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Acidente deixa dois feridos
AÍLTON SANTOS

Acidente deixa dois mortos
Duas pessoas morreram, no final da tarde de ontem, na BR-277 em Cascavel. As
vítimas estavam em uma motocicleta que bateu contra um caminhão. No início da
noite, outro acidente em Cascavel, desta vez na BR-369. Três pessoas ficaram presas
nas ferragens e pelo menos uma vítima foi socorrida em estado grave.
z Págs. 24 e 32
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ESTACIONE
CASCAVEL
Dois idosos que estavam
em um automóvel modelo Verona ficaram gravemente feridos em um acidente de trânsito na noite de ontem na BR369, nas proximidades do Bairro Lago Azul, em Cascavel. Eles
se envolveram em uma batida
frontal com um ix35.
Os dois homens, de 66 e
62 anos, ficaram presos nas
ferragens. Socorristas do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) precisaram de ajuda
do Corpo de Bombeiros para
retirar as vítimas.
O condutor da ix35 teria
atravessado a rodovia para
acessar ao Bairro Lago Azul
quando bateu com o carro que
trafegava pela rodovia. O condutor da caminhonete teve
apenas ferimentos leves.

ACIDENTE aconteceu no início da noite de ontem

SUSPEITO DE LATROCÍNIO É PRESO
Um rapaz de 19 anos, suspeito de ter participado de um roubo em
Cascavel e pouco tempo depois de um latrocínio na cidade de Toledo foi
preso por policiais civis do GDE (Grupo de Diligências Especiais). Ele foi
reconhecido pela vítima do roubo em Cascavel, o proprietário de uma
panificadora que disse não ter dúvidas sobre ele.

A Cettrans começou a testar o aplicativo
que irá substituir as moedas nos
parquímetros. O “Estacione Cascavel” é
uma ferramenta que trará mais
agilidade aos usuários do EstaR. Ontem,
motoristas foram abordados
e aprenderam a usar
o aplicativo.

z Pág. 11

SERGIO CABRAL: RÉU PELA 14ª VEZ
O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, se tornou réu pela 14ª
vez na Operação Lava Jato. O juiz da 7ª Vara Criminal Federal do Rio,
Marcelo Bretas, aceitou as duas denúncias apresentadas ontem pelo
Ministério Público Federal. Além de Cabral, outras 23 pessoas também
viraram réus na ação. Todos os envolvidos foram investigados durante a
Operação Ponto Final, que desvendou um esquema criminoso no setor de
transportes do estado.
Ontem, o Ministério Público Federal ofereceu mais duas denúncias contra
o ex-governador por desvio de R$ 144 milhões.
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“Aquele monumento
significa as regiões do
Brasil, nada mais coerente
do que você expressar ali a
Bandeira do Brasil. Agora,
são picuinhas políticas, eu
tenho mais coisas para
cuidar.”
Leonaldo Paranhos,
prefeito de Cascavel,
sobre as novas cores
da Praça do Migrante.

EM BUSCA DA
ALTERIDADE
Tão acostumados com a competitividade presente em nossa sociedade raramente questionamos até
que ponto ela é saudável. Permita que eu lhe provoque a pensar fora do que nos ensinaram, ao menos
por alguns instantes. Ciências como a psicologia,
antropologia e filosofia apontam como fundamental
para o desenvolvimento pleno de um ser humano a
alteridade, ou seja, a interação do meu “eu” com o
“outro”. Não fomos feitos para viver só, mas estranhamente contrariamos isso. “Farinha pouco, meu
pirão primeiro”. Guiados por instintos primitivos, impulsionados pela mídia, cegados pela luta cruel contra o relógio, optamos pelo individualismo. Não tenho dúvida de que o remédio para esta enfermidade social é a cooperação. Tenho acompanhado a
luta de muita gente empenhada na unificação de
grupos, regiões e instituições. Ministro palestras e
cursos em unidades cooperativas. Sou testemunha
da eficácia e dinamismo do cooperativismo e associativismo. Porém, vejo também a grande resistência de muitos em entender que a soma de esforços
gera multiplicação de resultados. Mais do que isso,
que a divisão justa destes resultados exige que subamos para um lugar mais alto na escala da evolução humana. Sinta-se desafiado.

Galo desesperado

A condenação de Maicon
Felipe Rios, filho de Marcos
Rios, pegou muita gente de
surpresa, inclusive o
prefeito Leonaldo Paranhos.
Maicon é servidor nomeado
da prefeitura e coordena o
Restaurante Popular.
Formado em administração,
ele implantou ações que
melhoraram o atendimento
no local. Até a manhã de
ontem, Paranhos ainda não
havia conversado com ele.

Com o objetivo de oferecer
a capacitação para
profissionais da saúde e
acadêmicos que se
preparam para a carreira, o
Hospital Uopeccan está
promovendo, em setembro,
o primeiro curso de
punção port-a-cath colocação de um cateter
totalmente implantado.
Ministrado pela enfermeira
Marluise Fenner, pósgraduada em Oncologia e
atuante
na área.

O coronel
Washington
Lee Abe, que
tem
procurado
mostrar à
sociedade os
números da
segurança
pública.

A proposta do
Governo
Federal em
elevar para
até 35% a
alíquota do
Imposto
Renda do
contribuinte
brasileiro.
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Fases da lua
CHEIA
07/08 15h10

MINGUANTE
14/08 22h15

NOVA
21/08 15h30

CRESCENTE
29/08 05h12

Fonte: Simepar
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Com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, na Argentina, o
Grêmio recebe o Godoy Cruz nesta quarta-feira, às 19h15, pela partida de
volta das oitavas de final da Copa Libertadores, em Porto Alegre.
Embalado por oito partidas sem derrotas, o Imortal só precisa seguir assim
para avançar de fase para enfrentar quem passar amanhã de Botafogo x
Nacional (URU). Para o embate desta noite, o técnico Renato Portaluppi
tem como principal desfalque o lateral-direito Edílson, com dores musculares.
O veterano Léo Moura será o substituto.
Já para o ataque o treinador tem o retorno de Lucas Barrios, que foi desfalque
nos últimos cinco jogos e que já treina normalmente com o restante do elenco.
Enquanto isso, o volante Maicon deve ficar no banco de reservas. Luan, que
está sendo sondado pelo Spartak Moscou, segue entre os relacionados, com a
possibilidade de entrar em campo com o time gaúcho pela última vez.

Curitiba

Fone/Fax: (45) 3321-1000
Diretor
Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br
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O Palmeiras faz nesta quarta-feira, às
21h45, no Allianz Parque, o jogo mais
importante na temporada até o
momento. O Verdão precisará reverter o
placar da partida de ida com o Barcelona
de Guayaquil (1 a 0) pelas oitavas de
final da Copa Libertadores, que é a
principal meta do clube no ano.

z Uopeccan

Cascavel

Direção Geral
Clarice Roman

GRÊMIO.COM
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Desafio do ano

z Condenado

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

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

PARA CARIMBAR A VAGA

NOTAS

Edely Tápia
Jornalista, palestrante e instrutor Sescoop
contato@edelytapia.com.br
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Recém-chegado ao comando do
Atlético-MG, Rogério Micale classificou
o duelo de hoje como o “jogo da vida”
para o Galo, que, em péssima fase,
recebe o Jorge Wilstermann pelas
oitavas da Libertadores e precisa
desesperadamente da classificação para
manter acesa a esperança de levantar
um título de expressão em 2017. Já
eliminado da Copa do Brasil e a 24
pontos do líder Corinthians no
Brasileirão, o time entrará mais
pressionado do que nunca no Mineirão
às 21h45 desta quarta-feira. A missão
é vencer por mais de um gol de
diferença para não depender dos
pênaltis. Caso sofra um gol, a chance
de disputa nas penalidades acaba e o
time precisa anotar três para carimbar
o passaporte às quartas de final. No
jogo de ida, na Bolívia, o time mineiro
perdeu por 1 a 0.

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

Concurso: 1677

Federal

Concurso: 5203

07 25 28 32 33 46

1º prêmio

02 18 22 24 28 45

2º prêmio

Timemania

Concurso: 1067

11 18 34 55 66 69 76
TIME DO

JUVENTUS - SP

3º prêmio
4º prêmio
5º prêmio

700.000
36.000
30.000
24.700
20.146

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.
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NO NINHO DO URUBU
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O Presidente da Câmara de Vereadores de Cascavel, Gugu Bueno
(PR) esteve ontem representando a
Câmara de Vereadores na reunião
da Itaipu Binacional que discute o
Programa das Nações Unidas para
DIVULGAÇÃO

FLAIMAGEM

DESENVOLVIMENTO DO OESTE
Três dias após a derrota por 2 a 0 para o
Vitória na Ilha do Urubu, pelo Brasileirão, o
Flamengo terá seu primeiro desafio sem o
técnico Zé Ricardo, demitido após o revés do
fim de semana. Nesta quarta-feira, recebe o
Palestino para a partida que encerra a segunda
fase da Copa Sul-Americana. O duelo está
marcado para as 21h45, no Ninho do
Urubu. Vitorioso por 5 a 2 na partida de
ida, no Chile, o rubro-negro carioca pode até
perder por até 3 a 0 nesta noite que ainda
assim avançará às oitavas de final para fazer
duelo brasileiro com a Chapecoense. Neste
primeiro jogo após a demissão de Zé Ricardo,
Jayme de Almeida comandará o Fla. Ele
modificará a equipe titular em relação aos
últimos jogos. O meia Diego e o zagueiro
Réver serão poupados por conta do desgaste
físico, enquanto o lateral-direito Rodinei ficará
de fora por precaução por conta de uma
pancada sofrida no joelho esquerdo e
Mancuello, com entorse de joelho, sequer
ficará no banco de reservas. Já o goleiro será
Muralha, pois Diego Alves só poderá ser
inscrito na próxima fase.

JOGAM HOJE
19h15
21h45
21h45
21h45
20h
15h45

LIBERTADORES
Grêmio x Godoy Cruz
Palmeiras x Barcelona
Atlético-MG x J. Wilstermann
SUL-AMERICANA
Flamengo x Palestino
BRASILEIRÃO
Ponte Preta x Fluminense
AMISTOSO
Milan x Betis

GUGU BUENO durante representou a Câmara de Vereadores no encontro

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
Marcelo dos Reis Alves
Jennifer se Souza Silva
Douglas Santos
Jheniffer Cristina Camargo Tluszc
Marcio Michael de Andrade
Solange Falkembach
Itamar Ribeiro Martins
Lidia Cristina Kovalchuk
Leonardo Link
Mariana Cristofoli Brandalize
Bruno Ricardo de Paula
Jéssica Vizeli de Morais
Fabiano Polidoro
Pollyanna Zanella Neres
Eduardo Venancio Claro
Fernanda Aparecida Moura Rodrigues Silva

Jaime Braz Bueno
Jurema Matos Bubna
Wedley Oliveira Godinho
Gisele Taderka
Cleison Pinheiro
Ana Paula dos Santos Saraiva
Julian Albeto Piovesan Ruiz Diaz
Ana Lidia Muxfeldt
Mizael da Silveira
Regina de Abreu
Leandro Ribeiro
Jessica Aparecida da Rocha Coradeli
Juliano Alfredo Neppel
Senezi de Vargas

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 09 de agosto de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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o Desenvolvimento (PNUD) que vai
percorrer os 54 municípios do Oeste Paranaense para fazer um diagnóstico da situação de cada loca.
São 17 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Para isso, o programa firmou um
convênio com Itaipu, que já tem
uma relação muito forte na região,
principalmente, em programas
como o Cultivando Água Boa ou
em sua participação no Oeste em
Desenvolvimento.
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o
Desenvolvimento Sustentável em
setembro de 2015 composta por
17 objetivos e 169 metas a serem
atingidos até 2030.

Fila única para vagas em Cmeis
Um encontro na manhã de ontem debateu as filas, tempo de espera e vagas para os Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil). O evento aconteceu no plenário da Câmara de Vereadores e discutiu o Projeto de Lei nº 81 de 2017.
O objetivo da proposta é instituir uma fila única para atendimento das crianças nos Cmeis. Segundo o vereador Fernando Hallberg

(PPL), é preciso facilitar o cadastro
para matrícula, além de garantir
modernidade e transparência para
quem busca uma vaga na Educação
infantil do Município.
“Com fila única vamos ter mais
agilidade e transparência no preenchimento das vagas e principalmente
igualdade de acesso”, frisou Hallberg.
O promotor Luciano Machado de
Souza e defensora pública Samylla
AÍLTON SANTOS

de Oliveira Julião participaram do
encontro. O promotor defendeu a
transparência da fila. O Ministério
Público (MP) deve propor um TAC
(Termo de Ajustamento de Conduta) ao Município. Na gestão passada o MP chegou a apresentar um
TAC, que não chegou a ser assinado. Segundo o promotor, o MP está
revendo ponto a ponto do antigo do
TAC para apresentar o novo.

ASSINATURAS

Assinam também o projeto os
vereadores Policial Madril (PMB),
Mauro Seibert (PP), Olavo Santos
(PHS), Serginho Ribeiro (PPL), Pedro
Sampaio (PSDB), Jorge Bocasanta
(PROS), Aldonir Cabral (PDT),
Misael Junior (PSC), Damasceno
Junior (PSDC) Josias de Souza
(PTC) E Celso Dal Molin (PR).
DEBAETE ACONTECEU na manhã
de ontem na Câmara de Vereadores
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Gratificações congeladas
DIVULGAÇÃO

A Assembleia Legislativa começou a discutir o novo pacote
de ajuste fiscal pelo qual o governo Beto Richa (PSDB) pretende economizar R$ 100 milhões
ao ano. As medidas incluem o
congelamento das gratificações
dos servidores públicos estaduais por tempo indeterminado, e
a suspensão de concursos para
a contratação de policiais militares por três anos.
O pacote prevê, ainda, estímulos para a volta ao trabalho de
PMs aposentados, e o pagamento de diárias para os que policiais que quiserem trabalhar em
horários de folga. O governo pediu regime de urgência para a tramitação dos projetos.
A proposta do governo prevê
que futuros reajustes salarias
serão aplicados apenas aos vencimentos básicos dos ser vidores, sem incindir sobre as gratificações. A alegação é de que a
Constituição Federal já estabelece a desindexação desses benefícios, estipulando que reajustes
incidam apenas sobre a par te
fixa da remuneração, e não para
vantagens transitórias.

ESPORTE
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Desafio de Equipes
Realizado no último domingo, o Desafio de Equipes
reuniu diversos participante
em uma corrida de rua em
torno da Univel. A equipe Comercial Runners esteve presente na disputa com a participação de 72 associados, divididos em 12 equipes.
A distância percorrida pelos
competidores foi de 7 km, com
saída da Rua Tito Muffato e finalizando o percurso dentro do pátio da instituição de ensino.

Dos participantes do Comercial, destaque para a equipe masculina formada por David Escobar,
Leomar França, Irving Fischdick,
Gabriel Desdevalle, Renato Rodrigues e Robson Macanhão, que terminou em terceiro lugar.
Já a equipe feminina do clube
terminou na quinta colocação. Ela
foi formada pelas atletas Aline Henrichs, Regiane Nobre, Márcia Perin,
Maricléia Sauer, Jackeline Zago e
Lenita Bebber.
Já as equipes mistas do Comer-

cial Runners terminam na quarta e na quinta colocação, respectivamente com Diego Gonsalez, Valdir Pereira, Estefano
Stubininsk, Luciane Citkoski, Juliana Rodrigues e Lúcia Quadri;
e Djeni Mattia, Orlei Oliveira, Luiz
Andrade, Josiane Mendes, Charline e Roseli Rodrigues.
Com o somatório de pontos de todos os participantes,
o Comercial Runners conquistou o segundo lugar geral no
Desafio de Equipes.

DEPUTADOS começaram a discutir o novo “pacotaço”

NECESSÁRIAS
“São medidas necessárias e que estão concentradas no corte de despesas
internas, no custeio da administração, sem qualquer sacrifício para os
investimentos, que estão todos preservados”, afirma o governador Beto Richa.
“É mais uma etapa do ajuste fiscal que iniciamos em 2014 e que nos permite
hoje gerar recursos para investimentos consistentes e pagar todos os nossos
compromissos em dia, inclusive os salários de servidores e as despesas com
fornecedores”, afirma ele.

