sesc e
que é o maior evento esportivo
exclusivo para empresários, comerciários e seus dependentes.
Em Cascavel, já estão definidos
os campeões do vôlei de praia
(masculino e feminino) e do truco
(misto). Eles agora aguardam a definição dos vencedores do futsal,
do futebol sintético, do basquete,
do vôlei de quadra, do tênis de
mesa e do xadrez para formarem
a delegação da cidade anfitriã da
segunda fase dos Jogos, que será
em outubro e reunirá também os
campeões de Umuarama, Campo
Mourão, Paranavaí, Francisco Beltrão e Maringá.
Os campeões da fase regional
avançarão à 3ª fase com direito a
hospedagem, alimentação e trans-

porte gratuitos para disputar o título estadual no Sesc Caiobá, no
litoral paranaense. Por Cascavel ser
uma das sedes da fase regional

neste ano, as equipes da cidade esperam que o fator casa ajude para
a conquista do título e a consequente classificação à 3ª fase.

Truco

Os “bons de facão” por Cascavel
na segunda fase dos Jogos
Comerciários serão Jean e Ari, que
formaram a dupla campeã da disputa
municipal na última sexta-feira. Na
final eles venceram a parceira formada
por Marcos Paulo e Cristiano. Já a
dupla Kamila/Margarete terminou
com o troféu de bronze.

Vôlei de Praia Masculino

Vôlei de Praia Feminino

No vôlei de praia feminino, a dupla campeão do Sesc Cascavel nos Jogos
Comerciários foi a formada por Helena e Neide (ao centro), que
representarão a cidade na fase regional. Já Virlene/Isa (à esquerda) ficou em
segundo lugar e Juliana/Jaqueline (à direita) terminou em terceiro na fase
municipal, encerrada no último sábado.

A dupla Clodimar/Soja, campeã
do vôlei de praia masculino dos
Jogos Comerciários em Cascavel e
que já pensa na fase regional, em
outubro. A modalidade teve Luiz/
Eduardo como vice-campeã e
Guedes/Douglas e terceiro lugar.
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Três mortos
no Parque
Três pessoas foram mortas nos ção por faca no abdômen.
últimos três dias no Parque São
A mulher, que teria confessaPaulo, em Cascavel. O último as- do o crime na ligação aos bomsassinato aconteceu no fim da beiros, fugiu da casa. De acordo
noite de terça-feira, em uma casa com a delegada Mariana Vieira,
responsável pela Delegacia de
na Rua Joaquim Távora.
Conforme a polícia, socorristas Homicídios, o casal estava junto
do Siate (Serviço Integrado de Aten- havia três anos e sem registros
dimento ao Trauma em Emergên- policiais de desentendimentos
cia) receberam a ligação da espo- entre eles. Porém, conhecidos
sa de Eduardo Alberto Telles, de 36 disseram que eles teriam um reanos, informando que teria esfaque- lacionamento conturbado. Duas
ado o marido. Segundo ela, os dois facas e roupas femininas sujas
teriam discutido, mas não repassou de sangue foram apreendidas
pela polícia, que faz buscas para
aos militares o motivo da briga.
Quando os socorristas chega- localizar a mulher.
ram, encontraram tudo fechado e
precisaram arrombar a porta. Já  Reportagem: Tissiane Merlak
dentro da casa, encontraram
Foto: Aílton Santos
Eduardo morto, com uma perfura-

MULHER MATOU marido a facadas após um
desentendimento; ela acionou o Siate

Giro da
Violência
Veículo roubado
Uma mulher foi alvo de assaltantes
ontem, no Parque São Paulo, em
Cascavel. Segundo a vítima, o veículo
dela, uma Duster branca, estava
estacionado em frente a sua casa e
ela falava ao celular quando um rapaz
armado anunciou o assalto. Dentro do
veículo estava a bolsa da vítima com
documentos pessoais. A polícia fez
buscas na região para localizar o
veículo.

Assalto em farmácia
Câmeras de segurança devem ajudar a
polícia a identificar um assaltante
que ontem cometeram um roubo a
uma farmácia do bairro Santa Cruz.
Armado, o rapaz chega no
estabelecimento, vai até o caixa, e
ordena que o funcionário coloque o
dinheiro dentro de uma sacola. Na
sequência, o rapaz que aparenta ser
menor, foge.

Na Rodoviária
Policiais da Rocam apreenderam na
noite de segunda-feira, na rodoviária
de Cascavel, uma pistola 9 milímetros,
dois carregadores e uma porção de
maconha. O material estava na
bagagem de mão de um homem de 30
anos, que seguia de Foz do Iguaçu
para Passo Fundo (RS). Ele disse que
receberia R$ 5 mil pela venda da arma.

OUTROS CRIMES
Além de Eduardo, outros dois homens foram assassinados no Parque São
Paulo. O primeiro crime foi o de Claiton Marcelo Padilha, de 36 anos
executado com 11 disparos de arma de fogo, na noite de domingo
(30). O segundo homicídio aconteceu na segunda-feira (1º), em um
posto de combustíveis na Avenida Carlos Gomes. A vítima, Douglas do
Nascimento, de 43 anos, foi alvejada com dois tiros por um colega de
trabalho, identificado como Clodomir Antônio de Lima Fogaça. A polícia
recebeu denúncias de que ele estava escondido em uma propriedade rural
em Santa Tereza do Oeste, mas ao chegar lá, o homem já havia fugido.

AÍLTON SANTOS
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Por um preço justo
Pelo menos uma vez na semana
o agricultor Valdecir Lemos almoça no
Restaurante Popular de Cascavel, na
área central do município. “A comida
é boa e o preço justo”, diz. Por dia,
são servidas 800 refeições ao custo
de R$ 3 por pessoa, com cardápios
diferentes, balanceados e supervisionados por nutricionistas.
Hoje, a prestadora de serviços
é a empresa Refeivel, que desde
2012 atua no local. O valor unitário
da refeição à empresa é de R$
5,40. Do total, R$ 2,40 são custeados pelo município e o restante repassado ao consumidor.
O preço, no entanto, pode sofrer
reajustes após o processo de licitação, que deve ser concluído no fim
de setembro. Conforme o secretário de Assistência Social, Hudson
Moreschi, não se sabe ainda se o
reajuste vai encarecer ou baratear o
almoço e que qualquer índice neste
momento é prematuro. “Tudo depende do resultado da licitação”, relata. O contrato encerra em 4 de outubro e já no dia seguinte os novos
valores serão aplicados.

O valor pago
à Reifevel por
refeição é de

R$ 5,40

Mais dois
Segundo o secretário, existe a expectativa
da construção de dois novos restaurantes,
um no Bairro Cascavel Velho e outro no
Santa Cruz. Porém, o município ainda
depende de financiamento da Seab
(Secretaria Estadual de Agricultura e
Abastecimento).

R$3

é o valor repassado
aos usuários

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Quem paga mais?
Uma nova política de preço
pode ser implantada após o processo licitatório. De acordo com
Moreschi, desde o início do ano é
elaborado um estudo que vai diferenciar os valores cobrados a cada
usuário baseado nas faixas de renda de cada um. “Hoje, todos pagam R$ 3. Com essa nova política, conforme o perfil econômico da
pessoa, ela pagaria o preço integral da refeição, fixado atualmente
em R$ 5,40”, explica o secretário.

Entre os critérios estabelecidos
até o momento para avaliar quem vai
pagar mais caro ou não está a dependência de benefícios repassados
pelo governo federal, como o Bolsa
Família. “Se o beneficiário está no Cadastro Único, ele terá um preço diferenciado se for almoçar no Restaurante Popular”, exemplifica Moreschi.
A justificativa para a diferença
nos preços, segundo o secretário,
é de que assim a prestação de serviço se torna mais sustentável, além

de aumentar o alcance nos bairros e atingir uma parcela maior da
população que vive em condições
de vulnerabilidade social.
Esse processo todo, no entanto, não agrada os usuários.
“Está tudo errado. Imagina eu ter
que pagar os R$ 5,40 e outra
pessoa menos, já que a refeição
é igual pra todo mundo? Se for
assim vou procurar outro lugar
para almoçar”, reclama o aposentado Jorge Nogueira.
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FOTOS: AÍLTON SANTOS

Reparos custam
R$ 6,3 mil

100

Quem costuma caminhar pelas ruas de Cascavel não terá dificuldades em encontrar bueiros
com tampas quebradas e ferros retorcidos que
representam perigo à população. Em média, a
Prefeitura troca todos os meses 100 tampas, ao
custo de R$ 63 cada. Com isso, o Município precisa desembolsar R$ 6,3 mil mensalmente.
No cruzamento da Rua São Paulo com a Avenida Tancredo Neves, na região central, bem próximo a faixa de pedestre, um buraco a céu aberto
representa perigo à população. O local é rota de
quem costuma fazer caminhada na avenida. Em
meio ao que resta do bueiro é possível notar a
estrutura metálica que sustentava a estrutura.
Otávio de Mattos, engenheiro da Secretaria de
Obras de Cascavel, diz que as principais causas
dos estragos são os veículos que sobem nas calçadas e danificam a estrutura. Ele orienta a população a auxiliar a secretaria. “Os moradores podem encaminhar informações dos locais que necessitam de reparos pelo ‘Particiy, [aplicativo]”, diz.

Ano passado
No ano passado, conforme a Cettrans, as três principais infrações são as
mesmas, porém o avanço do sinal
vermelho estava em primeiro lugar, com
10.346 multas. Na sequência estava o
excesso de velocidade (9.401) e
depois o uso do cinto (3.293).
Em relação ao montante arrecadado
nos primeiros seis meses pela companhia, o total ultrapassa os R$ 4,7
milhões. No mesmo período do ano
passado o total arrecadado foi de
R$ 3,5 milhões.

Crescimento
Conforme Alex Sandro Vitório, gerente da Divisão de
Fiscalização de Trânsito da Cettrans, o crescimento no número
de multas aplicadas, no comparativo entre o primeiro semestre
de 2016 com o mesmo período de 2017, pode ter ligação com a
fiscalização eletrônica. “Nos meses de janeiro e fevereiro de
2016 os radares estavam funcionando parcialmente. Isso foi
devido ao processo licitatório e contratação de nova empresa
para a prestação dos serviços, fato que contribuiu diretamente
para o registro de menor quantidade de infrações de trânsito”.

Avenida Brasil tem
mais acidentes

Arrecadação
Além do aumento no número de multas aplicadas, um dos
fatores significativos para o crescimento da arrecadação é a
alteração do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), que passou
a vigorar em novembro de 2016. “O acréscimo no valor das
multas de trânsito foi, em média de 40%”, cita o gerente.

BUEIRO destruído próximo a faixa de pedestres

Bueiro representa
perigo à
POPULAÇÃO
que passa
pelo local

tampas, em média a Prefeitura
troca todos os meses

Alunos autistas
Na manhã de ontem ocorreu, na
Secretaria de Educação, uma reunião entre a equipe da Educação
Especial e um grupo de mães de
alunos autistas. Desde o mês de
maio essas mães iniciaram diálogo com a Secretaria, no sentido de
apresentar demandas relacionadas

à vida escolar dos filhos, como a oferta de PAP (Professor de Apoio Pedagógico), avaliação, entre outros.
No dia 29 de junho foi realizado, na Câmara de Vereadores, um
seminário com o tema “Inclusão
de Crianças com Autismo na Rede
Municipal de Ensino. Na ocasião,

a secretária de Educação, Marcia Baldini, apresentou os números referentes aos alunos diagnosticados com autismo matriculados na Rede Municipal e reiterou o compromisso de manter
o diálogo e traçar estratégias
junto com as mães.

Alvo de muitas reclamações pelo excesso de semáforos, pela escassez de retornos
ou ainda pela implantação dos
famosos radares, a Avenida
Brasil é responsável pelo
maior número de acidentes
de trânsito no primeiro semestre de 2017.
De acordo com a Cettrans
(Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito), de 1º
de janeiro a 30 de junho foram
contabilizados 265 acidentes.
O número é 3,5 vezes maior
do que a Rua Paraná, o
segundo trecho mais crítico.
Naquela via, em 181 dias
foram registrados 74 colisões.
Já a binário, a Rua Presidente Kennedy, fica logo
atrás da Paraná, na terceira
colocação. Ali os agentes da
Cettrans registraram 60
acidentes e na Avenida
Tancredo Neves outros 50.

Em números
2016

Avanço do sinal vermelho ou parada obrigatória 10.346
Excesso de velocidade ....................................... 9.401
Estacionamento irregular .................................... 5.472
Não uso do cinto de segurança ........................... 3.293
Uso do celular e fones ........................................ 2.496
Total ................................................................ 40.800

2017

Avanço do sinal vermelho ou parada obrigatória .. 10.161
Excesso de velocidade ....................................... 10.677
Estacionamento irregular ..................................... 5.406
Não uso do cinto de segurança ............................ 5.810
Uso do celular e fones ........................................ 23.958
Total .................................................................. 49.686
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274

multas por dia
Com um crescimento de 18% no número
de multas aplicadas no primeiro semestre
deste ano, comparando-se com o ano passado, dados da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) apontam
que, todos os dias, pelo menos 274 multas
são aplicadas nas ruas de Cascavel.
Segundo dados repassados à reportagem do Hoje News, nos primeiros seis
meses de 2017 a companhia contabilizou
49.686 infrações. A maior parte delas,
mais de 21%, é de condutores que trafegam acima da velocidade permitida. De 1º
de janeiro até 30 de junho foram aplicadas 10.677 multas. A segunda colocação
fica com o avanço do sinal vermelho do
semáforo ou de parada obrigatória, com
10.161 multas. O não uso do cinto de segurança, que além de obrigatório salva vidas, foi responsável por 5.810 multas aplicadas no primeiro semestre.
Além dessas irregularidades, estacionar
o veículo em desacordo com as condições
regulamentadas pela sinalização, como o
EstaR, deficientes, idosos, táxi, carga e
descarga, foi responsável por 5.406 multas aplicadas. As ‘espiada’ nas redes sociais ou mesmo falar ao celular renderam
mais 3.958 infrações em 2017.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

AVANÇAR
o sinal
vermelho é
a segunda
infração com
o maior
número de
multas
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Reformas em escolas

FÁBIO DONEGÁ

O programa “Escola 1000”, do
Governo Estadual, selecionou em
parceria com os Núcleo Regionais
de Educação (NREs) do Paraná, mil
colégios que serão privilegiados
com R$ 100 mil para reparos e reformas nas instituições. Ontem,
em quatro escolas de Cascavel
aconteceram assinaturas de contratos das obras.
Um dos colégios beneficiados
foi o José Ângelo Baggio Orso, no
Bairro Guarujá. Gleison Comineti, diretor da instituição de ensino, disse estar feliz com os recursos, mas continuará buscando mais investimentos. “O colégio só teve uma reforma geral em
2006, esses 100 mil vieram em
boa hora, ajudará muito a instituição, mas continuarei conversado para conseguir mais verba
para outras finalidades” diz.
O Colégio Estadual Padre Carmelo Perrone, localizado no Bairro Alto
Alegre, ficou entre uma das mil instituições selecionadas pelo Governo Estadual para receber os R$ 100
mil. Assim como nos demais colégios, a comunidade escolar decidiu
qual seria a melhor forma de aplicar os recursos.

