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AÍLTON SANTOS

Em busca de R$ 500 milhões
A Câmara de Cascavel vota hoje o Refic 2017, que tem como foco recuperar

parte dos R$ 500 milhões que estão em dívida ativa. São aproximadamente 40
mil devedores, mas metade da dívida é de apenas 300 contribuintes.
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 Deu Serpente!
O FC Cascavel se deu bem e
venceu o Toledo no Clássico

da Soja  por 2 a 1, no primeiro
jogo da Taça FPF Sub-23. A

partida foi ontem
no Estádio
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O técnico Dorival Júnior reconhe-
ceu a situação crítica que o time
do São Paulo enfrenta na tempora-
da após a derrota por 2 a 1 para o
Bahia, ontem, pela última rodada
do primeiro turno do Campeonato
Brasileiro. Com o resultado na Fon-
te Nova, o clube paulista terminou
a primeira metade do torneio na
zona de rebaixamento.

Em entrevista coletiva depois do
jogo, o treinador indicou que pode
fazer alterações na equipe titular
para a disputa do segundo turno do
Brasileirão, que começa no próxi-
mo final de semana. “Alguma coi-
sa vai ter que mudar e essa mudan-
ça parte de todos nós”, disse o trei-
nador. “Para que a confiança volte,
é natural que você procure opções.
Vamos trabalhar durante a sema-
na as possíveis situações para que
possamos melhorar de um turno
para o outro”.

Para Dorival, um dos principais
problemas do time são as finaliza-
ções. “Está faltando efetividade e
precisamos corrigir isso para ter
sucesso e aproveitar mais a posse
de bola que estamos tendo nos jo-
gos. A equipe tem qualidade. Se não

Eleição suplementar terá 2º turno no AM

Após derrota, São Paulo
deve promover mudança

O novo governador do Ama-
zonas só será conhecido no se-
gundo turno das eleições, no
dia 27 de agosto.

Com 96,78% dos votos apura-
dos até o fechamento da edição
Hoje News, o Tribunal Regional
Eleitoral (TRE-AM) confirmou que
continuam na disputa Amazonino

Mendes, do PDT, que teve 38,92%
dos votos, e Eduardo Braga, do
PMDB, com 24,7% dos votos.

Houve 24,14% de abstenção, ou
seja, quase 550 mil eleitores, dos
mais de 2,3 milhões aptos a votar,
não compareceram às urnas. Um
resultado dentro do esperado pela
Justiça Eleitoral, que estimou inici-

almente uma abstenção de 25%
na capital e 35% no interior. Os
votos brancos correspondem a
3,54% e os nulos a 12,56%.

“Penso que a abstenção está
dentro da normalidade, dentro da
média nacional, por ser uma elei-
ção fora de época”, ressaltou o pre-
sidente do TRE-AM, Yêdo Simões.

CBF

SÃO PAULO continua na zona de rebaixamento

fosse assim, não teríamos posse
de bola nem oportunidades de cri-
ação. É o último passe que não
está entrando, a última movimen-
tação não está sendo precisa.”
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SAB 05/08
Fluminense 3x1 Atlético-GO
Corinthians 3x1 Sport

Flamengo 0x2 Vitória
DOM 06/08

Palmeiras 0x1 Atlético-PR
Cruzeiro 0x0 Botafogo
Coritiba 2x0 Chapecoense
Grêmio 2x0 Atlético

Bahia 2x1 São Paulo
Ponte Preta 0x0 Vasco

Avaí 0x0  Santos

19ª RODADA - RESULTADOS

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1 Corinthians 47 19 14 5 0 32 9 23
2 Grêmio 39 19 12 3 4 35 18 17
3 Santos 35 19 10 5 4 22 13 9
4 Palmeiras 32 19 10 2 7 28 20 8
5 Flamengo 29 19 7 8 4 27 19 8
6 Sport 28 19 8 4 7 30 26 4
7 Cruzeiro 27 19 7 6 6 21 16 5
8 Atlético-PR 26 19 7 5 7 21 22 -1
9 Coritiba 25 19 7 4 8 21 25 -4
10 Fluminense 25 18 6 7 5 29 27 2
11 Botafogo 25 19 6 7 6 21 20 1
12 Vasco 24 19 7 3 9 21 30 -9
13 Bahia 23 19 6 5 8 24 24 0
14 Atlético-MG 23 19 6 5 8 19 23 -4
15 Ponte Preta 22 18 6 4 8 20 24 -4
16 Chapecoense 22 19 6 4 9 24 33 -9
17 São Paulo 19 19 5 4 10 22 26 -4
18 Vitória 19 19 5 4 10 21 30 -9
19 Avaí 18 19 4 6 9 10 25 -15
20 Atlético-GO 12 19 3 3 13 16 34 -18

SÉRIE A

Megasena
Concurso: 1955

15 27 33 36 41 45

Dupla sena
Concurso: 1677

07 25 28 32 33 461º sorteio

02 18 22 24 28 452º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1546

01 03 06 07 08 10 11 14
15 18 19 20 22 24 25

Quina
Concurso: 4448

10 22 27 32 59

Timemania
Concurso: 1066

16 18 21 38 41 48 54
TIME DO AMERICANO/RJ

Lotomania
Concurso: 1785

03 11 22 27 28 29 31
41 43 45 50 55 58 61

62 68 78 84 89 92
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5203

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

700.000
36.000
30.000
24.700
20.146

Jogando em casa, o Grêmio do-
minou a partida contra o Atlético-MG
na tarde de ontem e garantiu a vitó-
ria por 2 a 0. O primeiro gol saiu logo
aos quatro minutos da partida. Em
rápido contra-ataque, Everton rece-
beu de Luan, pela direita, e cruzou na
cabeça de Pedro Rocha: 1 a 0. Com
boa troca de passes, o Tricolor Gaú-
cho seguiu eficiente e ampliou aos 26
minutos. Léo Moura cruzou para Pe-
dro Rocha, que finalizou e viu Paulo
Victor defender. Mas, no rebote, Fer-
nandinho apareceu para completar
para o gol: 2 a 0.

No segundo tempo, o Galo teve
boa chance de descontar com Robi-
nho, que finalizou de primeira, mas
viu a bola sair pela linha de fundo.
Com o resultado, o Grêmio encer-
rou o primeiro turno na vice-lideran-
ça, com 39 pontos. O Atlético, com
23, ficou no 14º lugar.

Grêmio vence Galo e
segue de olho no líder

Vitória bate o Flamengo
Precisando dos três pontos para engatar uma recuperação no Cam-

peonato Brasileiro, o Vitória visitou o Flamengo, no Estádio Luso Brasileiro,
e saiu com o triunfo por 2 a 0. Com o resultado da partida de ontem, o
Leão da Barra chegou ao terceiro jogo sem perder, com 19 pontos, na
18ª posição. O Rubro-Negro carioca, com 29, segue no quinto lugar.

SAB 12/08
Atlético-GO  x Coritiba

Vitória  x Avaí

DOMINGO 13/8
São Paulo  x Cruzeiro

Vasco x Palmeiras
Atlético-MG  x Flamengo

Sport x Ponte Preta
Botafogo x Grêmio

Atlético-PR x Bahia

SEG 14/08
Santos x Fluminense

PRÓXIMA RODADA

 GRÊMIO é o vice-líder com 39 pontos

DIVULGAÇÃO

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens
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Esta não é uma crise só brasileira. Em outros países onde preva-
lecem sistemas democrático-representativos também se observa a des-
crença nas instituições, por seu comportamento errático, sobretudo no
caso dos partidos.

Aqui o que houve foi a generalização e a sacralização da corrup-
ção, com as ineficiências decorrentes, aprofundando a perda de confi-
ança popular no governo e na vida política. Nesse sentido, estamos
imersos num mar de pequenos e grandes problemas e tão atarantados
com eles que somos incapazes de vislumbrar horizonte melhor. É isso
o que mais me preocupa, a despeito da gravidade tanto dos casos de
corrupção quanto dos desmandos que vêm ocorrendo.

Precisamos sentir dentro de cada um de nós a responsabilidade
pelo destino nacional. Somos 210 milhões de pessoas, já fizemos muito
como país, temos recursos, há que voltar a acreditar no nosso futuro.

Significa que chegou a hora de buscar os mínimos denomina-
dores comuns que nos permitam ultrapassar o impasse de mal-
estar e pessimismo.

Penso que o polo progressista, radicalmente democrático, popular
e íntegro precisa se “fulanizar” numa candidatura que em 2018 encar-
ne a esperança. As dicotomias em curso já não preenchem as aspira-
ções das pessoas: elas não querem o autoritarismo estatista nem o
fundamentalismo de mercado. Desejam um governo que faça a máqui-
na burocrática funcionar, com políticas públicas que atendam às de-
mandas das pessoas.

É tarde para chorar por impeachments perdidos ou por substitui-
ções que nada mudam. É hora de sonhar com 2018 e deixar de lado
o desânimo. Preparemos o futuro juntando pessoas, lideranças e mo-
vimentos políticos num congraçamento cívico que balance a modorra
dos partidos e devolva convicção e esperança à política.

CONVICÇÃO E ESPERANÇA

 PRB se reúne
Será na noite de hoje
(7), às 20h, na Câmara
de Vereadores, o
encontro regional do
PRB (Partido
Republicano Brasileiro)
de Cascavel, sob o
comando de Cleber
Fonseca. Está prevista a
presença do presidente
estadual, Aroldo
Martins, que pretende
apresentar o Projeto 10
para o Oeste.
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“Contar com políticas sérias
e eficientes, além dos

repasses adequados de
recursos a essas áreas, é

imprescindível para que uma
sociedade tenha pilares

estruturais fortes que inibam
a prática criminosa”.

Fernando Henrique Cardoso é sociólogo e foi
presidente da República

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

A firmeza do
prefeito Paranhos
em combater a
corrupção e
responsabilizar
servidores com
desvio de conduta

Novo reajuste
do botijão de
cozinha de
13 quilos;
esta semana
ele fica 6%
mais caro

Ensolarado Ensolarado

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel
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Curitiba

12 23
Terça

14 21
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CHEIA
07/08 - 15h10

MINGUANTE
14/08 - 22h15

CRESCENTE
29/08 - 05h12

NOVA
21/08 - 15h30

Major Rubens Garcez da Luz,
comandante do 6º BPM

 Novo “xerife”
Se no passado havia o xerife
Pacheco no Legislativo,
agora existe o policial
Madril, que em seis meses já
surpreendeu com a boca na
botija dois servidores
públicos. Primeiro flagrou o
roubo de combustível e
agora filmou o gerente de
Cultura transportando
material de construção. O
novo xerife tem uma postura
diferente do anterior: age
reservadamente.
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

Cascavel, 07 de agosto de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

Jesus Tiburcio
Maria Christina Oviedo

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

 Grand Prix: Seleção
feminina vence a Itália

e ganha 12º título

As atletas italianas voltaram focadas
para o quarto set, fecharam em 25 a

22 e conseguiram levar a partida para
o tie break. Mas o Brasil entrou com

tudo no último set e não deu margem
para as italianas ameaçarem.

Rapidamente o time de José Roberto
Guimarães abriu vantagem de 10 a 4 e
liquidou a partida com um belo 15 a 8.

A seleção brasileira de vôlei fe-
minino venceu ontem o Grand Prix
após superar a Itália por 3 sets a
2, com parciais de 26/24, 17/
25, 25/22, 22/25 e 15/8, em
Nanquim, China. A vitória isola
ainda mais o Brasil na história da
competição. Esse é o 12º título
do Brasil, seis conquistas a mais
em relação aos Estados Unidos,
que é o segundo país mais vitori-
oso no torneio.

A equipe de José Roberto Gui-
marães começou muito bem a par-
tida e chegou a abrir 9 a 4 e foi para
a primeira parada técnica com a
vantagem de 12 a 9. Contudo, as
italianas conseguiram empatar em
um momento chave (18 a 18) e as-
sumiram a liderança do placar.

Apesar disso, as meninas do Bra-
sil conseguiram se recuperar, empa-
taram por 23 a 23 e buscaram a vi-
tória no primeiro set em 26 a 24.

Após a segunda parcial começar
equilibrada, a seleção italiana as-
sumiu a liderança no placar e pas-
sou a dominar o set. Em certo mo-
mento, a equipe europeia teve a
vantagem de 19 a 13. O set termi-
nou com o placar de 25 a 17.

No terceiro set a equipe da Itália
começou a desgarrar e voltou a abrir
19 a 13. As comandadas de José
Roberto Guimarães mostraram uma
grande força de reação, buscaram
o empate aos 21 pontos e fecha-
ram a parcial por 25 a 22.

Campeã absoluta

 DIVULGAÇÃO/FIVB

Tie break esmagador
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Em busca de recuperar pelo me-
nos parte dos R$ 500 milhões que
aproximadamente 40 mil contribuin-
tes devem ao Município de Cascavel,
o prefeito Leonaldo Paranhos enviou
à Câmara de Vereadores o projeto do
Refic (Refinanciamento Fiscal), que
será votado hoje em plenário.

Metade da dívida é de apenas
300 contribuintes de vários seg-
mentos da economia local. Por
questões legais, a Prefeitura não
divulga a lista dos devedores. Algu-
mas dessas dívidas estão sendo
questionadas judicialmente por
contribuintes ou tiveram pedido de
revisão dentro da própria Secreta-
ria de Finanças. Em alguns casos,
a cobrança está suspensa por de-
terminação judicial.

No primeiro semestre do ano, a
Secretaria conseguiu arrecadar R$
8 milhões em dívidas atrasadas e
a expectativa é triplicar o valor no
segundo semestre. Com a aprova-

ção do Refic, a meta é fechar o ano
com a recuperação de aproximada-
mente R$ 40 milhões.

Uma campanha de divulgação
sobre a possibilidade de refinan-
ciar a dívida será realizada nas pró-
ximas semanas. Para atender a de-

MAUS PAGADORES?
Sempre que o Refic é lançado, há
questionamentos sobre o benefício que,
na visão de alguns, é um prêmio para
os maus contribuintes. Segalla não vê
desta forma e diz que, mesmo com o
desconto de juros e multas.
Na sexta-feira, Segalla e o procurador
jurídico do Município, Luciano Braga
Côrtes, se reuniram com os vereadores
para discutir o projeto do Refic
enviado à Câmara. Segundo Segalla, o
encontro foi para tirar dúvidas.

EMENDA
O presidente da Câmara, Gugu Bueno
(PR), protocolou uma emenda ao
Refic, que foi assinada pela maioria
dos vereadores. Ela estabelece para os
pagamentos em cota única um desconto
de 95% sobre juros e multa moratória
até a data da sanção da lei. Nos
parcelamentos em até 12 meses o
desconto sobre juros e multa será de
70% e para os parcelamentos em até
24 vezes o desconto será de 50%
sobre os juros e multa

manda, uma estrutura será monta-
da no saguão da prefeitura, em
frente ao auditório.

O projeto encaminhado à Câma-
ra prevê dois meses de Refic, mas
o prazo poderá ser estendido por
meio de emenda parlamentar.

CÂMARA vota hoje o projeto do Refic 2017 DIVULGAÇÃO

Dívida ativa é de
R$ 500 milhões
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Três pontos
 Autor do gol que abriu a vitória, Tocantins diz que foi abençoado

duas vezes no dia: “Primeiramente agradeço a Deus pelo gol e pela
vitória da nossa equipe. Sempre tem aquela ansiedade antes do
primeiro jogo, mas fizemos uma bela partida. Depositamos nossa
confiança em Deus e Ele nos abençoou com uma vitória. Agora va-
mos para Paranaguá em busca de mais uma vitória. Nosso objetivo
em todo jogo que a gente for é buscar os três pontos”.

Nesta quarta-feira, o FCC visita o Rio Branco, pela segunda rodada.

J ogos
 Assim como nos anos anteriores, os jogos se-

rão realizados aos domingos, às 11h. Porém, nesta
temporada, também haverá jogos no meio de sema-
na, sempre às 20h15. Para os estádios que não
possuem iluminação os jogos realizados durante a
semana serão obrigatoriamente às 15h30.

O sistema de disputa foi alterado nesta
temporada. Na primeira fase, as equipes
jogam entre si em tuno único, sendo 5
equipes com 5 mandos e outras 5 com 4
mandos. Os oito melhores seguem para
a segunda fase da competição. No
sorteio eletrônico realizado durante o
arbitral, ficou definido que as cinco
equipes que terão cinco mandos de
campo serão Iraty, Operário, Maringá,
Foz do Iguaçu e FC Cascavel.

D isputa
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Desburocratizar, ser ágil e efici-
ente. Essa é a proposta do progra-
ma Domicílio Eletrônico Tributário,
que está sendo elaborado pela Pre-
feitura de Cascavel para facilitar a
vida do contribuinte. Ainda em fase
de estudos, o programa deverá ser
colocado em prática até o fim do ano,
no mais tardar no início de 2018.