CORREÇÃO
O governo propõe, ainda, a correção de distorções em gratificações pagas a alguns
servidores que atuam em unidades penais. Hoje há diferentes formas de compensação
para os que atuam em áreas de risco e em contato com apenados ou adolescentes em
privação de liberdade. Com a Gratificação Intramuros (Graim) haverá regulamentação
em lei dessas gratificações, com economia anual de R$ 25 milhões.

Corrida da lua Cheia
O Circuito da Lua Cheia 2017
chega à sua 8ª etapa nesta
quarta-feira, com a largada
marcada para as 20h no Lago
Municipal. A competição,
disputada nos naipes
feminino e masculino e em
nas distâncias de 4,3 km
(uma volta) ou 8,6 km (duas
voltas), é realizada
mensalmente, independente
da condição climática. São 12
etapas durante o ano e o
campeão será definido na
somatória geral de pontos,
mas para isso precisará ter
disputado ao menos sete
etapas. O Circuito também
contempla corrida para
crianças, em oito etapas. Hoje
será a quarta delas. As
distâncias são de acordo com
a idade do participante, de 5 a
12 anos e de 100m a 1.200m.

Basquete Feminino

NBFC

Casa do basquete cascavelense, o Ginásio Eduardo Luvison, no
Complexo Esportivo Ciro Nardi, será palco de um amistoso
intermunicipal na noite desta quarta-feira, entre as equipes de Cascavel e
Toledo. O time adulto da NBFC (Novo Basquete Feminino de Cascavel)
- foto - está em preparação para representar a cidade nos Jogos
Abertos. O amistoso desta noite está marcado para iniciar às 20h.

POLÍTICA
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Giro Político
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Reforma só em outubro

CÂMARA aprovou, em segunda votação, o benefício aos contribuintes

Refic é
aprovado em
definitivo
Os vereadores de Cascavel aprovaram, em segunda votação o Projeto de
Lei Complementar 03/
2017, que prevê as regras
para pagamento de dívidas em atraso com o fisco municipal. Seis emendas apresentadas pelos
vereadores alteram as
condições de parcelamento e os percentuais de
desconto previstos na lei.
Segundo a prefeitura,
o Refic 2017 faz parte de
um “esforço conjunto dos
poderes Executivo e Legislativo que permite aos contribuintes devedores uma
solução favorável para a
quitação das suas dívidas” e possibilita ainda
que “haja um aumento da
receita prevista no exercício financeiro para 2017”.
O Refic é a concessão

de descontos e parcelamentos da dívida pública
municipal oferecida pela
prefeitura para quitação
dos tributos municipais,
aluguéis de prédios públicos oriundos de processos licitatórios, contraprestação de concessão
de uso de casulo industrial, penalidades pecuniárias aplicadas por secretarias e órgãos municipais
e aos financiamentos
tomados com recursos
do Fundo Municipal de
Desenvolvimento Industrial (FMDI).
A renegociação está
dentro do percentual permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e
em 2017 representará
uma renúncia de receita
de R$ 9,88 milhões em
juros e multas.

Ressaltando que não é devido as pressões, mas pela
necessidade de maiores estudos e debates, o prefeito
Leonaldo Paranhos mudou de estratégia e não mais envia
neste mês a proposta de reforma administrativa, deixando
para outubro ou novembro. Agora ele vai enviar a
proposta de lei do Plano Plurianiual (PPA/2018/2021),
em seguida a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei
Orçamentária para cumprir os prazos previstos em lei e
somente depois, reavaliará a estrutura da máquina de
governo na sua nova versão. Certamente precisará rever
todo o PPA e as leis orçamentárias...

Exageradas

Aplausos em pé

Aprovado o festival de
emendas ao Refic /2017,
algumas com exageros em
datas, permitindo pagar
as dívidas em até 70
meses, em lugar dos 36
meses propostos pelo
governo Paranhos (dentro
do seu mandato – 3
anos). Vai ter alternativa
para todos os gostos e
quantidade de dívida. Até
mesmo para quem já
parcelou e não pagou em
vezes anteriores. Após a
publicação da lei, serão
apenas 60 dias para fazer
a opção ao Refic.

Espaço aberto à
manifestação do 5º
Comando Regional da
Policia Militar na Câmara
de Vereadores. O coronel
Washington Lee Abe
afirmou taxativamente que
Cascavel não perdeu o
controle da criminalidade
fazendo um amplo relatório
das ações e dos resultados,
apesar de admitir
dificuldades no controle
da situação. No final, foi
aplaudido ele, os
comandantes e toda a
corporação da Policia
Militar de Cascavel.

PICUINHAS
Questionado sobre as criticas nas redes sociais sobre a
pintura da bandeira do Brasil no monumento da Praça do
Migrante, o prefeito Paranhos disse se tratar de
picuinhas.

O Podemos deverá filiar o ex-vereador Pedro Martendal,
que segue sempre seu líder maior, Alvaro Dias. Na sigla,
será candidato a deputado federal, em dobradinha a
estadual, com Geninho...
 O ex-prefeito Salazar Barreiros adiantou ao partido (PP),
agora presidido pelo empresário Melo da Pastelaria, que
está propenso a uma candidatura a deputado federal no
próximo pleito...
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Morango
Os morangos consumidos em Cascavel, em sua
maioria, são oriundos da Região Sudeste do Brasil.
A maior fatia do mercado do fruto é de origem mineira. Além do custo, o estado tem uma grande produtividade. Laércio Denardi, que é proprietário de uma
distribuidora de hortifruti em Cascavel, relata que o
clima da cidade não é favorável ao cultivo e isso
eleva os preços do produto. “A produção local é reduzida e o período de produção curtíssimo, isso acaba favorecendo a entrada de produtos mais baratos
vindos de fora do estado”. As promoções nos supermercados, no entanto, faz o preço do morango
ficar na casa dos R$ 4.
Segundo ele, a produção é da seguinte forma em
alguns estados fornecedores da empresa: Minas fornece o fruto o ano todo e os supermercados variam o
preço de acordo com a produção, relata Denardi. Ele
sempre compra a mercadoria de Minas. O Rio Grande
do Sul, também investe na cultura e produz entre outubro e abril. Já o Paraná, que possui um dos menores
ciclos, a produção abrange apenas julho e agosto.

 Reportagem: Silvio Matos
Fotos: Fabio Donegá

Preço do Morango não
deve passar dos R$ 4

Preço do morango cai 65%
Quem passou nos supermercados de Cascavel nas últimas semanas deve ter se deparado com a queda dos preços do morango.
Em uma das redes da cidade, o valor caiu de R$ 10 para R$ 3,49,
uma redução de 65%. Isso equivale praticamente três bandejas pelo
mesmo valor de uma.
Segundo o gerente de uma das lojas da rede, Gilmar Gomes, a
queda aconteceu devido a grande produção em 2017. “Os produtores repassaram uma grande quantidade de morangos, e para não
perdermos os produtos baixamos os preços nas nossas lojas”, afirmou. Na rede de supermercados os morangos chegam de São Paulo e ainda da produção paranaenses.
Em uma loja especializada de frutas e verduras, o preço varia
entre o convencional vendido a R$ 3,90 e o morango orgânico, que
sai por volta dos R$ 10 a bandeja, oriundo também de São Paulo.

FC Cascavel
em Paranaguá

Passada a ansiedade da estreia, o FC Cascavel encara hoje o
segundo compromisso pela Taça
FPF, contra o Rio Branco, às
15h30, no Estádio Nelson Medrado Dias, em Paranaguá.
Será a primeira partida como visitante para o time cascavelense e
a estreia em casa para os parnanguaras. Isso pode ser o diferencial
do jogo, afinal na rodada de abertura da competição, no fim de semana, quem atuou diante de sua torcida levou a melhor, o que a Serpente
Aurinegra quer evitar desta vez.
No geral, o FCC fará cinco jogos
em casa e quatro fora na primeira
fase. E dando sequência à programação de pensar em uma partida por vez, sem fazer projeções
como vencer todas como mandante ou atuar de maneira diferenciada fora casa, o time comandado

pelo técnico Rodrigo Cabral buscará o resultado com paciência em
Paranaguá, a exemplo do último
domingo, quando venceu o Toledo
por 2 a 1 com dois gols marcados
no segundo tempo.
Já o Rio Branco empatou por 1
a 1 com o Foz do Iguaçu em partida
realizada em Toledo por conta da
perda de um mando de campo da
equipe iguaçuense.

AÍLTON SANTOS

A rodada
Além de Rio Branco x FC
Cascavel, a 2ª rodada da Taça
FPF terá outros dois jogos às
15h30 desta quarta-feira: Iraty x
Toledo e Paranavaí x Foz do
Iguaçu. Já Andraus e Portuguesa
Londrinense se enfrentarão
amanhã, às 15h30, enquanto
Maringá FC e Operário fecharão a
rodada apenas no dia 30.

D escanso
Depois do compromisso desta tarde, o FC Cascavel terá um descanso no calendário de jogos da Taça FPF. Isso porque só enfrentará o
Operário pela 3ª rodada no dia 6 de setembro, ao contrário das demais equipes da competição, que atuarão neste domingo pela 3ª rodada. Assim, depois do Rio Branco, o próximo desafio dos cascavelenses será na próxima quarta-feira (16), quando farão clássico regional
com o Foz do Iguaçu, na terra das Cataratas, pela quarta rodada.
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22,3
Mais de 22 quilos de maconha,
três pistolas calibre 9 milímetros,
nove carregadores e outras 100
munições do mesmo calibre foram
apreendidos em três ações desenvolvidas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), em Cascavel, na noite
de segunda-feira.
A primeira delas aconteceu em
uma abordagem na BR-277, a um
ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu a Belo Horizonte (MG).
Na bagagem de uma mulher, que
inclusive apresentou documentos
falsos, os policiais encontraram 11
tabletes de maconha, que totalizaram 9,8 quilos do entorpecente.
Presa em flagrante, a mulher disse
que pegou a droga em Foz e que
levaria até Bom Despacho (MG).
Pouco tempo depois, já na praça de pedágio de Céu Azul, ainda
na BR-277, os policiais prenderam
outra mulher, de 29 anos, com três
pistolas calibre 9 milímetros, nove
carregadores e as 100 munições.
Ela estava em um ônibus que
saiu de Foz e tinha como destino
final a cidade de Goiânia (GO), para
onde ela levaria o armamento.
Em outro ônibus, interceptado
na BR-277 próximo ao viaduto da
BR-163, em Cascavel, eles encon Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: PRF

quilos de
maconha,
pistolas e
munições

Giro da
Violência
Com maçarico
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Festa do Morango
O presidente da Associação de
Moradores do Bairro Maria Luiza,
Ibrahim Carneiro, que organiza a tradicional Festa do Morango que acontece
neste fim de semana em Cascavel, os
produtos que deixam o evento bonito
são oriundos de Minas Gerais. “A
produção local é insuficiente”, relata.

“Buscamos fora do estado, pois
aqui a produção é pequena.
Devido ao clima o ciclo de
produção é reduzido”.
Um homem de 34 anos foi
encaminhado ao Hospital
Universitário de Cascavel com cerca
de 15% do corpo queimado, na tarde
de ontem. Euclésio Borges de Lima se
feriu com um maçarico e pediu ajuda
no posto noroeste do Corpo de
Bombeiros. Ele teve lesões moderadas,
com queimaduras de segundo grau no
tórax, abdômen e antebraços.

MULHER de 29 anos foi pega com munições,
carregadores e três pistolas em um ônibus que
tinha como destino a cidade de Goiânia
traram mais 12,5 quilos de maconha. O entorpecente estava na
mochila de um adolescente de 17
anos. O coletivo saiu de Assunção,
no Paraguai, e tinha como destino
até Criciúma (SC), local que o adolescente deixaria a droga.

AÍLTON SANTOS

Veículo com cigarros
A PRF de Cascavel apreendeu ontem,
em uma abordagem na BR-467, no
distrito de Sede Alvorada, um Gol
carregado com cigarros
contrabandeados do Paraguai. O
motorista foi preso em flagrante e
encaminhado à Delegacia da Polícia
Federal em Cascavel. Dentro do Gol
estavam 16 caixas de cigarros,
avaliadas em cerca de R$ 40 mil.

Acidente no centro
Duas pessoas ficaram feridas ontem
em um acidente envolvendo um Polo
e um caminhão, no cruzamento das
ruas Jorge Lacerda e Paraná.
Segundo testemunhas, o motorista do
Polo bateu em um caminhão
estacionado na Jorge Lacerda,
seguiu até a esquina e perdeu o
controle da direção. Nilton
Alexandre Poter Pudel, de 30 anos
foi levado até a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Veneza e
Diego Rodrigo de Paula, de 34, até
a UPA Brasília.

Laércio Denardi

Abandonou o cultivo
Boa parte do morango consumido em Cascavel vem de MINAS GERAIS

Cadê os produtores?
Em Cascavel é difícil encontrar produtores de
morango atualmente. Os altos custos da produção e a concorrência com produtores de outros estados desanimam os produtores.
A agricultora Cleonice Souza deixou
a produção há dois anos por não encontrar um retorno considerável na
sua produção. “Não compensava,
eu não tinha lucro, é caro demais
para produzir”, destacou. Ela encerrou as atividades após três
anos de trabalho.

Durante três décadas, o produtor
cascavelense Cezar Krefta,
comercializou sua produção de
morangos em vários
estabelecimentos da cidade. Há
pouco mais de três anos, no
entanto, ele decidiu abandonar o
cultivo devido a
competitividade com
produtores de outros
estados. “A produção
de morango é
extremamente cara,
as mudas vem de
fora do Brasil, aos
poucos foi ficando
inviável a produção
local” diz Krefta.

LAÉRCIO DENARDI
distribui o fruto em
Cascavel, mas busca
fora do estado
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Estatísticas da dengue
Em Cascavel, segundo a Secretaria de Saúde, neste ano
foram confirmados 45 casos de dengue, 41 deles autóctones
e quatro importados. Já em relação ao zika vírus, doença
transmitida pelo Aedes aegypti, foi confirmado apenas um
caso importado. Além disso, o município registrou 156
notificações. A febre chikungunya, outra patologia relacionada
ao mosquito, foram 112 suspeitas e uma confirmação.