COLÉGIO ORSO está entre as instituições que receberam R$100 mil para reparos

Obras
De acordo com Sandra Biavatti, diretora do Colégio Padre Carmelo, os
recursos serão utilizados para reformar a cobertura de salas de aula de
um dos blocos da escola. Além disso, a instituição pretende substituir os
forros que já estão desgastados.

94 ESCOLAS
A chefe do NRE Cascavel, professora Inez Dalavechia, diz que o
núcleo, nesse primeiro momento, selecionou as escolas da região
que receberão os recursos. Ela lembra que três empresas foram
selecionadas para realizar as obras nas escolas da regional, e que
cada uma assume novos colégios conforme terminam outros.
LORENA MANARIN

“Estamos instruindo
os alunos a cuidar
muito bem da escola,
demoramos para ter a
verba, agora que
temos, devemos zelar
pelo nosso colégio”.
DIRETORA SANDRA BIAVATTI
mostra as obras feitas com a verba no
Colégio Padre Carmelo

Evelyn Kauane, presidente
do Grêmio Estudantil
do Colégio Orso
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Confronto na BR-277

Um policial civil, que atua em
Blumenau (SC) e voltava de viagem
do Paraguai, matou ontem um assaltante na área industrial da BR277, em Cascavel. De acordo com
informações da polícia, ele estava
com dois amigos, em um Passat,
quando criminosos em um veículo
sedan preto emparelharam com o
carro deles. Um dos bandidos, identificado como Igor de Oliveira Dias,
de 19 anos, saltou do veículo e, armado com uma pistola, pensando
que o carro era de compristas, ordenou que o motorista parasse.
O que Igor não esperava era que,
no interior do veículo estivesse um
policial. O homem reagiu ao assalto, houve troca de tiros, e para tentar evitar o roubo e a própria morte,
o policial acabou atropelando Igor
na rodovia. O jovem teve o corpo
arrastado por alguns metros e ficou
preso embaixo do veículo.
Em depoimento, uma das testemunhas contou que estava dormindo no carro quando acordou
com o outro veículo batendo no

CORPO FOI ARRASTADO por alguns metros e ficou embaixo de veículo
Passat, obrigando o motorista a
parar. Quando Igor caiu ao chão,
provavelmente ao ser atingido por
um tiro, os outros assaltantes seguiram na rodovia, mas continuaram atirando.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

I dentificação
Ontem, após a identificação de
Igor, o GDE (Grupo de Diligências
Especiais), que investiga o assalto,
divulgou uma foto do jovem. O
objetivo é ligar o rapaz a outros
crimes e, com isso, identificar os
comparsas que participaram do
assalto na rodovia.
Segundo a polícia, Igor, que era
morador do Jardim Quebec, em
Cascavel, se envolveu em crimes
quando era menor.
VIOLÊNCIA

EM NÚMEROS

Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

ARMADO, jovem tentou intimidar policial, que revidou, atirou e atropelou o assaltante

54
44
03
07

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

486
1.089
590
985

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.542
1.412
130
31

22

GERAL

HOJE NEWS, 03 DE AGOSTO DE 2017

LOCAL

CASCAVEL, 03 DE AGOSTO DE 2017

11

AEN

Paraná aumenta exportações
Práticas Construtivas e Gerenciamento
de Obras e Serviços é a nova oferta

DIVULGAÇÃO

A indústria vem recuperando
participação nas exportações do
Paraná. Graças à retomada de mercados internacionais, câmbio mais
favorável e alta competitividade nas
fábricas do Estado, 48,37% de tudo
que foi enviado ao exterior pelo Paraná no primeiro semestre vieram
da indústria – o maior percentual
desde 2012 (48,8%). No mesmo
período de 2016, a indústria havia
respondido por 44,2% dos embarques do Estado.
O levantamento é do Instituto
Paranaense de Desenvolvimento
Econômico Social (Ipardes), com
base nos dados da Secretaria de
Comércio Exterior (Secex).

O Paraná exportou 25,86% mais
produtos industriais no primeiro
semestre. Foram US$ 4,38 bilhões,
contra US$ 3,48 bilhões registrados
no mesmo período do ano passado. Na mesma base de comparação, as vendas externas de produtos básicos cresceram menos: 6,2%
- passando de US$ 4,34 bilhões
para US$ 4,61 bilhões.

A rgentina

O PARANÁ exportou 25,86% mais produtos
industriais no primeiro semestre

4,38

US$

bilhões foi a exportação
industrial do Paraná

Um dos setores que mais sofreu os efeitos da recessão no mercado interno, a
indústria vem se beneficiando, agora, principalmente da retomada das importações
da Argentina. O país vizinho é o principal destino de produtos industrializados do
Estado, com destaque para automóveis, papel, motores e tratores.

Loterias arrecadam R$ 7,6 bilhões
As loterias da Caixa Econômica Federal arrecadaram, nos primeiros sete meses de 2017, R$
7,641 bilhões. O valor corresponde a um crescimento nominal de
9,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Do valor arrecadado, R$ 3,6
bilhões foram repassados a programas sociais nas áreas de

saúde, educação, esportes, segurança, cultura e seguridade, conforme definição legal, incluídos R$ 698
milhões de imposto de renda sobre
os prêmios. No mês de julho, o volume de vendas foi R$ 1,3 bilhão,
resultado 33% superior ao contabilizado no mesmo mês em 2016.
No período, foram ofertados
mais de R$ 2,5 bilhões em prêmi-

os, consideradas todas as modalidades lotéricas. Segundo a
Caixa, a Mega-Sena foi o item
mais procurado nas loterias e
arrecadou R$ 2,9 bilhões, quase 40% de todas as vendas.
O último sorteio feito pela
Mega-Sena ofertou um prêmio
de R$ 107 milhões, pago a um
ganhador do Rio de Janeiro.

Profissionais de Arquitetura e de Engenharia Civil têm oportunidade de especialização em Cascavel
Curso de pós-graduação voltado a arquitetos e engenheiros foi
lançado neste semestre na Universidade Paranaense – Unipar, Unidade de Cascavel, com ênfase nas
Práticas Construtivas e Gerenciamento de Obras e Serviços. O objetivo da especialização é capacitar os profissionais para o campo
de gestão de obras, desenvolvimento e avaliação dos processos construtivos com qualidade.
Mais especificamente, o curso
tem como proposta preparar o profissional para gerenciar recursos,
tempo e mão de obra em obras de
construção civil, planejar e cumprir
os cronogramas físicos-financeiros,
fazer avaliações de viabilidade financeira de empreendimentos, dominar
técnicas para produção de concre-

to em obras, gerenciar equipes de produção de alta performance, dominar as
boas técnicas de construção e evitar
patologias, e buscar soluções para problemas de engenharia em obras.
Cada disciplina foi pensada individualmente, visando atender aos objetivos do curso e demanda moderna,
incluindo assuntos como: Boas Práticas de Fundações, de Revestimentos
e Acabamentos, de Vedações e Impermeabilizações; Concretos Especiais;
Construção Enxuta; Construções em
Estruturas Pré-Moldadas; Desempenho de edificações
(NBR
15575:2014); Empreendedorismo e
Inovação; Estudo de Impacto de Vizinhança; Logística do Canteiro de
Obras; Gerenciamento de obras; Gestão financeira e análise da viabilidade
de empreendimentos imobiliários; Or-

çamento e Licitações de Obras; Noções de segurança no trabalho; Sustentabilidade na Construção Civil;
Programação e Controle de Obras
com MS-Project; e Tecnologia do Concreto Estrutural.
As aulas estão previstas para
iniciarem no fim do mês, em regime quinzenal, às sextas à noite e
aos sábados pela manhã. As inscrições seguem até agosto e podem ser feitas pelo site
www.unipar.br. Mais informações
também são obtidas online ou pelo
telefone (45) 3321-1300.
Saiba mais sobre a especialização
na página www.unipar.br. Inscrições encerram neste mês, quando também inicia o curso
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NÃO HÁ

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos
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um novo cronograma de trabalho para o Catuaí
gente@jhoje.com.br

relançamento
até setembro
A novela Catuaí Shopping Cascavel, passa por mais um capítulo. Desta vez, a Prefeitura de Cascavel confirmou que o empreendimento está no cronograma do
grupo BR Malls, responsável pela
obra, e que trabalha para realizar
em breve o relançamento oficial
do projeto, que deve ocorrer entre agosto e setembro.
O grupo BR Malls disse apenas,
por meio de nota, que está empenhado na continuidade do projeto,
mas não confirmou uma data para
a retomada das obras, autorizada

SOCIAL
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pelo Tribunal Regional Federal em
junho do ano passado, após embargo questões ambientais.
No canteiro de obras o que se
vê, no entanto, não condiz com
as expectativas. Por lá, não há
nenhuma frente de trabalho, muito menos maquinários. O que já
foi construído está sendo deteriorado pelas ações do clima e a
falta de manutenção.

DIVULGAÇÃO

COMERCIALIZAÇÃO
Em maio deste ano, representantes
do grupo BR Malls estiveram em
Cascavel para anunciar o retorno
da comercialização dos espaços no
Catuaí. De lá para cá, não houve
nenhuma movimentação quanto a
isso. Pelo contrário, empresários
que antes tinham interesse em
adquiri-los, hoje desistem do
negócio por conta de tantos
entraves.
O empreendedor não quis se
manifestar sobre a comercialização
dos espaços nem informou quantos
já foram vendidos e o total ainda
disponível.

Tão bom morrer de amor!
E continuar vivendo...
Mario Quintana

Baile do Rubi
O tradicional Baile do Rubi,
promovido pela Ordem dos
Advogados do Brasil
Subseção de Cascavel, será
dia 19 de agosto, às 20h, na
Associação da Coopavel.
oOo
Os ingressos já estão à
venda. A animação é por
conta da Banda Black Tie.
Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone (45)
3224-4896.

Agende-se
O padre sertanejo do
Brasil, Alessandro
Campos, estará em
Cascavel dia 29 de
outubro, às 16h, no
Centro de Convenções de
Cascavel.
Os ingressos já estão à
venda na Capitão Bebidas
e Lojas D´Brussus.
A realização é da
Associação de Mulheres
de Cascavel.
DANY

O QUE TERÁ?

A ficha técnica do empreendimento impressiona. Se retomadas as obras, o
Catuaí Shopping terá 30 mil metros quadrados em área de lojas, oito
âncoras, sete megalojas, 184 lojas-satélite, dois restaurantes, cinema e centro
de diversões e 1,6 mil vagas de estacionamento.

Hoje...
...tem Circuito de Cinema de
Cascavel. Às 15h, será
exibido o filme Raul - O
Início o fim e o meio, na
sala de cinema Lala
Schneider, na
Biblioteca Pública.
oOo
...exposição Encantos de
Cascavel, das 9h às 17h,
Museu de Arte de Cascavel.
oOo
...exposição Fotográfica
“Origem” - de Leandro
Rodrigues Dias, das 8h às
19h, Sala Verde Biblioteca.

NO CANTEIRO de obras não há ninguém trabalhando

A alegria de JHENIFER ALEIXO

JAIR CRESTANI com
sua mãe, MARIA, de
Alegrete-RS, curtindo
o domingo no lago

Almoço
Domingo, a Paróquia Santa
Terezinha do Menino Jesus,
do Jardim Clarito, realizará
almoço com cardapáio bem
variado. A promoção e das
Pastorais da Criança e da
Catequese. O ingresso custa
R$ 20. Mais informações
pelo telefone
(45) 3096-3242.
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ARIVONIL POLICARPO

O GRUPO

Inovações na
Festa do Morango

Criado em 2010, o grupo
Zenshin Daiko representa Cascavel em varias competições
e eventos e tem como finalidade praticar taiko, união e outras virtudes pautadas na cultura japonesa.

A tradicional Festa do Morango e do Artesanato chega a sua 18ª edição em 2017
com inovações. A expectativa da Associação dos Moradores do Bairro Maria Luiza,
responsável pela organização da feira, é
atrair um público de 36 mil pessoas nos
quatro dias de evento.

Cascavel vence em duas
categorias no Festival
brasileiro de Taiko
A tradição do famoso grupo
de Taiko (tambores de percussão
japoneses)
cascavelense
Zenshin Daiko, da Associação
Cultural e Esportiva de Cascavel,
foi destaque nacional mais uma
vez. No domingo (30), as crianças e adolescentes conquistaram dois títulos no 14º Festival
brasileiro de Taiko em São Paulo.
A medalha de prata foi tomada no segundo lugar foi adquirido
pela categoria Mirim de até 12
anos e o quinto lugar foi conquistado na categoria “Junior”, com

jovens de até 18 anos.
Organizado pela Associação
Brasileira de Taiko, essa é uma
das mais importantes premiações realizada anualmente e
segundo a Coordenadora Geral
Paula Inomata. “Pelo sétimo ano
consecutivo os jovens participaram do festival, que todos os
anos elege os cinco melhores colocados nas categorias, isso é
mérito das crianças e jovens que
se esforçam cada dia mais para
conquistar uma boa colocação”,
ressalta a coordenadora.