De acordo com o secretário de
Finanças, Renato Segalla, o papel
da administração pública é facilitar
a vida do cidadão. “O poder públi-

Facilidade ao
contribuinte

co tem algumas amarras por conta
de legislação, mas a gente precisa
quebrar aquele estigma de que é
lento, que é ineficiente, burocráti-
co, temos que trabalhar nesse sen-
tido”, avalia.

A ideia é investir na informatiza-
ção e melhorar o acesso virtual aos
contribuintes. Com o programa,
será possível atualizar cadastros
pelo sistema, verificar débitos pen-
dentes, emitir boletos e fazer a li-
quidação sem sair de casa.

 Para Renato Segalla, a administra-
ção pública precisa atualizar e moderni-
zar o processo tributário de arrecadação
e fiscalização. “Nós temos que acompa-
nhar algumas tendências e isso não é
uma crítica ao que foi feito até agora,
mas precisamos avançar”, declara.

O secretário defende mais interação
com o contribuinte pela internet.

 Hoje alvarás para aprovar projetos de obras são emitidos
virtualmente pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo por
meio do programa “Aprova Digital”.

A proposta é fazer o mesmo com os alvarás de empresas. O
documento, que geralmente precisa passar pela aprovação de
outros órgãos, como a Secretaria de Meio Ambiente, a Vigilân-
cia Sanitária e o Corpo de Bombeiros, poderá ser acompanhado
e emitido via online. “A gente quer fazer tudo isso de forma
eletrônica para ter um acompanhamento mais rápido de todas
essas áreas intervenientes, de tal forma que ganhe em agilida-
de, e em tempo”, observa Segalla.

Alvará online

E ficiência

AÍLTON SANTOS

 SEGALLA diz que papel da
prefeitura é facilitar a vida do cidadão

A gente
quer fazer
tudo isso
de forma
eletrônica
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O FC Cascavel fez o dever de
casa e venceu o Toledo por 2 a
1, na manhã de ontem, no Está-
dio Olímpico. O Clássico da Soja
foi válido pela primeira rodada da
Taça FPF. O lateral Gasperin e o
atacante Tocantins foram os des-
taques da equipe cascavelense.

Os gols do jogo saíram no se-
gundo tempo. E as redes balan-
çaram pela primeira vez logo aos
7 minutos, com Tocantins, que
aproveitou bem o cruzamento de
Gasperin, um dos remanescen-
tes do elenco que disputou o Pa-
ranaense no primeiro semestre.
Foi o primeiro gol do FCC na re-
cente história da competição.
Quinze minutos depois, Gaspe-
rin ampliou em cobrança de pê-
nalti. Já o gol do time toledano
foi marcado por Deivid, nos ins-
tantes finais da partida.

 Pela primeira rodada, no fim de semana, Foz do Iguaçu e Rio
Branco empataram por 1 a 1, o Iraty venceu o Andraus por 2 a 1 e
o Maringá FC goleou o Paranavaí por 4 a 1. A rodada será encerra-
da no dia 23, com Operário x Portuguesa Londrinense.

Vitória no clássico

R odada

FOTOS: AÍLTON SANTOS
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Câmara: Pauta confirmada
Confirmada a pauta adiantada na sexta-feira pelo

Hoje News, com a votação do Refic 2017, principal
assunto da sessão de hoje da Câmara de Vereadores
de Cascavel. Emendas prevendo mais descontos nos
juros e nas multas, além de elasticidade do prazo,
serão apresentadas por parlamentares ao projeto

enviado pelo prefeito Leonaldo Paranhos.

Bobódromos
Também em debate o
Projeto de Lei 72/2017,
que altera o dispositivo da
Lei Municipal 6.715/2017
(que inibe o
estacionamento noturno
nos canteiros centrais na
Avenida Brasil para evitar
os bobódromos). Outro
assunto em pauta é o
Projeto de Lei 85/2017,
que declara de utilidade
pública o Centro de Apoio
Convivência e Defesa
dos Direitos de Autistas
de Cascavel.

Os devedores
Aproveitando o debate
sobre o Refic, o vereador
Fernando Hallberg (PPL)

quer da prefeitura
(Finanças) o fornecimento
da relação das pessoas
jurídicas e físicas que
possuem débitos
tributários e penalidades
pecuniárias com o
Município. A prefeitura
alega impossibilidade legal
dessa divulgação.

Marcos Rios
Deve repercutir nos
corredores da Câmara de
Vereadores, nesta semana,
a condenação do ex-
vereador Marcos Rios, por
manter assessores atuando
fora das atividades
parlamentares e ainda
receber parte do salário dos
mesmos. As discussões
prometem.

MÁRIO SEIBERT

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O secretário Juarez Berté, do Meio Ambiente, anda
dando uma boa geral nas praças e áreas ambientais com
duas equipes-padrão. Antes, eram quatro e o serviço era o
mesmo. Qual o milagre???

 Agora, o mês de agosto passa a ser dedicado às ações
que estimulam a amamentação, deixando de ser azul,
transferindo as ações da saúde do homem para novembro,
acompanhando o calendário nacional Novembro Azul...

Há poucos meses o ex-vereador Mário Seibert também foi
condenado, mas há outros ex-vereadores na lista dos
investigados. Portanto, em breve, certamente mais
nomes estarão no rol dos condenados.

A condenação do ex-
vereador Pedro Marcon-
des Rios, o Marcos Rios,
- que foi sentenciado a 7
anos e 2 meses de pri-
são por empregar funci-
onários fantasmas e exi-
gir devolução de par te
dos salários dos asses-
sores - acendeu a luz ver-
melha entre alguns polí-
ticos. O esquema foi in-
vestigado pelo Gaeco
(Grupo de Atuação Espe-
cial de Repressão ao Cri-
me Organizado) e envol-
ve outros ex-vereadores.

Marcos Rios foi conde-
nado pelo juiz Leonardo Ri-
bas Tavares, da 3ª Vara
Criminal de Cascavel. Ele
pode recorrer em liberda-

“Fantasmas”
assustam
a Câmara

de. Em novembro de
2014, a Justiça recebeu
a denúncia após a inves-
tigação do Gaeco e pas-
sou a ouvir os envolvidos.

Rios é acusado de exi-
gir devolução de parte dos
salários dos assessores,
empregar funcionários fan-
tasmas, além de usar os
servidores em trabalhos
particulares.

Maicon Felipe Rios de
Lima, filho do ex-vereador,
também foi condenado na
ação. Ele é acusado de par-
ticipação no esquema que
exigia devolução de parte
dos salários dos assesso-
res e, por conta disso, foi
condenado a 4 anos e 7
meses de reclusão.

 ARQUIVO

MARCOS RIOS poderá recorrer em liberdade
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TRIBUTO À CIDADANIA:

Instituída pelo Sincovel (Sindica-
to dos Contabilistas de Cascavel), a
campanha “Tributo à Cidadania, Pac-
to por Cascavel” arrecada anualmen-
te algo em torno de R$ 600 mil que
são destinados para entidades so-
ciais. O potencial da campanha, no
entanto, é de R$ 5 milhões.

Desenvolvida em parceria com a
prefeitura, a campanha estimula con-
tribuintes a doarem parte do IR (Im-
posto de Renda), tanto de pessoas
físicas como jurídicas, para o FIA (Fun-
do para a Infância e Adolescência).
De acordo com William Fischer, dire-
tor do Sincovel, a distribuição dos
recursos pode ser maior se mais
pessoas aderirem à campanha.

Em Cascavel, mais de 20 entida-
des governamentais e não governa-
mentais são beneficiadas pela cam-
panha todos os anos. Os recursos
arrecadados são destinados para
entidades cadastradas e que desen-
volvem projetos sociais que atendem
aos critérios estabelecidos.

A campanha tem a participação
do CMDCA (Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e Adolescente)
e do Conselho do Idoso.

COMO CONTRIBUIR
Pessoas físicas podem fazer doação de até 6% do valor do tributo. Esse percentual é
dividido para entidades credenciadas. O contribuinte tem ainda a opção de doar 1% ao
Pronas (Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa Física com Deficiência)
e 1% ao Pronon (Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica). Para fazer a
doação de parte do IR, basta informar ao contador que pretende colaborar com as entidades.
De acordo com Fischer, está sento estudada a possibilidade de, até o mês de outubro, ser
lançada uma campanha de arrecadação, como acontece todos os anos.

20
entidades são

beneficiadas pela
campanha

 todos os anos.

Em Cascavel, mais de

potencial maior

WILLIAM FISCHER diz que está sendo
estudada uma parceria com o Sicoob
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100% dentro de casa

O FC Cascavel teve um fim de se-
mana de dupla comemoração, com
vitórias caseiras de suas equipes Sub-
19 e Sub-23 (confira matéria e galeria
de fotos nas páginas 28 e 29) pelo
Campeonato Paranaense e pela Taça
FPF, respectivamente.

Pelo Estadual Sub-19, o time cas-
cavelense recebeu e venceu o Rio
Branco por 3 a 2, na Associação Atlé-
tica Coopavel, na tarde de sábado. O
jogo foi marcado pelo bom aprovei-
tamento das equipes nas bolas para-
das e teve como destaque o zaguei-
ro Chiesa, autor de dois gols para os
donos da casa.

Aos 25 minutos do primeiro tem-
po, o FCC abriu o placar com um gol
de cabeça de Chiesa, após a cobran-
ça de escanteio. Logo em seguida, aos
34 minutos, o Rio Branco empatou.
Depois de uma cobrança de falta al-
çada à área, a defesa aurinegra bo-

beou e o atacante Neto empurrou
para as redes.

No segundo tempo, o jogo ficou
bastante truncado. Nos primeiros mi-
nutos, muitas faltas foram feitas e a
bola pouco rolou. Isso aconteceu até
o FCC tomar a frente do placar, aos
28 minutos, com mais um gol de bola
parada. Após batida de escanteio, o
zagueiro Joaquim Guilherme testou
firme para as redes.

O FCC se manteve bem e pressio-
nando até levar o empate, em mais
um escanteio, aos 40 minutos. A tris-
teza durou pouco e a tarde inspirada
de Chiesa garantiu a vitória. Em bola
levantada à área em uma falta, a bola
sobrou para o defensor chutar para
as redes e fechar o placar em 3 a 2.
“Foi um jogo difícil e tomamos dois
gols que não podíamos tomar. Gra-
ças a Deus conseguimos sair com a
vitória”, disse o jogador.

 DIVULGAÇÃO

FCC VENCEU o Rio
Branco por 3 a 2 no
Paranaense Sub-19

“Chacoalhada”
Segundo o treinador Ivan

Mororo Alves, o time fez um
primeiro tempo apático e, com

uma “chacoalhada” no
vestiário, os garotos voltaram
mais vivos à partida. “Com o
empenho deles conseguimos

ganhar. Eles tiveram
hombridade de buscar o

resultado e sair com os três
pontos. Mantemos os 100%

em casa e pretendemos
ganhar todos os jogos

aqui e vencer
fora para classificar”.

O próximo confronto do FCC
será no dia 12 de agosto,
contra o Campo Mourão,

 fora de casa.
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Giro da
Violência
Silvestres
Após denúncia anônima, a 5ª
Companhia de Polícia Ambiental Força
Verde encontrou em uma residência no
Bairro Periollo, em Cascavel, oito
gaiolas com nove pássaros silvestres,
entre eles trinca-ferros, sabiá-poca,
canários-da-terra, azulões e coleirinha.
Também foi encontrado no local uma
arapuca e armadilhas tipo alçapão. O
suspeito foi preso e encaminhado à
15ª Delegacia de Polícia Civil.

Sete detidos
A Polícia Militar de Cascavel deteve
ontem sete pessoas, duas delas menores
de idade, com porções de maconha que
seriam comercializadas. A ação ocorreu
no Jardim Jaçanã. As drogas já
preparadas para venda foram
encaminhadas à Delegacia de Polícia
Civil. Já os jovens, incluindo os menores,
seguiram para a 15ª Subdivisão Policial.

Aéreo
O Consamu (Consórcio Intermunicipal
Samu Oeste) fez ontem mais um
transporte aeromédico. Desta vez a
paciente foi uma moradora de
Palotina, de 59 anos, com princípio
de infarto. A transferência ocorreu
do Hospital Municipal de Palotina ao
Hospital Nossa Senhora da Salete, em
Cascavel. Em julho, o helicóptero do
Consamu havia feito 32 voos. Desde
janeiro foram 251.

Quatro feridos no trânsito
Pai e filha ficaram feridos em
acidente de trânsito registrado perto
da comunidade de Longuinópolis,
distrito de Braganey. Uma criança de
sete anos teve ferimentos moderados.
Wesley Rocha Alves, que também se
feriu, conduzia um Megane com
placas de Cascavel. O motorista
perdeu o controle da direção e
capotou. O Corpo de Bombeiros
encaminhou as vítimas para o
hospital de Corbélia.

APREENSÃO DE CIGARROS NA 277
A Polícia Rodoviária Federal realizou no ontem a apreensão de uma carreta com
780 caixas de cigarros na BR-277. Ao fiscalizar o veículo, a equipe do posto
de Laranjeiras do Sul desconfiou da documentação apresentada e, ao remover a
lona, constatou que a carga se tratava de contrabando. O motorista recebeu
voz de prisão no local. Ele contou que pegou o veículo em Toledo e receberia
R$ 4 mil para entregar a carga em Curitiba. Foram encontradas ainda placas
utilizadas para ludibriar a fiscalização.
A estimativa da PRF é de que a carga valeria cerca de R$ 2 milhões.

DIVULGAÇÃO

NAS FERRAGENS
Outro acidente, na PR-573, entre Bragantina e Braganey, deixou duas
pessoas feridas. Agentes da Defesa Civil de Corbélia, o Corpo de Bombeiros
e Cascavel e o Samu foram acionados, já que uma das vítimas estava presa às
ferragens. Tanto o motorista quanto o passageiro tiveram ferimentos
moderados. Testemunhas disseram que o veículo Sandero com placas de
Cascavel perdeu o controle da direção em uma curva e capotou. O acidente
ocorreu no início da tarde.

AÍLTON SANTOS
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A novidade deste ano é o en-
volvimento do Instituto Décio
Mertz na campanha. Segundo Wi-
lliam Fischer, a intenção é criar
um banco de dados de projetos
em vários setores, entre eles es-
por te e cultura. O instituto pre-
tende ser referência na área
como mediador entre os “patro-
cinadores” e as entidades que
precisam de ajuda em seus pro-
jetos. “O Instituto quer saber o

Instituto Décio
Mertz auxiliará

campanha

A Constituição Federal do Brasil, de 1988, deu ao cidadão a possibilidade
de intervir nas políticas públicas por meio de conselhos federais, estaduais e
municipais. No caso dos direitos da infância e adolescência, existe a
oportunidade de o contribuinte definir como uma parte de seus impostos deve
ser gasto, sem ter que desembolsar nada além do valor que irá pagar de
qualquer modo a Receita Federal. A destinação deve ser feita ainda no ano
base, até o último dia útil de dezembro.

que a sociedade tem de projetos
que ele quer ajudar e averiguar
o potencial das pessoas para
apoiá-lo”, diz Fischer.

Constituição Federal

SICOOB
De acordo com Fischer, uma

parceria está sendo estudada com
o Sicoob para a campanha “Tribu-
to à Cidadania” deste ano. Os cri-
térios ainda serão estabelecidos.

ENTIDADES/
UNIDADES

CONTEMPLADAS
PELO FIA

MUNICIPAL/
PARTILHA 2016

NÃO GOVERNAMENTAIS
Entidade .................................................. Valor
APAE ........................................ R$ 34.962,00
APOFILAB ............................... R$ 49.619,00
CEMIC ..................................... R$ 49.997,00
GUARDA MIRIM ..................... R$ 37.079,00
RECANTO DA CRIANÇA ...... R$ 21.978,00

Total ....................................... R$ 193.635,00

GOVERNAMENTAIS
Serviços/Unidades ................................. Valor
CAPS AD ................................. R$ 48.183,60
CAPS I ..................................... R$ 49.745,39
CENTRO DA JUVENTUDE ... R$ 18.704,42
CEU ......................................... R$ 30.769,86
CRAS CANCELLI ................... R$ 23.662,86
CRAS CASCAVEL VELHO .... R$ 19.137,00
CRAS CENTRAL .................... R$ 25.412,59
CRAS INTERLAGOS .............. R$25.547,03
CRAS PERIOLLO ................... R$ 30.000,00
CRAS 14 DE NOVEMBRO .... RS 27.145,43
CREAS I .................................. R$ 15.793,00
CREAS II ................................. R$ 49.889,88
CREAS IV ................................ R$ 30.803,55
EURECA I ................................ R$ 29.982,00
EURECA II ............................... R$ 29.829,77
FAMÍLIA ACOLHEDORA ........ R$ 49.460,00
UNIDADE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
FEMININA ............................... R$ 44.234,00
UNIDADE DE ACOLHIMINTO INSTITUCIO-
NAL MASCULINO .................. R$ 12.440,12

Total ........................................ R$ 560.740,50
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Quem achou que a lei seria sufi-
ciente para pôr fim aos bobódromos
de Cascavel se enganou. Eles ape-
nas mudam de lugar a cada nova
tentativa de acabar com a aglome-
ração de pessoas nas noites de
Cascavel para consumir álcool e
ouvir som alto. Agora, o “ponto de
encontro” é a Câmara de Vereado-
res e os estabelecimentos comer-
ciais no entorno da Casa de Leis.