Portões fechados
aos agentes
de ENDEMIAS
Embora o último LIRAa (Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti) tenha apresentado índice de infestação de 0%,
há uma situação que anda preocupando a Secretaria de Assistência
Social de Cascavel.
Segundo o diretor da pasta e
coordenador do Comitê Municipal
de Combate ao Aedes aegyti, Emilio Martini, o índice de pendência
é de 30%. O percentual é referente
ao total de imóveis fechados que
não puderam ser visitados pelos
agentes de endemias, seja por não
haver nenhum morador no momento da visita ou por algum motivo
não ter acesso à residência. “A Organização Mundial da Saúde preconiza um índice de pendência de
10%. Nós estamos acima do aceitável”, lamenta Martini. Ele diz ainda que a maior parte das pendências está nos condomínios verticais. “É difícil fazer as visitas nesses locais, às vezes o morador não

está ou o condomínio está fechado”, explica.
Para tentar reduzir este índice,
a Secretaria de Assistência Social
realizou no fim de julho uma reunião do Comitê, onde uma estratégia foi montada. Os resultados da
ação vão depender muito da participação popular. Isso porque o
morador ou o síndico do condomínio precisa agendar a visita do
agente de endemia. Haverá a possibilidade de marcar um horário
após as 18h e também aos fins de
semana. Para agendamentos, basta ligar na Vigilância Epidemiológica, no (45) 3392-6601.
“Queremos sensibilizar a comunidade junto com sindicatos do setor da
habitação e de condomínios sobre a
importância dessa vistoria. Morar em
prédio não significa que se está isento da dengue”, afirma Martini.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Maioria das PENDÊNCIAS estão nos
condomínios verticais
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Roubo e latrocínio
As polícias civil e militar investigam uma tentativa de assalto em
Cascavel e que pode ter culminado
com o latrocínio do professor da Unioeste, Lairton Milani, na noite de
segunda-feira, em Toledo.
Tudo começou quando o proprietário de uma panificadora, no bairro Tropical, um policial aposentado,
saía do estabelecimento depois de
um dia de trabalho. Bandidos armados, em dois veículos Gol, um branco e outro bordô, aproveitaram o
momento que ele saia da garagem
e tentaram render o motorista.
O policial, que estava armado,
jogou a caminhonete, uma Hillux
SW4, contra os criminosos. Os bandidos ameaçaram atirar e o militar
aposentado revidou. Houve troca de
tiros, ninguém ficou ferido e os criminosos fugiram.
Cerca de uma hora depois, coincidentemente dois veículos Gol renderam o professor e seu filho, um
adolescente, na casa em que moravam, no Jardim Gisela, em Toledo.
Segundo uma testemunha, gritos
de pedido de socorro foram ouvidos,
inclusive do homem pedindo para
que não ferissem a ele ou a seu filho. Mas o pedido foi ignorado.
Revoltados e até certo ponto
assustados, os criminosos deram
diversas coronhadas na cabeça
do adolescente. Algumas quadras
da casa da família, eles pararam
a caminhonete e atiraram duas
vezes contra Lair ton. Um dos disparos atingiu a cabeça e outro as
costas do professor. Ele e o filho foram abandonados em uma
rua e socorridos por populares,
que acionaram o Siate (Ser viço
Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência). Em estado grave, Lair ton foi levado ao
Hospital Bom Jesus, mas morreu
na manhã de ontem.
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 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

HILLUX TOMADA em assalto em Toledo foi abandonada próximo ao trevo da Ceasa, em Cascavel

CARROS

Guardas municipais de Toledo encontraram, cerca de meia hora depois do latrocínio,
o Gol bordô usado pelos criminosos. O carro estava abandonado na Rua Dom
Armando Círio, no Jardim Concórdia. Populares disseram que quando o carro foi
deixado, os ocupantes embarcaram em uma Hillux de cor preta.
Já na madrugada de ontem, a caminhonete roubado do professor foi abandonada
e queimada em uma plantação recém-colhida, próximo ao trevo da Ceasa
(Central de Abastecimento), em Cascavel.
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DOAÇÃO
Depois do encerramento do projeto, os alunos vão doar os
pacotes de arroz, utilizados na montagem do boneco, as fraldas
e roupas de criança às mães carentes. “Além de ensiná-los, [o
projeto] é também solidário”, lembra a diretora. O colégio
estuda ainda a possibilidade de os estudantes que participaram
da ação a ministrarem palestras a adolescentes de outras escolas.

ALUNA simula troca de fraldas em boneco

Adolescentes prevenidos
U

m projeto inédito do
Colégio Adventista, em
Cascavel, tem deixado
muitos adolescentes
atentos aos riscos da
gravidez precoce. A ação,
que segue até sexta-feira
(11), fala sobre
sexualidade e prevenção.

Segundo a diretora Telma Alexandre, o projeto envolve alunos
dos 8º e 9º anos, que abrangem a
faixa etária dos 12 aos 14 anos.
“Decidimos tratar desse assunto, pois há estudos que apontam
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Fabio Donegá

que 19% dos bebês no Brasil são
filhos de adolescentes. É um tema
importante e que precisa ser discutido”, relata.
Para entender como funciona a
rotina dos pais adolescentes, os
estudantes confeccionaram um
bebê utilizando um saco de arroz
de cinco quilos, peso aproximado
de uma criança de três meses. Eles
também colocaram fraldas e vestiram o boneco. “Cada um deles tem
o seu e precisa cuidar diariamente, inclusive quando estão em casa.
Os pais compraram a ideia e prestam atenção para ver se os filhos
realmente estão cumprindo com o
dever”, explica Telma.
A aluna Pyetra Pachenki, de
12 anos, diz que está aprenden-

do muito com isso. “Meus pais
me cobram em casa para cuidar
do boneco. Meu pai coloca o despertador de madrugada para que
eu levante e troque o bebê e dê
mamadeira. Ele até me fez levar
o boneco à aula de inglês”, conta
a estudante.
A ação é multidisciplinar, já que
trabalha os custos mensais de uma
criança recém-nascida, fazendo um
cálculo médio de quanto é gasto em
fralda, medicamentos, leite, entre
outros produtos. Além disso, os
alunos precisam carregar o bebê
durante todas as atividades escolares, inclusive na educação física.
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Seajur fora do
“banco dos réus”
DIVULGAÇÃO

Quando se trata de Justiça, morosidade é o adjetivo que o senso comum rapidamente atribuiu à mesma,
mas na Prefeitura de Cascavel o conceito vem mudando nesses primeiros sete meses de governo.
Com algumas medidas simples
como estabelecimento de prazos internos e abertura de canal de comunicação mais estreito entre secretários e o próprio Departamento
de Compras, a Secretaria de Assuntos Jurídicos saiu do “banco dos
réus” como explanou ontem o secretário Luciano Braga Côrtes, na
Escola de Governo.
“Quando assumimos, em função
da transição, foi um período tumultuado e difícil. Logo na primeira reunião, no dia 2 de janeiro, meu cartão de boas-vindas aqui foi uma crítica de que estava ‘tudo parado no
Jurídico’. Fiquei assustado. Passado alguns meses, já não se ouve
falar no Jurídico. E quando não se
ouve falar mal do Jurídico, é porque
ele está funcionando a todo vapor.
E é isso que está acontecendo. Não
escutei mais dizer que estamos com
processos parados, nem mesmo
nas reuniões semanais com todo
secretariado”, comemorou Braga
Côrtes ao abrir a “Escola”.

EM NÚMEROS
LUCIANO BRAGA CÔRTES durante apresentação na Escola de Governo

PRESSA X CAUTELA NOVA DINÂMICA
O prefeito Leonaldo Paranhos também
reconheceu os avanços e disse que tem
acompanhado o trabalho da equipe de
Braga Côrtes de perto. “Por isso
preciso fazer aqui um reconhecimento
público do trabalho deles”. Lembrou
que todo gestor, por pressões políticas
e da própria meta de atingir os
compromissos assumidos em campanha,
anda num ritmo diferente da ‘máquina’,
que requer cautela.

Segundo Braga Côrtes, uma nova
dinâmica de trabalhos foi estabelecida
na Seajur, que somada à união de
esforços com as demais secretarias,
resultou em celeridade nos processos.
“Conseguimos neste período um canal
de diálogo com as demais secretarias,
principalmente com o Departamento
de Compras, de forma correta e
célere, que é o ritmo da administração
precisa”, diz.
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leis sancionadas

668

indicações

258

requerimentos
recebidos da Câmara

223

decretos emitidos
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Terreno da Apac é liberado

Juíza CLÁUDIA SPINASSI assina o termo de
cessão do terreno, na BR-369

Foi assinado ontem, na Escola
de Governo de Cascavel, pelo prefeito Leonaldo Paranhos e a juíza
Cláudia Spinassi, o termo de cessão de uso de um terreno, pelo prazo de 20 anos, para que a Apac (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) construa, em
Cascavel, uma unidade prisional.
O terreno está localizado na Fazenda Piquiri, às margens da BR369, e possui um espaço de 48 mil
metros quadrados.
A capacidade da estrutura, de
acordo com a juíza e idealizadora do
projeto na cidade, Cláudia Spinassi, será de aproximadamente 200
apenados. “Inicialmente serão ofertadas 40 vagas e aos poucos construídas as outras alas. A verba anunciada pelo então ministro da Justiça, Osmar Serraglio, é para a unidade como um todo”, disse.
O método Apac é considerado
uma alternativa para desafogar o
sistema carcerário nacional. Conforme a juíza, o custo da penitenciária,
em sua capacidade máxima, é de
R$ 5,7 milhões. “O custo do preso
no método Apac é de R$ 990 men-

sais. Com isso o Governo do Estado economiza, por mês, R$ 2.610
por preso e, ao final de um ano, ele
terá economizado R$ 5,8 milhões”.
Para fazer parte da Apac, os
presos, já condenados, são selecionados por bom comportamento. “Eles precisam demonstrar
equilíbrio, ter familiares aqui, e
principalmente ter condições de
sair do mundo do crime”.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

57
46
03
08

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

815
2.605
245
3.175

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.655
1.520
135
34

DOCEIRA É CODENADA
A doceira Margareth Aparecida
Marcondes foi condenada na madrugada de ontem a 30 anos e
três meses de prisão em regime
inicial fechado por quatro tentativas de homicídio pelo envio de
bombons envenenados a adolescentes de Curitiba, em 2012. O
julgamento começou por volta
das 13h de segunda-feira (7)
e encerrou por volta das 2h de
ontem (8). Logo após o crime,
Margareth foi denunciada.

Conforme a decisão do 1.º Tribunal do Júri de Curitiba, Margareth
poderá recorrer em liberdade, mas
está proibida de se aproximar das
vítimas. Ela também deve comprovar endereço e atividade lícita à
Justiça a cada três meses e não
pode se ausentar da comarca em
que reside sem autorização.
O crime aconteceu na tarde do
dia 12 de março de 2012, quando Margareth mandou um taxista
entregar os doces na casa da fa-

mília de uma adolescente à época com 14 anos no bairro Umbará. A menina ficou internada
oito dias na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) do Hospital de
Clínicas (HC) e teve duas paradas cardíacas. A encomenda foi
enviada com um bilhete que dizia para ela provar os doces.
Outros três adolescentes também experimentaram os bombons
e foram encaminhados para hospitais com intoxicação alimentar.

GERAL

AGÊNCIA BRASIL
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Mais FGTS para
o trabalhador
O presidente Michel Temer
antecipou ontem que R$ 7 bilhões referentes ao lucro do
Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) serão distribuídos entre os trabalhadores. O anúncio oficial deve
ocorrer amanhã.
De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal,
Gilberto Occhi, o valor equivale a 50% do lucro líquido do
fundo em 2016. Será
depositado para

os trabalhadores com conta no
FGTS até 31 de dezembro do ano
anterior. “Essa é a regra. Isso vai
para a conta das pessoas e nós iremos pagar àqueles que tiverem direito a fazer o saque”, disse.
Segundo Occhi, os dividendos
serão distribuídos até o dia 31 de
agosto. Ele acrescentou que os
detalhes – como índice a ser utilizado, valores, quais trabalhadores
terão o benefício e quem poderá
sacar – serão anunciados pelo presidente na quinta-feira.
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O virtual já está nas ruas
A terça-feira (8) foi de muito treinamento aos novos monitores do aplicativo Estacione Cascavel, ferramenta que traz mais agilidade aos usuários do EstaR no município.
Desde ontem, os profissionais
estão nas ruas para ensinar aos
motoristas a como usar o aplicativo.
Segundo o coordenador técnico da
Tecnopark, Diogo Quaresma, a nova
opção tem tudo para agradar os usuários. “É muito prático. Além de adquirir os créditos e usá-los de acordo

com sua necessidade, o motorista
pode ainda consultar as vagas disponíveis para estacionamento antes
mesmo de chegar ao centro”, relata.
A função do aplicativo é simples.
Basta fazer o download pelas lojas
do Playstore ou Apple e procurar
pelo nome Estacione Cascavel. Com
a ferramenta já em mãos, o usuário vai adicionar a placa do veículo e
com o cartão de crédito, comprar o
valor que deseja. O preço mínimo é
de R$ 1 e o máximo de R$ 250,

D istribuição

Gilberto Occhi diz que os
DIVIDENDOS serão
distribuídos até 31 de agosto

Temer
A defesa do presidente Michel
Temer pediu ontem ao Supremo
Tribunal Federal (STF) a suspeição
do procurador-geral da República,
Rodrigo Janot, para atuar em
investigação relacionada ao presidente
que está em tramitação na Corte. A
defesa alega que o procurador age
de forma pessoal em ações contra
o presidente. O pedido
foi encaminhado ao ministro
Edson Fachin.

Bois morrem
Mais de mil bois morreram nos
últimos dias, em uma fazenda de
Ribas do Rio Pardo, informou ontem
Agência Estadual de Defesa
Sanitária Animal e Vegetal do Mato
Grosso do Sul (Iagro). A suspeita
é que tenham morrido de botulismo.
As mortes ocorreram em uma única
propriedade. Apesar desse tipo de
doença não ser rara entre bovinos
confinados, o número chamou
atenção nacionalmente.

“Ainda temos que fechar o
balanço do fundo de
garantia, será fechado essa
semana e a Caixa vai estar
preparando toda essa
distribuição dos
dividendos ao
trabalhador. O que
muda é que pela
primeira vez há uma
distribuição dos
lucros do FGTS”,
finalizou Occhi.

Reforma
A reforma da Previdência depende de
articulações para avançar no Plenário
da Câmara dos Deputados. Os
governistas querem aprovar a proposta
até setembro, mas a oposição duvida
que existam 308 votos favoráveis à
reforma em dois turnos de votação no
Plenário. A reforma da Previdência
prevê, entre outros pontos, idades
mínimas de aposentadoria de 62
anos para as mulheres e de 65 anos
para os homens.

11

MONITORES fizeram abordagens no centro de Cascavel para explicar a funcionalidade do
sistema

podendo ser utilizados por tempo
indeterminado. “Pode estacionar o
carro e sair. Quando o operador vier,
ele vai olhar a vaga demarcada no chão
e vai tirando meia hora desse crédito,
que equivale a R$ 1”, explica.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

SALDO PELO SITE

Quem não quer baixar o aplicativo
ou não possui cartão de crédito, mas
pretende utilizar esse sistema, deve
procurar os monitores do EstaR, que
vão permanecer nas áreas onde estão
instalados os parquímetros. “Além
de comprar os créditos, o usuário
terá todas as informações que
precisar com o monitor, como o
quanto foi gasto e o saldo restante”,
diz Quaresma. O saldo também
pode ser consultado pelo site
www.estacionecascavel.com.br,
lançado ontem. Vale lembrar que as
antigas opções como o
parquímetro, o cartão e os bottons,
ainda são válidos.
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Encantos de Cascavel
gente@jhoje.com.br

Para marcar o encerramento da exposição Encantos de
Cascavel - Imagens e Palavras, os jornalistas Julio
Szymanski e Rejane Martins Pires lançam, dia 11 de agosto,
às 19h30, no MAC (Museu de Arte de Cascavel), o livrocaixa com todo o acervo da mostra. No total, são 32
cartões-postais e poesias sobre a cidade.

A simpática
DAIARA
JANDREY,
na lente da
fotógrafa
Leila Lang

LEILA LANG

Em momento
mãe e filha,
Solange e
Lara

Reforma Trabalhista
Nesta quarta-feira o
Sintropar promove um
encontro com o setor de
Transporte Rodoviário de
Cargas. Em pauta, as
principais mudanças da
Reforma Trabalhista.
O evento será no Hotel
Copas Verdes, a partir das
15h. Os esclarecimentos
serão ministrados pelo
especialista Narciso Figuerôa
Junior.

Feira
agroecológica

A pessoa certa é a que está ao seu lado nos momentos incertos.
Plabo Neruba

Amanhã é dia de feira
com produtos orgânicos,
oriundos da produção da
Agricultura Familiar. A
feira ocorre toda quintafeira, das 9h às 12h30, no
Bloco I da Unioeste.

AGENDE-SE
Sertanejo raiz
Dia 18 de agosto, Sérgio
Reis, Almir Sater e Renato
Teixeira desembarcam em
Cascavel e prometem
emocionar o público com o
show sertanejo raiz Tocando
em Frente. O evento será no
Clube Tuiuti.
oOo
Os ingressos estão à venda
no Posto Pegoraro, na Loja
Leve Sport, na Loja LZK e,
em Toledo, na Ótica Diniz.
Quem preferir pode comprar
pela internet:
aloingressos.com.br.