O morango, que pode
ser transformado até
em chopp, é a grande
estrela da festa

Esse ano, a novidade é o “chopp de morango”, bebida oriunda do Rio Grande do Sul.
Para quem quiser conhecer e experimentar,
a bebida estará disponível a partir de R$ 5.

CATEGORIA
JÚNIOR
A categoria júnior é a mais concorrida do Festival e os ganhadores
do primeiro lugar tem como premiação conhecer o Japão. Neste ano,
Cascavel chegou muito perto de levar a boa música para fora do Brasil, conquistando após muita luta
o quinto lugar. O campeonato foi
disputado com grupos de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Brasília
e Argentina.
DIVULGAÇÃO

De acordo com Idraim Carneiro, presidente da associação, serão mais de 70 expositores que levarão ao espaço uma série de
pratos à base de morango. Também haverá
exposições em outras áreas, inclusive com a
participação de haitianos. “Esse ano a comunidade haitiana terá um espaço só para
ela, para divulgar e comercializar artesanato
feito por eles”, conta Idraim.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

PROGRAME-SE
A abertura do evento está marcada para
as 19h do dia 10 de agosto, quintafeira, no Centro de Convenções e
Eventos de Cascavel. A festa estará
aberta ao público das 19h às 23h na
quinta e sexta-feira. Já no sábado e
domingo o horário será das 9h às 23h.
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Estrada esburacada
AÍLTON SANTOS

A Estrada Rio da Paz, uma via
que liga o perímetro urbano de Cascavel ao interior e possui intenso
tráfego de caminhões, principalmente nos períodos de escoamento da safra, necessita de reparos.
Boa parte da estrada, no entanto,
está esburacada. A via liga a cidade às comunidades de Gramadinho
e Jangada Taborda.
O caminho também é via de escoamento da produção leiteira e os
caminhões trafegam em uma estrada que se encontra em condições
precárias. Em um dos trechos, dos
aproximados 7 km da estrada, próximo a Comunidade Navegantes, há
uma grande depressão na pista.
O Hoje News acompanhou a
movimentação do local por cerca de
20 minutos e presenciou o perigo
que os moradores enfrentam. Os
carros precisam reduzir muito a velocidade para andar em segurança.
Desavisados, ou mesmo quem trafega à noite e não percebe a presença da anomalia na via podem
sofrer um acidente. Por mais que a
via seja de 40 km/h, ao passar por
esse trecho mesmo em velocidade
baixa os riscos não desaparecem.

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

7

km é a
extensão
aproximada
da estrada

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

VEÍCULOS precisam reduzir a velocidade para passar
devido a depressão na pista

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

Tapa BURACO
Jefferson Valcanuver, engenheiro da Secretaria de
Obras de Cascavel, esclarece que não tem nenhum
projeto ainda de recapeamento da Estrada Rio da
Paz, mas o local sempre passa por obras do chamando “tapa-buracos”, tentando evitar possíveis problemas futuros que são causados pelas depressões
no asfalto que se originaram pela idade do pavimento.

SOLUÇÃO ANTERIOR
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Curso

DIAS ERAM ASSIM

Ernesto tenta ajudar Renato
DIVULGAÇÃO

Alice, Cátia, Gustavo e outras pessoas
lutam para apagar o fogo e salvar os livros.
Ernesto tenta ajudar Renato a prender o agente, mas recebe um golpe na cabeça, e o médico
é obrigado a libertar o homem. Amaral se apressa para fugir. Renato leva Vera ao hospital. France encontra Serginho desolado, lendo um dos
livros. Ernesto lamenta não ter feito todas as revelações que gostaria. Nanda se sente mal na
praia e esconde de Caíque. Renato se incomoda quando Vera reclama de Alice. Serginho enfrenta Amaral e acaba apanhando. Maria avisa
a Renato da chegada de Rimena. Alice questiona Vitor sobre o envolvimento de Arnaldo com o
regime militar. Serginho sai de casa. Monique e
Toni tentam descobrir o problema que aflige
Rudá. Amaral afirma a Vitor que não vão investigar a construtora. Serginho procura Natália, e
ela decide abrigá-lo em sua casa. Monique pede
a Maria para ajudá-la com Rudá.
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Keyla confronta Tato sobre Deco, e Roney questiona o motivo da briga. Edgar reclama por ter de comparecer à audição no conselho tutelar. Keyla e Tato discutem. Ellen
enfrenta K1 para defender Benê. K2 fala que
descobriu a verdade sobre a paternidade de
Tonico e fica satisfeita com a reação de Tato.
PEGA PEGA
Madalena convida Dom para jantar em
sua casa. Malagueta avisa a Sandra Helena
que ela tem que ir à lavanderia pegar um uniforme de garçom sem ser vista. Marcio observa Borges fazendo teatro de rua e pedindo
dinheiro. Adriano diz a Sabine que ela precisa
fazer exames de saúde. Ingrid informa a Dom
que Sabine passou mal.
Novo Mundo
Anna e Joaquim sofrem com a convocação para a audiência. Bonifácio se entristece

cebe a visita do padre que o aconselha a ter
resignação em relação a Montserrat, mas ele
não reage bem aos conselhos do sacerdote.
Adolfo diz que vai deixar Água Azul por um
tempo, mas
NO LIMITE DA PAIXÃO
Rebeca confessa para Maria Madalena
que Gabriel é seu filho e que ela foi a mulher
que passou a noite com Rodolfo na sua despedida de solteiro. Ela diz também que sempre foi apaixonada por Rodolfo mas garante
que ele nunca soube de nada. Maria Madalena fica indignada, diz que ela não merece
perdão e que não quer voltar a vê-la.

com a frieza de Leopoldina. Elvira reclama por
ter de ficar mais tempo com os piratas. Quinzinho tenta consolar Joaquim. Thomas consegue a guarda de Vitória. Olinto vai atrás de
Ubirajara na mata. Licurgo reclama da entrevista publicada no jornal. Bonifácio tenta falar
com Leopoldina.
A FORÇA DO QUERER
Simone sonda Joyce sobre como ela reagiria se soubesse das intenções de Ivana. Garcia decide ir à empresa, e Heleninha questiona o pai sobre a parte dos negócios de que
ele abriu mão. Mira se preocupa com Dantas,
e Irene tenta tranquilizar a amiga. Ruy conversa com Eugênio sobre Irene.
SBT

• SBT

O QUE A VIDA ME ROUBOU
Padre Anselmo visita Maria, mas é hostilizado por ela que o aconselha a se preocupar com Alessandro e Montserrat porque vão
precisar de sua ajuda. José Luiz também re-

CARINHA DE ANJO
Verônica conta para Cristóvão que é apaixonada por Gustavo. Cecília visita Diana e as
duas conversam sobre os últimos acontecimentos. Diana diz que ela precisa se ocupar
e Cecília conta da proposta de emprego que
receber do doutor André. No almoço, Haydee
vai vestida como se fosse uma garota. Noemia chega ao local e pergunta se a mãe de
Flávio está fantasiada.
• BAND
BAND
Mil e uma noites
Sherazade e Onur discutem. Ali Kemal começa a gastar mais dinheiro com Yansel. Melek começa a ter um comportamento estranho e Bennu desconfia. Feride não perde a
chance de humilhar Sherazade. Bennu acha
que Kerem está traindo ela com sua irmã.

Começou ontem o curso de “Customização de Chinelos”, no Centro de Referência de Assistência Social do
Bairro Cascavel Velho. Os 20 participantes terão 15 horas de curso com técnicas de acabamentos.

Placas antivandalismo
A Secretaria Municipal de Meio
Ambiente inicia na manhã de hoje
a reposição das placas de alerta
sobre a contaminação de 24 fontes de Cascavel. Desta vez, as
placas foram confeccionadas em
aço galvanizado, mesmo material utilizado em placas de sinalização de trânsito. Além disso,
elas serão chumbadas na estrutura das próprias fontes.
A Prefeitura decidiu reforçar o
material para evitar atos de vandalismos. Há quatro meses, quando
foi constatada a contaminação das

RECORD • RECORD
O RICO E LÁZARO
Zac expulsa Fassur de casa. Sammu
encontra Asher. Daniel procura Ravina e Zadoque e conta sobre Naomi e Fassur. Ebede conta a Neusta que ele e Edissa foram
expulsos do calabouço por Rabe-Sáris. Zadoque e Ravina impedem que Fassur saia
da Sinagoga. Daniel chega com Naomi e
ela fica muito tensa ao ver o sacerdote.
Daniel a ampara e Naomi aponta e diz que
foi Fassur que se aproveitou dela quando
ela ainda era uma criança.

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

“Se as pessoas
quiserem continuar
consumindo essa
água, mesmo
sabendo dos riscos,
essa é uma decisão
pessoal de
cada um”
Juarez Berté, secretário
de Meio Ambiente

nascentes, a prefeitura interditou os
espaços e colocou placas alertando que a água estava imprópria para
o consumo. Acontece que elas foram furtadas ou vandalizadas.
As placas serão colocadas
em locais bem visíveis. “Estamos cumprindo a legislação. Se as pessoas quiserem continuar consumindo essa água, mesmo sabendo dos riscos, essa é uma
decisão pessoal de cada um.
Nossa responsabilidade enquanto gestores é informar a sociedade”, enfatiza o secretário de Meio
Ambiente, Juarez Berté.

24

Fontes receberão
placas de
alerta

Responsabilidade
As placas trazem, em letras garrafais, a seguinte inscrição: “Água
imprópria para o consumo. Essa água pode conter impurezas e bactérias nocivas à saúde humana”. Elas foram confeccionadas pela Secretaria de Comunicação Social.
A primeira fonte a receber a sinalização é a Fonte dos Leões, localizada no Lago Municipal. Ainda nesta quinta-feira também receberão
as placas as fontes do Jardim Caravelle e dos Mosaicos, na Rua Pio
XII. A previsão é que todas as fontes devem estar devidamente sinalizadas até o fim da próxima semana.

MAQUIAGEM

O nude na pele sugere uma pele leve, saudável, com cara de
quem não se maquiou. É importante traduzir a proposta nude
para a vida real. Adote a cartela de cores, mas não pense em
criar um visual monocromático, que dará aspecto de palidez e
até de doença.
Na maquiagem, é preciso trabalhar sempre o aspecto de luz e
sombra, portanto escolha tons dentro da cartela chamada nude,
sempre seguindo seu tom de pele.
Se quiser deixar a pele bem uniformizada e clarinha, a dica é
apostar num gloss nos lábios. Assim o brilho quebra a
monocromia.
Uma outra dica é misturar o tom do seu batom preferido com o corretivo para conseguir aquele efeito de boca apagada, porém com cor.

Parabéns!
Cirlei Salete Reisdorfer

SALMO DO DIA
Salmo 31:1-3

Em ti, Senhor, me refugio; nunca permitas que eu seja humilhado; livra-me
pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim, vem livrar-me depressa! Sê minha rocha de refúgio, uma
fortaleza poderosa para me salvar.
Sim, tu és a minha rocha e a minha
fortaleza; por amor do teu nome, conduze-me e guia-me

Libra

Assuntos financeiros estarão em pauta, mas você terá que se valer da sua
disciplina para se dar bem. Controle o
orçamento, enxugue os gastos e explore seu faro para negociar.
Cor: vermelho.

Escorpião

Não é preciso combinar as joias com as
roupas. Podem ser usadas em looks com
roupas nude ou coloridas.
Também não é preciso usar as joias todas
no mesmo tom.

Sagitário

Use estes trunfos para melhorar seus
contatos, sobretudo no trabalho e no
lar. Deixe o orgulho de lado e não se
aborreça à toa. Hoje, você terá êxito
se demonstrar compreensão e maturidade. Cor: rosa.

JOIAS

Joias que seguem a proposta do nude
podem ser feitas com pedras como o
quartzo nude, o quartzo leitoso, opala
rosa-clara e até com o ouro rosa.

O mês começa estimulante para perseguir seus sonhos, mas saiba que nada
virá de bandeja para as suas mãos. O
sucesso vai depender da sua dedicação
e também de alguns ajustes. Cor: verde.

Capricórnio

Administre bem seu tempo e organizese. Faça as coisas com calma e cuide
de uma tarefa de cada vez. Porém, dobre seu jogo de cintura com parentes e
pessoas que estima. Cor: verde.

Cuide dos seus assuntos discretamente e trabalhe com tranquilidade para ter
o resultado que espera. Se pensa em
fazer uma reivindicação ao chefe, talvez
seja melhor adiar para segunda-feira.
Cor: verde.

Sua carreira ficará em evidência e vencer na vida será sua meta. Pessoas experientes, inclusive do seu círculo social, podem dar o apoio de que precisa.
Mas abra os olhos nas finanças. Cor:
bege.

Aquário

Peças em tons nude podem ser
combinadas com outras claras ou com
coloridas ou pretas. As duas opções
são válidas.

Aproveite bem as suas habilidades no
serviço, mas ligue suas antenas com
tudo que diz respeito a dinheiro. Gastos
supérfluos e atitudes precipitadas podem afetar seu dia e seu bolso. Cor:
vermelho.

Hoje, você terá mais segurança para
tomar decisões e explorar seus pontos
fortes. Só não espere muito pelo apoio
alheio. No trabalho, priorize as tarefas
que domina bem e tudo correrá sem
atropelos. Cor: marrom.

Para se sair bem hoje, debruce nas
tarefas do dia a dia e conclua o que
é sua responsabilidade. Os superiores vão reconhecer seus esforços.
Cor: cinza.

Peixes

Derrube o mito de que cor clara
engorda. A cor não influencia na
leitura do volume do corpo, mas sim
a modelagem errada associada a
qualquer cor clara.

Áries

Fique atenta aos tecidos. Se a roupa
for muito justa, certamente é melhor
optar por tecidos encorpados para
evitar que marquem as imperfeições
do corpo. Tecidos muito finos caem
melhor em volumes maiores ou em
modelos esvoaçantes.