Embora haja grades para impe-
dir a passagem, os frequentadores
não se intimidam e montam “acam-
pamento” nas calçadas próximas à
Câmara, permanecendo noite aden-
tro com som alto, fumando nargui-
lés e ingerindo muita bebida alcoó-
lica. E uma constatação: quase to-
dos que estão ali vão voltar para

Nem aí para a lei

casa dirigindo.
E, quando vão embora dando alí-

vio para os moradores, ainda dei-
xam um cenário de muita sujeira e
desordem.

De acordo com o capitão Cícero
Tenório, do 6º Batalhão da Polícia
Militar de Cascavel, um dos gran-
des problemas dos bobódromos é
essa migração. “Uma hora eles es-
tão em um ponto e na outra já es-
tão em outro. Quando fica proibida
a prática em um local, eles migram”,
afirma Tenório.

Na tentativa de coibir essas
ações, Tenório garante uma postu-
ra ainda mais firme da PM. A Ope-
ração Balada Segura é uma delas,
que visa à fiscalização no trânsito
para evitar que motoristas dirijam
após a ingestão de álcool. “Vamos
fazer esse tipo de operação com
mais frequência, especialmente nos
fins de semana”, garante.

SOM ALTO
Paralelo a isso, a Polícia Militar vai
fiscalizar aqueles que cometem uma
infração de trânsito comum: o som
automotivo além do permitido. Isso
ocorre principalmente nos
bobódromos, o que tem
desagradado várias pessoas que
moram no entorno da Câmara de
Vereadores: “Começa na quinta-feira
e vai até domingo. É difícil de
aguentar um som tão alto e durante
toda a madrugada. A gente tem
medo e vê que tem um pessoal que
fica usando drogas”, relata a
aposentada Lourdes Rodrigues.

 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Aílton Santos

O QUE DIZ A LEI
Conforme a Lei Municipal 6.716/17, fica proibido estacionar nos canteiros
da Avenida Brasil e na Praça Luiz Picoli da meia-noite até as 6h, em qualquer
dia da semana, sendo permitido apenas o estacionamento por 15 minutos com
o alerta ligado. O desrespeito às regras impostas implicará em multa no valor de
4,67 UFMs (Unidades Fiscais do Município).

COPOS COM CERVEJA
e maços de cigarro jogados no chão mostram o
descaso nos bobódromos

FESTAS nos bobódromos
seguem de quinta a domingo
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Como parte do Agosto Dourado, a
Secretaria de Saúde realizou no sá-
bado (05), o 1º Encontro “Amamentar
Vale Ouro”, no Lago Municipal de Cas-
cavel, com objetivo de incentivar o alei-
tamento materno. O evento, com re-
gistro de um “mamaço”, tinha como
principal objetivo chamar a atenção
sobre o preconceito.

“As mães podem alimentar os fi-
lhos em qualquer lugar, seja público
ou privado. A alimentação exclusiva
com leite materno deve ser até os seis
meses e depois é recomendado ir até
os dois anos da criança”, informou o
secretário de Saúde, Rubens Griep.

 “A intenção do evento é também
trazer aqueles que passam aqui pelo
lago a fazer parte do 1° Amamentar
Vale Ouro”, completa Griep, sobre a
interação com públicos diversos.

A partir deste ano, o mês de agos-
to passa a ser dedicado às ações que
estimulam a amamentação, deixando
de ser Azul, transferindo as ações de
prevenção da saúde do homem para
o mês de novembro, acompanhando
o calendário nacional, com o denomi-
nado “Novembro Azul”.

Muito amor no peito

APRESENTAÇÕES
Na abertura do evento, houve apresentações culturais, com

músicas clássicas e Pop Rock, além de peça teatral. As mães
também puderam assistir a demonstrações de como amarrar
a faixa sling, o método Canguru, e conheceram os benefícios
do mesmo no desenvolvimento dos bebês e a forma como ele
estimula o vínculo com a mãe.
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Noitada e confusão
Um oficial da Polícia Militar vai

responder procedimento adminis-
trativo. Ele foi denunciado por po-
pulares de fazer ameaças e pro-
mover desordem após ingerir be-
bidas alcoólicas. Segundo o co-
mandante do 6º Batalhão da Polí-
cia Militar de Cascavel, major Ru-
bens Garcez, será instaurado hoje
mesmo um procedimento adminis-
trativo contra o oficial, que foi en-
contrado dormindo no veículo es-
tacionado próximo a uma casa no-
turna na Avenida Brasil, per to do
Loteamento FAG. Pela manhã,
ele ainda apresentava sinais de
embriaguez. O oficial estava à

paisana,  mas por tava uma
arma. A equipe de repor tagem
do Hoje News acompanhou a
abordagem e a detenção do ofi-
cial. As imagens podem ser con-
feridas na Fanpage do Jornal
Hoje no Facebook.

Testemunhas contaram que o
policial permaneceu a noite toda
em um dos estabelecimentos co-
merciais do local e que teria inge-
rido bebida alcoólica. “Ele até ame-
açou um segurança da casa no-

turna em que estava”, disse um
dos frequentadores da boate, que
pediu para não ser identificado.

Foram as próprias testemunhas
que ligaram, já na manhã de do-
mingo, para a Polícia Militar. O ofi-
cial, que não teve o nome divulga-
do, foi conduzido ao 6º Batalhão.
O veículo e a arma foram levados
por outro policial.

O capitão Cícero Tenório, da Polícia Militar de Cascavel, diz que o
caso será investigado, mas adianta que a pessoa que denunciou a
ameaça não estava mais no local. “Conversamos com ele [o oficial] no
Batalhão para evitar qualquer problema mais sério. Ele não veio
dirigindo”, disse. “Toda a situação será apurada”.

 Reportagem: Marina Kessle
   Foto: Aílton Santos

PM vai investigar

POLICIAIS RETIRAM o oficial do carro enquanto outro leva a arma até outro veículo

Noitada e confusão
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FOTOS: AÍLTON SANTOS

INCENTIVO
E ALERTA

O prefeito Leonaldo Para-
nhos, que participou do even-
to, disse se tratar de uma es-
tratégia de saúde tanto para
bebês como para as mães.
“Queremos aproveitar este
evento, que fala da importância
de amamentar, para explicitar
sobre a importância também
dos perigos da exposição de
nossas crianças a alimentos
com excesso de óleo, de sal,
de açúcar e outros ingredientes
nocivos à saúde”, destacou.

 “Sentimento
inexplicável,
simplesmente
muito amor
envolvido, é
uma paixão

devastadora”
Andriely

Telles, Mãe
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 56
Homicídios 45
Latrocínios 03
Confrontos 08

Roubos 484
Furtos 1.091
Veículos (furtos/roubos) 590
Outros 981

Acidentes 1.544
Colisões 1.414
Atropelamentos 131
Mortes 32

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

A sangue frio

Juliano Ramal Morais, de 24
anos, foi morto a tiros, na tarde
de sábado (5), no Bairro Interla-
gos, zona norte de Cascavel. A ví-
tima foi baleada na cabeça, em
uma característica de execução.
O corpo foi encaminhado ao IML
(Instituto Médico Legal).

A Delegacia de Homicídios in-
vestiga o crime, mas não divulgou

 O número de mortes em Cas-
cavel cresce a cada dia. Desde ja-
neiro, foram registradas 56 mortes
violentas. Destas, 45 foram vítimas
de homicídio - incluindo a de Mo-
rais. Oito pessoas morreram em
confrontos com policiais e três fo-
ram vítimas de latrocínio - roubo
seguido de morte.

Neste mês de agosto já foram
registradas quatro mortes, duas
delas em confronto e as outras duas
homicídios. Se comparado a agos-
to de 2016, o número já é o dobro.o motivo da execução.

Morais possuía mandado de
prisão em aber to por crime de
homicídio.

E statísticas

Neste
ano já

 A vítima TINHA MANDADO de prisão em aberto por homicídio

pessoas já foram
assassinadas

45

Uma troca de tiros no Bairro 14 de
Novembro, em Cascavel, deixou um
homem ferido. Jair Gregório dos
Reis, de 38 anos, foi alvejado com
dois tiros no tórax e um na perna.
Além disso, uma das balas ficou
alojada na coluna. A vítima foi
atendida pelo Siate e encaminhada
ao Hospital Universitário. A suspeita
é de que o crime tenha relação com a
venda de drogas. O atirador, que já
foi identificado pela Polícia Militar,
está sendo procurado.

AÍLTON SANTOSTroca de tiros
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A lsir Pelissaro
preside a
Cettrans
(Companhia de

Engenharia de Transporte
e Trânsito) desde janeiro
de 2017 e tem grandes
desafios pela frente,
inclusive financeiros, além
da constante ameaça de
extinção da Companhia. O
presidente já foi secretário
de Indústria, Comércio e
Turismo entre 2000 e
2004, passou um breve
período na Secretaria de
Cultura de Cascavel em
2008 e foi membro da
diretoria da Acic (Associa-
ção Comercial e Industrial
de Cascavel).

CETTRANS Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Aílton Santos

R$ 300 mil pagos
em trabalhistas

PELISSARO diz estar satisfeito com a terceirização dos
serviços da rodoviária: “todos os pagamentos em dia”

“A situação
financeira da

Companhia está
equilibrada. Nosso

prejuízo mensal tem
baixado para R$ 50

mil, R$ 40 mil”

 “Outras ações que não consegui-
mos apoio dos funcionários em ter-
mos de prazo, o próprio juiz colocou a
possibilidade de dar 30% de entrada
no ato e parcelar o restante em seis
pagamentos. Até agora, a Cettrans pa-
gou R$ 300 mil em ações trabalhistas,
tudo quitado desde o início da nossa
gestão. Ainda faltam entre 95 e 100
processos para serem analisados”.

 “Mudamos a metodologia de ges-
tão da Cettrans, buscando otimização
e economia. Uma delas foi o corte de
horas extras, que ocorrem somente
em casos muito específicos”.

 “Mais de 50% dos funcionários in-
gressaram com ações trabalhistas em
2016. Até o momento, o setor jurídico
da Cettrans conseguiu fazer um bom
trabalho, e, das 130 ações, em 28 delas
o juiz julgou improcedente os pedidos
dos funcionários que alegaram algum
tipo de demanda na ação. Alguns re-
cursos foram prescritos e outros conse-
guimos com os próprios reclamantes e
advogados a fazer um parcelamento das
ações com valores maiores”.

 “O desafio da Cettrans hoje é vencer as dificuldades que engessa-
ram um pouco a Companhia em anos anteriores, principalmente em
relação às ações trabalhistas. Em 2016 houve uma enxurrada delas, em
torno de 130, o que prejudicou no sentido de fazer as atividades no
trânsito e no transporte. Financeiramente ficou difícil para a empresa”.
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O presidente Michel Temer con-
vocou uma em pleno domingo no
Palácio do Planalto para discutir,
entre outros assuntos, a tramitação
da reforma da Previdência.

Depois de mais de dois meses
parada na Câmara, a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 287,
que trata da reforma, deve voltar
ao centro da pauta legislativa nos
próximos dias.

A reunião terminou por volta
das 15h30 e contou com a pre-
sença dos  presidentes da Câma-
ra, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do
Senado, Eunício Oliveira (PMDB-
CE), além dos ministros da Fazen-

PARANÁ REDUZ NÚMERO DE MORTE DE MULHERES
Há 11 anos, todas as brasi-

leiras ganharam importante ins-
trumento para enfrentar e coi-
bir agressões relacionadas ao
gênero. A Lei Maria da Penha,
que faz aniversário hoje, forne-
ce amparo legal à mulher, con-
tra violências físicas, moral, psi-
cológica, sexual e patrimonial

em ambiente doméstico. A legis-
lação é essencial para a garantia
de direitos da mulher, um dos pa-
péis da Secretaria da Família e De-
senvolvimento Social (Seds).

De acordo com o Atlas da Vio-
lência 2017, o Paraná reduziu
em 30,2% a morte de mulheres
de 2010 a 2015 e ficou em se-

gundo lugar nesse item. Tam-
bém foi o primeiro estado a
organizar o trabalho das se-
cretarias da Família, da Saú-
de e da Segurança Pública e
Administração Penitenciária,
no atendimento integral a
mulheres vítimas de violência
sexual.

Temer debate reforma
da, Henrique Meirelles, da Secre-
taria de Governo, Antônio Imbas-
sahy, e da Secretaria-Geral da Pre-
sidência, Moreira Franco.

Durante o encontro, eles ten-
taram traçar estratégias para des-
tacar as reformas econômicas na
agenda de votações no Congresso
Nacional.

Por se tratar de uma emenda
constitucional, a reforma da Previ-
dência deve ser aprovada com no
mínimo 308 votos, do total de 513
deputados. Segundo lideranças go-
vernistas no Congresso, o objetivo
agora é reorganizar a base para con-
seguir esse quórum, que é consi-
derado alto.

REAVALIAÇÃO
 “Quando aprovamos a reforma na comissão [especial], nós tínhamos 290
votos [favoráveis à PEC], estávamos em busca de mais 18 para chegar em
308. Temos que saber se temos condições de aprovar o relatório original
ou se nós teríamos que fazer um movimento de reavaliação do que vamos
votar”, disse o deputado Lelo Coimbra (PMDB-ES), líder da maioria na
Câmara, à Agência Brasil.

PRESIDENTE aproveitou o domingo para discutir a reforma

AGÊNCIA BRASIL
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O PRESIDENTE da
Cettrans, Alsir Pelissaro

28
ações julgadas
improcedentes

 “A situação financeira da Companhia está equilibrada. Se não fossem
as ações trabalhistas, a receita mensal seria de R$ 1,6 milhão, com um
gasto de aproximadamente R$ 1,5 milhão por mês, o que comprova que a
empresa é superavitária. Se hoje fôssemos condenados a pagar tudo, terí-
amos um passivo de R$ 1,5 milhão para sanar”.

 “Hoje, 55 linhas de ônibus são atendi-
das por 152 veículos. As linhas de maior
demanda tem ônibus extras que nos ho-
rários de pico são utilizados. A demanda
excessiva tem sido uma dificuldade. Não
se pode manter fora do [horário de] pico
ônibus rodando, pois o custo da passagem
é cobrado por quilômetro rodado e pelo
número de passageiros pagantes. Se ficar-
mos com muitos veículos e funcionários a
mais no transporte coletivo, o custo do sis-
tema ficaria muito alto”.

 “Buscamos ver as deman-
das em cada linha para buscar
uma reforma contínua. Surgi-
ram novos loteamentos em
Cascavel e o ideal é fazer um
levantamento in loco para sa-
ber onde estão os gargalos.
Isso deve ser feito nos próxi-
mos meses e com isso, estu-
daremos a possibilidade de
contratar novos veículos e
ampliar as linhas de ônibus”.

 “Nosso prejuízo mensal tem baixado
para R$ 50 mil, R$ 40 mil. Mais um pouco
poderemos estar no azul. As dívidas que as-
sumimos no fim de dezembro de 2016, quan-
do o caixa estava negativo em R$ 691 mil,
estão praticamente em dia. De lá para cá não
houve mais atrasos em guias de impostos,
como o INSS, que estava pendente”.

 “O que estava negativo do caixa de
dezembro foi superado [...]. A tendên-
cia é melhorar, já que em agosto, segun-
do histórico da Companhia, há uma me-
lhora na receita porque todos os veícu-
los são obrigados a pagar o licenciamen-
to, e consequentemente acertam mul-
tas e IPVA em atraso”.

 “Ainda há a ameaça de fechamento da Cettrans. Tudo está em aná-
lise do prefeito Leonaldo Paranhos, que recebeu um relatório da Fun-
dação Cabral, na tentativa de otimizar as secretarias, melhorar a efici-
ência da gestão pública e gastar menos fazendo mais. Por enquanto,
não se descarta a extinção da Companhia, e o seu destino dependerá
desse estudo, que ainda não tem prazo para ser concluído”.

 “As multas fazem parte da re-
ceita da Cettrans, mas vale lem-
brar que para mantê-la contamos
ainda com 4% do que é arrecada-
do pelo sistema Vale-Sim e do Es-
taR, as atividades do aeroporto e
as concessões da rodoviária”.

 “Em relação à polêmica sobre
os retornos na Avenida Brasil, o pre-
feito Leonaldo Paranhos estuda,
junto com as Secretarias de Plane-
jamento e Obras e a Cettrans, uma
forma de dar mais velocidade e di-
namismo ao trânsito. Da forma
como está hoje está bem confuso,
não é para um BRT (Bus Rapid Tran-
sit) – Trânsito Rápido de Ônibus”.