Fest Run
Dia 28 de outubro tem a 2ª
Halloween Fest Run, a prova
mais divertida de 2017.
Serão quatro quilômetros de
puro arrepio. Em breve,
mais informações.
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Economia
será investida
em
LUIZ CARLOS DA CRUZ

SAÚDE

Assinatura do convênio garantirá a gestão
compartilhada do CONSAMU

Guaíra
O diretor executivo do
Consamu, José Peixoto,
lembrou que o consórcio já
opera uma unidade em
Guaíra, com bons resultados já completando o primeiro ano de parceria.
“Agora temos uma nova
etapa, um novo desafio
porque a UPA Tancredo é
bem maior”.

C onvocação

13

Parte dos quase R$ 40 milhões que a Prefeitura de Cascavel economizou no primeiro semestre, começa a ser investido
no setor de saúde. A gestão compartilhada do Consamu (Consórcio Samu Oeste) vai exigir investimentos para que a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Tancredo comece a atender crianças
e adultos. As alterações são exigências da legislação sanitária.
Dentro de aproximadamente 30 dias, a UPA Tancredo,
conhecida como Pediátrica, já
estará atendendo adultos. O
prefeito Leonaldo Paranhos
lembra que nem mesmo o Ministério da Saúde reconhece
as UPAs pediátricas, o que
existe são unidades de pronto-atendimento para pacientes
de todos os perfis.
As UPAs dos jardins Veneza
e Brasília, que atualmente fazem apenas atendimentos
adultos, passarão a contar
com médicos pediatras. A UPA
Brasília, no entanto, fará apenas consultas pediátricas e,
em caso de necessidade de internamento para observação,
as crianças serão encaminhadas para as unidades do Veneza ou da Tancredo Neves.

Além da reforma estrutural, a assinatura do convênio também
possibilita que o Consamu inicie o processo de convocação dos
profissionais já aprovados no concurso público realizado pelo consórcio. Os médicos serão chamados imediatamente e posteriormente enfermeiros e técnicos em enfermagem. O investimento,
segundo o prefeito Leonaldo Paranhos, é de R$ 1,3 milhão.
Paranhos lembrou que tem o compromisso de ampliar esse sistema de gestão compartilhada, proposta defendida em seu plano
de governo, juntamente com o vice-prefeito Jorge Lange. “Fomos conhecer alguns modelos; os vereadores também trouxeram alguns
modelos de OS (Organização Social). Mas, encontramos aqui em
casa, na nossa cidade, o Consamu. Então, iniciamos esse sistema
de administração compartilhada com essa ferramenta maravilhosa. O Consamu é um modelo para todo o Brasil de eficiência em
urgência e emergência”, disse.

14 LOCAL

Ação cobra
moradias
definitivas
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS
O Núcleo Itinerante das Questões Fundiárias e Urbanísticas (Nufureb), da Defensoria Pública do Paraná, ingressou no Tribunal de Justiça do Estado com um recurso pedindo que as famílias retiradas pela
Prefeitura de Cascavel da ocupação Jardim
Gramado não sejam mais transferidas para
o local indicado pelo Município.
Isso porque o Núcleo considera o loteamento em questão, situado no bairro Santa Felicidade e destinado ao programa “Nosso Lar”, impróprio para receber as famílias, sem infraestrutura
mínima que proporcione moradia digna.
Um levantamento técnico produzido
pela Defensoria Pública constatou que
o local não possui ser viços de água
energia elétrica e que as edificações
são inadequadas.
Além disso, o imóvel está localizado
em área de risco e de proteção ambiental. Atualmente, uma parte dos ex-moradores do Jardim Gramado está vivendo em
tendas no ginásio de esportes da cidade,
mas algumas famílias já foram transferidas para o novo bairro.

Ação Civil

No mês passado a PREFEITURA INICIOU a transferência das famílias para casas improvisadas

Prefeitura contesta
Por meio de nota, a Prefeitura de Cascavel contestou a
Defensoria e diz que as casas construídas no Jardim Santa
Felicidade possuem água tratada e rede coletora de esgoto.
Ainda de acordo com a nota, as casas têm luz elétrica que,
provisoriamente, funcionam com um padrão de energia do
Município.

O agravo de instrumento com
pedido de antecipação de tutela
recursal contra o Município de
Cascavel foi motivado após a
negativa de concessão de liminar
requerida pela Defensoria em ação
civil pública que corre na Vara da
Fazenda Pública de Cascavel.
Além de pedir a suspensão da
transferência das famílias que
estão no ginásio para o
loteamento do bairro Santa
Felicidade, a ação solicita que o
Município providencie, no prazo
de 15 dias úteis, outro espaço
adequado para realocar essas
famílias, ou então que estabeleça
o pagamento de um benefício a
fim de permitir que elas exerçam
o direito de morar com
dignidade.

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
SHOPPING WEST SIDE
 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

SOLUÇÃO ANTERIOR
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N o velas
SBT • O

QUE A VIDA ME ROUBOU

Pedro Medina
pode estar vivo
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Casas adequadas

“Em nenhum momento a Defensoria buscou a suspensão das
realocações com o fim de que se mantivessem as pessoas no
ginásio, pelo contrário, pretendia a suspensão da realocação com o
encaminhamento para unidades habitacionais adequadas, ou seja,
nem o ginásio, nem as unidades habitacionais construídas em local
destinado ao programa ‘Nosso Lar’”, escreveram os defensores
públicos Olenka Lins e Silva Martins Rocha e Vitor Eduardo Tavares
de Oliveira, que assinam o documento.

15

15 dias

É o prazo que a
Defensoria pede na
ação para a Prefeitura
buscar outro espaço

Nádia fala com Montserrat sobre os escorpiões em sua cama e da possibilidade de Pedro Medina estar vivo. Montserrat fica surpresa com a notícia. Kevin encontra Sofia na cafeteria e pergunta por Macário. Ela responde
que é seu marido e pergunta o que quer com ele. O rapaz responde que ele
é seu pai e deseja conhecê-lo. Montserrat está no restaure com os filhos
quando chega José Luiz, que em determinado momento atende o celular
de Montserrat e diz para Alessandro que sua mulher o convidou para almoçar. Alessandro pede para falar com Montserrat e pede a ela que saia do
restaurante sem dizer nada por ela estar correndo perigo. Macário chega a
cafeteria e Sofia diz que seu filho está esperando por ele. Montserrat vai
procurar José Luiz e pergunta se é verdade que está ajudando Pedro Medina.
Ele nega, mas Montserrat deixa claro que se descobrir que suas suspeitas
são verdadeiras não voltará a ver sua filha.
randa para Ivana. Silvana pensa que
Dantas vai conversar com ela sobre o
cheque que ela falsificou e acaba se
atrapalhando quando descobre o assunto que o levou até sua casa. Nonato explica que Ivana precisa estar preparada
para fazer sua transição. Bibi briga com
uma moça no baile por causa de Rubinho. Silvana implora a Dantas para não
comentar com ninguém o que descobriu
sobre Mira.

A esposa de Evil avisa que está bem.
Daniel e os sábios hebreus ficam ansiosos com a chegada das noivas. Beroso
critica a realização da cerimônia nos jardins. Malca chega na cerimônia acompanhada de seu pai. Nebuzaradã implica com Joana. Malca fica encantada por
Zac. Lior trabalha para Zabaia na Casa
da Lua. Absalom diz para Nicolau jamais
contar a Joana que Asher está vivo.

NOVO MUNDO
Leopoldina ironiza a gravidez de Benedita e Dom Pedro fica irritado. Sebastião investiga sobre a mãe de Libério.
Cecília e Libério desconfiam que possam ser irmãos. Domitila proíbe Rosa
de contar a Dom Pedro que perdeu o
bebê. Joaquim implora para que Leopoldina visite Anna. Jacira decide procurar
Piatã e os guerreiros.

PEGA PEGA
Dulcina avisa a Sandra Helena que,
se ela não incluir Aníbal nos seus novos
planos, ela não acompanhará a filha. Pedrinho diz a Nelito que pretende trabalhar.
Evandro proíbe Mônica de sair de casa.
Sandra Helena se despede de Dulcina e
informa que voltará para buscá-la quando
a mãe decidir abandonar o marido. Dom
diz a Eric que a reforma e a reinauguração
do hotel impactaram positivamente o mercado. Pedrinho conta a Nelito que conseguiu negociar um espaço para dar aulas
como personnel de luxe.

A FORÇA DO QUERER
Nonato mostra as roupas de Elis Mi-

O RICO E LAZARO RECORD
Amitis corre para ajudar Shamiran.

MIL E UMA NOITES
Bennu acredita que está sendo traída e tenta se suicidar. Kerem descobre
que Zeynef estava armando contra ele
e planeja uma vingança. Fusun consegue o seu dinheiro após ser enganada
pelo seu investidor, porém as surpresas não acabam por aí. Mesmo sem
aprovação de Fusun, Ali Kemal e Yansel continuam se encontrando. Nadide
fica brava com Fusun pelos boatos que
ele anda espalhando. O fotógrafo publica fotos de Sherazade na revista
mesmo sem o consentimento dela. Kerem manda queimar as fotos de Sherazade na exposição.

• REDE GLOBO
MALHAÇAO
Keyla não consegue responder Tato,
e ele decide ir embora. Keyla tenta impedir Tato de ir embora. Valdemar afirma a Roney que precisa de um ajudante na lanchonete. Marta e Lica conversam sobre a terapia. Tato chega à casa
de Aldo e fica desolado. Fio implora
para Ellen dar aula de matemática para
ele. Julinho fala mal da lanchonete de
Roney, e todos o reprovam. Lica volta
para o colégio. MB pede para conversar com Lica.

• BAND

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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famílias
ainda se
encontram
no ginásio

Nova área é definida

O Bairro Turisparque vai abrigar mais dez famílias remanescentes da
reintegração de posse ocorrida em maio. A prefeitura definiu esta semana
a nova área onde serão edificadas as dez moradias que ainda faltam para
atender na totalidade as 30 famílias remanescentes da desocupação da
área no Jardim Gramado. Elas também permanecerão na região Sul da
cidade, a exemplo das outras 20 que estão com as casas praticamente
todas prontas no Loteamento Petrópolis, do Bairro Santa Felicidade. Dez
famílias deixaram o Ginásio de Esportes Francisco Pian, do Bairro São
Cristóvão, na segunda quinzena de julho e outras dez devem mudar até o
início da próxima semana.
De acordo com o secretário de Planejamento e Urbanismo, Fernando
Dillenburg, duas áreas chegaram a ser cogitadas na região norte da cidade,
no Brasmadeira e Pazzinato para a construção das dez casas restantes,
contudo, as duas apresentaram problemas, uma vez que já estavam reservadas para utilidade pública, o que impediu a construção das moradias.

“Quero entrar no Master Chef e depois
fazer uma especialização na França.”
Mayla Lauana

INSPIRAÇÃO

SALMO DO DIA
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Inspirada pela chef brasileira especialista na
culinária francesa Dani Noce, Mayla começou a
criar suas próprias técnicas e receitas. E o
resultado não podia ser outro. Sucesso e muitos
pedidos. “Fiz um bolo da Frozen [personagem
de animação] que quando entreguei a criança
olhou e disse que era o bolo mais lindo que ela
já tinha visto. Isso nos inspira, é muito
gratificante”.
Foi quando mais uma lampadinha acendeu,
desta vez com um sonho mais ousado. Mayla
quer participar (e vencer, é claro!) do Master

Chef, programa de talento show da culinária
brasileira produzido pela Band.
Só que sua carreira não para por aí: “Quero
entrar no Master Chef e depois fazer uma
especialização na França, voltar ao Brasil e
montar um bistrô para mostrar a qualidade
dos bolos e doces”.
Enquanto aguarda a próxima inscrição para o
Master Chef, que ocorrerá no fim deste ano,
Mayla segue adoçando a vida de muitas
pessoas e ganhando novos clientes pelo
sabor e pelo visual dos bolos temáticos.

Salmo 103: 1-6
Bendize, ó minha alma, ao SENHOR,
e tudo o que há em mim bendiga o seu
santo nome. Bendize, ó minha alma, ao
Senhor, e não te esqueças de nenhum
de seus benefícios. Ele é o que perdoa
todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades,
Que redime a tua vida da perdição; que
te coroa de benignidade e de misericórdia. Que farta a tua boca de bens,
de sorte que a tua mocidade se renova
como a da águia. O Senhor faz justiça e
juízo a todos os oprimidos.

Libra

A sorte vai soprar em sua direção e as
coisas fluirão com facilidade. Você terá
bom-senso e desembaraço ao se expressar, além de muito carisma. Assim,
vai se destacar e atrair a simpatia alheia.
Cor: rosa.

Escorpião

É hora de se concentrar no serviço e
fazer o que precisa. Com força de vontade, confiança em seu taco e trabalho
duro, você vai surpreender. Explore
seus dons e habilidades neste dia. Cor:
verde.

Sagitário

Câncer

Bom dia para se aproximar de quem
tem objetivos semelhantes aos seus.
Atuar em equipe será a melhor pedida
no ambiente de trabalho. Pode colocar
um projeto arrojado em ação com o
apoio dos colegas. Cor: creme.

Se depender das estrelas, terá energia duplicada para se dedicar aos seus
interesses, sobretudo na vida profissional e financeira. Há chance de aumentar os ganhos, mas terá que tomar
uma decisão rápida. Cor: preto.

Capricórnio

Gêmeos

Aproveite o incentivo astral para mergulhar em seus interesses. Você vai se
comprometer com os deveres e vencerá desafios. É só pegar firme em suas
atribuições e confiar em sua capacidade de realização. Cor: pink.

Perseverança, ideias consistentes e argumentos sólidos não vão faltar para
você brilhar. Bom dia para atuar com
comércio, publicidade, encomendas,
catálogos ou entregas. Cor: branco.

É um bom dia para tirar planos e projetos do papel, rever o que deixou de
lado e retomar o que valer a pena.
Sua postura compenetrada, sensata e
responsável pode abrir as portas para
uma conquista. Cor: lilás.

Aquário

Touro

Paciência é um dom do seu signo e
você contará com este trunfo para alcançar o que se propõe. Seu jeito responsável, compenetrado e eficiente vai
garantir crescimento profissional. Cor:
creme.

Você contará com maturidade, vai estar ciente das obrigações e saberá o
que deve ser feito. Pensando em sua
segurança, não hesitará para abraçar
um trabalho que pareça lucrativo. Cor:
verde.

Terá tendência de ficar na sua pela
manhã, mas, se investir tempo e energia naquilo que mais quer, você vai
longe. Há chance de superar limites e
mandar bem na carreira. Cor: creme.

Peixes

Áries

O desejo de conquistar reconhecimento e prestígio vai motivar você. O progresso virá na medida do seu empenho, mas evite mudar o que caminha
bem e não tenha atitudes precipitadas
à tarde. Cor: preto.

Leão

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Mesmo com apenas 25 anos,
a vida de Mayla realmente renderia um bom longa-metragem. Vítima de uma infância sofrida e alvo
de bullying, ela é daquelas que
aproveitam as adversidades da
vida para evoluir.
Tanto que o “estalo” para correr atrás do seu sonho aconteceu
em um desses acasos da vida.
Após terminar o Ensino Médio em
Cascavel, então com 17 anos, ela
foi para São Paulo trabalhar como
feirante e vendedora. Comprava
produtos no Paraguai e os revendia em São Paulo. Uma rotina de

quatro anos. Trabalhava duro para
realizar um outro sonho: em
2013 foi para a França. “Era um
dos meus sonhos. Ir lá conhecer
um pouco da cozinha francesa”.
A viagem foi tudo o que esperava
e muito mais. Ela lhe mostrou
novos horizontes: estudar e conhecer as técnicas da gastronomia francesa fizeram reascender
seu antigo desejo, fazer bolos.
De volta às vendas, em 2016 a
crise do País a deixou desempregada, oportunidade que lhe faltava
para retomar um dos seus sonhos
e começou a fazer bolos. De início
foi só para a família mas sabe que a
propaganda “boca a boca” ainda é
a mais eficaz e logo tudo mudou.
Desta vez, contava com apoio dos
próprios familiares, que sugeriram
ser o momento para ganhar dinheiro com o que mais gostava de fazer.
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horóscopo

O sonho de ser uma
S
MASTER CHEF
abe aquelas histórias de
cinema que você não
acredita que possa existir na
vida real? Pois às vezes a
vida imita a arte. É o caso
de Mayla Lauana. Ela é uma
apaixonada confessa por
culinária e tem um sonho
muito bem temperado: quer
ser uma Master Chef.
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Bom dia para se envolver em serviços, interesses e atividades com amigos e gente que se identifica. À tarde,
você vai dar o seu melhor, terá dedicação dobrada e mostrará eficiência
em tudo que fizer. Cor: lilás.