Touro

O tom da sua pele é que define que
tom nude ficará melhor em você.
Alguns tons de pele caem melhor
com os beges rosados, outros com os
beges amarelados ou esverdeados. É
preciso fazer um exercício na frente
do espelho e escolher o tom certo.

Para ter um dia produtivo, estabeleça
prioridades e comece pelo que mais
gosta de fazer. Assim, tudo vai fluir melhor e você logo verá resultados. Adote
a política da boa vizinhança. Cor: cinza.

Gêmeos

ROUPAS

Concentre energias naquilo que quer
alcançar. Você terá garra para superar
desafios, concorrentes e conquistar o
que ambiciona. Só não vale se irritar,
sobretudo em casa e no trabalho. Cor:
verde.

SAPATO

O nude é o novo básico do
Quem quiser investir num
sapato nude, deve procurar um guarda-roupa. Uma mulher hoje
que desapareça no visual, ou está bem servida se tiver um
sapato preto e outro nude.
seja, dê a impressão de pés
descalços.
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nosso
de
cada
dia
Dicas para combinar um visual nude
Sapatos no tom dão a impressão de
que as pernas são mais longas, pois
parece que a mulher não está
usando o acessório.
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Boas vibrações incentivarão suas esperanças e avisam que você estará
mais consciente do seu valor. Mas outros astros vão pedir cautela com situações que envolvam riscos e prejuízos.
Cor: verde.

ANJO MEHIEL
Quem nasce sob esta influência será um
tipo excepcional e se distinguirá pela força de vontade para aprender. Tolerante,
generoso(a), compreenderá a todos, deixando bem a vontade as pessoas que estão ao seu lado. Olhará sempre o lado positivo das pessoas e entenderá seus defeitos. Sempre fica com a melhor parte,
pois estando bem, cuidará do bem estar
de todos. Maduro (a), tem o intelecto luminoso e um corpo perfeito. Entusiasmado (a) e
cheio(a) de vitalidade, sabe contrabalançar a razão e a paixão.
Adora amar e ser amado(a), tendo
necessidade de possuir e dar afeto,
como forma prazerosa de viver.

MAQUIAGEM

O nude na pele sugere uma pele leve, saudável, com cara de
quem não se maquiou. É importante traduzir a proposta nude
para a vida real. Adote a cartela de cores, mas não pense em
criar um visual monocromático, que dará aspecto de palidez e
até de doença.
Na maquiagem, é preciso trabalhar sempre o aspecto de luz e
sombra, portanto escolha tons dentro da cartela chamada nude,
sempre seguindo seu tom de pele.
Se quiser deixar a pele bem uniformizada e clarinha, a dica é
apostar num gloss nos lábios. Assim o brilho quebra a
monocromia.
Uma outra dica é misturar o tom do seu batom preferido com o corretivo para conseguir aquele efeito de boca apagada, porém com cor.

Parabéns!
Cirlei Salete Reisdorfer

SALMO DO DIA
Salmo 31:1-3

Em ti, Senhor, me refugio; nunca permitas que eu seja humilhado; livra-me
pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim, vem livrar-me depressa! Sê minha rocha de refúgio, uma
fortaleza poderosa para me salvar.
Sim, tu és a minha rocha e a minha
fortaleza; por amor do teu nome, conduze-me e guia-me

Libra

Assuntos financeiros estarão em pauta, mas você terá que se valer da sua
disciplina para se dar bem. Controle o
orçamento, enxugue os gastos e explore seu faro para negociar.
Cor: vermelho.

Escorpião

Não é preciso combinar as joias com as
roupas. Podem ser usadas em looks com
roupas nude ou coloridas.
Também não é preciso usar as joias todas
no mesmo tom.

Sagitário

Use estes trunfos para melhorar seus
contatos, sobretudo no trabalho e no
lar. Deixe o orgulho de lado e não se
aborreça à toa. Hoje, você terá êxito
se demonstrar compreensão e maturidade. Cor: rosa.

JOIAS

Joias que seguem a proposta do nude
podem ser feitas com pedras como o
quartzo nude, o quartzo leitoso, opala
rosa-clara e até com o ouro rosa.

O mês começa estimulante para perseguir seus sonhos, mas saiba que nada
virá de bandeja para as suas mãos. O
sucesso vai depender da sua dedicação
e também de alguns ajustes. Cor: verde.

Capricórnio

Administre bem seu tempo e organizese. Faça as coisas com calma e cuide
de uma tarefa de cada vez. Porém, dobre seu jogo de cintura com parentes e
pessoas que estima. Cor: verde.

Cuide dos seus assuntos discretamente e trabalhe com tranquilidade para ter
o resultado que espera. Se pensa em
fazer uma reivindicação ao chefe, talvez
seja melhor adiar para segunda-feira.
Cor: verde.

Sua carreira ficará em evidência e vencer na vida será sua meta. Pessoas experientes, inclusive do seu círculo social, podem dar o apoio de que precisa.
Mas abra os olhos nas finanças. Cor:
bege.

Aquário

Peças em tons nude podem ser
combinadas com outras claras ou com
coloridas ou pretas. As duas opções
são válidas.

Aproveite bem as suas habilidades no
serviço, mas ligue suas antenas com
tudo que diz respeito a dinheiro. Gastos
supérfluos e atitudes precipitadas podem afetar seu dia e seu bolso. Cor:
vermelho.

Hoje, você terá mais segurança para
tomar decisões e explorar seus pontos
fortes. Só não espere muito pelo apoio
alheio. No trabalho, priorize as tarefas
que domina bem e tudo correrá sem
atropelos. Cor: marrom.

Para se sair bem hoje, debruce nas
tarefas do dia a dia e conclua o que
é sua responsabilidade. Os superiores vão reconhecer seus esforços.
Cor: cinza.

Peixes

Derrube o mito de que cor clara
engorda. A cor não influencia na
leitura do volume do corpo, mas sim
a modelagem errada associada a
qualquer cor clara.

Áries

Fique atenta aos tecidos. Se a roupa
for muito justa, certamente é melhor
optar por tecidos encorpados para
evitar que marquem as imperfeições
do corpo. Tecidos muito finos caem
melhor em volumes maiores ou em
modelos esvoaçantes.

Touro

O tom da sua pele é que define que
tom nude ficará melhor em você.
Alguns tons de pele caem melhor
com os beges rosados, outros com os
beges amarelados ou esverdeados. É
preciso fazer um exercício na frente
do espelho e escolher o tom certo.
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Boas vibrações incentivarão suas esperanças e avisam que você estará
mais consciente do seu valor. Mas outros astros vão pedir cautela com situações que envolvam riscos e prejuízos.
Cor: verde.

ANJO MEHIEL
Quem nasce sob esta influência será um
tipo excepcional e se distinguirá pela força de vontade para aprender. Tolerante,
generoso(a), compreenderá a todos, deixando bem a vontade as pessoas que estão ao seu lado. Olhará sempre o lado positivo das pessoas e entenderá seus defeitos. Sempre fica com a melhor parte,
pois estando bem, cuidará do bem estar
de todos. Maduro (a), tem o intelecto luminoso e um corpo perfeito. Entusiasmado (a) e
cheio(a) de vitalidade, sabe contrabalançar a razão e a paixão.
Adora amar e ser amado(a), tendo
necessidade de possuir e dar afeto,
como forma prazerosa de viver.
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Curso

DIAS ERAM ASSIM

Ernesto tenta ajudar Renato
DIVULGAÇÃO

Alice, Cátia, Gustavo e outras pessoas
lutam para apagar o fogo e salvar os livros.
Ernesto tenta ajudar Renato a prender o agente, mas recebe um golpe na cabeça, e o médico
é obrigado a libertar o homem. Amaral se apressa para fugir. Renato leva Vera ao hospital. France encontra Serginho desolado, lendo um dos
livros. Ernesto lamenta não ter feito todas as revelações que gostaria. Nanda se sente mal na
praia e esconde de Caíque. Renato se incomoda quando Vera reclama de Alice. Serginho enfrenta Amaral e acaba apanhando. Maria avisa
a Renato da chegada de Rimena. Alice questiona Vitor sobre o envolvimento de Arnaldo com o
regime militar. Serginho sai de casa. Monique e
Toni tentam descobrir o problema que aflige
Rudá. Amaral afirma a Vitor que não vão investigar a construtora. Serginho procura Natália, e
ela decide abrigá-lo em sua casa. Monique pede
a Maria para ajudá-la com Rudá.
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Keyla confronta Tato sobre Deco, e Roney questiona o motivo da briga. Edgar reclama por ter de comparecer à audição no conselho tutelar. Keyla e Tato discutem. Ellen
enfrenta K1 para defender Benê. K2 fala que
descobriu a verdade sobre a paternidade de
Tonico e fica satisfeita com a reação de Tato.
PEGA PEGA
Madalena convida Dom para jantar em
sua casa. Malagueta avisa a Sandra Helena
que ela tem que ir à lavanderia pegar um uniforme de garçom sem ser vista. Marcio observa Borges fazendo teatro de rua e pedindo
dinheiro. Adriano diz a Sabine que ela precisa
fazer exames de saúde. Ingrid informa a Dom
que Sabine passou mal.
Novo Mundo
Anna e Joaquim sofrem com a convocação para a audiência. Bonifácio se entristece

cebe a visita do padre que o aconselha a ter
resignação em relação a Montserrat, mas ele
não reage bem aos conselhos do sacerdote.
Adolfo diz que vai deixar Água Azul por um
tempo, mas
NO LIMITE DA PAIXÃO
Rebeca confessa para Maria Madalena
que Gabriel é seu filho e que ela foi a mulher
que passou a noite com Rodolfo na sua despedida de solteiro. Ela diz também que sempre foi apaixonada por Rodolfo mas garante
que ele nunca soube de nada. Maria Madalena fica indignada, diz que ela não merece
perdão e que não quer voltar a vê-la.

com a frieza de Leopoldina. Elvira reclama por
ter de ficar mais tempo com os piratas. Quinzinho tenta consolar Joaquim. Thomas consegue a guarda de Vitória. Olinto vai atrás de
Ubirajara na mata. Licurgo reclama da entrevista publicada no jornal. Bonifácio tenta falar
com Leopoldina.
A FORÇA DO QUERER
Simone sonda Joyce sobre como ela reagiria se soubesse das intenções de Ivana. Garcia decide ir à empresa, e Heleninha questiona o pai sobre a parte dos negócios de que
ele abriu mão. Mira se preocupa com Dantas,
e Irene tenta tranquilizar a amiga. Ruy conversa com Eugênio sobre Irene.
SBT

• SBT

O QUE A VIDA ME ROUBOU
Padre Anselmo visita Maria, mas é hostilizado por ela que o aconselha a se preocupar com Alessandro e Montserrat porque vão
precisar de sua ajuda. José Luiz também re-

CARINHA DE ANJO
Verônica conta para Cristóvão que é apaixonada por Gustavo. Cecília visita Diana e as
duas conversam sobre os últimos acontecimentos. Diana diz que ela precisa se ocupar
e Cecília conta da proposta de emprego que
receber do doutor André. No almoço, Haydee
vai vestida como se fosse uma garota. Noemia chega ao local e pergunta se a mãe de
Flávio está fantasiada.
• BAND
BAND
Mil e uma noites
Sherazade e Onur discutem. Ali Kemal começa a gastar mais dinheiro com Yansel. Melek começa a ter um comportamento estranho e Bennu desconfia. Feride não perde a
chance de humilhar Sherazade. Bennu acha
que Kerem está traindo ela com sua irmã.

Começou ontem o curso de “Customização de Chinelos”, no Centro de Referência de Assistência Social do
Bairro Cascavel Velho. Os 20 participantes terão 15 horas de curso com técnicas de acabamentos.

Placas antivandalismo
A Secretaria Municipal de Meio
Ambiente inicia na manhã de hoje
a reposição das placas de alerta
sobre a contaminação de 24 fontes de Cascavel. Desta vez, as
placas foram confeccionadas em
aço galvanizado, mesmo material utilizado em placas de sinalização de trânsito. Além disso,
elas serão chumbadas na estrutura das próprias fontes.
A Prefeitura decidiu reforçar o
material para evitar atos de vandalismos. Há quatro meses, quando
foi constatada a contaminação das

RECORD • RECORD
O RICO E LÁZARO
Zac expulsa Fassur de casa. Sammu
encontra Asher. Daniel procura Ravina e Zadoque e conta sobre Naomi e Fassur. Ebede conta a Neusta que ele e Edissa foram
expulsos do calabouço por Rabe-Sáris. Zadoque e Ravina impedem que Fassur saia
da Sinagoga. Daniel chega com Naomi e
ela fica muito tensa ao ver o sacerdote.
Daniel a ampara e Naomi aponta e diz que
foi Fassur que se aproveitou dela quando
ela ainda era uma criança.

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

“Se as pessoas
quiserem continuar
consumindo essa
água, mesmo
sabendo dos riscos,
essa é uma decisão
pessoal de
cada um”
Juarez Berté, secretário
de Meio Ambiente

nascentes, a prefeitura interditou os
espaços e colocou placas alertando que a água estava imprópria para
o consumo. Acontece que elas foram furtadas ou vandalizadas.
As placas serão colocadas
em locais bem visíveis. “Estamos cumprindo a legislação. Se as pessoas quiserem continuar consumindo essa água, mesmo sabendo dos riscos, essa é uma
decisão pessoal de cada um.
Nossa responsabilidade enquanto gestores é informar a sociedade”, enfatiza o secretário de Meio
Ambiente, Juarez Berté.