  “Assim como está planejado,
quem usa o transporte público vai
ter que esperar para entrar, passar o
cartão, e isso vai formar filas, vai de-
morar. Falta eficiência no projeto. O
estudo vai mostrar qual a melhor ma-
neira de continuar com isso”.
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“Estou feliz em falar sobre Cascavel, por
ter escrito um livro e me tornar uma auto-
ra”. Este é um dos relatos emocionados dos
alunos do 2º ano C da Escola Municipal Diva
Vidal, em Cascavel. Isso tudo porque a ini-
ciativa da professora Rosimeyre Ferro Ro-
cha tem incentivado os pequenos a conhe-
cer mais o local onde vivem e colocar no
papel aquilo que mais lhes agrada.

Segundo a diretora da escola, Iana Gal-
van, o projeto é uma forma de expor, por
meio da produção textual, a visão das cri-
anças sobre o Município. “Em cima do
tema, cada aluno colocou sua opinião so-
bre o que quer para a cidade ou o que já
percebe que é importante”, explica Iana.

Eles querem
ser escritores!

 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Fabio Donegá

O livro, de 36 páginas, é intitulado de “Uma
Cascavel mais humana” e contou com o
apoio de 24 escritores mirins.

Foram impressos 50 exemplares, pagos pe-
las famílias das crianças. O livro não será co-
mercializado, mas ficará à disposição na Secre-
taria Municipal de Educação e nas bibliotecas
da escola e do Ceavel (Centro de Aperfeiçoa-
mento dos Servidores Municipais de Cascavel).

Iana lembra que o projeto é inédito na esco-
la, e ressalta que no próximo ano deve ser me-
lhorado e ampliado a outras turmas. “Vamos
ainda encaminhar um exemplar ao MEC [Minis-
tério da Educação] como forma de projeto”, diz.

A DIRETORA IANA com os autores
do livro Uma Cascavel mais Humana
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gente@jhoje.com.br

“Democracia com fome, sem educação e saúde para a
maioria é uma concha vazia.”

 Nelson Mandela

DIVULGAÇÃO

Inscrições
Começam, hoje as inscrições
para o Exame Nacional para
Certificação de Competência

de Jovens e Adultos
(Encceja).

oOo
São provas  para pessoas
que não concluíram seus
estudos e agora desejam

obter certificação no
Ensino Fundamental ou no

Ensino Médio.
Interessados devem acessar a

página:  http://
encceja.inep.gov.br/encceja

FRANCIANE
WENUKA,
clicada por
Arivonil
Policarpo

Festa do MorangoFesta do MorangoFesta do MorangoFesta do MorangoFesta do Morango
Dia  10 tem início a
tradicional Festa do

Morango. Até o dia 13 de
agosto, o público

 poderá conferir as delícias
de tortas e doces à
base de morango.
O evento também

 trará muitas atividades
culturais.

Jeisy Keli Schimann,
formanda em Educação
Física

Venda mais
A Acic promove dias 8 e 9 de agosto, o curso sobre

Estratégia de Venda por WhatsApp. O horário é das 19h às
23h, na Acic.

Mix cultural
Dia 11 de agosto, o poeta

Miguel das Neves vai
expor suas canções,

poesias, artes plásticas e
filmes curtas,

além do lançamento do
livro de poesias

entitulado Sozinho. O
evento é uma promoção

da Casanóz.

 Margarete Thomas com a filha Eveline

DIVULGAÇÃO
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O que eles dizem
O aluno Kaio Toledo, de seis anos, é um dos

autores do livro. Em seu texto, ele afirma que
nunca quer mudar de Cascavel e responde o por
quê: “Aqui as pessoas têm muitos amigos. Os
vizinhos se entendem muito bem. Moro aqui
desde bebezinho, não quero mudar nunca de

Cascavel”, afirma.  O pequeno diz ainda que tem
vontade de escrever outros textos e, por que não,
outros livros. “Já tinha escrito algumas coisas e

agora que virei autor quero continuar”.
A colega Izabelli Silva também fez muito bem o

seu papel como escritora. “Foi muito legal escrever,
gostei bastante. Quando crescer quero ser uma

escritora”, relata a estudante de apenas oito anos.
Em poucas linhas ela mostrou quais os motivos

que a fazem gostar tanto do local onde mora:
“Minha cidade é humana porque ela tem posto de

saúde, escolas, hospitais e tem muitas outras
coisas. Ela é bonita, limpa e cheia de gente”.

 Apoio da família
Tanto trabalho precisava ser apresentado à comunidade de uma

maneira especial. E foi com o empenho das mães e dos
servidores da escola Diva Vidal que na sexta-feira (4) o livro
Uma Cascavel mais Humana foi lançado, no Ceavel.  “As mães

foram atrás de patrocinadores para o lançamento, pois queriam
um evento muito bonito”, relata a diretora Iana. A noite foi de

muita festa para os pequenos, que, além de autores, foram
também cerimonialistas. Houve ainda danças e homenagens,

além da entrega da obra impressa a cada participante.

Na foto, o texto feito pela aluna IZABELLI SILVA

Kaio Toledo garante que nunca vai sair de Cascavel

A aluna Maisa Palhano, de oito anos, também fez parte do
projeto. Para ela, escrever o livro foi uma de suas maiores
alegrias. “A gente está muito feliz em ser autor”, diz Maisa,
representando os demais colegas.  Na obra, a estudante vê a
cidade organizada e muito bem cuidada. “As pessoas se sentem
bem em todo o lugar, nas ruas, em casa, nos mercados, nas
escolas, nos postos de saúde e em muitos outros lugares”, afirma
ela nas cinco linhas que definem a sua visão sobre Cascavel.

FELIZ  em escrever

Cascavel cidade chique

Cascavel sempre foi uma
cidade limpa e chique. Aqui as
pessoas têm muitos amigos.

Os vizinhos se entendem
muito bem. Moro aqui desde

bebezinho. Nunca quero mudar
de Cascavel.

Uma Cascavel mais humana

Minha cidade é humana porque
ela tem posto de saúde,
escolas, hospitais e tem

muitas outras coisas. Ela é
bonita, limpa, cheia de gente.

Autora: Izabelli Louise Gomes da Silva

Autor: Kaio Correia Toledo
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Um projeto de iniciativa popular
iniciado há alguns anos em Casca-
vel e que se espalhou por vários
bairros, tem auxiliado no combate
a criminalidade. Trata-se do “Vizi-
nho Solidário”, que tem unido fa-
mílias de determinados bairros em
ações com foco na redução de prá-
ticas criminosas e, em alguns ca-
sos, os “amigos do alheio” não
estão surpreendendo suas vítimas,
mas sendo surpreendidos por elas.

No Bairro Country, pioneiro na
ação, muita coisa já foi feita, mas
também há registros de situações
inusitadas. Antonio Schinato, que
faz parte há dois anos do “Vizinho
Solidário”, relembra um dos casos.
“Por meio do Vizinho [projeto], os
moradores, há um tempo, segura-
ram assaltantes até a chegada da
viatura da polícia”, relata sobre a

Surpreendendo
os bandidos

surpresa contra os criminosos.
Além dessa história, ele e sua

esposa relembram sobre um vizi-
nho que é policial e percebeu a pre-
sença estranha de um veículo em
frente à casa dos “Shinato’s”. A
partir disso a situação foi investi-
gada e o inesperado aconteceu. A
casa que estava ao lado tinha um
anúncio de venda, mas dentro dela
estava cheio de produtos oriundos
de práticas criminosas. “A casa
estava cheia de drogas e cigarros,
a policia levou vários furgões [tipo
de veículo que transporta cargas].
A gente estava do lado e nem des-
confiava, ficamos surpresos” diz.

 O Conseg (Conselho Comunitário de
Segurança) tem auxiliado para expandir as
ações do Vizinho Solidário. O conselho é
diretamente ligado à Policia Militar e a outros
órgãos de segurança pública, visando a total
segurança comunitária.
Para implantar o projeto, basta os moradores
de determinado bairro mostrar interesse,
marcar uma reunião e acionar o Conseg para
participar do encontro. Depois de tudo
acertado, a polícia é informada sobre a decisão
dos moradores, placas são instaladas nas casas
e um grupo de Whatsapp é criado entre os
moradores para se comunicarem entre si.

Conseg

PLACASPLACASPLACASPLACASPLACAS intimidam a criminalidade no Country



perigo a aguarda. Sherazade vai para
o hospital após ser agredida.

O RICO E LAZARO
Nabucodonosor mal contém a feli-

cidade de saber que Shamiran está
grávida. Shamiran pede segredo a Evil,
diz que tem receio. Nicolau tem um pe-
sadelo. Sammu conta que envenenou
Asher para que ele ficasse mais vul-
nerável na luta e Nebuzaradã fica irri-
tado. Lior pede que Asher deixe sua
vingança para trás.

CARINHA DE ANJO
Cecília aceita o convite de Ma-

dre Superiora e irmã Fabiana para
que ela volte a ser professora do in-
ternato. Frida vai com Luciano ao apar-
tamento de Dulce Maria, mas a pe-
quenina não gosta da surpresa. A ca-
rinha de anjo consegue fazer os dois
irem embora e conta para a Tia Peru-
cas que Frida percebeu que ela não
anda e, com isso, a irmã de Luciano
ficará feliz. Franciely pergunta para Ri-
beiro se ele quer namorar com ela.

N  o  velas
• REDE GLOBO: NOVO MUNDO

 • REDE GLOBO

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

 • SBT • BAND

 • RECORD
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MALHAÇÃO
 Roney fica furioso com Keyla e

Tato. Benê conta a Josefina que Deco
é o pai de Tonico. Lica e Marta expli-
cam a Felipe e Luís como foi a audi-
ência no Conselho Tutelar. Malu acha
graça da exigência que o conselheiro
fez a Edgar. Samantha sugere a Clara
que se insinue para Guto. Anderson e
Fio elogiam a edição de Ellen do ví-
deo de apresentação das Garotas do
Vagão na festa “julina”.

PEGA PEGA
 Eric releva o fato de Sandra Hele-

na se passar por outra pessoa quan-
do vê o sofrimento da camareira por
causa do falecimento de Dona Marie-
ta. Malagueta conta a Maria Pia que
trabalhará na empresa de Eric. Eric
contrata Malagueta como gerente de
planejamento de sua empresa.

A FORÇA DO QUERER
 Bibi expulsa Jeiza de sua casa. Sil-

vana e Stella conspiram contra Irene.
Jeiza e Zeca se enfrentam. Aurora es-
tranha quando Bibi coloca a bicicleta
de Dedé no carro para sair. Caio pede

a Jeiza para se encontrar com ele. Bibi
negocia as armas com um homem. Sil-
vana conta seu plano para Joyce.

OS DIAS ERAM ASSIM
Lucas fica gravemente ferido, e Re-

nato o leva para o hospital. Cora tenta
hostilizar Alice, e ela se enfurece
com a sogra. Renato pede ajuda de
Rimena para salvar Lucas. Cora co-
munica a Vitor sobre o acidente.
Cátia pede a Natália para dizer a
Serginho para sair de sua casa.
Amaral manda seus agentes desco-
brirem o paradeiro do filho. Vitor che-
ga ao hospital, e Alice fica abalada.

MIL E UMA NOITES
 Burhan quer visitar Sherazade em

seu trabalho. A intimidade entre She-
razade e Burhan deixa Onur desconfi-
ado. Sherezade não consegue mais
resistir ao amor de Onur. Depois do
projeto de Istambul, a Binyap começa
a receber várias propostas. Anuska vai
voltar para a Rússia, já que não é mais
bem vinda à casa de Burhan. Kerem e
Bennu viajam juntos por causa de um
projeto. Sherazade se arruma para en-
contrar Onur sem saber que um novo

Anna fica intrigada com uma possível ameaça de Thomas. Wolfgang
se incomoda com a recusa de Diara em falar sobre o romance de Greta
e Ferdinando. Elvira arma para escapar dos piratas. Dom Pedro se acon-
selha com Joaquim. Dom Pedro não consegue se aproximar de Leo-
poldina. Anna ouve uma conversa entre Thomas e Sebastião, e pede
que Nívea leve um recado para Joaquim. Rosa comunica a Patrício
sobre a gravidez de Benedita, e Dalva implora para que ele não reve-
le a Leopoldina. Diara promete ajudar Matias a se vingar de Sebasti-
ão. Patrício conta a Leopoldina sobre Benedita. Piatã sai com os guer-
reiros da tribo para salvar Ubirajara e Olinto, e coloca Jacira no co-
mando da aldeia. Germana e Hugo impedem Licurgo de voltar a co-
zinhar. Sebastião reconhece a mãe de Libério.

Benedita se surpreende
com a gravidez de Domitila
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O vice-presidente do Conseg de Cascavel, Luiz Sergio Wosia-
ck, explica que o companheirismo e amizade dos moradores cola-
boram muito com a iniciativa. “É uma união de forças. Eu, por
exemplo, tenho uma vizinha de mais de 30 anos. Quando viajo
deixo a chave da casa com ela, pois confio nela” relata.

 A tecnologia também é usada para auxiliar na segurança. “Usa-
mos grupos de WhatsApp’ [aplicativo] para conversarmos e infor-
marmos todos os moradores sobre as atividades estranhas que
acontecem na rua de cada um” explica.

Periodicamente são realizadas reuniões com a Polícia Militar,
tanto na casa dos moradores, como na delegacia, para manter
os cidadãos munidos de informações. “Cheguei a reunir mais de
80 pessoas na minha casa”, disse Antonio. Ele procurou o proje-
to após ser alvo de um assalto durante uma madrugada.

No bairro Country, onde mora Antônio Shinato, a redução
da criminalidade, segundo ele, foi de 90% após a implanta-
ção do projeto.  Reportagem: Silvio Matos

   Foto: Fabio Donegá

Amizade e segurança

S erviço
Faça parte do “Vizinho
Solidário”. O telefone
para contanto é o (45) (45) (45) (45) (45)
99141-7723.99141-7723.99141-7723.99141-7723.99141-7723.
O número pertence ao
Conseg que organiza os
grupos e presta todo
atendimento necessário
ao “Vizinho Solidário”.

ANTONIO SCHINATO ANTONIO SCHINATO ANTONIO SCHINATO ANTONIO SCHINATO ANTONIO SCHINATO faz
parte do Vizinho Solidário há dois anos

“Com o ‘Vizinho
Solidário’ ficamos
até mais próximos

um dos outros,
somos muito mais

que vizinhos”

“Com o ‘Vizinho
Solidário’ ficamos
até mais próximos

um dos outros,
somos muito mais

que vizinhos”
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Á
ri

es

Bom dia para desempenhar atividades
criativas, movimentadas e que tenham
contato direto com o público. Tudo que
estimular você mentalmente também vai
atrair sua atenção. Cor: vermelho.

horóscopo

To
ur

o

É um momento indicado para lidar com
pesquisas, tratar de assunto sobre se-
guro, impostos, acertar taxas ou resol-
ver o que questões mais complexas.
Cor: vermelho.

Li
br

a

Seu jeito agradável, solícito e generoso
vai estar mais forte e fará você conquis-
tar a simpatia alheia com facilidade. Se
trabalha por conta, aproveite para am-
pliar a clientela. Cor: cinza.

E
sc

or
pi

ão

Vai crescer profissionalmente e garantir
estabilidade material. Não faltará moti-
vação ao cuidar dos seus compromis-
sos e há chances de aumentar seus
ganhos. Cor: vermelho.

G
êm

eo
s Aventure-se em novos interesses, pois

terá muito para aprender. Estudar ou tra-
balhar em equipe será mais proveitoso.
Aproxime-se de quem pensa como você.
Cor: branco.

C
ân

ce
r Dará conta de tudo que pretende fazer,

no trabalho e em casa. O entrosamento
com as pessoas à sua volta será um for-
te estímulo para se dedicar ainda mais
e se sentir útil. Cor: roxo.

Sa
gi

tá
ri

o Você contará com muita energia para ir
atrás do que te faz feliz. Tende a dar asas
ao seu desejo de independência e se
sentirá melhor se não tiver que se sub-
meter a rotinas. Cor: branco.

C
ap

ric
ór

ni
o Terá habilidade para se concentrar, ana-

lisar e observar tudo com mais atenção,
hoje. Mas seu jeito discreto e pensativo
pode passar aos outros a impressão de
indiferença. Cor: roxo.

Le
ão

Você será a companhia que todos vão
querer por perto, hoje. Seu comporta-
mento estará ainda mais otimista, soci-
ável e brincalhão – saberá alegrar até
quem estiver triste. Cor: bege.

V
ir

ge
m

Sua imaginação e inteligência estarão
férteis, hoje. Mas talvez precise de sos-
sego e disciplina para botar as ideias em
ordem e as tarefas em dia. Se puder,
faça parte dos seus deveres em casa.
Cor: bege.