ANJO HAIAIEL
Quem nasce sob esta influência luta
contra qualquer tipo de injustiça e sabe
discernir entre o certo e o errado. Sua
maneira de pensar, essencialmente
correta, se espelha em seu comportamento. Combate à falsidade e é conhecido pela maneira como se expressa. Sua existência é sinônimo de
abundância e felicidade. Sentese seguro(a) quando tem o
apoio do(a) cônjuge e da família, que jamais serão fonte de problemas. Deverá lembrar-se que
todos os momentos difíceis levam
ao crescimento espiritual.

“Quero entrar no Master Chef e depois
fazer uma especialização na França.”
Mayla Lauana

INSPIRAÇÃO
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Inspirada pela chef brasileira especialista na
culinária francesa Dani Noce, Mayla começou a
criar suas próprias técnicas e receitas. E o
resultado não podia ser outro. Sucesso e muitos
pedidos. “Fiz um bolo da Frozen [personagem
de animação] que quando entreguei a criança
olhou e disse que era o bolo mais lindo que ela
já tinha visto. Isso nos inspira, é muito
gratificante”.
Foi quando mais uma lampadinha acendeu,
desta vez com um sonho mais ousado. Mayla
quer participar (e vencer, é claro!) do Master

Chef, programa de talento show da culinária
brasileira produzido pela Band.
Só que sua carreira não para por aí: “Quero
entrar no Master Chef e depois fazer uma
especialização na França, voltar ao Brasil e
montar um bistrô para mostrar a qualidade
dos bolos e doces”.
Enquanto aguarda a próxima inscrição para o
Master Chef, que ocorrerá no fim deste ano,
Mayla segue adoçando a vida de muitas
pessoas e ganhando novos clientes pelo
sabor e pelo visual dos bolos temáticos.

Salmo 103: 1-6
Bendize, ó minha alma, ao SENHOR,
e tudo o que há em mim bendiga o seu
santo nome. Bendize, ó minha alma, ao
Senhor, e não te esqueças de nenhum
de seus benefícios. Ele é o que perdoa
todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades,
Que redime a tua vida da perdição; que
te coroa de benignidade e de misericórdia. Que farta a tua boca de bens,
de sorte que a tua mocidade se renova
como a da águia. O Senhor faz justiça e
juízo a todos os oprimidos.

Libra

A sorte vai soprar em sua direção e as
coisas fluirão com facilidade. Você terá
bom-senso e desembaraço ao se expressar, além de muito carisma. Assim,
vai se destacar e atrair a simpatia alheia.
Cor: rosa.

Escorpião

É hora de se concentrar no serviço e
fazer o que precisa. Com força de vontade, confiança em seu taco e trabalho
duro, você vai surpreender. Explore
seus dons e habilidades neste dia. Cor:
verde.

Sagitário

Câncer

Bom dia para se aproximar de quem
tem objetivos semelhantes aos seus.
Atuar em equipe será a melhor pedida
no ambiente de trabalho. Pode colocar
um projeto arrojado em ação com o
apoio dos colegas. Cor: creme.

Se depender das estrelas, terá energia duplicada para se dedicar aos seus
interesses, sobretudo na vida profissional e financeira. Há chance de aumentar os ganhos, mas terá que tomar
uma decisão rápida. Cor: preto.

Capricórnio

Gêmeos

Aproveite o incentivo astral para mergulhar em seus interesses. Você vai se
comprometer com os deveres e vencerá desafios. É só pegar firme em suas
atribuições e confiar em sua capacidade de realização. Cor: pink.

Perseverança, ideias consistentes e argumentos sólidos não vão faltar para
você brilhar. Bom dia para atuar com
comércio, publicidade, encomendas,
catálogos ou entregas. Cor: branco.

É um bom dia para tirar planos e projetos do papel, rever o que deixou de
lado e retomar o que valer a pena.
Sua postura compenetrada, sensata e
responsável pode abrir as portas para
uma conquista. Cor: lilás.

Aquário

Touro

Paciência é um dom do seu signo e
você contará com este trunfo para alcançar o que se propõe. Seu jeito responsável, compenetrado e eficiente vai
garantir crescimento profissional. Cor:
creme.

Você contará com maturidade, vai estar ciente das obrigações e saberá o
que deve ser feito. Pensando em sua
segurança, não hesitará para abraçar
um trabalho que pareça lucrativo. Cor:
verde.

Terá tendência de ficar na sua pela
manhã, mas, se investir tempo e energia naquilo que mais quer, você vai
longe. Há chance de superar limites e
mandar bem na carreira. Cor: creme.

Peixes

Áries

O desejo de conquistar reconhecimento e prestígio vai motivar você. O progresso virá na medida do seu empenho, mas evite mudar o que caminha
bem e não tenha atitudes precipitadas
à tarde. Cor: preto.

Leão

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Mesmo com apenas 25 anos,
a vida de Mayla realmente renderia um bom longa-metragem. Vítima de uma infância sofrida e alvo
de bullying, ela é daquelas que
aproveitam as adversidades da
vida para evoluir.
Tanto que o “estalo” para correr atrás do seu sonho aconteceu
em um desses acasos da vida.
Após terminar o Ensino Médio em
Cascavel, então com 17 anos, ela
foi para São Paulo trabalhar como
feirante e vendedora. Comprava
produtos no Paraguai e os revendia em São Paulo. Uma rotina de

quatro anos. Trabalhava duro para
realizar um outro sonho: em
2013 foi para a França. “Era um
dos meus sonhos. Ir lá conhecer
um pouco da cozinha francesa”.
A viagem foi tudo o que esperava
e muito mais. Ela lhe mostrou
novos horizontes: estudar e conhecer as técnicas da gastronomia francesa fizeram reascender
seu antigo desejo, fazer bolos.
De volta às vendas, em 2016 a
crise do País a deixou desempregada, oportunidade que lhe faltava
para retomar um dos seus sonhos
e começou a fazer bolos. De início
foi só para a família mas sabe que a
propaganda “boca a boca” ainda é
a mais eficaz e logo tudo mudou.
Desta vez, contava com apoio dos
próprios familiares, que sugeriram
ser o momento para ganhar dinheiro com o que mais gostava de fazer.
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horóscopo

O sonho de ser uma
S
MASTER CHEF
abe aquelas histórias de
cinema que você não
acredita que possa existir na
vida real? Pois às vezes a
vida imita a arte. É o caso
de Mayla Lauana. Ela é uma
apaixonada confessa por
culinária e tem um sonho
muito bem temperado: quer
ser uma Master Chef.
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Bom dia para se envolver em serviços, interesses e atividades com amigos e gente que se identifica. À tarde,
você vai dar o seu melhor, terá dedicação dobrada e mostrará eficiência
em tudo que fizer. Cor: lilás.

ANJO HAIAIEL
Quem nasce sob esta influência luta
contra qualquer tipo de injustiça e sabe
discernir entre o certo e o errado. Sua
maneira de pensar, essencialmente
correta, se espelha em seu comportamento. Combate à falsidade e é conhecido pela maneira como se expressa. Sua existência é sinônimo de
abundância e felicidade. Sentese seguro(a) quando tem o
apoio do(a) cônjuge e da família, que jamais serão fonte de problemas. Deverá lembrar-se que
todos os momentos difíceis levam
ao crescimento espiritual.
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N o velas
SBT • O

QUE A VIDA ME ROUBOU

Pedro Medina
pode estar vivo

LOCAL
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Casas adequadas

“Em nenhum momento a Defensoria buscou a suspensão das
realocações com o fim de que se mantivessem as pessoas no
ginásio, pelo contrário, pretendia a suspensão da realocação com o
encaminhamento para unidades habitacionais adequadas, ou seja,
nem o ginásio, nem as unidades habitacionais construídas em local
destinado ao programa ‘Nosso Lar’”, escreveram os defensores
públicos Olenka Lins e Silva Martins Rocha e Vitor Eduardo Tavares
de Oliveira, que assinam o documento.

15

15 dias

É o prazo que a
Defensoria pede na
ação para a Prefeitura
buscar outro espaço

Nádia fala com Montserrat sobre os escorpiões em sua cama e da possibilidade de Pedro Medina estar vivo. Montserrat fica surpresa com a notícia. Kevin encontra Sofia na cafeteria e pergunta por Macário. Ela responde
que é seu marido e pergunta o que quer com ele. O rapaz responde que ele
é seu pai e deseja conhecê-lo. Montserrat está no restaure com os filhos
quando chega José Luiz, que em determinado momento atende o celular
de Montserrat e diz para Alessandro que sua mulher o convidou para almoçar. Alessandro pede para falar com Montserrat e pede a ela que saia do
restaurante sem dizer nada por ela estar correndo perigo. Macário chega a
cafeteria e Sofia diz que seu filho está esperando por ele. Montserrat vai
procurar José Luiz e pergunta se é verdade que está ajudando Pedro Medina.
Ele nega, mas Montserrat deixa claro que se descobrir que suas suspeitas
são verdadeiras não voltará a ver sua filha.
randa para Ivana. Silvana pensa que
Dantas vai conversar com ela sobre o
cheque que ela falsificou e acaba se
atrapalhando quando descobre o assunto que o levou até sua casa. Nonato explica que Ivana precisa estar preparada
para fazer sua transição. Bibi briga com
uma moça no baile por causa de Rubinho. Silvana implora a Dantas para não
comentar com ninguém o que descobriu
sobre Mira.

A esposa de Evil avisa que está bem.
Daniel e os sábios hebreus ficam ansiosos com a chegada das noivas. Beroso
critica a realização da cerimônia nos jardins. Malca chega na cerimônia acompanhada de seu pai. Nebuzaradã implica com Joana. Malca fica encantada por
Zac. Lior trabalha para Zabaia na Casa
da Lua. Absalom diz para Nicolau jamais
contar a Joana que Asher está vivo.

NOVO MUNDO
Leopoldina ironiza a gravidez de Benedita e Dom Pedro fica irritado. Sebastião investiga sobre a mãe de Libério.
Cecília e Libério desconfiam que possam ser irmãos. Domitila proíbe Rosa
de contar a Dom Pedro que perdeu o
bebê. Joaquim implora para que Leopoldina visite Anna. Jacira decide procurar
Piatã e os guerreiros.

PEGA PEGA
Dulcina avisa a Sandra Helena que,
se ela não incluir Aníbal nos seus novos
planos, ela não acompanhará a filha. Pedrinho diz a Nelito que pretende trabalhar.
Evandro proíbe Mônica de sair de casa.
Sandra Helena se despede de Dulcina e
informa que voltará para buscá-la quando
a mãe decidir abandonar o marido. Dom
diz a Eric que a reforma e a reinauguração
do hotel impactaram positivamente o mercado. Pedrinho conta a Nelito que conseguiu negociar um espaço para dar aulas
como personnel de luxe.

A FORÇA DO QUERER
Nonato mostra as roupas de Elis Mi-

O RICO E LAZARO RECORD
Amitis corre para ajudar Shamiran.

MIL E UMA NOITES
Bennu acredita que está sendo traída e tenta se suicidar. Kerem descobre
que Zeynef estava armando contra ele
e planeja uma vingança. Fusun consegue o seu dinheiro após ser enganada
pelo seu investidor, porém as surpresas não acabam por aí. Mesmo sem
aprovação de Fusun, Ali Kemal e Yansel continuam se encontrando. Nadide
fica brava com Fusun pelos boatos que
ele anda espalhando. O fotógrafo publica fotos de Sherazade na revista
mesmo sem o consentimento dela. Kerem manda queimar as fotos de Sherazade na exposição.

• REDE GLOBO
MALHAÇAO
Keyla não consegue responder Tato,
e ele decide ir embora. Keyla tenta impedir Tato de ir embora. Valdemar afirma a Roney que precisa de um ajudante na lanchonete. Marta e Lica conversam sobre a terapia. Tato chega à casa
de Aldo e fica desolado. Fio implora
para Ellen dar aula de matemática para
ele. Julinho fala mal da lanchonete de
Roney, e todos o reprovam. Lica volta
para o colégio. MB pede para conversar com Lica.

• BAND

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

20
famílias
ainda se
encontram
no ginásio

Nova área é definida

O Bairro Turisparque vai abrigar mais dez famílias remanescentes da
reintegração de posse ocorrida em maio. A prefeitura definiu esta semana
a nova área onde serão edificadas as dez moradias que ainda faltam para
atender na totalidade as 30 famílias remanescentes da desocupação da
área no Jardim Gramado. Elas também permanecerão na região Sul da
cidade, a exemplo das outras 20 que estão com as casas praticamente
todas prontas no Loteamento Petrópolis, do Bairro Santa Felicidade. Dez
famílias deixaram o Ginásio de Esportes Francisco Pian, do Bairro São
Cristóvão, na segunda quinzena de julho e outras dez devem mudar até o
início da próxima semana.
De acordo com o secretário de Planejamento e Urbanismo, Fernando
Dillenburg, duas áreas chegaram a ser cogitadas na região norte da cidade,
no Brasmadeira e Pazzinato para a construção das dez casas restantes,
contudo, as duas apresentaram problemas, uma vez que já estavam reservadas para utilidade pública, o que impediu a construção das moradias.
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PALAVRAS CRUZADAS

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
SHOPPING WEST SIDE
 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

SOLUÇÃO ANTERIOR
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Encantos de Cascavel
gente@jhoje.com.br

Para marcar o encerramento da exposição Encantos de
Cascavel - Imagens e Palavras, os jornalistas Julio
Szymanski e Rejane Martins Pires lançam, dia 11 de agosto,
às 19h30, no MAC (Museu de Arte de Cascavel), o livrocaixa com todo o acervo da mostra. No total, são 32
cartões-postais e poesias sobre a cidade.

A simpática
DAIARA
JANDREY,
na lente da
fotógrafa
Leila Lang

LEILA LANG

Em momento
mãe e filha,
Solange e
Lara

Reforma Trabalhista
Nesta quarta-feira o
Sintropar promove um
encontro com o setor de
Transporte Rodoviário de
Cargas. Em pauta, as
principais mudanças da
Reforma Trabalhista.
O evento será no Hotel
Copas Verdes, a partir das
15h. Os esclarecimentos
serão ministrados pelo
especialista Narciso
Figuerôa Junior.

Feira
agroecológica

A pessoa certa é a que está ao seu lado nos momentos incertos.
Plabo Neruba

Amanhã é dia de feira
com produtos orgânicos,
oriundos da produção da
Agricultura Familiar. A
feira ocorre toda quintafeira, das 9h às 12h30,
no Bloco I da Unioeste.

AGENDE-SE
Sertanejo raiz
Dia 18 de agosto, Sérgio
Reis, Almir Sater e Renato
Teixeira desembarcam em
Cascavel e prometem
emocionar o público com o
show sertanejo raiz Tocando
em Frente. O evento será no
Clube Tuiuti.
oOo
Os ingressos estão à venda
no Posto Pegoraro, na Loja
Leve Sport, na Loja LZK e,
em Toledo, na Ótica Diniz.
Quem preferir pode comprar
pela internet:
aloingressos.com.br.

Fest Run
Dia 28 de outubro tem a 2ª
Halloween Fest Run, a prova
mais divertida de 2017.
Serão quatro quilômetros de
puro arrepio. Em breve,
mais informações.
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GERAL

AGÊNCIA BRASIL
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Mais FGTS para
o trabalhador
O presidente Michel Temer
antecipou ontem que R$ 7 bilhões referentes ao lucro do
Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) serão distribuídos entre os trabalhadores. O anúncio oficial deve
ocorrer amanhã.
De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal,
Gilberto Occhi, o valor equivale a 50% do lucro líquido do
fundo em 2016. Será
depositado para

os trabalhadores com conta no
FGTS até 31 de dezembro do ano
anterior. “Essa é a regra. Isso vai
para a conta das pessoas e nós iremos pagar àqueles que tiverem direito a fazer o saque”, disse.
Segundo Occhi, os dividendos
serão distribuídos até o dia 31 de
agosto. Ele acrescentou que os
detalhes – como índice a ser utilizado, valores, quais trabalhadores
terão o benefício e quem poderá
sacar – serão anunciados pelo presidente na quinta-feira.