24

Fontes receberão
placas de
alerta

Responsabilidade
As placas trazem, em letras garrafais, a seguinte inscrição: “Água
imprópria para o consumo. Essa água pode conter impurezas e bactérias nocivas à saúde humana”. Elas foram confeccionadas pela Secretaria de Comunicação Social.
A primeira fonte a receber a sinalização é a Fonte dos Leões, localizada no Lago Municipal. Ainda nesta quinta-feira também receberão
as placas as fontes do Jardim Caravelle e dos Mosaicos, na Rua Pio
XII. A previsão é que todas as fontes devem estar devidamente sinalizadas até o fim da próxima semana.
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Estrada esburacada
AÍLTON SANTOS

A Estrada Rio da Paz, uma via
que liga o perímetro urbano de Cascavel ao interior e possui intenso
tráfego de caminhões, principalmente nos períodos de escoamento da safra, necessita de reparos.
Boa parte da estrada, no entanto,
está esburacada. A via liga a cidade às comunidades de Gramadinho
e Jangada Taborda.
O caminho também é via de escoamento da produção leiteira e os
caminhões trafegam em uma estrada que se encontra em condições
precárias. Em um dos trechos, dos
aproximados 7 km da estrada, próximo a Comunidade Navegantes, há
uma grande depressão na pista.
O Hoje News acompanhou a
movimentação do local por cerca de
20 minutos e presenciou o perigo
que os moradores enfrentam. Os
carros precisam reduzir muito a velocidade para andar em segurança.
Desavisados, ou mesmo quem trafega à noite e não percebe a presença da anomalia na via podem
sofrer um acidente. Por mais que a
via seja de 40 km/h, ao passar por
esse trecho mesmo em velocidade
baixa os riscos não desaparecem.

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

7

km é a
extensão
aproximada
da estrada

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

VEÍCULOS precisam reduzir a velocidade para passar
devido a depressão na pista

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

Tapa BURACO
Jefferson Valcanuver, engenheiro da Secretaria de
Obras de Cascavel, esclarece que não tem nenhum
projeto ainda de recapeamento da Estrada Rio da
Paz, mas o local sempre passa por obras do chamando “tapa-buracos”, tentando evitar possíveis problemas futuros que são causados pelas depressões
no asfalto que se originaram pela idade do pavimento.

SOLUÇÃO ANTERIOR
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ARIVONIL POLICARPO

O GRUPO

Inovações na
Festa do Morango

Criado em 2010, o grupo
Zenshin Daiko representa Cascavel em varias competições
e eventos e tem como finalidade praticar taiko, união e outras virtudes pautadas na cultura japonesa.

A tradicional Festa do Morango e do Artesanato chega a sua 18ª edição em 2017
com inovações. A expectativa da Associação dos Moradores do Bairro Maria Luiza,
responsável pela organização da feira, é
atrair um público de 36 mil pessoas nos
quatro dias de evento.

Cascavel vence em duas
categorias no Festival
brasileiro de Taiko
A tradição do famoso grupo
de Taiko (tambores de percussão
japoneses)
cascavelense
Zenshin Daiko, da Associação
Cultural e Esportiva de Cascavel,
foi destaque nacional mais uma
vez. No domingo (30), as crianças e adolescentes conquistaram dois títulos no 14º Festival
brasileiro de Taiko em São Paulo.
A medalha de prata foi tomada no segundo lugar foi adquirido
pela categoria Mirim de até 12
anos e o quinto lugar foi conquistado na categoria “Junior”, com

jovens de até 18 anos.
Organizado pela Associação
Brasileira de Taiko, essa é uma
das mais importantes premiações realizada anualmente e
segundo a Coordenadora Geral
Paula Inomata. “Pelo sétimo ano
consecutivo os jovens participaram do festival, que todos os
anos elege os cinco melhores colocados nas categorias, isso é
mérito das crianças e jovens que
se esforçam cada dia mais para
conquistar uma boa colocação”,
ressalta a coordenadora.

O morango, que pode
ser transformado até
em chopp, é a grande
estrela da festa

Esse ano, a novidade é o “chopp de morango”, bebida oriunda do Rio Grande do Sul.
Para quem quiser conhecer e experimentar,
a bebida estará disponível a partir de R$ 5.

CATEGORIA
JÚNIOR
A categoria júnior é a mais concorrida do Festival e os ganhadores
do primeiro lugar tem como premiação conhecer o Japão. Neste ano,
Cascavel chegou muito perto de levar a boa música para fora do Brasil, conquistando após muita luta
o quinto lugar. O campeonato foi
disputado com grupos de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Brasília
e Argentina.
DIVULGAÇÃO

De acordo com Idraim Carneiro, presidente da associação, serão mais de 70 expositores que levarão ao espaço uma série de
pratos à base de morango. Também haverá
exposições em outras áreas, inclusive com a
participação de haitianos. “Esse ano a comunidade haitiana terá um espaço só para
ela, para divulgar e comercializar artesanato
feito por eles”, conta Idraim.
 Reportagem: Romulo Grigoli
Foto: Aílton Santos

PROGRAME-SE
A abertura do evento está marcada para
as 19h do dia 10 de agosto, quintafeira, no Centro de Convenções e
Eventos de Cascavel. A festa estará
aberta ao público das 19h às 23h na
quinta e sexta-feira. Já no sábado e
domingo o horário será das 9h às 23h.
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 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos
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um novo cronograma de trabalho para o Catuaí
gente@jhoje.com.br

relançamento
até setembro
A novela Catuaí Shopping Cascavel, passa por mais um capítulo. Desta vez, a Prefeitura de Cascavel confirmou que o empreendimento está no cronograma do
grupo BR Malls, responsável pela
obra, e que trabalha para realizar
em breve o relançamento oficial
do projeto, que deve ocorrer entre agosto e setembro.
O grupo BR Malls disse apenas,
por meio de nota, que está empenhado na continuidade do projeto,
mas não confirmou uma data para
a retomada das obras, autorizada
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pelo Tribunal Regional Federal em
junho do ano passado, após embargo questões ambientais.
No canteiro de obras o que se
vê, no entanto, não condiz com
as expectativas. Por lá, não há
nenhuma frente de trabalho, muito menos maquinários. O que já
foi construído está sendo deteriorado pelas ações do clima e a
falta de manutenção.

DIVULGAÇÃO

COMERCIALIZAÇÃO
Em maio deste ano, representantes
do grupo BR Malls estiveram em
Cascavel para anunciar o retorno
da comercialização dos espaços no
Catuaí. De lá para cá, não houve
nenhuma movimentação quanto a
isso. Pelo contrário, empresários
que antes tinham interesse em
adquiri-los, hoje desistem do
negócio por conta de tantos
entraves.
O empreendedor não quis se
manifestar sobre a comercialização
dos espaços nem informou quantos
já foram vendidos e o total ainda
disponível.

Tão bom morrer de amor!
E continuar vivendo...
Mario Quintana

Baile do Rubi
O tradicional Baile do Rubi,
promovido pela Ordem dos
Advogados do Brasil
Subseção de Cascavel, será
dia 19 de agosto, às 20h, na
Associação da Coopavel.
oOo
Os ingressos já estão à
venda. A animação é por
conta da Banda Black Tie.
Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone (45)
3224-4896.

Agende-se
O padre sertanejo do
Brasil, Alessandro
Campos, estará em
Cascavel dia 29 de
outubro, às 16h, no
Centro de Convenções de
Cascavel.
Os ingressos já estão à
venda na Capitão Bebidas
e Lojas D´Brussus.
A realização é da
Associação de Mulheres
de Cascavel.
DANY

O QUE TERÁ?

A ficha técnica do empreendimento impressiona. Se retomadas as obras, o
Catuaí Shopping terá 30 mil metros quadrados em área de lojas, oito
âncoras, sete megalojas, 184 lojas-satélite, dois restaurantes, cinema e centro
de diversões e 1,6 mil vagas de estacionamento.

Hoje...
...tem Circuito de Cinema de
Cascavel. Às 15h, será
exibido o filme Raul - O
Início o fim e o meio, na
sala de cinema Lala
Schneider, na
Biblioteca Pública.
oOo
...exposição Encantos de
Cascavel, das 9h às 17h,
Museu de Arte de Cascavel.
oOo
...exposição Fotográfica
“Origem” - de Leandro
Rodrigues Dias, das 8h às
19h, Sala Verde Biblioteca.

NO CANTEIRO de obras não há ninguém trabalhando

A alegria de JHENIFER ALEIXO

JAIR CRESTANI com
sua mãe, MARIA, de
Alegrete-RS, curtindo
o domingo no lago

Almoço
Domingo, a Paróquia Santa
Terezinha do Menino Jesus,
do Jardim Clarito, realizará
almoço com cardapáio bem
variado. A promoção e das
Pastorais da Criança e da
Catequese. O ingresso custa
R$ 20. Mais informações
pelo telefone
(45) 3096-3242.
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AEN

Paraná aumenta exportações
Práticas Construtivas e Gerenciamento
de Obras e Serviços é a nova oferta

DIVULGAÇÃO

A indústria vem recuperando
participação nas exportações do
Paraná. Graças à retomada de mercados internacionais, câmbio mais
favorável e alta competitividade nas
fábricas do Estado, 48,37% de tudo
que foi enviado ao exterior pelo Paraná no primeiro semestre vieram
da indústria – o maior percentual
desde 2012 (48,8%). No mesmo
período de 2016, a indústria havia
respondido por 44,2% dos embarques do Estado.
O levantamento é do Instituto
Paranaense de Desenvolvimento
Econômico Social (Ipardes), com
base nos dados da Secretaria de
Comércio Exterior (Secex).

O Paraná exportou 25,86% mais
produtos industriais no primeiro
semestre. Foram US$ 4,38 bilhões,
contra US$ 3,48 bilhões registrados
no mesmo período do ano passado. Na mesma base de comparação, as vendas externas de produtos básicos cresceram menos: 6,2%
- passando de US$ 4,34 bilhões
para US$ 4,61 bilhões.

A rgentina

O PARANÁ exportou 25,86% mais produtos
industriais no primeiro semestre

4,38

US$

bilhões foi a exportação
industrial do Paraná

Um dos setores que mais sofreu os efeitos da recessão no mercado interno, a
indústria vem se beneficiando, agora, principalmente da retomada das importações
da Argentina. O país vizinho é o principal destino de produtos industrializados do
Estado, com destaque para automóveis, papel, motores e tratores.

Loterias arrecadam R$ 7,6 bilhões
As loterias da Caixa Econômica Federal arrecadaram, nos primeiros sete meses de 2017, R$
7,641 bilhões. O valor corresponde a um crescimento nominal de
9,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Do valor arrecadado, R$ 3,6
bilhões foram repassados a programas sociais nas áreas de

saúde, educação, esportes, segurança, cultura e seguridade, conforme definição legal, incluídos R$ 698
milhões de imposto de renda sobre
os prêmios. No mês de julho, o volume de vendas foi R$ 1,3 bilhão,
resultado 33% superior ao contabilizado no mesmo mês em 2016.
No período, foram ofertados
mais de R$ 2,5 bilhões em prêmi-

os, consideradas todas as modalidades lotéricas. Segundo a
Caixa, a Mega-Sena foi o item
mais procurado nas loterias e
arrecadou R$ 2,9 bilhões, quase 40% de todas as vendas.
O último sorteio feito pela
Mega-Sena ofertou um prêmio
de R$ 107 milhões, pago a um
ganhador do Rio de Janeiro.

Profissionais de Arquitetura e de Engenharia Civil têm oportunidade de especialização em Cascavel
Curso de pós-graduação voltado a arquitetos e engenheiros foi
lançado neste semestre na Universidade Paranaense – Unipar, Unidade de Cascavel, com ênfase nas
Práticas Construtivas e Gerenciamento de Obras e Serviços. O objetivo da especialização é capacitar os profissionais para o campo
de gestão de obras, desenvolvimento e avaliação dos processos construtivos com qualidade.
Mais especificamente, o curso
tem como proposta preparar o profissional para gerenciar recursos,
tempo e mão de obra em obras de
construção civil, planejar e cumprir
os cronogramas físicos-financeiros,
fazer avaliações de viabilidade financeira de empreendimentos, dominar
técnicas para produção de concre-

to em obras, gerenciar equipes de produção de alta performance, dominar as
boas técnicas de construção e evitar
patologias, e buscar soluções para problemas de engenharia em obras.
Cada disciplina foi pensada individualmente, visando atender aos objetivos do curso e demanda moderna,
incluindo assuntos como: Boas Práticas de Fundações, de Revestimentos
e Acabamentos, de Vedações e Impermeabilizações; Concretos Especiais;
Construção Enxuta; Construções em
Estruturas Pré-Moldadas; Desempenho de edificações
(NBR
15575:2014); Empreendedorismo e
Inovação; Estudo de Impacto de Vizinhança; Logística do Canteiro de
Obras; Gerenciamento de obras; Gestão financeira e análise da viabilidade
de empreendimentos imobiliários; Or-

çamento e Licitações de Obras; Noções de segurança no trabalho; Sustentabilidade na Construção Civil;
Programação e Controle de Obras
com MS-Project; e Tecnologia do Concreto Estrutural.
As aulas estão previstas para
iniciarem no fim do mês, em regime quinzenal, às sextas à noite e
aos sábados pela manhã. As inscrições seguem até agosto e podem ser feitas pelo site
www.unipar.br. Mais informações
também são obtidas online ou pelo
telefone (45) 3321-1300.
Saiba mais sobre a especialização
na página www.unipar.br. Inscrições encerram neste mês, quando também inicia o curso
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Confronto na BR-277

Um policial civil, que atua em
Blumenau (SC) e voltava de viagem
do Paraguai, matou ontem um assaltante na área industrial da BR277, em Cascavel. De acordo com
informações da polícia, ele estava
com dois amigos, em um Passat,
quando criminosos em um veículo
sedan preto emparelharam com o
carro deles. Um dos bandidos, identificado como Igor de Oliveira Dias,
de 19 anos, saltou do veículo e, armado com uma pistola, pensando
que o carro era de compristas, ordenou que o motorista parasse.
O que Igor não esperava era que,
no interior do veículo estivesse um
policial. O homem reagiu ao assalto, houve troca de tiros, e para tentar evitar o roubo e a própria morte,
o policial acabou atropelando Igor
na rodovia. O jovem teve o corpo
arrastado por alguns metros e ficou
preso embaixo do veículo.
Em depoimento, uma das testemunhas contou que estava dormindo no carro quando acordou
com o outro veículo batendo no

CORPO FOI ARRASTADO por alguns metros e ficou embaixo de veículo
Passat, obrigando o motorista a
parar. Quando Igor caiu ao chão,
provavelmente ao ser atingido por
um tiro, os outros assaltantes seguiram na rodovia, mas continuaram atirando.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