A
qu

ár
io

Neste dia, tudo vai correr melhor do que
espera. No trabalho, você vai estimular
a participação dos colegas e se envol-
verá com os interesses das pessoas ao
seu redor. Cor: vermelho.

Pe
ix

es

Seu lado ativo e empreendedor vai bri-
lhar, o que pode se refletir em suas vitó-
rias, sobretudo na carreira. Em vez de
se acomodar com o que já conquistou,
desejará dar um passo além. Cor: cre-
me.
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Parabéns!

SALMO DO DIA
Salmo 12: 1- 3

ANJO MEHIEL

INVERNO:
Cuidado redobrado

com a pele
1
O corpo precisa de uma hidratação
mais profunda no inverno para evitar
o ressecamento da pele. É importante
procurar um dermatologista se você
ainda não tem ou não sabe qual o
produto ideal para fazer essa
hidratação. Para fazer uma hidratação
mais profunda é necessário um produto
mais específico, os cremes comuns até
ajudam, mas não dão conta do recado
sozinhos, por isso converse com seu
dermatologista e veja qual o melhor
produto para você observando o seu
tipo de pele. Vale lembrar também
que a pele no rosto é diferente do
corpo e requer um produto diferente.

HIDRATAÇÃO
PROFUNDA

Os lábios geralmente são os primeiros
a reclamar do frio, eles ficam
ressecados e craqueados, não ficam
nada bonitos. Quando está frio e os
lábios ressecam, passar um batom
escuro é uma tortura, não fica legal.
Por isso você também precisa hidratar
os lábios. A dica nesse caso é usar
hidratantes labiais. Existem vários no
mercado, você pode encontrar um que
mais gosta. O Bepantol também é
ótimo nesse caso. Ele é um hidratante
perfeito e é o queridinho de muitas
mulheres. Você pode passar o Bepantol
nos lábios todos os dias antes de
dormir, mesmo não estando no inverno.

2 DÊ
ATENÇÃO
PARA SEUS
LÁBIOS

3
 ALIMENTAÇÃO
A  alimentação tem relação com a beleza da
sua pele, você precisa se alimentar bem e
comer todos os nutrientes importantes para o
corpo. A falta de alimentação saudável pode
ocasionar manchas brancas na pele. A
alimentação precisa ser saudável, ser rica em
vitaminas e antioxidantes que trazem benefícios
a longo prazo.

USE O FILTRO
SOLAR
No inverno deve-se ter
cuidado com sol. É preciso
se proteger até nos dias
nublados. O filtro solar pode
ser o mesmo que você usa no
verão. Ele vai ajudar a
proteger e ainda evitar sinais
na pele. Esta época também
é boa para apagar manchas
no rosto, mas ele fica sensível
e por isso você precisa usar
hidratante e filtro solar.

5CUIDE
DAS SUAS
EXTREMIDADES
É importante prestar atenção nas
extremidades da sua pele,
principalmente os cotovelos e os
joelhos. A pele nesse local
precisa de muita atenção, pois
tem menos glândulas sebáceas e
não produzem o óleo natural
que lubrifica a pele como o resto
do corpo. O  ideal nesse caso é
fazer um tratamento
intensivo no inverno, aplique
produtos como ureia e esfolie a
pele para remover a camada
endurecida.4

Quem nasceu no dia 07 de agosto está
sob influência desse anjo. Tem classe,
é elegante, nobre e altruísta em seus
relacionamentos, devido ao seu domí-
nio espírito e instinto. Seu bom astral é
contagiante. É poderoso(a), inteligente
e com sua profunda capacidade de aná-
lise, consegue catalogar tudo que
lhe chega às mãos, cortando
aquilo que não interessa.  Mui-
tas vezes pensará que “as por-
tas se fecharam”, mas deverá sa-
ber que para cada porta fechada,
seu anjo lhe abrirá muitas outras.

Salva-nos, Senhor! Já não há quem
seja fiel; já não se confia em ninguém
entre os homens.
 Cada um mente ao seu próximo; seus
lábios bajuladores falam com segundas
intenções.
Que o Senhor corte todos os lábios
bajuladores e toda língua arrogante

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Tatiane Orneles Jordão
Justino Valmir Scalon
Margarete de Almeida



VARIEDADES 17CASCAVEL, 07 DE AGOSTO DE 2017

Á
ri

es

Bom dia para desempenhar atividades
criativas, movimentadas e que tenham
contato direto com o público. Tudo que
estimular você mentalmente também vai
atrair sua atenção. Cor: vermelho.

horóscopo

To
ur

o

É um momento indicado para lidar com
pesquisas, tratar de assunto sobre se-
guro, impostos, acertar taxas ou resol-
ver o que questões mais complexas.
Cor: vermelho.

Li
br

a

Seu jeito agradável, solícito e generoso
vai estar mais forte e fará você conquis-
tar a simpatia alheia com facilidade. Se
trabalha por conta, aproveite para am-
pliar a clientela. Cor: cinza.

E
sc

or
pi

ão

Vai crescer profissionalmente e garantir
estabilidade material. Não faltará moti-
vação ao cuidar dos seus compromis-
sos e há chances de aumentar seus
ganhos. Cor: vermelho.

G
êm

eo
s Aventure-se em novos interesses, pois

terá muito para aprender. Estudar ou tra-
balhar em equipe será mais proveitoso.
Aproxime-se de quem pensa como você.
Cor: branco.

C
ân

ce
r Dará conta de tudo que pretende fazer,

no trabalho e em casa. O entrosamento
com as pessoas à sua volta será um for-
te estímulo para se dedicar ainda mais
e se sentir útil. Cor: roxo.

Sa
gi

tá
ri

o Você contará com muita energia para ir
atrás do que te faz feliz. Tende a dar asas
ao seu desejo de independência e se
sentirá melhor se não tiver que se sub-
meter a rotinas. Cor: branco.

C
ap

ric
ór

ni
o Terá habilidade para se concentrar, ana-

lisar e observar tudo com mais atenção,
hoje. Mas seu jeito discreto e pensativo
pode passar aos outros a impressão de
indiferença. Cor: roxo.

Le
ão

Você será a companhia que todos vão
querer por perto, hoje. Seu comporta-
mento estará ainda mais otimista, soci-
ável e brincalhão – saberá alegrar até
quem estiver triste. Cor: bege.

V
ir

ge
m

Sua imaginação e inteligência estarão
férteis, hoje. Mas talvez precise de sos-
sego e disciplina para botar as ideias em
ordem e as tarefas em dia. Se puder,
faça parte dos seus deveres em casa.
Cor: bege.

A
qu

ár
io

Neste dia, tudo vai correr melhor do que
espera. No trabalho, você vai estimular
a participação dos colegas e se envol-
verá com os interesses das pessoas ao
seu redor. Cor: vermelho.

Pe
ix

es

Seu lado ativo e empreendedor vai bri-
lhar, o que pode se refletir em suas vitó-
rias, sobretudo na carreira. Em vez de
se acomodar com o que já conquistou,
desejará dar um passo além. Cor: cre-
me.
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Parabéns!

SALMO DO DIA
Salmo 12: 1- 3

ANJO MEHIEL

INVERNO:
Cuidado redobrado

com a pele
1
O corpo precisa de uma hidratação
mais profunda no inverno para evitar
o ressecamento da pele. É importante
procurar um dermatologista se você
ainda não tem ou não sabe qual o
produto ideal para fazer essa
hidratação. Para fazer uma hidratação
mais profunda é necessário um produto
mais específico, os cremes comuns até
ajudam, mas não dão conta do recado
sozinhos, por isso converse com seu
dermatologista e veja qual o melhor
produto para você observando o seu
tipo de pele. Vale lembrar também
que a pele no rosto é diferente do
corpo e requer um produto diferente.

HIDRATAÇÃO
PROFUNDA

Os lábios geralmente são os primeiros
a reclamar do frio, eles ficam
ressecados e craqueados, não ficam
nada bonitos. Quando está frio e os
lábios ressecam, passar um batom
escuro é uma tortura, não fica legal.
Por isso você também precisa hidratar
os lábios. A dica nesse caso é usar
hidratantes labiais. Existem vários no
mercado, você pode encontrar um que
mais gosta. O Bepantol também é
ótimo nesse caso. Ele é um hidratante
perfeito e é o queridinho de muitas
mulheres. Você pode passar o Bepantol
nos lábios todos os dias antes de
dormir, mesmo não estando no inverno.

2 DÊ
ATENÇÃO
PARA SEUS
LÁBIOS

3
 ALIMENTAÇÃO
A  alimentação tem relação com a beleza da
sua pele, você precisa se alimentar bem e
comer todos os nutrientes importantes para o
corpo. A falta de alimentação saudável pode
ocasionar manchas brancas na pele. A
alimentação precisa ser saudável, ser rica em
vitaminas e antioxidantes que trazem benefícios
a longo prazo.

USE O FILTRO
SOLAR
No inverno deve-se ter
cuidado com sol. É preciso
se proteger até nos dias
nublados. O filtro solar pode
ser o mesmo que você usa no
verão. Ele vai ajudar a
proteger e ainda evitar sinais
na pele. Esta época também
é boa para apagar manchas
no rosto, mas ele fica sensível
e por isso você precisa usar
hidratante e filtro solar.

5CUIDE
DAS SUAS
EXTREMIDADES
É importante prestar atenção nas
extremidades da sua pele,
principalmente os cotovelos e os
joelhos. A pele nesse local
precisa de muita atenção, pois
tem menos glândulas sebáceas e
não produzem o óleo natural
que lubrifica a pele como o resto
do corpo. O  ideal nesse caso é
fazer um tratamento
intensivo no inverno, aplique
produtos como ureia e esfolie a
pele para remover a camada
endurecida.4

Quem nasceu no dia 07 de agosto está
sob influência desse anjo. Tem classe,
é elegante, nobre e altruísta em seus
relacionamentos, devido ao seu domí-
nio espírito e instinto. Seu bom astral é
contagiante. É poderoso(a), inteligente
e com sua profunda capacidade de aná-
lise, consegue catalogar tudo que
lhe chega às mãos, cortando
aquilo que não interessa.  Mui-
tas vezes pensará que “as por-
tas se fecharam”, mas deverá sa-
ber que para cada porta fechada,
seu anjo lhe abrirá muitas outras.

Salva-nos, Senhor! Já não há quem
seja fiel; já não se confia em ninguém
entre os homens.
 Cada um mente ao seu próximo; seus
lábios bajuladores falam com segundas
intenções.
Que o Senhor corte todos os lábios
bajuladores e toda língua arrogante

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Tatiane Orneles Jordão
Justino Valmir Scalon
Margarete de Almeida



perigo a aguarda. Sherazade vai para
o hospital após ser agredida.

O RICO E LAZARO
Nabucodonosor mal contém a feli-

cidade de saber que Shamiran está
grávida. Shamiran pede segredo a Evil,
diz que tem receio. Nicolau tem um pe-
sadelo. Sammu conta que envenenou
Asher para que ele ficasse mais vul-
nerável na luta e Nebuzaradã fica irri-
tado. Lior pede que Asher deixe sua
vingança para trás.

CARINHA DE ANJO
Cecília aceita o convite de Ma-

dre Superiora e irmã Fabiana para
que ela volte a ser professora do in-
ternato. Frida vai com Luciano ao apar-
tamento de Dulce Maria, mas a pe-
quenina não gosta da surpresa. A ca-
rinha de anjo consegue fazer os dois
irem embora e conta para a Tia Peru-
cas que Frida percebeu que ela não
anda e, com isso, a irmã de Luciano
ficará feliz. Franciely pergunta para Ri-
beiro se ele quer namorar com ela.

N  o  velas
• REDE GLOBO: NOVO MUNDO

 • REDE GLOBO

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

 • SBT • BAND

 • RECORD

DIVULGAÇÃO
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MALHAÇÃO
 Roney fica furioso com Keyla e

Tato. Benê conta a Josefina que Deco
é o pai de Tonico. Lica e Marta expli-
cam a Felipe e Luís como foi a audi-
ência no Conselho Tutelar. Malu acha
graça da exigência que o conselheiro
fez a Edgar. Samantha sugere a Clara
que se insinue para Guto. Anderson e
Fio elogiam a edição de Ellen do ví-
deo de apresentação das Garotas do
Vagão na festa “julina”.

PEGA PEGA
 Eric releva o fato de Sandra Hele-

na se passar por outra pessoa quan-
do vê o sofrimento da camareira por
causa do falecimento de Dona Marie-
ta. Malagueta conta a Maria Pia que
trabalhará na empresa de Eric. Eric
contrata Malagueta como gerente de
planejamento de sua empresa.

A FORÇA DO QUERER
 Bibi expulsa Jeiza de sua casa. Sil-

vana e Stella conspiram contra Irene.
Jeiza e Zeca se enfrentam. Aurora es-
tranha quando Bibi coloca a bicicleta
de Dedé no carro para sair. Caio pede

a Jeiza para se encontrar com ele. Bibi
negocia as armas com um homem. Sil-
vana conta seu plano para Joyce.

OS DIAS ERAM ASSIM
Lucas fica gravemente ferido, e Re-

nato o leva para o hospital. Cora tenta
hostilizar Alice, e ela se enfurece
com a sogra. Renato pede ajuda de
Rimena para salvar Lucas. Cora co-
munica a Vitor sobre o acidente.
Cátia pede a Natália para dizer a
Serginho para sair de sua casa.
Amaral manda seus agentes desco-
brirem o paradeiro do filho. Vitor che-
ga ao hospital, e Alice fica abalada.

MIL E UMA NOITES
 Burhan quer visitar Sherazade em

seu trabalho. A intimidade entre She-
razade e Burhan deixa Onur desconfi-
ado. Sherezade não consegue mais
resistir ao amor de Onur. Depois do
projeto de Istambul, a Binyap começa
a receber várias propostas. Anuska vai
voltar para a Rússia, já que não é mais
bem vinda à casa de Burhan. Kerem e
Bennu viajam juntos por causa de um
projeto. Sherazade se arruma para en-
contrar Onur sem saber que um novo

Anna fica intrigada com uma possível ameaça de Thomas. Wolfgang
se incomoda com a recusa de Diara em falar sobre o romance de Greta
e Ferdinando. Elvira arma para escapar dos piratas. Dom Pedro se acon-
selha com Joaquim. Dom Pedro não consegue se aproximar de Leo-
poldina. Anna ouve uma conversa entre Thomas e Sebastião, e pede
que Nívea leve um recado para Joaquim. Rosa comunica a Patrício
sobre a gravidez de Benedita, e Dalva implora para que ele não reve-
le a Leopoldina. Diara promete ajudar Matias a se vingar de Sebasti-
ão. Patrício conta a Leopoldina sobre Benedita. Piatã sai com os guer-
reiros da tribo para salvar Ubirajara e Olinto, e coloca Jacira no co-
mando da aldeia. Germana e Hugo impedem Licurgo de voltar a co-
zinhar. Sebastião reconhece a mãe de Libério.

Benedita se surpreende
com a gravidez de Domitila
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O vice-presidente do Conseg de Cascavel, Luiz Sergio Wosia-
ck, explica que o companheirismo e amizade dos moradores cola-
boram muito com a iniciativa. “É uma união de forças. Eu, por
exemplo, tenho uma vizinha de mais de 30 anos. Quando viajo
deixo a chave da casa com ela, pois confio nela” relata.

 A tecnologia também é usada para auxiliar na segurança. “Usa-
mos grupos de WhatsApp’ [aplicativo] para conversarmos e infor-
marmos todos os moradores sobre as atividades estranhas que
acontecem na rua de cada um” explica.

Periodicamente são realizadas reuniões com a Polícia Militar,
tanto na casa dos moradores, como na delegacia, para manter
os cidadãos munidos de informações. “Cheguei a reunir mais de
80 pessoas na minha casa”, disse Antonio. Ele procurou o proje-
to após ser alvo de um assalto durante uma madrugada.

No bairro Country, onde mora Antônio Shinato, a redução
da criminalidade, segundo ele, foi de 90% após a implanta-
ção do projeto.  Reportagem: Silvio Matos

   Foto: Fabio Donegá

Amizade e segurança

S erviço
Faça parte do “Vizinho
Solidário”. O telefone
para contanto é o (45) (45) (45) (45) (45)
99141-7723.99141-7723.99141-7723.99141-7723.99141-7723.
O número pertence ao
Conseg que organiza os
grupos e presta todo
atendimento necessário
ao “Vizinho Solidário”.