LOCAL
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O virtual já está nas ruas
A terça-feira (8) foi de muito treinamento aos novos monitores do aplicativo Estacione Cascavel, ferramenta que traz mais agilidade aos usuários do EstaR no município.
Desde ontem, os profissionais
estão nas ruas para ensinar aos
motoristas a como usar o aplicativo.
Segundo o coordenador técnico da
Tecnopark, Diogo Quaresma, a nova
opção tem tudo para agradar os usuários. “É muito prático. Além de adquirir os créditos e usá-los de acordo

com sua necessidade, o motorista
pode ainda consultar as vagas disponíveis para estacionamento antes
mesmo de chegar ao centro”, relata.
A função do aplicativo é simples.
Basta fazer o download pelas lojas
do Playstore ou Apple e procurar
pelo nome Estacione Cascavel. Com
a ferramenta já em mãos, o usuário vai adicionar a placa do veículo e
com o cartão de crédito, comprar o
valor que deseja. O preço mínimo é
de R$ 1 e o máximo de R$ 250,

D istribuição

Gilberto Occhi diz que os
DIVIDENDOS serão
distribuídos até 31 de agosto

Temer
A defesa do presidente Michel
Temer pediu ontem ao Supremo
Tribunal Federal (STF) a suspeição
do procurador-geral da República,
Rodrigo Janot, para atuar em
investigação relacionada ao presidente
que está em tramitação na Corte. A
defesa alega que o procurador age
de forma pessoal em ações contra
o presidente. O pedido
foi encaminhado ao ministro
Edson Fachin.

Bois morrem
Mais de mil bois morreram nos
últimos dias, em uma fazenda de
Ribas do Rio Pardo, informou ontem
Agência Estadual de Defesa
Sanitária Animal e Vegetal do Mato
Grosso do Sul (Iagro). A suspeita
é que tenham morrido de botulismo.
As mortes ocorreram em uma única
propriedade. Apesar desse tipo de
doença não ser rara entre bovinos
confinados, o número chamou
atenção nacionalmente.

“Ainda temos que fechar o
balanço do fundo de
garantia, será fechado essa
semana e a Caixa vai estar
preparando toda essa
distribuição dos
dividendos ao
trabalhador. O que
muda é que pela
primeira vez há uma
distribuição dos
lucros do FGTS”,
finalizou Occhi.

Reforma
A reforma da Previdência depende de
articulações para avançar no Plenário
da Câmara dos Deputados. Os
governistas querem aprovar a proposta
até setembro, mas a oposição duvida
que existam 308 votos favoráveis à
reforma em dois turnos de votação no
Plenário. A reforma da Previdência
prevê, entre outros pontos, idades
mínimas de aposentadoria de 62
anos para as mulheres e de 65 anos
para os homens.
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MONITORES fizeram abordagens no centro de Cascavel para explicar a funcionalidade do
sistema

podendo ser utilizados por tempo
indeterminado. “Pode estacionar o
carro e sair. Quando o operador vier,
ele vai olhar a vaga demarcada no chão
e vai tirando meia hora desse crédito,
que equivale a R$ 1”, explica.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

SALDO PELO SITE

Quem não quer baixar o aplicativo
ou não possui cartão de crédito, mas
pretende utilizar esse sistema, deve
procurar os monitores do EstaR, que
vão permanecer nas áreas onde estão
instalados os parquímetros. “Além
de comprar os créditos, o usuário
terá todas as informações que
precisar com o monitor, como o
quanto foi gasto e o saldo restante”,
diz Quaresma. O saldo também
pode ser consultado pelo site
www.estacionecascavel.com.br,
lançado ontem. Vale lembrar que as
antigas opções como o
parquímetro, o cartão e os bottons,
ainda são válidos.
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Seajur fora do
“banco dos réus”
DIVULGAÇÃO

Quando se trata de Justiça, morosidade é o adjetivo que o senso comum rapidamente atribuiu à mesma,
mas na Prefeitura de Cascavel o conceito vem mudando nesses primeiros sete meses de governo.
Com algumas medidas simples
como estabelecimento de prazos internos e abertura de canal de comunicação mais estreito entre secretários e o próprio Departamento
de Compras, a Secretaria de Assuntos Jurídicos saiu do “banco dos
réus” como explanou ontem o secretário Luciano Braga Côrtes, na
Escola de Governo.
“Quando assumimos, em função
da transição, foi um período tumultuado e difícil. Logo na primeira reunião, no dia 2 de janeiro, meu cartão de boas-vindas aqui foi uma crítica de que estava ‘tudo parado no
Jurídico’. Fiquei assustado. Passado alguns meses, já não se ouve
falar no Jurídico. E quando não se
ouve falar mal do Jurídico, é porque
ele está funcionando a todo vapor.
E é isso que está acontecendo. Não
escutei mais dizer que estamos com
processos parados, nem mesmo
nas reuniões semanais com todo
secretariado”, comemorou Braga
Côrtes ao abrir a “Escola”.

EM NÚMEROS
LUCIANO BRAGA CÔRTES durante apresentação na Escola de Governo

PRESSA X CAUTELA NOVA DINÂMICA
O prefeito Leonaldo Paranhos também
reconheceu os avanços e disse que tem
acompanhado o trabalho da equipe de
Braga Côrtes de perto. “Por isso
preciso fazer aqui um reconhecimento
público do trabalho deles”. Lembrou
que todo gestor, por pressões políticas
e da própria meta de atingir os
compromissos assumidos em campanha,
anda num ritmo diferente da ‘máquina’,
que requer cautela.

Segundo Braga Côrtes, uma nova
dinâmica de trabalhos foi estabelecida
na Seajur, que somada à união de
esforços com as demais secretarias,
resultou em celeridade nos processos.
“Conseguimos neste período um canal
de diálogo com as demais secretarias,
principalmente com o Departamento
de Compras, de forma correta e
célere, que é o ritmo da administração
precisa”, diz.
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Terreno da Apac é liberado

Juíza CLÁUDIA SPINASSI assina o termo de
cessão do terreno, na BR-369

Foi assinado ontem, na Escola
de Governo de Cascavel, pelo prefeito Leonaldo Paranhos e a juíza
Cláudia Spinassi, o termo de cessão de uso de um terreno, pelo prazo de 20 anos, para que a Apac (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) construa, em
Cascavel, uma unidade prisional.
O terreno está localizado na Fazenda Piquiri, às margens da BR369, e possui um espaço de 48 mil
metros quadrados.
A capacidade da estrutura, de
acordo com a juíza e idealizadora do
projeto na cidade, Cláudia Spinassi, será de aproximadamente 200
apenados. “Inicialmente serão ofertadas 40 vagas e aos poucos construídas as outras alas. A verba anunciada pelo então ministro da Justiça, Osmar Serraglio, é para a unidade como um todo”, disse.
O método Apac é considerado
uma alternativa para desafogar o
sistema carcerário nacional. Conforme a juíza, o custo da penitenciária,
em sua capacidade máxima, é de
R$ 5,7 milhões. “O custo do preso
no método Apac é de R$ 990 men-

sais. Com isso o Governo do Estado economiza, por mês, R$ 2.610
por preso e, ao final de um ano, ele
terá economizado R$ 5,8 milhões”.
Para fazer parte da Apac, os
presos, já condenados, são selecionados por bom comportamento. “Eles precisam demonstrar
equilíbrio, ter familiares aqui, e
principalmente ter condições de
sair do mundo do crime”.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

57
46
03
08

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

815
2.605
245
3.175

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.655
1.520
135
34

DOCEIRA É CODENADA
A doceira Margareth Aparecida
Marcondes foi condenada na madrugada de ontem a 30 anos e
três meses de prisão em regime
inicial fechado por quatro tentativas de homicídio pelo envio de
bombons envenenados a adolescentes de Curitiba, em 2012. O
julgamento começou por volta
das 13h de segunda-feira (7)
e encerrou por volta das 2h de
ontem (8). Logo após o crime,
Margareth foi denunciada.

Conforme a decisão do 1.º Tribunal do Júri de Curitiba, Margareth
poderá recorrer em liberdade, mas
está proibida de se aproximar das
vítimas. Ela também deve comprovar endereço e atividade lícita à
Justiça a cada três meses e não
pode se ausentar da comarca em
que reside sem autorização.
O crime aconteceu na tarde do
dia 12 de março de 2012, quando Margareth mandou um taxista
entregar os doces na casa da fa-

mília de uma adolescente à época com 14 anos no bairro Umbará. A menina ficou internada
oito dias na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) do Hospital de
Clínicas (HC) e teve duas paradas cardíacas. A encomenda foi
enviada com um bilhete que dizia para ela provar os doces.
Outros três adolescentes também experimentaram os bombons
e foram encaminhados para hospitais com intoxicação alimentar.
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Roubos caem 17% e
furtos crescem 12%
Um relatório divulgado ontem pelo
tenente-coronel Washington Lee
Abe, durante a sessão da Câmara de
Vereadores de Cascavel, apresentou
os dados relativos a furtos e roubos
ocorridos na área do 6º Batalhão de
Polícia Militar.
Segundo o comandante do 5º CRPM
(Comando Regional de Polícia
Militar), o número de roubos caiu
17% no comparativo entre os meses
de janeiro a julho de 2016 com
2017. “No ano passado foram 981
roubos e este ano caiu para 815”.
Já em relação aos casos de furtos,
houve crescimento de 12% no
período, saltando de 2.324 em 2016
para 2.605 até o dia 31 de julho.
Quanto aos veículos roubados ou
furtados, na área do 6º Batalhão houve

EM
NÚMEROS
CRIME
2016
Roubo
981
Furto
2.324
Furto/Roubo Veículos 259

queda de mais de 5% no período:
259 em 2016 e 245 em 2017.
Conforme o coronel, paralelo ao
furto e roubo de veículos, a PM
(Polícia Militar) que atua na área do
5º Comando apresentou nos sete
primeiros meses de 2017 um grande
número de veículos recuperados. “A
recuperação veicular na nossa região
corresponde a 29% do total do
Estado. Algumas pessoas podem
pensar que são aqueles carros que
estão abandonados, mas não. Esses
são apenas 1% do total. Os demais
são automóveis e motocicletas
encontrados graças ao trabalho de
investigação feito pela polícia”.
Segundo Lee, a crise econômica no
país fez com que o número de crimes
desse tipo crescesse. “Paralelo a isso

2017
815
2.605
245

temos as audiências de custódia,
que tem se tornado um dos grandes
problemas para quem atua
diretamente com o setor de
segurança pública”.
Ele ressalta que em vários casos um
marginal é preso em um dia, solto
com ou sem tornozeleira, e volta a
cometer crimes novamente. “O Poder
Judiciário, com a implementação das
audiências, arrumou a vida deles,
fazendo o trabalho mais ágil e célere.
Mas, por outro lado, está fazendo
com que os bandidos cheguem mais
rápido às ruas e, com isso, entrem em
confrontos direto com a polícia”.
 Reportagem: Tissiane Merlak

Dois morrem na BR-277
Duas pessoas morreram no
fim da tarde de ontem na BR-277,
na região do Parque São Paulo,
em Cascavel. O casal estava em
uma motocicleta Honda CG, que
seguia no sentido Cascavel a Foz
do Iguaçu. A moto acabou batendo em um caminhão, que trafegava no sentido contrário.
De acordo com informações do
condutor do caminhão, uma van de
trabalhadores também se envolveu
na colisão. Para não bater na van,
a moto invadiu a pista contrária e
atingiu a carreta.
Socorristas e o médico do Siate (Ser viço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência)
foram acionados, mas apenas
constataram a morte dos ocupantes da moto. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi até o local e fez o

Motocicleta atingiu
uma CARRETA
e corpos ficaram
espalhados na pista
controle do tráfego, que foi desviado para o acostamento. Até o fechamento da edição, as vítimas ainda
não tinham sido identificadas.

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos
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Estatísticas da dengue
Em Cascavel, segundo a Secretaria de Saúde, neste ano
foram confirmados 45 casos de dengue, 41 deles autóctones
e quatro importados. Já em relação ao zika vírus, doença
transmitida pelo Aedes aegypti, foi confirmado apenas um
caso importado. Além disso, o município registrou 156
notificações. A febre chikungunya, outra patologia relacionada
ao mosquito, foram 112 suspeitas e uma confirmação.

Portões fechados
aos agentes
de ENDEMIAS
Embora o último LIRAa (Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti) tenha apresentado índice de infestação de 0%,
há uma situação que anda preocupando a Secretaria de Assistência
Social de Cascavel.
Segundo o diretor da pasta e
coordenador do Comitê Municipal
de Combate ao Aedes aegyti, Emilio Martini, o índice de pendência
é de 30%. O percentual é referente
ao total de imóveis fechados que
não puderam ser visitados pelos
agentes de endemias, seja por não
haver nenhum morador no momento da visita ou por algum motivo
não ter acesso à residência. “A Organização Mundial da Saúde preconiza um índice de pendência de
10%. Nós estamos acima do aceitável”, lamenta Martini. Ele diz ainda que a maior parte das pendências está nos condomínios verticais. “É difícil fazer as visitas nesses locais, às vezes o morador não

está ou o condomínio está fechado”, explica.
Para tentar reduzir este índice,
a Secretaria de Assistência Social
realizou no fim de julho uma reunião do Comitê, onde uma estratégia foi montada. Os resultados da
ação vão depender muito da participação popular. Isso porque o
morador ou o síndico do condomínio precisa agendar a visita do
agente de endemia. Haverá a possibilidade de marcar um horário
após as 18h e também aos fins de
semana. Para agendamentos, basta ligar na Vigilância Epidemiológica, no (45) 3392-6601.
“Queremos sensibilizar a comunidade junto com sindicatos do setor da
habitação e de condomínios sobre a
importância dessa vistoria. Morar em
prédio não significa que se está isento da dengue”, afirma Martini.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

Maioria das PENDÊNCIAS estão nos
condomínios verticais
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Roubo e latrocínio
As polícias civil e militar investigam uma tentativa de assalto em
Cascavel e que pode ter culminado
com o latrocínio do professor da Unioeste, Lairton Milani, na noite de
segunda-feira, em Toledo.
Tudo começou quando o proprietário de uma panificadora, no bairro Tropical, um policial aposentado,
saía do estabelecimento depois de
um dia de trabalho. Bandidos armados, em dois veículos Gol, um branco e outro bordô, aproveitaram o
momento que ele saia da garagem
e tentaram render o motorista.
O policial, que estava armado,
jogou a caminhonete, uma Hillux
SW4, contra os criminosos. Os bandidos ameaçaram atirar e o militar
aposentado revidou. Houve troca de
tiros, ninguém ficou ferido e os criminosos fugiram.
Cerca de uma hora depois, coincidentemente dois veículos Gol renderam o professor e seu filho, um
adolescente, na casa em que moravam, no Jardim Gisela, em Toledo.
Segundo uma testemunha, gritos
de pedido de socorro foram ouvidos,
inclusive do homem pedindo para
que não ferissem a ele ou a seu filho. Mas o pedido foi ignorado.
Revoltados e até certo ponto
assustados, os criminosos deram
diversas coronhadas na cabeça
do adolescente. Algumas quadras
da casa da família, eles pararam
a caminhonete e atiraram duas
vezes contra Lair ton. Um dos disparos atingiu a cabeça e outro as
costas do professor. Ele e o filho foram abandonados em uma
rua e socorridos por populares,
que acionaram o Siate (Ser viço
Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência). Em estado grave, Lair ton foi levado ao
Hospital Bom Jesus, mas morreu
na manhã de ontem.
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 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Aílton Santos

HILLUX TOMADA em assalto em Toledo foi abandonada próximo ao trevo da Ceasa, em Cascavel

CARROS

Guardas municipais de Toledo encontraram, cerca de meia hora depois do latrocínio,
o Gol bordô usado pelos criminosos. O carro estava abandonado na Rua Dom
Armando Círio, no Jardim Concórdia. Populares disseram que quando o carro foi
deixado, os ocupantes embarcaram em uma Hillux de cor preta.
Já na madrugada de ontem, a caminhonete roubado do professor foi abandonada
e queimada em uma plantação recém-colhida, próximo ao trevo da Ceasa
(Central de Abastecimento), em Cascavel.
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22,3
Mais de 22 quilos de maconha,
três pistolas calibre 9 milímetros,
nove carregadores e outras 100
munições do mesmo calibre foram
apreendidos em três ações desenvolvidas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), em Cascavel, na noite
de segunda-feira.
A primeira delas aconteceu em
uma abordagem na BR-277, a um
ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu a Belo Horizonte (MG).
Na bagagem de uma mulher, que
inclusive apresentou documentos
falsos, os policiais encontraram 11
tabletes de maconha, que totalizaram 9,8 quilos do entorpecente.
Presa em flagrante, a mulher disse
que pegou a droga em Foz e que
levaria até Bom Despacho (MG).
Pouco tempo depois, já na praça de pedágio de Céu Azul, ainda
na BR-277, os policiais prenderam
outra mulher, de 29 anos, com três
pistolas calibre 9 milímetros, nove
carregadores e as 100 munições.
Ela estava em um ônibus que
saiu de Foz e tinha como destino
final a cidade de Goiânia (GO), para
onde ela levaria o armamento.
Em outro ônibus, interceptado
na BR-277 próximo ao viaduto da
BR-163, em Cascavel, eles encon Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: PRF

quilos de
maconha,
pistolas e
munições

Giro da
Violência
Com maçarico
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Festa do Morango
O presidente da Associação de
Moradores do Bairro Maria Luiza,
Ibrahim Carneiro, que organiza a tradicional Festa do Morango que acontece
neste fim de semana em Cascavel, os
produtos que deixam o evento bonito
são oriundos de Minas Gerais. “A
produção local é insuficiente”, relata.