I dentificação
Ontem, após a identificação de
Igor, o GDE (Grupo de Diligências
Especiais), que investiga o assalto,
divulgou uma foto do jovem. O
objetivo é ligar o rapaz a outros
crimes e, com isso, identificar os
comparsas que participaram do
assalto na rodovia.
Segundo a polícia, Igor, que era
morador do Jardim Quebec, em
Cascavel, se envolveu em crimes
quando era menor.
VIOLÊNCIA

EM NÚMEROS

Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

ARMADO, jovem tentou intimidar policial, que revidou, atirou e atropelou o assaltante

54
44
03
07

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

486
1.089
590
985

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.542
1.412
130
31
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274

multas por dia
Com um crescimento de 18% no número
de multas aplicadas no primeiro semestre
deste ano, comparando-se com o ano passado, dados da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) apontam
que, todos os dias, pelo menos 274 multas
são aplicadas nas ruas de Cascavel.
Segundo dados repassados à reportagem do Hoje News, nos primeiros seis
meses de 2017 a companhia contabilizou
49.686 infrações. A maior parte delas,
mais de 21%, é de condutores que trafegam acima da velocidade permitida. De 1º
de janeiro até 30 de junho foram aplicadas 10.677 multas. A segunda colocação
fica com o avanço do sinal vermelho do
semáforo ou de parada obrigatória, com
10.161 multas. O não uso do cinto de segurança, que além de obrigatório salva vidas, foi responsável por 5.810 multas aplicadas no primeiro semestre.
Além dessas irregularidades, estacionar
o veículo em desacordo com as condições
regulamentadas pela sinalização, como o
EstaR, deficientes, idosos, táxi, carga e
descarga, foi responsável por 5.406 multas aplicadas. As ‘espiada’ nas redes sociais ou mesmo falar ao celular renderam
mais 3.958 infrações em 2017.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

AVANÇAR
o sinal
vermelho é
a segunda
infração com
o maior
número de
multas
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Reformas em escolas

FÁBIO DONEGÁ

O programa “Escola 1000”, do
Governo Estadual, selecionou em
parceria com os Núcleo Regionais
de Educação (NREs) do Paraná, mil
colégios que serão privilegiados
com R$ 100 mil para reparos e reformas nas instituições. Ontem,
em quatro escolas de Cascavel
aconteceram assinaturas de contratos das obras.
Um dos colégios beneficiados
foi o José Ângelo Baggio Orso, no
Bairro Guarujá. Gleison Comineti, diretor da instituição de ensino, disse estar feliz com os recursos, mas continuará buscando mais investimentos. “O colégio só teve uma reforma geral em
2006, esses 100 mil vieram em
boa hora, ajudará muito a instituição, mas continuarei conversado para conseguir mais verba
para outras finalidades” diz.
O Colégio Estadual Padre Carmelo Perrone, localizado no Bairro Alto
Alegre, ficou entre uma das mil instituições selecionadas pelo Governo Estadual para receber os R$ 100
mil. Assim como nos demais colégios, a comunidade escolar decidiu
qual seria a melhor forma de aplicar os recursos.

COLÉGIO ORSO está entre as instituições que receberam R$100 mil para reparos

Obras
De acordo com Sandra Biavatti, diretora do Colégio Padre Carmelo, os
recursos serão utilizados para reformar a cobertura de salas de aula de
um dos blocos da escola. Além disso, a instituição pretende substituir os
forros que já estão desgastados.

94 ESCOLAS
A chefe do NRE Cascavel, professora Inez Dalavechia, diz que o
núcleo, nesse primeiro momento, selecionou as escolas da região
que receberão os recursos. Ela lembra que três empresas foram
selecionadas para realizar as obras nas escolas da regional, e que
cada uma assume novos colégios conforme terminam outros.
LORENA MANARIN

“Estamos instruindo
os alunos a cuidar
muito bem da escola,
demoramos para ter a
verba, agora que
temos, devemos zelar
pelo nosso colégio”.
DIRETORA SANDRA BIAVATTI
mostra as obras feitas com a verba no
Colégio Padre Carmelo

Evelyn Kauane, presidente
do Grêmio Estudantil
do Colégio Orso
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FOTOS: AÍLTON SANTOS

Reparos custam
R$ 6,3 mil

100

Quem costuma caminhar pelas ruas de Cascavel não terá dificuldades em encontrar bueiros
com tampas quebradas e ferros retorcidos que
representam perigo à população. Em média, a
Prefeitura troca todos os meses 100 tampas, ao
custo de R$ 63 cada. Com isso, o Município precisa desembolsar R$ 6,3 mil mensalmente.
No cruzamento da Rua São Paulo com a Avenida Tancredo Neves, na região central, bem próximo a faixa de pedestre, um buraco a céu aberto
representa perigo à população. O local é rota de
quem costuma fazer caminhada na avenida. Em
meio ao que resta do bueiro é possível notar a
estrutura metálica que sustentava a estrutura.
Otávio de Mattos, engenheiro da Secretaria de
Obras de Cascavel, diz que as principais causas
dos estragos são os veículos que sobem nas calçadas e danificam a estrutura. Ele orienta a população a auxiliar a secretaria. “Os moradores podem encaminhar informações dos locais que necessitam de reparos pelo ‘Particiy, [aplicativo]”, diz.

Ano passado
No ano passado, conforme a Cettrans, as três principais infrações são as
mesmas, porém o avanço do sinal
vermelho estava em primeiro lugar, com
10.346 multas. Na sequência estava o
excesso de velocidade (9.401) e
depois o uso do cinto (3.293).
Em relação ao montante arrecadado
nos primeiros seis meses pela companhia, o total ultrapassa os R$ 4,7
milhões. No mesmo período do ano
passado o total arrecadado foi de
R$ 3,5 milhões.

Crescimento
Conforme Alex Sandro Vitório, gerente da Divisão de
Fiscalização de Trânsito da Cettrans, o crescimento no número
de multas aplicadas, no comparativo entre o primeiro semestre
de 2016 com o mesmo período de 2017, pode ter ligação com a
fiscalização eletrônica. “Nos meses de janeiro e fevereiro de
2016 os radares estavam funcionando parcialmente. Isso foi
devido ao processo licitatório e contratação de nova empresa
para a prestação dos serviços, fato que contribuiu diretamente
para o registro de menor quantidade de infrações de trânsito”.

Avenida Brasil tem
mais acidentes

Arrecadação
Além do aumento no número de multas aplicadas, um dos
fatores significativos para o crescimento da arrecadação é a
alteração do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), que passou
a vigorar em novembro de 2016. “O acréscimo no valor das
multas de trânsito foi, em média de 40%”, cita o gerente.

BUEIRO destruído próximo a faixa de pedestres

Bueiro representa
perigo à
POPULAÇÃO
que passa
pelo local

tampas, em média a Prefeitura
troca todos os meses

Alunos autistas
Na manhã de ontem ocorreu, na
Secretaria de Educação, uma reunião entre a equipe da Educação
Especial e um grupo de mães de
alunos autistas. Desde o mês de
maio essas mães iniciaram diálogo com a Secretaria, no sentido de
apresentar demandas relacionadas

à vida escolar dos filhos, como a oferta de PAP (Professor de Apoio Pedagógico), avaliação, entre outros.
No dia 29 de junho foi realizado, na Câmara de Vereadores, um
seminário com o tema “Inclusão
de Crianças com Autismo na Rede
Municipal de Ensino. Na ocasião,

a secretária de Educação, Marcia Baldini, apresentou os números referentes aos alunos diagnosticados com autismo matriculados na Rede Municipal e reiterou o compromisso de manter
o diálogo e traçar estratégias
junto com as mães.

Alvo de muitas reclamações pelo excesso de semáforos, pela escassez de retornos
ou ainda pela implantação dos
famosos radares, a Avenida
Brasil é responsável pelo
maior número de acidentes
de trânsito no primeiro semestre de 2017.
De acordo com a Cettrans
(Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito), de 1º
de janeiro a 30 de junho foram
contabilizados 265 acidentes.
O número é 3,5 vezes maior
do que a Rua Paraná, o
segundo trecho mais crítico.
Naquela via, em 181 dias
foram registrados 74 colisões.
Já a binário, a Rua Presidente Kennedy, fica logo
atrás da Paraná, na terceira
colocação. Ali os agentes da
Cettrans registraram 60
acidentes e na Avenida
Tancredo Neves outros 50.

Em números
2016

Avanço do sinal vermelho ou parada obrigatória 10.346
Excesso de velocidade ....................................... 9.401
Estacionamento irregular .................................... 5.472
Não uso do cinto de segurança ........................... 3.293
Uso do celular e fones ........................................ 2.496
Total ................................................................ 40.800

2017

Avanço do sinal vermelho ou parada obrigatória .. 10.161
Excesso de velocidade ....................................... 10.677
Estacionamento irregular ..................................... 5.406
Não uso do cinto de segurança ............................ 5.810
Uso do celular e fones ........................................ 23.958
Total .................................................................. 49.686
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Três mortos
no Parque
Três pessoas foram mortas nos ção por faca no abdômen.
últimos três dias no Parque São
A mulher, que teria confessaPaulo, em Cascavel. O último as- do o crime na ligação aos bomsassinato aconteceu no fim da beiros, fugiu da casa. De acordo
noite de terça-feira, em uma casa com a delegada Mariana Vieira,
responsável pela Delegacia de
na Rua Joaquim Távora.
Conforme a polícia, socorristas Homicídios, o casal estava junto
do Siate (Serviço Integrado de Aten- havia três anos e sem registros
dimento ao Trauma em Emergên- policiais de desentendimentos
cia) receberam a ligação da espo- entre eles. Porém, conhecidos
sa de Eduardo Alberto Telles, de 36 disseram que eles teriam um reanos, informando que teria esfaque- lacionamento conturbado. Duas
ado o marido. Segundo ela, os dois facas e roupas femininas sujas
teriam discutido, mas não repassou de sangue foram apreendidas
pela polícia, que faz buscas para
aos militares o motivo da briga.
Quando os socorristas chega- localizar a mulher.
ram, encontraram tudo fechado e
precisaram arrombar a porta. Já  Reportagem: Tissiane Merlak
dentro da casa, encontraram
Foto: Aílton Santos
Eduardo morto, com uma perfura-

MULHER MATOU marido a facadas após um
desentendimento; ela acionou o Siate

Giro da
Violência
Veículo roubado
Uma mulher foi alvo de assaltantes
ontem, no Parque São Paulo, em
Cascavel. Segundo a vítima, o veículo
dela, uma Duster branca, estava
estacionado em frente a sua casa e
ela falava ao celular quando um rapaz
armado anunciou o assalto. Dentro do
veículo estava a bolsa da vítima com
documentos pessoais. A polícia fez
buscas na região para localizar o
veículo.

Assalto em farmácia
Câmeras de segurança devem ajudar a
polícia a identificar um assaltante
que ontem cometeram um roubo a
uma farmácia do bairro Santa Cruz.
Armado, o rapaz chega no
estabelecimento, vai até o caixa, e
ordena que o funcionário coloque o
dinheiro dentro de uma sacola. Na
sequência, o rapaz que aparenta ser
menor, foge.

Na Rodoviária
Policiais da Rocam apreenderam na
noite de segunda-feira, na rodoviária
de Cascavel, uma pistola 9 milímetros,
dois carregadores e uma porção de
maconha. O material estava na
bagagem de mão de um homem de 30
anos, que seguia de Foz do Iguaçu
para Passo Fundo (RS). Ele disse que
receberia R$ 5 mil pela venda da arma.

OUTROS CRIMES
Além de Eduardo, outros dois homens foram assassinados no Parque São
Paulo. O primeiro crime foi o de Claiton Marcelo Padilha, de 36 anos
executado com 11 disparos de arma de fogo, na noite de domingo
(30). O segundo homicídio aconteceu na segunda-feira (1º), em um
posto de combustíveis na Avenida Carlos Gomes. A vítima, Douglas do
Nascimento, de 43 anos, foi alvejada com dois tiros por um colega de
trabalho, identificado como Clodomir Antônio de Lima Fogaça. A polícia
recebeu denúncias de que ele estava escondido em uma propriedade rural
em Santa Tereza do Oeste, mas ao chegar lá, o homem já havia fugido.

AÍLTON SANTOS
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Por um preço justo
Pelo menos uma vez na semana
o agricultor Valdecir Lemos almoça no
Restaurante Popular de Cascavel, na
área central do município. “A comida
é boa e o preço justo”, diz. Por dia,
são servidas 800 refeições ao custo
de R$ 3 por pessoa, com cardápios
diferentes, balanceados e supervisionados por nutricionistas.
Hoje, a prestadora de serviços
é a empresa Refeivel, que desde
2012 atua no local. O valor unitário
da refeição à empresa é de R$
5,40. Do total, R$ 2,40 são custeados pelo município e o restante repassado ao consumidor.
O preço, no entanto, pode sofrer
reajustes após o processo de licitação, que deve ser concluído no fim
de setembro. Conforme o secretário de Assistência Social, Hudson
Moreschi, não se sabe ainda se o
reajuste vai encarecer ou baratear o
almoço e que qualquer índice neste
momento é prematuro. “Tudo depende do resultado da licitação”, relata. O contrato encerra em 4 de outubro e já no dia seguinte os novos
valores serão aplicados.

O valor pago
à Reifevel por
refeição é de

R$ 5,40

Mais dois
Segundo o secretário, existe a expectativa
da construção de dois novos restaurantes,
um no Bairro Cascavel Velho e outro no
Santa Cruz. Porém, o município ainda
depende de financiamento da Seab
(Secretaria Estadual de Agricultura e
Abastecimento).

R$3

é o valor repassado
aos usuários

 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Quem paga mais?
Uma nova política de preço
pode ser implantada após o processo licitatório. De acordo com
Moreschi, desde o início do ano é
elaborado um estudo que vai diferenciar os valores cobrados a cada
usuário baseado nas faixas de renda de cada um. “Hoje, todos pagam R$ 3. Com essa nova política, conforme o perfil econômico da
pessoa, ela pagaria o preço integral da refeição, fixado atualmente
em R$ 5,40”, explica o secretário.