ANTONIO SCHINATO ANTONIO SCHINATO ANTONIO SCHINATO ANTONIO SCHINATO ANTONIO SCHINATO faz
parte do Vizinho Solidário há dois anos

“Com o ‘Vizinho
Solidário’ ficamos
até mais próximos

um dos outros,
somos muito mais

que vizinhos”

“Com o ‘Vizinho
Solidário’ ficamos
até mais próximos

um dos outros,
somos muito mais

que vizinhos”
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

SHOPPING JL
 Planeta dos Macacos: A Guerra
Sala 1: Qui a Qua 18h20

 Planeta dos Macacos: A Guerra
Sala 1: Qui a Qua 13h30 - 16h10 - 18h50 e 21h30

 Meu malvado favorito 3
Sala 1: Qui a Qua 14h20 - 16h20

 Carros 3
Sala 3: Qui a Qua 13h40

 Homem-aranha: de volta ao lar
Sala 3: Qui a Qua 16h40

 O Filme da Minha Vida
Sala 4: Qui a Qua 14h e 19h

 Transformers: o último cavaleiro
Sala 4: Qui a Qua 16h10 e 21h30

 Transformers: o último cavaleiro
Sala 1: Qui a Qua 21h30
Sala 3: Qui a Qua 16h

 Dunkirk
Sala 3: Qui a Qua 19h

 Planeta dos Macacos - A Guerra
Sala 1: Qui a Qua 13h40 -18h50 (3D)
Sala 2: Qui a Qua 16h30
Sala 3: Qui a Qua 21h15

SHOPPING WEST SIDE



Primeiro Princípio da Carta da Terra
 Conheça e proteja as pessoas, animais e plantas.

 Tenha respeito pelo modo como as plantas, pessoas e animais
vivem e peça que todos tenham proteção;

   Lute contra a matança indiscriminada de animais;
 Cuide das plantas.

Aprendendo com
sustentabilidade! Construindo nossa

horta e aprendendo sobre
 adubação orgânica.

Por aqui, ninguém tem medo
nem nojo de pegar minhoca na mão.

Durante as aulas, as crianças
aprenderam sobre a

 Carta da Terra para Crianças.

Escolha suas cores
preferidas e deixe o desenho

bem lindo.
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Toda linda, CLARA FONSECA FAPPI dá o tom de alegria para a semana

VITOR PINHEIRO

Alunos da Escola Monteiro Lobato
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“Estou feliz em falar sobre Cascavel, por
ter escrito um livro e me tornar uma auto-
ra”. Este é um dos relatos emocionados dos
alunos do 2º ano C da Escola Municipal Diva
Vidal, em Cascavel. Isso tudo porque a ini-
ciativa da professora Rosimeyre Ferro Ro-
cha tem incentivado os pequenos a conhe-
cer mais o local onde vivem e colocar no
papel aquilo que mais lhes agrada.

Segundo a diretora da escola, Iana Gal-
van, o projeto é uma forma de expor, por
meio da produção textual, a visão das cri-
anças sobre o Município. “Em cima do
tema, cada aluno colocou sua opinião so-
bre o que quer para a cidade ou o que já
percebe que é importante”, explica Iana.

Eles querem
ser escritores!

 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Fabio Donegá

O livro, de 36 páginas, é intitulado de “Uma
Cascavel mais humana” e contou com o
apoio de 24 escritores mirins.

Foram impressos 50 exemplares, pagos pe-
las famílias das crianças. O livro não será co-
mercializado, mas ficará à disposição na Secre-
taria Municipal de Educação e nas bibliotecas
da escola e do Ceavel (Centro de Aperfeiçoa-
mento dos Servidores Municipais de Cascavel).

Iana lembra que o projeto é inédito na esco-
la, e ressalta que no próximo ano deve ser me-
lhorado e ampliado a outras turmas. “Vamos
ainda encaminhar um exemplar ao MEC [Minis-
tério da Educação] como forma de projeto”, diz.

A DIRETORA IANA com os autores
do livro Uma Cascavel mais Humana
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gente@jhoje.com.br

“Democracia com fome, sem educação e saúde para a
maioria é uma concha vazia.”

 Nelson Mandela

DIVULGAÇÃO

Inscrições
Começam, hoje as inscrições
para o Exame Nacional para
Certificação de Competência

de Jovens e Adultos
(Encceja).

oOo
São provas  para pessoas
que não concluíram seus
estudos e agora desejam

obter certificação no
Ensino Fundamental ou no

Ensino Médio.
Interessados devem acessar a

página:  http://
encceja.inep.gov.br/encceja

FRANCIANE
WENUKA,
clicada por
Arivonil
Policarpo

Festa do MorangoFesta do MorangoFesta do MorangoFesta do MorangoFesta do Morango
Dia  10 tem início a
tradicional Festa do

Morango. Até o dia 13 de
agosto, o público

 poderá conferir as delícias
de tortas e doces à
base de morango.
O evento também

 trará muitas atividades
culturais.

Jeisy Keli Schimann,
formanda em Educação
Física

Venda mais
A Acic promove dias 8 e 9 de agosto, o curso sobre

Estratégia de Venda por WhatsApp. O horário é das 19h às
23h, na Acic.

Mix cultural
Dia 11 de agosto, o poeta

Miguel das Neves vai
expor suas canções,

poesias, artes plásticas e
filmes curtas,

além do lançamento do
livro de poesias

entitulado Sozinho. O
evento é uma promoção

da Casanóz.

 Margarete Thomas com a filha Eveline

DIVULGAÇÃO
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O presidente Michel Temer con-
vocou uma em pleno domingo no
Palácio do Planalto para discutir,
entre outros assuntos, a tramita-
ção da reforma da Previdência.

Depois de mais de dois meses
parada na Câmara, a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 287,
que trata da reforma, deve voltar
ao centro da pauta legislativa nos
próximos dias.

A reunião terminou por volta
das 15h30 e contou com a pre-
sença dos  presidentes da Câma-
ra, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do
Senado, Eunício Oliveira (PMDB-
CE), além dos ministros da Fazen-

PARANÁ REDUZ NÚMERO DE MORTE DE MULHERES
Há 11 anos, todas as brasi-

leiras ganharam importante ins-
trumento para enfrentar e coi-
bir agressões relacionadas ao
gênero. A Lei Maria da Penha,
que faz aniversário hoje, forne-
ce amparo legal à mulher, con-
tra violências físicas, moral, psi-
cológica, sexual e patrimonial

em ambiente doméstico. A legis-
lação é essencial para a garantia
de direitos da mulher, um dos
papéis da Secretaria da Família e
Desenvolvimento Social (Seds).

De acordo com o Atlas da Vi-
olência 2017, o Paraná reduziu
em 30,2% a morte de mulheres
de 2010 a 2015 e ficou em se-

gundo lugar nesse item. Tam-
bém foi o primeiro estado a
organizar o trabalho das se-
cretarias da Família, da Saú-
de e da Segurança Pública e
Administração Penitenciária,
no atendimento integral a
mulheres vítimas de violên-
cia sexual.

Temer debate reforma
da, Henrique Meirelles, da Secre-
taria de Governo, Antônio Imbas-
sahy, e da Secretaria-Geral da Pre-
sidência, Moreira Franco.

Durante o encontro, eles ten-
taram traçar estratégias para
destacar as reformas econômi-
cas na agenda de votações no
Congresso Nacional.

Por se tratar de uma emenda
constitucional, a reforma da Previ-
dência deve ser aprovada com no
mínimo 308 votos, do total de 513
deputados. Segundo lideranças
governistas no Congresso, o objeti-
vo agora é reorganizar a base para
conseguir esse quórum, que é con-
siderado alto.

REAVALIAÇÃO
 “Quando aprovamos a reforma na comissão [especial], nós tínhamos 290
votos [favoráveis à PEC], estávamos em busca de mais 18 para chegar em
308. Temos que saber se temos condições de aprovar o relatório original ou
se nós teríamos que fazer um movimento de reavaliação do que vamos votar”,
disse o deputado Lelo Coimbra (PMDB-ES), líder da maioria na Câmara, à
Agência Brasil.

PRESIDENTE aproveitou o domingo para discutir a reforma

AGÊNCIA BRASIL
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 56
Homicídios 45
Latrocínios 03
Confrontos 08

Roubos 484
Furtos 1.091
Veículos (furtos/roubos) 590
Outros 981

Acidentes 1.544
Colisões 1.414
Atropelamentos 131
Mortes 32

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

A sangue frio

Juliano Ramal Morais, de 24
anos, foi morto a tiros, na tarde
de sábado (5), no Bairro Interla-
gos, zona norte de Cascavel. A ví-
tima foi baleada na cabeça, em
uma característica de execução.
O corpo foi encaminhado ao IML
(Instituto Médico Legal).

A Delegacia de Homicídios in-
vestiga o crime, mas não divulgou

 O número de mortes em Cas-
cavel cresce a cada dia. Desde ja-
neiro, foram registradas 56 mortes
violentas. Destas, 45 foram vítimas
de homicídio - incluindo a de Mo-
rais. Oito pessoas morreram em
confrontos com policiais e três fo-
ram vítimas de latrocínio - roubo
seguido de morte.

Neste mês de agosto já foram
registradas quatro mortes, duas
delas em confronto e as outras duas
homicídios. Se comparado a agos-
to de 2016, o número já é o dobro.o motivo da execução.

Morais possuía mandado de
prisão em aber to por crime de
homicídio.

E statísticas

Neste
ano já

 A vítima TINHA MANDADO de prisão em aberto por homicídio

pessoas já foram
assassinadas

45

Uma troca de tiros no Bairro 14 de
Novembro, em Cascavel, deixou um
homem ferido. Jair Gregório dos
Reis, de 38 anos, foi alvejado com
dois tiros no tórax e um na perna.
Além disso, uma das balas ficou
alojada na coluna. A vítima foi
atendida pelo Siate e encaminhada
ao Hospital Universitário. A suspeita
é de que o crime tenha relação com a
venda de drogas. O atirador, que já
foi identificado pela Polícia Militar,
está sendo procurado.

AÍLTON SANTOSTroca de tiros
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Noitada e confusão
Um oficial da Polícia Militar vai

responder procedimento adminis-
trativo. Ele foi denunciado por po-
pulares de fazer ameaças e pro-
mover desordem após ingerir be-
bidas alcoólicas. Segundo o co-
mandante do 6º Batalhão da Polí-
cia Militar de Cascavel, major Ru-
bens Garcez, será instaurado hoje
mesmo um procedimento adminis-
trativo contra o oficial, que foi en-
contrado dormindo no veículo es-
tacionado próximo a uma casa no-
turna na Avenida Brasil, per to do
Loteamento FAG. Pela manhã,
ele ainda apresentava sinais de
embriaguez. O oficial estava à

paisana,  mas por tava uma
arma. A equipe de repor tagem
do Hoje News acompanhou a
abordagem e a detenção do ofi-
cial. As imagens podem ser con-
feridas na Fanpage do Jornal
Hoje no Facebook.

Testemunhas contaram que o
policial permaneceu a noite toda
em um dos estabelecimentos co-
merciais do local e que teria inge-
rido bebida alcoólica. “Ele até ame-
açou um segurança da casa no-

turna em que estava”, disse um
dos frequentadores da boate, que
pediu para não ser identificado.

Foram as próprias testemunhas
que ligaram, já na manhã de do-
mingo, para a Polícia Militar. O ofi-
cial, que não teve o nome divulga-
do, foi conduzido ao 6º Batalhão.
O veículo e a arma foram levados
por outro policial.

O capitão Cícero Tenório, da Polícia Militar de Cascavel, diz que o
caso será investigado, mas adianta que a pessoa que denunciou a
ameaça não estava mais no local. “Conversamos com ele [o oficial] no
Batalhão para evitar qualquer problema mais sério. Ele não veio
dirigindo”, disse. “Toda a situação será apurada”.

 Reportagem: Marina Kessle
   Foto: Aílton Santos

PM vai investigar

POLICIAIS RETIRAM o oficial do carro enquanto outro leva a arma até outro veículo

Noitada e confusão

LOCAL 09CASCAVEL, 07 DE AGOSTO DE 2017
FOTOS: AÍLTON SANTOS

INCENTIVO
E ALERTA

O prefeito Leonaldo Para-
nhos, que participou do even-
to, disse se tratar de uma es-
tratégia de saúde tanto para
bebês como para as mães.
“Queremos aproveitar este
evento, que fala da importância
de amamentar, para explicitar
sobre a importância também
dos perigos da exposição de
nossas crianças a alimentos
com excesso de óleo, de sal,
de açúcar e outros ingredientes
nocivos à saúde”, destacou.

 “Sentimento
inexplicável,
simplesmente
muito amor
envolvido, é
uma paixão

devastadora”
Andriely

Telles, Mãe
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Quem achou que a lei seria sufi-
ciente para pôr fim aos bobódromos
de Cascavel se enganou. Eles ape-
nas mudam de lugar a cada nova
tentativa de acabar com a aglome-
ração de pessoas nas noites de
Cascavel para consumir álcool e
ouvir som alto. Agora, o “ponto de
encontro” é a Câmara de Vereado-
res e os estabelecimentos comer-
ciais no entorno da Casa de Leis.

Embora haja grades para impe-
dir a passagem, os frequentadores
não se intimidam e montam “acam-
pamento” nas calçadas próximas à
Câmara, permanecendo noite aden-
tro com som alto, fumando nargui-
lés e ingerindo muita bebida alcoó-
lica. E uma constatação: quase to-
dos que estão ali vão voltar para

Nem aí para a lei

casa dirigindo.
E, quando vão embora dando alí-

vio para os moradores, ainda dei-
xam um cenário de muita sujeira e
desordem.

De acordo com o capitão Cícero
Tenório, do 6º Batalhão da Polícia
Militar de Cascavel, um dos gran-
des problemas dos bobódromos é
essa migração. “Uma hora eles es-
tão em um ponto e na outra já es-
tão em outro. Quando fica proibida
a prática em um local, eles migram”,
afirma Tenório.

Na tentativa de coibir essas
ações, Tenório garante uma postu-
ra ainda mais firme da PM. A Ope-
ração Balada Segura é uma delas,
que visa à fiscalização no trânsito
para evitar que motoristas dirijam
após a ingestão de álcool. “Vamos
fazer esse tipo de operação com
mais frequência, especialmente nos
fins de semana”, garante.

SOM ALTO
Paralelo a isso, a Polícia Militar vai
fiscalizar aqueles que cometem uma
infração de trânsito comum: o som
automotivo além do permitido. Isso
ocorre principalmente nos
bobódromos, o que tem
desagradado várias pessoas que
moram no entorno da Câmara de
Vereadores: “Começa na quinta-feira
e vai até domingo. É difícil de
aguentar um som tão alto e durante
toda a madrugada. A gente tem
medo e vê que tem um pessoal que
fica usando drogas”, relata a
aposentada Lourdes Rodrigues.

 Reportagem: Marina Kessler
Fotos: Aílton Santos

O QUE DIZ A LEI
Conforme a Lei Municipal 6.716/17, fica proibido estacionar nos canteiros
da Avenida Brasil e na Praça Luiz Picoli da meia-noite até as 6h, em qualquer
dia da semana, sendo permitido apenas o estacionamento por 15 minutos com
o alerta ligado. O desrespeito às regras impostas implicará em multa no valor de
4,67 UFMs (Unidades Fiscais do Município).

COPOS COM CERVEJA
e maços de cigarro jogados no chão mostram o
descaso nos bobódromos

FESTAS nos bobódromos
seguem de quinta a domingo
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Como parte do Agosto Dourado, a
Secretaria de Saúde realizou no sá-
bado (05), o 1º Encontro “Amamentar
Vale Ouro”, no Lago Municipal de Cas-
cavel, com objetivo de incentivar o alei-
tamento materno. O evento, com re-
gistro de um “mamaço”, tinha como
principal objetivo chamar a atenção
sobre o preconceito.

“As mães podem alimentar os fi-
lhos em qualquer lugar, seja público
ou privado. A alimentação exclusiva
com leite materno deve ser até os seis
meses e depois é recomendado ir até
os dois anos da criança”, informou o
secretário de Saúde, Rubens Griep.

 “A intenção do evento é também
trazer aqueles que passam aqui pelo
lago a fazer parte do 1° Amamentar
Vale Ouro”, completa Griep, sobre a
interação com públicos diversos.

A partir deste ano, o mês de agos-
to passa a ser dedicado às ações que
estimulam a amamentação, deixando
de ser Azul, transferindo as ações de
prevenção da saúde do homem para
o mês de novembro, acompanhando
o calendário nacional, com o denomi-
nado “Novembro Azul”.

Muito amor no peito

APRESENTAÇÕES
Na abertura do evento, houve apresentações culturais, com

músicas clássicas e Pop Rock, além de peça teatral. As mães
também puderam assistir a demonstrações de como amarrar
a faixa sling, o método Canguru, e conheceram os benefícios
do mesmo no desenvolvimento dos bebês e a forma como ele
estimula o vínculo com a mãe.
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Giro da
Violência
Silvestres
Após denúncia anônima, a 5ª
Companhia de Polícia Ambiental Força
Verde encontrou em uma residência no
Bairro Periollo, em Cascavel, oito
gaiolas com nove pássaros silvestres,
entre eles trinca-ferros, sabiá-poca,
canários-da-terra, azulões e coleirinha.
Também foi encontrado no local uma
arapuca e armadilhas tipo alçapão. O
suspeito foi preso e encaminhado à
15ª Delegacia de Polícia Civil.