“Buscamos fora do estado, pois
aqui a produção é pequena.
Devido ao clima o ciclo de
produção é reduzido”.
Um homem de 34 anos foi
encaminhado ao Hospital
Universitário de Cascavel com cerca
de 15% do corpo queimado, na tarde
de ontem. Euclésio Borges de Lima se
feriu com um maçarico e pediu ajuda
no posto noroeste do Corpo de
Bombeiros. Ele teve lesões moderadas,
com queimaduras de segundo grau no
tórax, abdômen e antebraços.

MULHER de 29 anos foi pega com munições,
carregadores e três pistolas em um ônibus que
tinha como destino a cidade de Goiânia
traram mais 12,5 quilos de maconha. O entorpecente estava na
mochila de um adolescente de 17
anos. O coletivo saiu de Assunção,
no Paraguai, e tinha como destino
até Criciúma (SC), local que o adolescente deixaria a droga.

AÍLTON SANTOS

Veículo com cigarros
A PRF de Cascavel apreendeu ontem,
em uma abordagem na BR-467, no
distrito de Sede Alvorada, um Gol
carregado com cigarros
contrabandeados do Paraguai. O
motorista foi preso em flagrante e
encaminhado à Delegacia da Polícia
Federal em Cascavel. Dentro do Gol
estavam 16 caixas de cigarros,
avaliadas em cerca de R$ 40 mil.

Acidente no centro
Duas pessoas ficaram feridas ontem
em um acidente envolvendo um Polo
e um caminhão, no cruzamento das
ruas Jorge Lacerda e Paraná.
Segundo testemunhas, o motorista do
Polo bateu em um caminhão
estacionado na Jorge Lacerda,
seguiu até a esquina e perdeu o
controle da direção. Nilton
Alexandre Poter Pudel, de 30 anos
foi levado até a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Veneza e
Diego Rodrigo de Paula, de 34, até
a UPA Brasília.

Laércio Denardi

Abandonou o cultivo
Boa parte do morango consumido em Cascavel vem de MINAS GERAIS

Cadê os produtores?
Em Cascavel é difícil encontrar produtores de
morango atualmente. Os altos custos da produção e a concorrência com produtores de outros estados desanimam os produtores.
A agricultora Cleonice Souza deixou
a produção há dois anos por não encontrar um retorno considerável na
sua produção. “Não compensava,
eu não tinha lucro, é caro demais
para produzir”, destacou. Ela encerrou as atividades após três
anos de trabalho.

Durante três décadas, o produtor
cascavelense Cezar Krefta,
comercializou sua produção de
morangos em vários
estabelecimentos da cidade. Há
pouco mais de três anos, no
entanto, ele decidiu abandonar o
cultivo devido a
competitividade com
produtores de outros
estados. “A produção
de morango é
extremamente cara,
as mudas vem de
fora do Brasil, aos
poucos foi ficando
inviável a produção
local” diz Krefta.

LAÉRCIO DENARDI
distribui o fruto em
Cascavel, mas busca
fora do estado
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Morango
Os morangos consumidos em Cascavel, em sua
maioria, são oriundos da Região Sudeste do Brasil.
A maior fatia do mercado do fruto é de origem mineira. Além do custo, o estado tem uma grande produtividade. Laércio Denardi, que é proprietário de uma
distribuidora de hortifruti em Cascavel, relata que o
clima da cidade não é favorável ao cultivo e isso
eleva os preços do produto. “A produção local é reduzida e o período de produção curtíssimo, isso acaba favorecendo a entrada de produtos mais baratos
vindos de fora do estado”. As promoções nos supermercados, no entanto, faz o preço do morango
ficar na casa dos R$ 4.
Segundo ele, a produção é da seguinte forma em
alguns estados fornecedores da empresa: Minas fornece o fruto o ano todo e os supermercados variam o
preço de acordo com a produção, relata Denardi. Ele
sempre compra a mercadoria de Minas. O Rio Grande
do Sul, também investe na cultura e produz entre outubro e abril. Já o Paraná, que possui um dos menores
ciclos, a produção abrange apenas julho e agosto.

 Reportagem: Silvio Matos
Fotos: Fabio Donegá

Preço do Morango não
deve passar dos R$ 4

Preço do morango cai 65%
Quem passou nos supermercados de Cascavel nas últimas semanas deve ter se deparado com a queda dos preços do morango.
Em uma das redes da cidade, o valor caiu de R$ 10 para R$ 3,49,
uma redução de 65%. Isso equivale praticamente três bandejas pelo
mesmo valor de uma.
Segundo o gerente de uma das lojas da rede, Gilmar Gomes, a
queda aconteceu devido a grande produção em 2017. “Os produtores repassaram uma grande quantidade de morangos, e para não
perdermos os produtos baixamos os preços nas nossas lojas”, afirmou. Na rede de supermercados os morangos chegam de São Paulo e ainda da produção paranaenses.
Em uma loja especializada de frutas e verduras, o preço varia
entre o convencional vendido a R$ 3,90 e o morango orgânico, que
sai por volta dos R$ 10 a bandeja, oriundo também de São Paulo.

FC Cascavel
em Paranaguá

Passada a ansiedade da estreia, o FC Cascavel encara hoje o
segundo compromisso pela Taça
FPF, contra o Rio Branco, às
15h30, no Estádio Nelson Medrado Dias, em Paranaguá.
Será a primeira partida como visitante para o time cascavelense e
a estreia em casa para os parnanguaras. Isso pode ser o diferencial
do jogo, afinal na rodada de abertura da competição, no fim de semana, quem atuou diante de sua torcida levou a melhor, o que a Serpente
Aurinegra quer evitar desta vez.
No geral, o FCC fará cinco jogos
em casa e quatro fora na primeira
fase. E dando sequência à programação de pensar em uma partida por vez, sem fazer projeções
como vencer todas como mandante ou atuar de maneira diferenciada fora casa, o time comandado

pelo técnico Rodrigo Cabral buscará o resultado com paciência em
Paranaguá, a exemplo do último
domingo, quando venceu o Toledo
por 2 a 1 com dois gols marcados
no segundo tempo.
Já o Rio Branco empatou por 1
a 1 com o Foz do Iguaçu em partida
realizada em Toledo por conta da
perda de um mando de campo da
equipe iguaçuense.

AÍLTON SANTOS

A rodada
Além de Rio Branco x FC
Cascavel, a 2ª rodada da Taça
FPF terá outros dois jogos às
15h30 desta quarta-feira: Iraty x
Toledo e Paranavaí x Foz do
Iguaçu. Já Andraus e Portuguesa
Londrinense se enfrentarão
amanhã, às 15h30, enquanto
Maringá FC e Operário fecharão a
rodada apenas no dia 30.

D escanso
Depois do compromisso desta tarde, o FC Cascavel terá um descanso no calendário de jogos da Taça FPF. Isso porque só enfrentará o
Operário pela 3ª rodada no dia 6 de setembro, ao contrário das demais equipes da competição, que atuarão neste domingo pela 3ª rodada. Assim, depois do Rio Branco, o próximo desafio dos cascavelenses será na próxima quarta-feira (16), quando farão clássico regional
com o Foz do Iguaçu, na terra das Cataratas, pela quarta rodada.
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Reforma só em outubro

CÂMARA aprovou, em segunda votação, o benefício aos contribuintes

Taekwondo em alta
Competição que selecionou atletas para a
Copa Brasileira de Taekwondo, a Copa Paranaense teve representantes
do esporte de Cascavel
em destaque, no fim de
semana em Pato Branco.
O evento contou com
448 competidores de todo
o Estado, em busca de
medalhas nas categorias
cadete (12 a 14 anos), juvenil (15 a 17 anos), sub21, adulto e master (acima de 31 anos).
De acordo com o técnico da AOPTKD (Associação Oeste Paranaense de
Taekwondo), Ricardo Zimmer, outra intenção dos
atletas era conquistar va-

448

gas para a Copa Brasileira, que será em Brasília
no mês de novembro.
Dos 38 atletas que participaram do evento competindo por Cascavel, nove
foram classificados, sendo
um do Tuiuti Esporte Clube
(Gabriel Tadioto, na categoria cadete) e os demais da
AOPTKD: Laine Marquele,
Nathan Jacob e Luani Camargo pela cadete; Lara Brasil, William Sabino, Maria
Eduarda Chagas e Ângela
de Souza pela juvenil; e
Eurico Chagas pela máster.
Pelos resultados de
seus atletas, a AOPTKD
terminou em terceiro lugar
na classificação geral entre os faixas preta.

competidores de
todo o Estado

Refic é
aprovado em
definitivo
Os vereadores de Cascavel aprovaram, em segunda votação o Projeto de
Lei Complementar 03/
2017, que prevê as regras
para pagamento de dívidas em atraso com o fisco municipal. Seis emendas apresentadas pelos
vereadores alteram as
condições de parcelamento e os percentuais de
desconto previstos na lei.
Segundo a prefeitura,
o Refic 2017 faz parte de
um “esforço conjunto dos
poderes Executivo e Legislativo que permite aos contribuintes devedores uma
solução favorável para a
quitação das suas dívidas” e possibilita ainda
que “haja um aumento da
receita prevista no exercício financeiro para 2017”.
O Refic é a concessão

de descontos e parcelamentos da dívida pública
municipal oferecida pela
prefeitura para quitação
dos tributos municipais,
aluguéis de prédios públicos oriundos de processos licitatórios, contraprestação de concessão
de uso de casulo industrial, penalidades pecuniárias aplicadas por secretarias e órgãos municipais
e aos financiamentos
tomados com recursos
do Fundo Municipal de
Desenvolvimento Industrial (FMDI).
A renegociação está
dentro do percentual permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e
em 2017 representará
uma renúncia de receita
de R$ 9,88 milhões em
juros e multas.

Ressaltando que não é devido as pressões, mas pela
necessidade de maiores estudos e debates, o prefeito
Leonaldo Paranhos mudou de estratégia e não mais envia
neste mês a proposta de reforma administrativa, deixando
para outubro ou novembro. Agora ele vai enviar a
proposta de lei do Plano Plurianiual (PPA/2018/2021),
em seguida a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei
Orçamentária para cumprir os prazos legais e somente
depois, reavaliará a estrutura da máquina de governo na
sua nova versão. Certamente precisará rever todo o PPA e
as leis orçamentárias...

Exageradas

Aplausos em pé

Aprovado o festival de
emendas ao Refic /2017,
algumas com exageros em
datas, permitindo pagar
as dívidas em até 70
meses, em lugar dos 36
meses propostos pelo
governo Paranhos (dentro
do seu mandato – 3
anos). Vai ter alternativa
para todos os gostos e
quantidade de dívida. Até
mesmo para quem já
parcelou e não pagou em
vezes anteriores. Após a
publicação da lei, serão
apenas 60 dias para fazer
a opção ao Refic.

Espaço aberto à
manifestação do 5º
Comando Regional da
Policia Militar na Câmara
de Vereadores. O coronel
Washington Lee Abe
afirmou taxativamente que
Cascavel não perdeu o
controle da criminalidade
fazendo um amplo relatório
das ações e dos resultados,
apesar de admitir
dificuldades no controle
da situação. No final, foi
aplaudido ele, os
comandantes e toda a
corporação da Policia
Militar de Cascavel.

PICUINHAS
Questionado sobre as criticas nas redes sociais por causa
da pintura da bandeira do Brasil no monumento da
Praça do Migrante, o prefeito Paranhos disse se tratar
de picuinhas.

zO Podemos deverá filiar o ex-vereador Pedro Martendal,
que segue sempre seu líder maior, Alvaro Dias. Na sigla,
será candidato a deputado federal, em dobradinha a
estadual, com Geninho...
z O ex-prefeito Salazar Barreiros adiantou ao partido (PP),
agora presidido pelo empresário Melo da Pastelaria, que
está propenso a uma candidatura a deputado federal no
próximo pleito...
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Gratificações congeladas
DIVULGAÇÃO

A Assembleia Legislativa começou a discutir o novo pacote
de ajuste fiscal pelo qual o governo Beto Richa (PSDB) pretende economizar R$ 100 milhões
ao ano. As medidas incluem o
congelamento das gratificações
dos servidores públicos estaduais por tempo indeterminado, e
a suspensão de concursos para
a contratação de policiais militares por três anos.
O pacote prevê, ainda, estímulos para a volta ao trabalho de
PMs aposentados, e o pagamento de diárias para os que policiais que quiserem trabalhar em
horários de folga. O governo pediu regime de urgência para a tramitação dos projetos.
A proposta do governo prevê
que futuros reajustes salarias
serão aplicados apenas aos vencimentos básicos dos ser vidores, sem incindir sobre as gratificações. A alegação é de que a
Constituição Federal já estabelece a desindexação desses benefícios, estipulando que reajustes
incidam apenas sobre a par te
fixa da remuneração, e não para
vantagens transitórias.

ESPORTE
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Desafio de Equipes
Realizado no último domingo, o Desafio de Equipes
reuniu diversos participante
em uma corrida de rua em
torno da Univel. A equipe Comercial Runners esteve presente na disputa com a participação de 72 associados, divididos em 12 equipes.
A distância percorrida pelos
competidores foi de 7 km, com
saída da Rua Tito Muffato e finalizando o percurso dentro do pátio da instituição de ensino.

Dos participantes do Comercial, destaque para a equipe masculina formada por David Escobar,
Leomar França, Irving Fischdick,
Gabriel Desdevalle, Renato Rodrigues e Robson Macanhão, que terminou em terceiro lugar.
Já a equipe feminina do clube
terminou na quinta colocação. Ela
foi formada pelas atletas Aline Henrichs, Regiane Nobre, Márcia Perin,
Maricléia Sauer, Jackeline Zago e
Lenita Bebber.
Já as equipes mistas do Comer-

cial Runners terminam na quarta e na quinta colocação, respectivamente com Diego Gonsalez, Valdir Pereira, Estefano
Stubininsk, Luciane Citkoski, Juliana Rodrigues e Lúcia Quadri;
e Djeni Mattia, Orlei Oliveira, Luiz
Andrade, Josiane Mendes, Charline e Roseli Rodrigues.
Com o somatório de pontos de todos os participantes,
o Comercial Runners conquistou o segundo lugar geral no
Desafio de Equipes.