Entre os critérios estabelecidos
até o momento para avaliar quem vai
pagar mais caro ou não está a dependência de benefícios repassados
pelo governo federal, como o Bolsa
Família. “Se o beneficiário está no Cadastro Único, ele terá um preço diferenciado se for almoçar no Restaurante Popular”, exemplifica Moreschi.
A justificativa para a diferença
nos preços, segundo o secretário,
é de que assim a prestação de serviço se torna mais sustentável, além

de aumentar o alcance nos bairros e atingir uma parcela maior da
população que vive em condições
de vulnerabilidade social.
Esse processo todo, no entanto, não agrada os usuários.
“Está tudo errado. Imagina eu ter
que pagar os R$ 5,40 e outra
pessoa menos, já que a refeição
é igual pra todo mundo? Se for
assim vou procurar outro lugar
para almoçar”, reclama o aposentado Jorge Nogueira.
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Mais desconto no Refic

DIVULGAÇÃO

“O objetivo é dar maior oportuUma emenda foi apresentada
ao Projeto de Lei Complementar nidade e incentivo para os contri03/2017 que aumenta os des- buintes que estão em atraso com
contos dos juros e multas sobre o fisco municipal para efetuar o padívidas em atraso com o Municí- gamento de suas dívidas” ressalpio de Cascavel. Caso seja apro- tou Gugu Bueno.
Segundo ele, o aumento nos vavada, a proposta possibilitará
que o contribuinte que deseja lores percentuais em mais de 20%
quitar ou parcelar sua dívida terá para cada opção de negociação torna mais viável o pagamento
um desconto que vadas dívidas e atende ao
ria de 50% a 95%,
que se apresenta há
dependendo da
anos com o Refic. “O
negociação estaO objetivo é
Legislativo tem cobelecida.
nhecimento de que
A proposta é
dar maior
além
de evitar que
de autoria do preoportunidade e
os contribuintes em
sidente da Câincentivo para
atraso tenham suas
mara de Vereadoos contribuintes
dívidas lançadas em
res, Gugu Bueno
processo judicial (dí(PR) e foi assinada
vida ativa), com o propela maioria dos vegrama de recuperação fisreadores. Ela estabecal a receita pública tem um
lece para os pagamentos em cota única, um desconto de incremento, o que faz com que no95% sobre juros e multa moratória vos investimentos e novas ações púaté a data da sanção da lei. Nos par- blicas sejam concretizadas por parcelamentos em até 12 meses o des- te da administração” finalizou.
conto sobre juros e multa será de
70% e para os parcelamentos em
Gugu diz que EMENDA pretende dar mais
até 24 vezes o desconto será de 50%
oportunidade ao contribuinte
sobre os juros e multa.

ESPORTE
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Comerciários campeões
Com a possibilidade de contar
com o fator casa na fase regional
dos Jogos Comerciários do Paraná, os cascavelenses estão se empenhando na fase municipal da
competição realizada pelo Sesc e
que é o maior evento esportivo
exclusivo para empresários, comerciários e seus dependentes.
Em Cascavel, já estão definidos
os campeões do vôlei de praia
(masculino e feminino) e do truco
(misto). Eles agora aguardam a definição dos vencedores do futsal,
do futebol sintético, do basquete,
do vôlei de quadra, do tênis de
mesa e do xadrez para formarem
a delegação da cidade anfitriã da
segunda fase dos Jogos, que será
em outubro e reunirá também os
campeões de Umuarama, Campo
Mourão, Paranavaí, Francisco Beltrão e Maringá.
Os campeões da fase regional
avançarão à 3ª fase com direito a
hospedagem, alimentação e trans-

porte gratuitos para disputar o título estadual no Sesc Caiobá, no
litoral paranaense. Por Cascavel ser
uma das sedes da fase regional

neste ano, as equipes da cidade esperam que o fator casa ajude para
a conquista do título e a consequente classificação à 3ª fase.

Truco

Os “bons de facão” por Cascavel
na segunda fase dos Jogos
Comerciários serão Jean e Ari, que
formaram a dupla campeã da disputa
municipal na última sexta-feira. Na
final eles venceram a parceira formada
por Marcos Paulo e Cristiano. Já a
dupla Kamila/Margarete terminou
com o troféu de bronze.

Vôlei de Praia Masculino

Vôlei de Praia Feminino

No vôlei de praia feminino, a dupla campeão do Sesc Cascavel nos Jogos
Comerciários foi a formada por Helena e Neide (ao centro), que
representarão a cidade na fase regional. Já Virlene/Isa (à esquerda) ficou em
segundo lugar e Juliana/Jaqueline (à direita) terminou em terceiro na fase
municipal, encerrada no último sábado.

A dupla Clodimar/Soja, campeã
do vôlei de praia masculino dos
Jogos Comerciários em Cascavel e
que já pensa na fase regional, em
outubro. A modalidade teve Luiz/
Eduardo como vice-campeã e
Guedes/Douglas e terceiro lugar.
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Após dois meses de trabalho, o
FC Cascavel vive os últimos dias de
preparação para a estreia na Taça
FPF, marcada para domingo, às
11h05, no Estádio Olímpico, no Clássico da Soja com o Toledo.
O grupo comandado pelo técnico
Rodrigo Cabral já conta com 27 jogadores devidamente registrados para
a competição, mas o número ainda
pode subir até o fim de semana.
De acordo com o treinador, a equipe está homogenia em relação à preparação, todos no auge da condição
física. “Começamos em ritmo intenso e aos poucos fomos reduzindo,
para não chegar perto da competição e perder atletas. Agora é só
manutenção, estão todos 100%.
Estou bastante satisfeito com os trabalhos nesse curto período de preparação”, diz o treinador, que nesta Â
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Precisamos Giro Político
evitar um
novo colapso,
diz Kaefer

politica@jhoje.com.br

Debate esportivo

Por iniciativa do vereador Pedro Sampaio, a Comissão de
Cultura e Esporte da Câmara de Vereadores marcou para 16
de agosto, às 19h, a audiência pública “Regulamentação
dos Eventos Esportivos”. Ela foi motivada por causa das
muitas reclamações pela realização de eventos esportivos
usando a Avenida Brasil, espaços públicos sem previsão,
divulgação aos moradores próximos e eventos realizados
sem segurança médica ou policial.

O deputado Alfredo Kaefer (PSL-PR) disse ontem
que não é hora de mudanças no campo político e
que o presidente Michel
Temer (PMDB) precisa de
um voto de confiança para
terminar seu mandato em
31 de dezembro de 2018.
“Não é hora de promovermos novas mudanças. A
vida nacional entraria novamente num colapso,
num tumulto. Estou absolutamente convencido
que temos que manter
Michel Temer para continuar o mandato e buscar
minimamente o ordenamento econômico”, completou Kaefer.
O deputado comentou
não estar completamente
satisfeito com o atual governo, mas mudar agora,
não é a melhor saída. “Eu,
pessoalmente, critico algumas medidas da equipe
econômica, mas isso não
me leva à razão para querer o afastamento e o seu
impedimento (do presidente Temer)”, disse.
Kaefer lembrou que
quando a ex-presidente
Dilma Rousseff (PT) foi
afastada, todos estavam

conscientes que quem
assumiria o governo seria
Michel Temer. “E essa decisão foi ampla e da maioria porque queríamos um
Brasil diferente. O país
que veio de uma crise
enorme e corrupção absurda, damos ao Michel
Temer um crédito de confiança para seguir o seu
governo e terminar o seu
mandato até o final de
2018”, disse.
DIVULGAÇÃO

Alternativas

Sindicância

A meta é ouvir e debater
alternativas para posterior
elaboração de uma lei
regulamentando os eventos
esportivos e mecanismos de
controle, além da formação
de uma agenda oficial no
inicio de cada ano. Com
isso, evita-se a concessão
de alvarás poucos dias antes
do evento, fora de um
planejamento dos
organismos de segurança,
de trânsito e outros.

O PRB (Partido
Republicano Brasileiro) de
Cascavel, sob o comando
de Cleber Fonseca, marcou
para a noite do dia 7 de
março o encontro regional
da legenda, com
solenidades de posse dos
membros da Comissão
Executiva local e de
cidades da região. O
presidente estadual,
Aroldo Martins estará
presente.

Olímpico

Em discussão

Ontem, os vereadores da
Comissão de Viação, Obras
Públicas e Urbanismo, em
busca de mais informações
sobre a polêmica obra do
Estádio Olímpico, ouviram
o ex-secretário de Esportes,
Fábio Brugnerotto. ele
disse que no curto período,
pouco se envolveu,
afirmando que quando
assumiu, todas as decisões
já haviam sido tomadas.

Está em discussão a Feira
do Teatro para ser
realizada na quadra do
complexo Cultural do
Teatro Sefrin Filho e do
Centro Cultural Gilberto
Mayer. Estranho estar
isoladamente sob o
comando da Secretaria de
Desenvolvimento e não em
conjunto com a Secretaria
de Cultura, já que vai estar
em espaço da mesma.

ESTRANHARAM
Integrantes do Conselho de Cultura estranham a iniciativa
isolada e vão cobrar explicações sobre o evento cultural.

KAEFER diz que não é hora de
mudanças

z O vereador Alécio, líder do Governo, presenteou os
demais 20 vereadores na reabertura dos trabalhos
legislativos com um litro de suco de uva...
z Requerimento do vereador Serginho Ribeiro (PPL),
questiona as ações movidas pela Secretaria da
Educação para suspender liminares no TJ quanto às
matrículas em CMEIS..
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Temer não será
investigado
A Câmara dos Deputados rejeitou
na noite de ontem a denúncia contra o presidente Michel Temer. O voto
de número 172 foi da deputada Rosângela Gomes (PRB-RJ). Mas antes
do voto da parlamentar, o governo já
tinha conseguido matematicamente
barrar a denúncia, considerando a
soma dos votos a favor do parecer
da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) contrário à admissibilidade da denúncia, ausências (13) e
abstenções (1).
Isso porque eram necessários o
mínimo de 342 votos contra o parecer do deputado Paulo Abi-Ackel
(PSDB-MG) e, com isso, autorizar o
Supremo Tribunal Federal (STF) a investigar o presidente. O número de
votos, no entanto, ficou em 263. A
vitória do governo foi conquistada
durante a votação da bancada do Rio
de Janeiro. Com o resultado, a Câmara não aprova a admissibilidade
para que o Supremo Tribunal Federal (STF) investigue Temer.
Com essa decisão, a denúncia é
suspensa e só pode ser retomada
depois que Temer deixar a Presidência da República. No dia 26 de junho, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviou ao STF a
denúncia contra Temer, com base na
delação premiada de Joesley Batista, dono do grupo JBS. Foi a primeira
vez que um presidente da República
foi alvo de um pedido de investigação no exercício do mandato.
Três dias depois, a presidente do
STF, ministra Cármem Lúcia, enviou ao
presidente da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), a denúncia com pedido de
autorização para que a Corte Máxima
do país possa investigar Temer.
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R egulamento

quinta e sexta-feira comandará os
treinos no Estádio Olímpico.
Durante a pré-temporada, o FCC
realizou quatro jogos preparatórios,
nos quais acumulou vitórias sobre
Campo Mourão (1 a 0 e 3 a 0) e
Céu Azul (5 a 0) e empate com a
Chapecoense (1 a 1). Os resultados, entretanto, não iludem Cabral:
“Eu, particularmente, não gosto de
amistosos. Prefiro a preparação interna para colocar em prática no
jogo, mas no aspecto tático, para
testes, o amistoso é interessante.
Eu não me iludo com uma vitória
elástica nem com uma derrota, analiso outra situação. Vejo se ocorre
aquilo que eu pensava, independentemente do resultado. Então, esses
jogos serviram para observar detalhes para realizar ajustes de acordo com o necessário”.

Na primeira fase as equipes se enfrentam em turno
único, com as oito melhores avançando às quartas de final, que será no cruzamento olímpico (1ºx8º, 2ºx7º, 3ºx6º
e 4ºx5º) em jogos de ida e volta. A semifinal e a final também serão no sistema mata-mata.
FOTOS: FÁBIO DONEGÁ

COM A REJEIÇÃO da denúncia, Temer não será investigado pelo STF

TEMER DIZ QUE NÃO VAI PARAR
Pouco tempo depois da votação, Temer se pronunciou e disse que desde que
assumiu o governo não parou e será assim até o dia 31 de dezembro de
2018, quando encerra o mandato.
O presidente destacou que o Brasil está saindo da maior crise da história e
que é urgente colocar o país nos trilhos do crescimento. Ele afirmou ainda
que pretende entregar a maior transformação já realizada no Brasil, chamada
por ele de “reformas estruturantes”.