Sete detidos
A Polícia Militar de Cascavel deteve
ontem sete pessoas, duas delas menores
de idade, com porções de maconha que
seriam comercializadas. A ação ocorreu
no Jardim Jaçanã. As drogas já
preparadas para venda foram
encaminhadas à Delegacia de Polícia
Civil. Já os jovens, incluindo os menores,
seguiram para a 15ª Subdivisão Policial.

Aéreo
O Consamu (Consórcio Intermunicipal
Samu Oeste) fez ontem mais um
transporte aeromédico. Desta vez a
paciente foi uma moradora de
Palotina, de 59 anos, com princípio
de infarto. A transferência ocorreu
do Hospital Municipal de Palotina ao
Hospital Nossa Senhora da Salete, em
Cascavel. Em julho, o helicóptero do
Consamu havia feito 32 voos. Desde
janeiro foram 251.

Quatro feridos no trânsito
Pai e filha ficaram feridos em
acidente de trânsito registrado perto
da comunidade de Longuinópolis,
distrito de Braganey. Uma criança de
sete anos teve ferimentos moderados.
Wesley Rocha Alves, que também se
feriu, conduzia um Megane com
placas de Cascavel. O motorista
perdeu o controle da direção e
capotou. O Corpo de Bombeiros
encaminhou as vítimas para o
hospital de Corbélia.

APREENSÃO DE CIGARROS NA 277
A Polícia Rodoviária Federal realizou no ontem a apreensão de uma carreta com
780 caixas de cigarros na BR-277. Ao fiscalizar o veículo, a equipe do posto
de Laranjeiras do Sul desconfiou da documentação apresentada e, ao remover a
lona, constatou que a carga se tratava de contrabando. O motorista recebeu
voz de prisão no local. Ele contou que pegou o veículo em Toledo e receberia
R$ 4 mil para entregar a carga em Curitiba. Foram encontradas ainda placas
utilizadas para ludibriar a fiscalização.
A estimativa da PRF é de que a carga valeria cerca de R$ 2 milhões.

DIVULGAÇÃO

NAS FERRAGENS
Outro acidente, na PR-573, entre Bragantina e Braganey, deixou duas
pessoas feridas. Agentes da Defesa Civil de Corbélia, o Corpo de Bombeiros
e Cascavel e o Samu foram acionados, já que uma das vítimas estava presa às
ferragens. Tanto o motorista quanto o passageiro tiveram ferimentos
moderados. Testemunhas disseram que o veículo Sandero com placas de
Cascavel perdeu o controle da direção em uma curva e capotou. O acidente
ocorreu no início da tarde.

AÍLTON SANTOS
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A novidade deste ano é o en-
volvimento do Instituto Décio
Mertz na campanha. Segundo Wi-
lliam Fischer, a intenção é criar
um banco de dados de projetos
em vários setores, entre eles es-
por te e cultura. O instituto pre-
tende ser referência na área
como mediador entre os “patro-
cinadores” e as entidades que
precisam de ajuda em seus pro-
jetos. “O Instituto quer saber o

Instituto Décio
Mertz auxiliará

campanha

A Constituição Federal do Brasil, de 1988, deu ao cidadão a possibilidade
de intervir nas políticas públicas por meio de conselhos federais, estaduais e
municipais. No caso dos direitos da infância e adolescência, existe a
oportunidade de o contribuinte definir como uma parte de seus impostos deve
ser gasto, sem ter que desembolsar nada além do valor que irá pagar de
qualquer modo a Receita Federal. A destinação deve ser feita ainda no ano
base, até o último dia útil de dezembro.

que a sociedade tem de projetos
que ele quer ajudar e averiguar
o potencial das pessoas para
apoiá-lo”, diz Fischer.

Constituição Federal

SICOOB
De acordo com Fischer, uma

parceria está sendo estudada com
o Sicoob para a campanha “Tribu-
to à Cidadania” deste ano. Os cri-
térios ainda serão estabelecidos.

ENTIDADES/
UNIDADES

CONTEMPLADAS
PELO FIA

MUNICIPAL/
PARTILHA 2016

NÃO GOVERNAMENTAIS
Entidade .................................................. Valor
APAE ........................................ R$ 34.962,00
APOFILAB ............................... R$ 49.619,00
CEMIC ..................................... R$ 49.997,00
GUARDA MIRIM ..................... R$ 37.079,00
RECANTO DA CRIANÇA ...... R$ 21.978,00

Total ....................................... R$ 193.635,00

GOVERNAMENTAIS
Serviços/Unidades ................................. Valor
CAPS AD ................................. R$ 48.183,60
CAPS I ..................................... R$ 49.745,39
CENTRO DA JUVENTUDE ... R$ 18.704,42
CEU ......................................... R$ 30.769,86
CRAS CANCELLI ................... R$ 23.662,86
CRAS CASCAVEL VELHO .... R$ 19.137,00
CRAS CENTRAL .................... R$ 25.412,59
CRAS INTERLAGOS .............. R$25.547,03
CRAS PERIOLLO ................... R$ 30.000,00
CRAS 14 DE NOVEMBRO .... RS 27.145,43
CREAS I .................................. R$ 15.793,00
CREAS II ................................. R$ 49.889,88
CREAS IV ................................ R$ 30.803,55
EURECA I ................................ R$ 29.982,00
EURECA II ............................... R$ 29.829,77
FAMÍLIA ACOLHEDORA ........ R$ 49.460,00
UNIDADE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
FEMININA ............................... R$ 44.234,00
UNIDADE DE ACOLHIMINTO INSTITUCIO-
NAL MASCULINO .................. R$ 12.440,12

Total ........................................ R$ 560.740,50
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TRIBUTO À CIDADANIA:

Instituída pelo Sincovel (Sindica-
to dos Contabilistas de Cascavel), a
campanha “Tributo à Cidadania, Pac-
to por Cascavel” arrecada anualmen-
te algo em torno de R$ 600 mil que
são destinados para entidades so-
ciais. O potencial da campanha, no
entanto, é de R$ 5 milhões.

Desenvolvida em parceria com a
prefeitura, a campanha estimula con-
tribuintes a doarem parte do IR (Im-
posto de Renda), tanto de pessoas
físicas como jurídicas, para o FIA (Fun-
do para a Infância e Adolescência).
De acordo com William Fischer, dire-
tor do Sincovel, a distribuição dos
recursos pode ser maior se mais
pessoas aderirem à campanha.

Em Cascavel, mais de 20 entida-
des governamentais e não governa-
mentais são beneficiadas pela cam-
panha todos os anos. Os recursos
arrecadados são destinados para
entidades cadastradas e que desen-
volvem projetos sociais que atendem
aos critérios estabelecidos.

A campanha tem a participação
do CMDCA (Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e Adolescente)
e do Conselho do Idoso.

COMO CONTRIBUIR
Pessoas físicas podem fazer doação de até 6% do valor do tributo. Esse percentual é
dividido para entidades credenciadas. O contribuinte tem ainda a opção de doar 1% ao
Pronas (Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa Física com Deficiência)
e 1% ao Pronon (Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica). Para fazer a
doação de parte do IR, basta informar ao contador que pretende colaborar com as entidades.
De acordo com Fischer, está sento estudada a possibilidade de, até o mês de outubro, ser
lançada uma campanha de arrecadação, como acontece todos os anos.

20
entidades são

beneficiadas pela
campanha

 todos os anos.

Em Cascavel, mais de

potencial maior

WILLIAM FISCHER diz que está sendo
estudada uma parceria com o Sicoob
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100% dentro de casa

O FC Cascavel teve um fim de se-
mana de dupla comemoração, com
vitórias caseiras de suas equipes Sub-
19 e Sub-23 (confira matéria e galeria
de fotos nas páginas 28 e 29) pelo
Campeonato Paranaense e pela Taça
FPF, respectivamente.

Pelo Estadual Sub-19, o time cas-
cavelense recebeu e venceu o Rio
Branco por 3 a 2, na Associação Atlé-
tica Coopavel, na tarde de sábado. O
jogo foi marcado pelo bom aprovei-
tamento das equipes nas bolas para-
das e teve como destaque o zaguei-
ro Chiesa, autor de dois gols para os
donos da casa.

Aos 25 minutos do primeiro tem-
po, o FCC abriu o placar com um gol
de cabeça de Chiesa, após a cobran-
ça de escanteio. Logo em seguida, aos
34 minutos, o Rio Branco empatou.
Depois de uma cobrança de falta al-
çada à área, a defesa aurinegra bo-

beou e o atacante Neto empurrou
para as redes.

No segundo tempo, o jogo ficou
bastante truncado. Nos primeiros mi-
nutos, muitas faltas foram feitas e a
bola pouco rolou. Isso aconteceu até
o FCC tomar a frente do placar, aos
28 minutos, com mais um gol de bola
parada. Após batida de escanteio, o
zagueiro Joaquim Guilherme testou
firme para as redes.

O FCC se manteve bem e pressio-
nando até levar o empate, em mais
um escanteio, aos 40 minutos. A tris-
teza durou pouco e a tarde inspirada
de Chiesa garantiu a vitória. Em bola
levantada à área em uma falta, a bola
sobrou para o defensor chutar para
as redes e fechar o placar em 3 a 2.
“Foi um jogo difícil e tomamos dois
gols que não podíamos tomar. Gra-
ças a Deus conseguimos sair com a
vitória”, disse o jogador.

 DIVULGAÇÃO

FCC VENCEU o Rio
Branco por 3 a 2 no
Paranaense Sub-19

“Chacoalhada”
Segundo o treinador Ivan

Mororo Alves, o time fez um
primeiro tempo apático e, com

uma “chacoalhada” no
vestiário, os garotos voltaram
mais vivos à partida. “Com o
empenho deles conseguimos

ganhar. Eles tiveram
hombridade de buscar o

resultado e sair com os três
pontos. Mantemos os 100%

em casa e pretendemos
ganhar todos os jogos

aqui e vencer
fora para classificar”.

O próximo confronto do FCC
será no dia 12 de agosto,
contra o Campo Mourão,

 fora de casa.
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O FC Cascavel fez o dever de
casa e venceu o Toledo por 2 a
1, na manhã de ontem, no Está-
dio Olímpico. O Clássico da Soja
foi válido pela primeira rodada da
Taça FPF. O lateral Gasperin e o
atacante Tocantins foram os des-
taques da equipe cascavelense.

Os gols do jogo saíram no se-
gundo tempo. E as redes balan-
çaram pela primeira vez logo aos
7 minutos, com Tocantins, que
aproveitou bem o cruzamento de
Gasperin, um dos remanescen-
tes do elenco que disputou o Pa-
ranaense no primeiro semestre.
Foi o primeiro gol do FCC na re-
cente história da competição.
Quinze minutos depois, Gaspe-
rin ampliou em cobrança de pê-
nalti. Já o gol do time toledano
foi marcado por Deivid, nos ins-
tantes finais da partida.

 Pela primeira rodada, no fim de semana, Foz do Iguaçu e Rio
Branco empataram por 1 a 1, o Iraty venceu o Andraus por 2 a 1 e
o Maringá FC goleou o Paranavaí por 4 a 1. A rodada será encerra-
da no dia 23, com Operário x Portuguesa Londrinense.

Vitória no clássico

R odada

FOTOS: AÍLTON SANTOS
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Câmara: Pauta confirmada
Confirmada a pauta adiantada na sexta-feira pelo

Hoje News, com a votação do Refic 2017, principal
assunto da sessão de hoje da Câmara de Vereadores
de Cascavel. Emendas prevendo mais descontos nos
juros e nas multas, além de elasticidade do prazo,
serão apresentadas por parlamentares ao projeto

enviado pelo prefeito Leonaldo Paranhos.

Bobódromos
Também em debate o
Projeto de Lei 72/2017,
que altera o dispositivo da
Lei Municipal 6.715/2017
(que inibe o
estacionamento noturno
nos canteiros centrais na
Avenida Brasil para evitar
os bobódromos). Outro
assunto em pauta é o
Projeto de Lei 85/2017,
que declara de utilidade
pública o Centro de Apoio
Convivência e Defesa
dos Direitos de Autistas
de Cascavel.

Os devedores
Aproveitando o debate
sobre o Refic, o vereador
Fernando Hallberg (PPL)

quer da prefeitura
(Finanças) o fornecimento
da relação das pessoas
jurídicas e físicas que
possuem débitos
tributários e penalidades
pecuniárias com o
Município. A prefeitura
alega impossibilidade legal
dessa divulgação.

Marcos Rios
Deve repercutir nos
corredores da Câmara de
Vereadores, nesta semana,
a condenação do ex-
vereador Marcos Rios, por
manter assessores atuando
fora das atividades
parlamentares e ainda
receber parte do salário dos
mesmos. As discussões
prometem.

MÁRIO SEIBERT

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O secretário Juarez Berté, do Meio Ambiente, anda
dando uma boa geral nas praças e áreas ambientais com
duas equipes-padrão. Antes, eram quatro e o serviço era o
mesmo. Qual o milagre???

 Agora, o mês de agosto passa a ser dedicado às ações
que estimulam a amamentação, deixando de ser azul,
transferindo as ações da saúde do homem para novembro,
acompanhando o calendário nacional Novembro Azul...

Há poucos meses o ex-vereador Mário Seibert também foi
condenado, mas há outros ex-vereadores na lista dos
investigados. Portanto, em breve, certamente mais
nomes estarão no rol dos condenados.

A condenação do ex-
vereador Pedro Marcon-
des Rios, o Marcos Rios,
- que foi sentenciado a 7
anos e 2 meses de pri-
são por empregar funci-
onários fantasmas e exi-
gir devolução de par te
dos salários dos asses-
sores - acendeu a luz ver-
melha entre alguns polí-
ticos. O esquema foi in-
vestigado pelo Gaeco
(Grupo de Atuação Espe-
cial de Repressão ao Cri-
me Organizado) e envol-
ve outros ex-vereadores.

Marcos Rios foi conde-
nado pelo juiz Leonardo Ri-
bas Tavares, da 3ª Vara
Criminal de Cascavel. Ele
pode recorrer em liberda-

“Fantasmas”
assustam
a Câmara

de. Em novembro de
2014, a Justiça recebeu
a denúncia após a inves-
tigação do Gaeco e pas-
sou a ouvir os envolvidos.

Rios é acusado de exi-
gir devolução de parte dos
salários dos assessores,
empregar funcionários fan-
tasmas, além de usar os
servidores em trabalhos
particulares.

Maicon Felipe Rios de
Lima, filho do ex-vereador,
também foi condenado na
ação. Ele é acusado de par-
ticipação no esquema que
exigia devolução de parte
dos salários dos assesso-
res e, por conta disso, foi
condenado a 4 anos e 7
meses de reclusão.

 ARQUIVO

MARCOS RIOS poderá recorrer em liberdade
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Três pontos
 Autor do gol que abriu a vitória, Tocantins diz que foi abençoado

duas vezes no dia: “Primeiramente agradeço a Deus pelo gol e pela
vitória da nossa equipe. Sempre tem aquela ansiedade antes do
primeiro jogo, mas fizemos uma bela partida. Depositamos nossa
confiança em Deus e Ele nos abençoou com uma vitória. Agora va-
mos para Paranaguá em busca de mais uma vitória. Nosso objetivo
em todo jogo que a gente for é buscar os três pontos”.

Nesta quarta-feira, o FCC visita o Rio Branco, pela segunda rodada.

J ogos
 Assim como nos anos anteriores, os jogos se-

rão realizados aos domingos, às 11h. Porém, nesta
temporada, também haverá jogos no meio de sema-
na, sempre às 20h15. Para os estádios que não
possuem iluminação os jogos realizados durante a
semana serão obrigatoriamente às 15h30.

O sistema de disputa foi alterado nesta
temporada. Na primeira fase, as equipes
jogam entre si em tuno único, sendo 5
equipes com 5 mandos e outras 5 com 4
mandos. Os oito melhores seguem para
a segunda fase da competição. No
sorteio eletrônico realizado durante o
arbitral, ficou definido que as cinco
equipes que terão cinco mandos de
campo serão Iraty, Operário, Maringá,
Foz do Iguaçu e FC Cascavel.

D isputa
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Desburocratizar, ser ágil e efici-
ente. Essa é a proposta do progra-
ma Domicílio Eletrônico Tributário,
que está sendo elaborado pela Pre-
feitura de Cascavel para facilitar a
vida do contribuinte. Ainda em fase
de estudos, o programa deverá ser
colocado em prática até o fim do ano,
no mais tardar no início de 2018.

De acordo com o secretário de
Finanças, Renato Segalla, o papel
da administração pública é facilitar
a vida do cidadão. “O poder públi-

Facilidade ao
contribuinte

co tem algumas amarras por conta
de legislação, mas a gente precisa
quebrar aquele estigma de que é
lento, que é ineficiente, burocráti-
co, temos que trabalhar nesse sen-
tido”, avalia.

A ideia é investir na informatiza-
ção e melhorar o acesso virtual aos
contribuintes. Com o programa,
será possível atualizar cadastros
pelo sistema, verificar débitos pen-
dentes, emitir boletos e fazer a li-
quidação sem sair de casa.

 Para Renato Segalla, a administra-
ção pública precisa atualizar e moderni-
zar o processo tributário de arrecadação
e fiscalização. “Nós temos que acompa-
nhar algumas tendências e isso não é
uma crítica ao que foi feito até agora,
mas precisamos avançar”, declara.

O secretário defende mais interação
com o contribuinte pela internet.

 Hoje alvarás para aprovar projetos de obras são emitidos
virtualmente pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo por
meio do programa “Aprova Digital”.

A proposta é fazer o mesmo com os alvarás de empresas. O
documento, que geralmente precisa passar pela aprovação de
outros órgãos, como a Secretaria de Meio Ambiente, a Vigilân-
cia Sanitária e o Corpo de Bombeiros, poderá ser acompanhado
e emitido via online. “A gente quer fazer tudo isso de forma
eletrônica para ter um acompanhamento mais rápido de todas
essas áreas intervenientes, de tal forma que ganhe em agilida-
de, e em tempo”, observa Segalla.

Alvará online

E ficiência

AÍLTON SANTOS

 SEGALLA diz que papel da
prefeitura é facilitar a vida do cidadão

A gente
quer fazer
tudo isso
de forma
eletrônica
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

Jesus Tiburcio
Maria Christina Oviedo

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

 Grand Prix: Seleção
feminina vence a Itália

e ganha 12º título

As atletas italianas voltaram focadas
para o quarto set, fecharam em 25 a

22 e conseguiram levar a partida para
o tie break. Mas o Brasil entrou com

tudo no último set e não deu margem
para as italianas ameaçarem.

Rapidamente o time de José Roberto
Guimarães abriu vantagem de 10 a 4 e
liquidou a partida com um belo 15 a 8.

A seleção brasileira de vôlei fe-
minino venceu ontem o Grand Prix
após superar a Itália por 3 sets a
2, com parciais de 26/24, 17/
25, 25/22, 22/25 e 15/8, em
Nanquim, China. A vitória isola
ainda mais o Brasil na história da
competição. Esse é o 12º título
do Brasil, seis conquistas a mais
em relação aos Estados Unidos,
que é o segundo país mais vitori-
oso no torneio.

A equipe de José Roberto Gui-
marães começou muito bem a par-
tida e chegou a abrir 9 a 4 e foi para
a primeira parada técnica com a
vantagem de 12 a 9. Contudo, as
italianas conseguiram empatar em
um momento chave (18 a 18) e as-
sumiram a liderança do placar.

Apesar disso, as meninas do Bra-
sil conseguiram se recuperar, empa-
taram por 23 a 23 e buscaram a vi-
tória no primeiro set em 26 a 24.

Após a segunda parcial começar
equilibrada, a seleção italiana as-
sumiu a liderança no placar e pas-
sou a dominar o set. Em certo mo-
mento, a equipe europeia teve a
vantagem de 19 a 13. O set termi-
nou com o placar de 25 a 17.

No terceiro set a equipe da Itália
começou a desgarrar e voltou a abrir
19 a 13. As comandadas de José
Roberto Guimarães mostraram uma
grande força de reação, buscaram
o empate aos 21 pontos e fecha-
ram a parcial por 25 a 22.

Campeã absoluta

 DIVULGAÇÃO/FIVB

Tie break esmagador
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Em busca de recuperar pelo me-
nos parte dos R$ 500 milhões que
aproximadamente 40 mil contribuin-
tes devem ao Município de Cascavel,
o prefeito Leonaldo Paranhos enviou
à Câmara de Vereadores o projeto do
Refic (Refinanciamento Fiscal), que
será votado hoje em plenário.

Metade da dívida é de apenas
300 contribuintes de vários seg-
mentos da economia local. Por
questões legais, a Prefeitura não
divulga a lista dos devedores. Algu-
mas dessas dívidas estão sendo
questionadas judicialmente por
contribuintes ou tiveram pedido de
revisão dentro da própria Secreta-
ria de Finanças. Em alguns casos,
a cobrança está suspensa por de-
terminação judicial.

No primeiro semestre do ano, a
Secretaria conseguiu arrecadar R$
8 milhões em dívidas atrasadas e
a expectativa é triplicar o valor no
segundo semestre. Com a aprova-

ção do Refic, a meta é fechar o ano
com a recuperação de aproximada-
mente R$ 40 milhões.

Uma campanha de divulgação
sobre a possibilidade de refinan-
ciar a dívida será realizada nas pró-
ximas semanas. Para atender a de-

MAUS PAGADORES?
Sempre que o Refic é lançado, há
questionamentos sobre o benefício que,
na visão de alguns, é um prêmio para
os maus contribuintes. Segalla não vê
desta forma e diz que, mesmo com o
desconto de juros e multas.
Na sexta-feira, Segalla e o procurador
jurídico do Município, Luciano Braga
Côrtes, se reuniram com os vereadores
para discutir o projeto do Refic
enviado à Câmara. Segundo Segalla, o
encontro foi para tirar dúvidas.

EMENDA
O presidente da Câmara, Gugu Bueno
(PR), protocolou uma emenda ao
Refic, que foi assinada pela maioria
dos vereadores. Ela estabelece para os
pagamentos em cota única um desconto
de 95% sobre juros e multa moratória
até a data da sanção da lei. Nos
parcelamentos em até 12 meses o
desconto sobre juros e multa será de
70% e para os parcelamentos em até
24 vezes o desconto será de 50%
sobre os juros e multa

manda, uma estrutura será monta-
da no saguão da prefeitura, em
frente ao auditório.

O projeto encaminhado à Câma-
ra prevê dois meses de Refic, mas
o prazo poderá ser estendido por
meio de emenda parlamentar.

CÂMARA vota hoje o projeto do Refic 2017 DIVULGAÇÃO

Dívida ativa é de
R$ 500 milhões
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SAB 05/08
Fluminense 3x1 Atlético-GO
Corinthians 3x1 Sport

Flamengo 0x2 Vitória
DOM 06/08

Palmeiras 0x1 Atlético-PR
Cruzeiro 0x0 Botafogo
Coritiba 2x0 Chapecoense
Grêmio 2x0 Atlético

Bahia 2x1 São Paulo
Ponte Preta 0x0 Vasco

Avaí 0x0  Santos

19ª RODADA - RESULTADOS

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1 Corinthians 47 19 14 5 0 32 9 23
2 Grêmio 39 19 12 3 4 35 18 17
3 Santos 35 19 10 5 4 22 13 9
4 Palmeiras 32 19 10 2 7 28 20 8
5 Flamengo 29 19 7 8 4 27 19 8
6 Sport 28 19 8 4 7 30 26 4
7 Cruzeiro 27 19 7 6 6 21 16 5
8 Atlético-PR 26 19 7 5 7 21 22 -1
9 Coritiba 25 19 7 4 8 21 25 -4
10 Fluminense 25 18 6 7 5 29 27 2
11 Botafogo 25 19 6 7 6 21 20 1
12 Vasco 24 19 7 3 9 21 30 -9
13 Bahia 23 19 6 5 8 24 24 0
14 Atlético-MG 23 19 6 5 8 19 23 -4
15 Ponte Preta 22 18 6 4 8 20 24 -4
16 Chapecoense 22 19 6 4 9 24 33 -9
17 São Paulo 19 19 5 4 10 22 26 -4
18 Vitória 19 19 5 4 10 21 30 -9
19 Avaí 18 19 4 6 9 10 25 -15
20 Atlético-GO 12 19 3 3 13 16 34 -18

SÉRIE A

Megasena
Concurso: 1955

15 27 33 36 41 45

Dupla sena
Concurso: 1677

07 25 28 32 33 461º sorteio

02 18 22 24 28 452º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1546

01 03 06 07 08 10 11 14
15 18 19 20 22 24 25

Quina
Concurso: 4448

10 22 27 32 59

Timemania
Concurso: 1066

16 18 21 38 41 48 54
TIME DO AMERICANO/RJ

Lotomania
Concurso: 1785

03 11 22 27 28 29 31
41 43 45 50 55 58 61

62 68 78 84 89 92
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5203

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

700.000
36.000
30.000
24.700
20.146

Jogando em casa, o Grêmio do-
minou a partida contra o Atlético-MG
na tarde de ontem e garantiu a vitó-
ria por 2 a 0. O primeiro gol saiu logo
aos quatro minutos da partida. Em
rápido contra-ataque, Everton rece-
beu de Luan, pela direita, e cruzou na
cabeça de Pedro Rocha: 1 a 0. Com
boa troca de passes, o Tricolor Gaú-
cho seguiu eficiente e ampliou aos 26
minutos. Léo Moura cruzou para Pe-
dro Rocha, que finalizou e viu Paulo
Victor defender. Mas, no rebote, Fer-
nandinho apareceu para completar
para o gol: 2 a 0.

No segundo tempo, o Galo teve
boa chance de descontar com Robi-
nho, que finalizou de primeira, mas
viu a bola sair pela linha de fundo.
Com o resultado, o Grêmio encer-
rou o primeiro turno na vice-lideran-
ça, com 39 pontos. O Atlético, com
23, ficou no 14º lugar.

Grêmio vence Galo e
segue de olho no líder

Vitória bate o Flamengo
Precisando dos três pontos para engatar uma recuperação no Cam-

peonato Brasileiro, o Vitória visitou o Flamengo, no Estádio Luso Brasileiro,
e saiu com o triunfo por 2 a 0. Com o resultado da partida de ontem, o
Leão da Barra chegou ao terceiro jogo sem perder, com 19 pontos, na
18ª posição. O Rubro-Negro carioca, com 29, segue no quinto lugar.

SAB 12/08
Atlético-GO  x Coritiba

Vitória  x Avaí

DOMINGO 13/8
São Paulo  x Cruzeiro

Vasco x Palmeiras
Atlético-MG  x Flamengo

Sport x Ponte Preta
Botafogo x Grêmio

Atlético-PR x Bahia

SEG 14/08
Santos x Fluminense

PRÓXIMA RODADA

 GRÊMIO é o vice-líder com 39 pontos

DIVULGAÇÃO

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens
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Esta não é uma crise só brasileira. Em outros países onde preva-
lecem sistemas democrático-representativos também se observa a des-
crença nas instituições, por seu comportamento errático, sobretudo no
caso dos partidos.

Aqui o que houve foi a generalização e a sacralização da corrup-
ção, com as ineficiências decorrentes, aprofundando a perda de confi-
ança popular no governo e na vida política. Nesse sentido, estamos
imersos num mar de pequenos e grandes problemas e tão atarantados
com eles que somos incapazes de vislumbrar horizonte melhor. É isso
o que mais me preocupa, a despeito da gravidade tanto dos casos de
corrupção quanto dos desmandos que vêm ocorrendo.

Precisamos sentir dentro de cada um de nós a responsabilidade
pelo destino nacional. Somos 210 milhões de pessoas, já fizemos muito
como país, temos recursos, há que voltar a acreditar no nosso futuro.

Significa que chegou a hora de buscar os mínimos denomina-
dores comuns que nos permitam ultrapassar o impasse de mal-
estar e pessimismo.

Penso que o polo progressista, radicalmente democrático, popular
e íntegro precisa se “fulanizar” numa candidatura que em 2018 encar-
ne a esperança. As dicotomias em curso já não preenchem as aspira-
ções das pessoas: elas não querem o autoritarismo estatista nem o
fundamentalismo de mercado. Desejam um governo que faça a máqui-
na burocrática funcionar, com políticas públicas que atendam às de-
mandas das pessoas.

É tarde para chorar por impeachments perdidos ou por substitui-
ções que nada mudam. É hora de sonhar com 2018 e deixar de lado
o desânimo. Preparemos o futuro juntando pessoas, lideranças e mo-
vimentos políticos num congraçamento cívico que balance a modorra
dos partidos e devolva convicção e esperança à política.

CONVICÇÃO E ESPERANÇA

 PRB se reúne
Será na noite de hoje
(7), às 20h, na Câmara
de Vereadores, o
encontro regional do
PRB (Partido
Republicano Brasileiro)
de Cascavel, sob o
comando de Cleber
Fonseca. Está prevista a
presença do presidente
estadual, Aroldo
Martins, que pretende
apresentar o Projeto 10
para o Oeste.
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“Contar com políticas sérias
e eficientes, além dos

repasses adequados de
recursos a essas áreas, é

imprescindível para que uma
sociedade tenha pilares

estruturais fortes que inibam
a prática criminosa”.

Fernando Henrique Cardoso é sociólogo e foi
presidente da República

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

A firmeza do
prefeito Paranhos
em combater a
corrupção e
responsabilizar
servidores com
desvio de conduta

Novo reajuste
do botijão de
cozinha de
13 quilos;
esta semana
ele fica 6%
mais caro

Ensolarado Ensolarado

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

24
Segunda

Curitiba

12 23
Terça

14 21
Segunda

22
Terça
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Fases da lua
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CHEIA
07/08 - 15h10

MINGUANTE
14/08 - 22h15

CRESCENTE
29/08 - 05h12

NOVA
21/08 - 15h30

Major Rubens Garcez da Luz,
comandante do 6º BPM

 Novo “xerife”
Se no passado havia o xerife
Pacheco no Legislativo,
agora existe o policial
Madril, que em seis meses já
surpreendeu com a boca na
botija dois servidores
públicos. Primeiro flagrou o
roubo de combustível e
agora filmou o gerente de
Cultura transportando
material de construção. O
novo xerife tem uma postura
diferente do anterior: age
reservadamente.
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AÍLTON SANTOS

Em busca de R$ 500 milhões
A Câmara de Cascavel vota hoje o Refic 2017, que tem como foco recuperar

parte dos R$ 500 milhões que estão em dívida ativa. São aproximadamente 40
mil devedores, mas metade da dívida é de apenas 300 contribuintes.
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Grêmio bate
Galo e mira
liderança
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Vôlei feminino
vence pela 12ª
vez o Gran Prix
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São Paulo perde
e se complica

 na tabela
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 Deu Serpente!
O FC Cascavel se deu bem e
venceu o Toledo no Clássico

da Soja  por 2 a 1, no primeiro
jogo da Taça FPF Sub-23. A

partida foi ontem
no Estádio

Olímpico Regional.
 Págs. 28 e 29
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O técnico Dorival Júnior reconhe-
ceu a situação crítica que o time
do São Paulo enfrenta na tempora-
da após a derrota por 2 a 1 para o
Bahia, ontem, pela última rodada
do primeiro turno do Campeonato
Brasileiro. Com o resultado na Fon-
te Nova, o clube paulista terminou
a primeira metade do torneio na
zona de rebaixamento.

Em entrevista coletiva depois do
jogo, o treinador indicou que pode
fazer alterações na equipe titular
para a disputa do segundo turno do
Brasileirão, que começa no próxi-
mo final de semana. “Alguma coi-
sa vai ter que mudar e essa mudan-
ça parte de todos nós”, disse o trei-
nador. “Para que a confiança volte,
é natural que você procure opções.
Vamos trabalhar durante a sema-
na as possíveis situações para que
possamos melhorar de um turno
para o outro”.

Para Dorival, um dos principais
problemas do time são as finaliza-
ções. “Está faltando efetividade e
precisamos corrigir isso para ter
sucesso e aproveitar mais a posse
de bola que estamos tendo nos jo-
gos. A equipe tem qualidade. Se não

Eleição suplementar terá 2º turno no AM

Após derrota, São Paulo
deve promover mudança

O novo governador do Ama-
zonas só será conhecido no se-
gundo turno das eleições, no
dia 27 de agosto.

Com 96,78% dos votos apura-
dos até o fechamento da edição
Hoje News, o Tribunal Regional
Eleitoral (TRE-AM) confirmou que
continuam na disputa Amazonino

Mendes, do PDT, que teve 38,92%
dos votos, e Eduardo Braga, do
PMDB, com 24,7% dos votos.

Houve 24,14% de abstenção, ou
seja, quase 550 mil eleitores, dos
mais de 2,3 milhões aptos a votar,
não compareceram às urnas. Um
resultado dentro do esperado pela
Justiça Eleitoral, que estimou inici-

almente uma abstenção de 25%
na capital e 35% no interior. Os
votos brancos correspondem a
3,54% e os nulos a 12,56%.

“Penso que a abstenção está
dentro da normalidade, dentro da
média nacional, por ser uma elei-
ção fora de época”, ressaltou o pre-
sidente do TRE-AM, Yêdo Simões.

CBF

SÃO PAULO continua na zona de rebaixamento

fosse assim, não teríamos posse
de bola nem oportunidades de cri-
ação. É o último passe que não
está entrando, a última movimen-
tação não está sendo precisa.”