TABELA DO FCC
1ª RODADA - 6/8 (domingo)
11h05

FC Cascavel x Toledo

4ª RODADA - 16/8 (quarta-feira)
20h15

2ª RODADA - 9/8 (quarta-feira)
15h30

Rio Branco

x FC Cascavel

FC Cascavel x Operário

11h

5ª RODADA - 20/8 (domingo)
11h

3ª RODADA - 6/9 (quarta-feira)
20h15

Foz do Iguaçu x FC Cascavel

7ª RODADA - 3/9 (domingo)

Paranavaí

x FC Cascavel

8ª RODADA - 10/9 (domingo)
11h

6ª RODADA - 27/8 (domingo)
11h

FC Cascavel x Iraty

FC Cascavel x Andraus

P.Londrinense x FC Cascavel
9ª RODADA - 17/9 (domingo)

11h

FC Cascavel x Maringá

29

30

ESPORTE

HOJE NEWS, 03 DE AGOSTO DE 2017

Vá de Bike
Meio de locomoção cada vez mais
utilizado no mundo, seja por melhor
qualidade de vida, saúde ou economia, a bicicleta também virou uma
forma de aumentar o convívio social. São várias pessoas que se reúnem diariamente em diversos grupos
com a mesma finalidade: pedalar.
Em Cascavel, alguns dos percursos e grupos mais conhecidos têm
nome próprio. É o caso da “Trilha do
ET, da Trilha da Preguiça, do Pedal
Urbano e do Pedal da Terça-Feira”.
A Trilha do ET leva esse nome porque o trajeto quando riscado no mapa
lembra a famosa cena do filme em
que o extraterrestre de Steven Spielberg levita com uma bicicleta e passa em frente à lua, em 1982.
Esse percurso tem cerca de 25
quilômetros e reúne ciclistas do
Pedal da Terça-Feira, organizado
pelos Amigos da Bike. Os participantes se reúnem na esquina das ruas
Manaus e Guaíra e partem para a
pedalada.
Já a Trilha da Preguiça é chamada assim por ser um trajeto mais
tranquilo e que reúne bastantes iniciantes. O percurso tem cerca de
20 quilômetros e o ponto de encontro é na Avenida Brasil, em frente a
Dias Bike, que organiza o passeio.
O trajeto é rumo a Espigão Azul, com

o retorno pela Avenida Guaíra. A próxima edição será nesta sexta-feira.
Outro grupo que reúne geralmente
iniciantes no esporte é o Pedal Urbano, que leva esse nome por ser realizado exclusivamente nas ciclovias da
cidade. O percurso também é de cerca de 20 quilômetros e parte da Dias

Bike, com direção ao Gramado.
Vale lembrar que nenhum desses
grupos é fechado nem cobra pela
participação, bastando o interessado ter disposição e todos os equipamentos de segurança para começar um novo círculo de amizade e
esporte.

Fábio Brugnerotto, que assumiu
interinamente a função de secretário de Esportes e Lazer no final de
2016, na gestão de Edgar Bueno,
disse ontem que sua função na pasta “era apenas técnica”. A declaração foi dada à Comissão de Viação,
Obras e Urbanismo da Câmara de
Vereadores de Cascavel, que investiga irregularidades nas obras do
Estádio Olímpico Regional. Antes de
ser nomeado, Brugnerotto era diretor da pasta.
A comissão, formada pelos vereadores Romulo Quintino (PSL),
Jaime Vasatta (PTN) e Aldonir Cabral
(PDT), busca explicações para uma
série de irregularidades na reforma
do Estádio Olímpico Regional.
De acordo com Romulo Quintino
(PSL), presidente da comissão, “os
depoimentos tomados nas últimas
semanas com gestores do esporte
FLAVIO ULSENHEIMER

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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

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

Junior Cezar Evangelista
Silvia Marcia Razini
Claudinei Soares de Lima
Adriana Regina de Melo

Antonio Darci Ribeiro
Ines Elaine Panato de Lima
Gildomar Borges
Marlene Gomes da Silva
Valdelirio de Quadros
Hertes Fatima Alves de Oliveira
Luis Henrique Ramos de Quadros
Tayane Sousa Amorim

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 03 de agosto de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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5º TABELIONATO DE NOTAS

Jesus Tiburcio
Maria Christina Oviedo
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BRUGNEROTTO é ouvido
pelos vereadores na Câmara

Ex-diretor diz que
não tomava decisão
cascavelense têm o objetivo de entender o porquê dos problemas estruturais vistos no Estádio e também na instalação das cadeiras”.
A primeira licitação de cadeiras
previa a compra de apenas 3.661
cadeiras, porém o certame foi cancelado e um novo processo para
compra de até 22 mil cadeiras foi
realizado. Deste total, 10 mil foram
compradas seminovas da Arena da
Baixada, em Curitiba, sendo que
aproximadamente 70% delas não
puderam ser aproveitadas.

Não participava
Sobre o assunto, Fábio Brugnerotto
afirmou que acompanhou a
entrega, “mas não participava do
planejamento das licitações nem
era fiscal de contrato”.
“Em razão da minha formação e
experiência, meu trabalho era a
parte técnica dos times, dos
atletas e técnicos. Quando
assumi interinamente a
secretaria, a gestão estava
acabando e todas as decisões já
tinham sido tomadas”, afirmou
Brugnerotto. Os vereadores
asseguram que a investigação
continua e que outras pessoas
relacionadas ao contrato e à
gestão durante a reforma do
Estádio podem ser ouvidas nos
próximos dias.
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Neymar no PSG

Luiz Fernando
Reis,
professor e
sindicalista

NOTAS
z Segurança

z Avicultura

A reunião empresarial da
Acic vai debater hoje, às
18h30, a crise e seus
impactos na segurança
publica. O comandante do
6º Batalhão de Polícia
Militar, major Rubens
Garcez da Luz, é o
convidado do evento. A
reunião abrirá espaço
também para o Núcleo
Multissetorial da Região
Norte, que informará
sobre a Unidade Paraná
Seguro (UPS).

Cascavel irá sediar, no
próximo mês, o Encontro
MercoLab de Avicultura,
que terá a participação de
palestrantes de renome
mundial. O evento tem por
objetivo debater em
profundidade as questões
que dizem respeito à
sanidade avícola no Brasil e
no mundo, atualizando a
cadeia produtiva com a
divulgação de resultados de
pesquisas e novos
conhecimentos.

A equipe
sub-23 do
CCR que
está focada
em trilhar o
caminho da
Série D do
Brasileirão

A falta de
ação contra
vândalos que
insistem em
pichar
espaços
públicos

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

Cascavel
Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
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Tudo ou nada

Lotofácil
Megasena

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
poucas nuvens

Parcialmente
nublado

Fases da lua
CRESCENTE
30/07 - 12h23

CHEIA
07/08 - 15h10

MINGUANTE
14/08 - 22h15

NOVA
21/08 - 15h30

JOGAM HOJE

Derrotada pelas donas da casa por 3 sets a 0 (25/22, 25/17 e
29/27) em apenas 1h25 de jogo em Nanjing, na China, a seleção
brasileira feminina de vôlei volta a atuar nesta quinta-feira pela Fase
Final do Grand Prix. Às 8h30, o desafio é contra a Holanda e somente
a vitória interessa para o Brasil seguir na luta pelo título. A equipe do
treinador José Roberto Guimarães é a atual campeã e busca 12º
troféu de campeão da competição.

Sexta
K 16 L 8

Fonte: Simepar

Diretor
Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

Oficialmente fora do Barcelona, Neymar deve ser anunciado amanhã como reforço do Paris Saint-Germain. A equipe espanhola recebeu ontem
o comunicado do jogador brasileiro sobre a decisão de deixar a agremiação. Já o time francês ainda não se manifestou e acerta os últimos
detalhes para anunciar a contratação. O planejamento do PSG é ter o atacante nesta quinta-feira em Paris para realizar exames médicos e
promover uma coletiva de imprensa na sexta-feira para apresentá-lo como o grande reforço da equipe. A festa com os torcedores deve
acontecer no próximo sábado, quando o time estreará no Campeonato Francês contra o Amiens, no Parc des Princes. O SporTV transmitirá a
partida ao vivo a partir do meio-dia (de Brasília). Ontem, alguns veículos de imprensa de Espanha e Portugal informam que Neymar passou por
exames médicos em Portugal, na cidade do Porto. No mesmo dia, a loja oficial do Barcelona no Camp Nou deixou de vender a camisa do
jogador, que Neymar também foi substituído em várias publicidades da equipe, inclusive nos cartazes ao redor do estádio. A publicidade da
partida contra a Chapecoense, por exemplo, passou a ter a presença de Rakitic no lugar do craque brasileiro.

Curitiba

Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

WHATSAPP

Educar a
juventude custa
mais barato de
que punir

EXPLICAR É PRECISO
A polêmica reforma do Estádio Olímpico Regional,
que custou R$ 8 milhões e deixou a desejar, precisa de
uma explicação convincente sobre como o dinheiro foi
aplicado. Cadeiras velhas, supostas falhas na execução do projeto e até suspeita de superfaturamento, como
apontou um relatório preliminar da CGU (Controladoria
Geral da União), precisam ser esclarecidos pelo ex-prefeito Edgar Bueno, que era o gestor do Município quando as obras aconteceram.
É inadmissível que se invista tanto dinheiro em um
espaço como o estádio e o resultado dos trabalhos deixem a desejar. E o que é pior: correndo sérios riscos de
ser interditado pelas autoridades competentes, como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Vigilância Sanitária.
O Brasil vive um novo momento e a população exige
mais respeito ao dinheiro público. Tão deprimente quanto os gastos que vão para o ralo da corrupção é o dinheiro mal investido. É hora de deixar para trás o “jeitinho
brasileiro” de levar vantagem em tudo. E isso não está
restrito aos políticos, mas chegou a hora de mudança
de comportamento da população de um modo geral. Não
é possível, por exemplo, licitar um produto, pagar por ele
e entregar outro, como sempre aconteceu.
O Brasil exige mudanças e comprometimento de todos. Não podemos mais fazer vistas grossas ao desperdício e aplicações inadequadas de recursos públicos.
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03 05 07 08 10 11 12 15
16 17 20 22 23 24 25
Concurso: 1954

09 25 33 35 40 49
Quina

Concurso: 1545

Concurso: 4445

38 46 60 64 77

Lotomania

Concurso: 1784

04 10 21 23 31 38 41 43
54 59 61 66 74 80 83 85
87 88 89 96

19h30
19h30
20h

BRASILEIRÃO
São Paulo x Coritiba
Atlético-PR x Avaí
Vasco x Cruzeiro

19h30
19h30
20h

SUL-AMERICANA
São Paulo x Coritiba
Atlético-PR x Avaí
Vasco x Cruzeiro

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

Concurso: 1675

Federal

Concurso: 5202

06 08 18 19 32 39

1º prêmio

03 16 28 41 42 47

2º prêmio

Timemania

Concurso: 1064

06 08 16 25 29 49 70
TIME DO

VILLA NOVA - MG

3º prêmio
4º prêmio
5º prêmio

46.427
26.496
00.066
13.149
72.984

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Corinthians segue imbatível
O líder Corinthians segue imbatível no Brasileirão 2017. Ontem, a
vítima da vez foi o Atlético (MG). Em
Belo Horizonte, o Timão superou o
Galo por 2 a 0 e alcançou a 12ª
vitória em 18 rodadas disputadas.
Empurrado pela torcida que compareceu em peso, o Galo buscou pressionar e tomar a iniciativa da partida. Bem postado na defesa, o Timão segurou as investidas minei-

ras e abriu o placar com Jô.
Aos 31 minutos, o artilheiro do
Brasileirão mostrou oportunismo,
pegou a sobra dentro da área e
empurrou para o fundo das redes,
1 a 0. Foi o 11º gol do atacante na
competição. No segundo tempo, o
time paulista matou a partida em
contra-ataque aos 36 minutos. Rodriguinho deixou o dele e fechou o
placar, 2 a 0.
DIVULGAÇÃO/CORINTHIANS

TIMÃO
conquistou a
12ª vitória em
18 jogos do
Brasileirão

HOMEM MORRE EM CONFRONTO
Um confronto no final da noite de ontem no Bairro 14 de Novembro,
em Cascavel, terminou com uma pessoa morta. Policiais da UPS Sul
faziam ronda pelo bairro quando um homem em atitude suspeita disparou contra a viatura.
Os policiais revidaram e alvejaram o homem morreu no local. O
corpo, sem identificação, foi removido do local e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Cascavel.
AÍLTON SANTOS

No outro duelo iniciado às 21h,
o Vitória levou a melhor para cima
da Ponte Preta. Em Salvador, o Leão
venceu a Macaca por 3 a 1 e acabou com o jejum de cinco jogos.
Com o triunfo, o time baiano chegou a 16 pontos e renovou as forças na luta contra o rebaixamento.

SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO
POS. TIME

PG J V E

D GP GC SG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

44
36
34
32
29
28
24
23
23
23
22
22
21
20
20
19
19
17
16
12

0
4
4
6
3
6
6
8
6
7
8
5
8
8
7
8
8
8
10
12

Corinthians
Grêmio
Santos
Palmeiras
Flamengo
Sport
Botafogo
Vasco
Cruzeiro
Atlético-MG
Chapecoense
Fluminense
Ponte Preta
Bahia
Atlético-PR
São Paulo
Coritiba
Avaí
Vitória
Atlético-GO

18
18
18
18
18
18
18
17
17
18
18
17
17
18
17
17
17
17
18
18

13
11
10
10
7
8
6
7
6
6
6
5
6
5
5
5
5
4
4
3

5
3
4
2
8
4
6
2
5
5
4
7
3
5
5
4
4
5
4
3

29
33
22
28
27
29
21
21
18
19
24
26
20
22
15
20
17
10
19
15

8
18
13
19
17
23
20
27
16
21
31
26
24
23
22
22
24
20
30
31

21
15
9
9
10
6
1
-6
2
-2
-7
0
-4
-1
-7
-2
-7
-10
-11
-16

Crateras
urbanas
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Transitar a pé em
algumas ruas de
Cascavel é sinônimo de
risco, devido a grande
quantidade de bueiros
e bocas de lobo
abertos. Todos os
meses a Prefeitura
investe R$ 6,3 mil para
promover reparos.
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18ª RODADA
Sport 2x2 Fluminense
Chapecoense 1x1 Bahia
Atlético-MG 0x2 Corinthians
Vitória 3x1 Ponte Preta
Botafogo 1x2 Palmeiras
Santos 3x2 Flamengo
Atlético-GO 0x1 Grêmio

PRÓXIMA RODADA

POLICIAIS
FORAM
ATACADOS e
reagiram
matando o
suspeito

SÁBADO 5/8
Fluminense
Corinthians

x
x

Atlético-GO
Sport

DOMINGO 6/8
Flamengo
Palmeiras
Cruzeiro
Coritiba
Grêmio
Bahia
Ponte Preta
Avaí

x
x
x
x
x
x
x
x

Vitória
Atlético
Botafogo
Chapecoense
Atlético-MG
São Paulo
Vasco
Santos

Preços diferenciados
Um estudo em andamento prevê preços diferenciados para quem almoça no
Restaurante Popular de Cascavel, que terá nova licitação em outubro. As pessoas inscritas no Cadastro Único pagariam menos.
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