DEPUTADOS começaram a discutir o novo “pacotaço”

NECESSÁRIAS
“São medidas necessárias e que estão concentradas no corte de despesas
internas, no custeio da administração, sem qualquer sacrifício para os
investimentos, que estão todos preservados”, afirma o governador Beto Richa.
“É mais uma etapa do ajuste fiscal que iniciamos em 2014 e que nos permite
hoje gerar recursos para investimentos consistentes e pagar todos os nossos
compromissos em dia, inclusive os salários de servidores e as despesas com
fornecedores”, afirma ele.

CORREÇÃO
O governo propõe, ainda, a correção de distorções em gratificações pagas a alguns
servidores que atuam em unidades penais. Hoje há diferentes formas de compensação
para os que atuam em áreas de risco e em contato com apenados ou adolescentes em
privação de liberdade. Com a Gratificação Intramuros (Graim) haverá regulamentação
em lei dessas gratificações, com economia anual de R$ 25 milhões.

Corrida da lua Cheia
O Circuito da Lua Cheia 2017
chega à sua 8ª etapa nesta
quarta-feira, com a largada
marcada para as 20h no Lago
Municipal. A competição,
disputada nos naipes
feminino e masculino e em
nas distâncias de 4,3 km
(uma volta) ou 8,6 km (duas
voltas), é realizada
mensalmente, independente
da condição climática. São 12
etapas durante o ano e o
campeão será definido na
somatória geral de pontos,
mas para isso precisará ter
disputado ao menos sete
etapas. O Circuito também
contempla corrida para
crianças, em oito etapas. Hoje
será a quarta delas. As
distâncias são de acordo com
a idade do participante, de 5 a
12 anos e de 100m a 1.200m.

Basquete Feminino

NBFC

Casa do basquete cascavelense, o Ginásio Eduardo Luvison, no
Complexo Esportivo Ciro Nardi, será palco de um amistoso
intermunicipal na noite desta quarta-feira, entre as equipes de Cascavel e
Toledo. O time adulto da NBFC (Novo Basquete Feminino de Cascavel)
- foto - está em preparação para representar a cidade nos Jogos
Abertos. O amistoso desta noite está marcado para iniciar às 20h.
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NO NINHO DO URUBU
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O Presidente da Câmara de Vereadores de Cascavel, Gugu Bueno
(PR) esteve ontem representando a
Câmara de Vereadores na reunião
da Itaipu Binacional que discute o
Programa das Nações Unidas para
DIVULGAÇÃO

FLAIMAGEM

DESENVOLVIMENTO DO OESTE
Três dias após a derrota por 2 a 0 para o
Vitória na Ilha do Urubu, pelo Brasileirão, o
Flamengo terá seu primeiro desafio sem o
técnico Zé Ricardo, demitido após o revés do
fim de semana. Nesta quarta-feira, recebe o
Palestino para a partida que encerra a segunda
fase da Copa Sul-Americana. O duelo está
marcado para as 21h45, no Ninho do
Urubu. Vitorioso por 5 a 2 na partida de
ida, no Chile, o rubro-negro carioca pode até
perder por até 3 a 0 nesta noite que ainda
assim avançará às oitavas de final para fazer
duelo brasileiro com a Chapecoense. Neste
primeiro jogo após a demissão de Zé Ricardo,
Jayme de Almeida comandará o Fla. Ele
modificará a equipe titular em relação aos
últimos jogos. O meia Diego e o zagueiro
Réver serão poupados por conta do desgaste
físico, enquanto o lateral-direito Rodinei ficará
de fora por precaução por conta de uma
pancada sofrida no joelho esquerdo e
Mancuello, com entorse de joelho, sequer
ficará no banco de reservas. Já o goleiro será
Muralha, pois Diego Alves só poderá ser
inscrito na próxima fase.

JOGAM HOJE
19h15
21h45
21h45
21h45
20h
15h45

LIBERTADORES
Grêmio x Godoy Cruz
Palmeiras x Barcelona
Atlético-MG x J. Wilstermann
SUL-AMERICANA
Flamengo x Palestino
BRASILEIRÃO
Ponte Preta x Fluminense
AMISTOSO
Milan x Betis

GUGU BUENO durante representou a Câmara de Vereadores no encontro

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos
termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
Marcelo dos Reis Alves
Jennifer se Souza Silva
Douglas Santos
Jheniffer Cristina Camargo Tluszc
Marcio Michael de Andrade
Solange Falkembach
Itamar Ribeiro Martins
Lidia Cristina Kovalchuk
Leonardo Link
Mariana Cristofoli Brandalize
Bruno Ricardo de Paula
Jéssica Vizeli de Morais
Fabiano Polidoro
Pollyanna Zanella Neres
Eduardo Venancio Claro
Fernanda Aparecida Moura Rodrigues Silva

Jaime Braz Bueno
Jurema Matos Bubna
Wedley Oliveira Godinho
Gisele Taderka
Cleison Pinheiro
Ana Paula dos Santos Saraiva
Julian Albeto Piovesan Ruiz Diaz
Ana Lidia Muxfeldt
Mizael da Silveira
Regina de Abreu
Leandro Ribeiro
Jessica Aparecida da Rocha Coradeli
Juliano Alfredo Neppel
Senezi de Vargas

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 09 de agosto de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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o Desenvolvimento (PNUD) que vai
percorrer os 54 municípios do Oeste Paranaense para fazer um diagnóstico da situação de cada loca.
São 17 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Para isso, o programa firmou um
convênio com Itaipu, que já tem
uma relação muito forte na região,
principalmente, em programas
como o Cultivando Água Boa ou
em sua participação no Oeste em
Desenvolvimento.
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o
Desenvolvimento Sustentável em
setembro de 2015 composta por
17 objetivos e 169 metas a serem
atingidos até 2030.

Fila única para vagas em Cmeis
Um encontro na manhã de ontem debateu as filas, tempo de espera e vagas para os Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil). O evento aconteceu no plenário da Câmara de Vereadores e discutiu o Projeto de Lei nº 81 de 2017.
O objetivo da proposta é instituir uma fila única para atendimento das crianças nos Cmeis. Segundo o vereador Fernando Hallberg

(PPL), é preciso facilitar o cadastro
para matrícula, além de garantir
modernidade e transparência para
quem busca uma vaga na Educação
infantil do Município.
“Com fila única vamos ter mais
agilidade e transparência no preenchimento das vagas e principalmente
igualdade de acesso”, frisou Hallberg.
O promotor Luciano Machado de
Souza e defensora pública Samylla
AÍLTON SANTOS

de Oliveira Julião participaram do
encontro. O promotor defendeu a
transparência da fila. O Ministério
Público (MP) deve propor um TAC
(Termo de Ajustamento de Conduta) ao Município. Na gestão passada o MP chegou a apresentar um
TAC, que não chegou a ser assinado. Segundo o promotor, o MP está
revendo ponto a ponto do antigo do
TAC para apresentar o novo.

ASSINATURAS

Assinam também o projeto os
vereadores Policial Madril (PMB),
Mauro Seibert (PP), Olavo Santos
(PHS), Serginho Ribeiro (PPL), Pedro
Sampaio (PSDB), Jorge Bocasanta
(PROS), Aldonir Cabral (PDT),
Misael Junior (PSC), Damasceno
Junior (PSDC) Josias de Souza
(PTC) E Celso Dal Molin (PR).
DEBAETE ACONTECEU na manhã
de ontem na Câmara de Vereadores
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“Aquele monumento
significa as regiões do
Brasil, nada mais coerente
do que você expressar ali a
Bandeira do Brasil. Agora,
são picuinhas políticas, eu
tenho mais coisas para
cuidar.”
Leonaldo Paranhos,
prefeito de Cascavel,
sobre as novas cores
da Praça do Migrante.

EM BUSCA DA
ALTERIDADE
Tão acostumados com a competitividade presente em nossa sociedade raramente questionamos até
que ponto ela é saudável. Permita que eu lhe provoque a pensar fora do que nos ensinaram, ao menos
por alguns instantes. Ciências como a psicologia,
antropologia e filosofia apontam como fundamental
para o desenvolvimento pleno de um ser humano a
alteridade, ou seja, a interação do meu “eu” com o
“outro”. Não fomos feitos para viver só, mas estranhamente contrariamos isso. “Farinha pouco, meu
pirão primeiro”. Guiados por instintos primitivos, impulsionados pela mídia, cegados pela luta cruel contra o relógio, optamos pelo individualismo. Não tenho dúvida de que o remédio para esta enfermidade social é a cooperação. Tenho acompanhado a
luta de muita gente empenhada na unificação de
grupos, regiões e instituições. Ministro palestras e
cursos em unidades cooperativas. Sou testemunha
da eficácia e dinamismo do cooperativismo e associativismo. Porém, vejo também a grande resistência de muitos em entender que a soma de esforços
gera multiplicação de resultados. Mais do que isso,
que a divisão justa destes resultados exige que subamos para um lugar mais alto na escala da evolução humana. Sinta-se desafiado.

Galo desesperado

A condenação de Maicon
Felipe Rios, filho de Marcos
Rios, pegou muita gente de
surpresa, inclusive o
prefeito Leonaldo Paranhos.
Maicon é servidor nomeado
da prefeitura e coordena o
Restaurante Popular.
Formado em administração,
ele implantou ações que
melhoraram o atendimento
no local. Até a manhã de
ontem, Paranhos ainda não
havia conversado com ele.

Com o objetivo de oferecer
a capacitação para
profissionais da saúde e
acadêmicos que se
preparam para a carreira, o
Hospital Uopeccan está
promovendo, em setembro,
o primeiro curso de
punção port-a-cath colocação de um cateter
totalmente implantado.
Ministrado pela enfermeira
Marluise Fenner, pósgraduada em Oncologia e
atuante
na área.

O coronel
Washington
Lee Abe, que
tem
procurado
mostrar à
sociedade os
números da
segurança
pública.

A proposta do
Governo
Federal em
elevar para
até 35% a
alíquota do
Imposto
Renda do
contribuinte
brasileiro.

PREVISÃO DO TEMPO

Quarta

Quinta

Quarta

Quinta

K 28 L 14

K 26 L 14

K 25 L 11

K 18 L 10

Lotofácil
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Megasena
Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Fases da lua
CHEIA
07/08 15h10

MINGUANTE
14/08 22h15

NOVA
21/08 15h30

CRESCENTE
29/08 05h12

Fonte: Simepar

Editor-chefe
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Com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, na Argentina, o
Grêmio recebe o Godoy Cruz nesta quarta-feira, às 19h15, pela partida de
volta das oitavas de final da Copa Libertadores, em Porto Alegre.
Embalado por oito partidas sem derrotas, o Imortal só precisa seguir assim
para avançar de fase para enfrentar quem passar amanhã de Botafogo x
Nacional (URU). Para o embate desta noite, o técnico Renato Portaluppi
tem como principal desfalque o lateral-direito Edílson, com dores musculares.
O veterano Léo Moura será o substituto.
Já para o ataque o treinador tem o retorno de Lucas Barrios, que foi desfalque
nos últimos cinco jogos e que já treina normalmente com o restante do elenco.
Enquanto isso, o volante Maicon deve ficar no banco de reservas. Luan, que
está sendo sondado pelo Spartak Moscou, segue entre os relacionados, com a
possibilidade de entrar em campo com o time gaúcho pela última vez.

Curitiba

Fone/Fax: (45) 3321-1000
Diretor
Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br
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O Palmeiras faz nesta quarta-feira, às
21h45, no Allianz Parque, o jogo mais
importante na temporada até o
momento. O Verdão precisará reverter o
placar da partida de ida com o Barcelona
de Guayaquil (1 a 0) pelas oitavas de
final da Copa Libertadores, que é a
principal meta do clube no ano.

z Uopeccan

Cascavel

Direção Geral
Clarice Roman

GRÊMIO.COM
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Desafio do ano

z Condenado

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

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

PARA CARIMBAR A VAGA

NOTAS

Edely Tápia
Jornalista, palestrante e instrutor Sescoop
contato@edelytapia.com.br
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Concurso: 1956
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Quina

Concurso: 1547

Concurso: 4450

10 26 42 47 63

Lotomania

Concurso: 1786

01 10 20 22 24 32 39 45
54 57 64 68 71 77 78 84
90 91 92 96

Recém-chegado ao comando do
Atlético-MG, Rogério Micale classificou
o duelo de hoje como o “jogo da vida”
para o Galo, que, em péssima fase,
recebe o Jorge Wilstermann pelas
oitavas da Libertadores e precisa
desesperadamente da classificação para
manter acesa a esperança de levantar
um título de expressão em 2017. Já
eliminado da Copa do Brasil e a 24
pontos do líder Corinthians no
Brasileirão, o time entrará mais
pressionado do que nunca no Mineirão
às 21h45 desta quarta-feira. A missão
é vencer por mais de um gol de
diferença para não depender dos
pênaltis. Caso sofra um gol, a chance
de disputa nas penalidades acaba e o
time precisa anotar três para carimbar
o passaporte às quartas de final. No
jogo de ida, na Bolívia, o time mineiro
perdeu por 1 a 0.

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

Concurso: 1677

Federal

Concurso: 5203

07 25 28 32 33 46

1º prêmio

02 18 22 24 28 45

2º prêmio

Timemania

Concurso: 1067

11 18 34 55 66 69 76
TIME DO

JUVENTUS - SP

3º prêmio
4º prêmio
5º prêmio

700.000
36.000
30.000
24.700
20.146

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Acidente deixa dois feridos
AÍLTON SANTOS

Acidente deixa dois mortos
Duas pessoas morreram, no final da tarde de ontem, na BR-277 em Cascavel. As
vítimas estavam em uma motocicleta que bateu contra um caminhão. No início da
noite, outro acidente em Cascavel, desta vez na BR-369. Três pessoas ficaram presas
nas ferragens e pelo menos uma vítima foi socorrida em estado grave.
z Págs. 24 e 32
AÍLTON SANTOS
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ESTACIONE
CASCAVEL
Dois idosos que estavam
em um automóvel modelo Verona ficaram gravemente feridos em um acidente de trânsito na noite de ontem na BR369, nas proximidades do Bairro Lago Azul, em Cascavel. Eles
se envolveram em uma batida
frontal com um ix35.
Os dois homens, de 66 e
62 anos, ficaram presos nas
ferragens. Socorristas do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) precisaram de ajuda
do Corpo de Bombeiros para
retirar as vítimas.
O condutor da ix35 teria
atravessado a rodovia para
acessar ao Bairro Lago Azul
quando bateu com o carro que
trafegava pela rodovia. O condutor da caminhonete teve
apenas ferimentos leves.

ACIDENTE aconteceu no início da noite de ontem

SUSPEITO DE LATROCÍNIO É PRESO
Um rapaz de 19 anos, suspeito de ter participado de um roubo em
Cascavel e pouco tempo depois de um latrocínio na cidade de Toledo foi
preso por policiais civis do GDE (Grupo de Diligências Especiais). Ele foi
reconhecido pela vítima do roubo em Cascavel, o proprietário de uma
panificadora que disse não ter dúvidas sobre ele.

A Cettrans começou a testar o aplicativo
que irá substituir as moedas nos
parquímetros. O “Estacione Cascavel” é
uma ferramenta que trará mais
agilidade aos usuários do EstaR. Ontem,
motoristas foram abordados
e aprenderam a usar
o aplicativo.

z Pág. 11

SERGIO CABRAL: RÉU PELA 14ª VEZ
O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, se tornou réu pela 14ª
vez na Operação Lava Jato. O juiz da 7ª Vara Criminal Federal do Rio,
Marcelo Bretas, aceitou as duas denúncias apresentadas ontem pelo
Ministério Público Federal. Além de Cabral, outras 23 pessoas também
viraram réus na ação. Todos os envolvidos foram investigados durante a
Operação Ponto Final, que desvendou um esquema criminoso no setor de
transportes do estado.
Ontem, o Ministério Público Federal ofereceu mais duas denúncias contra
o ex-governador por desvio de R$ 144 milhões.

PÁGINA
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Dengue: 30%
das casas não
são visitadas

PÁGINA

27

FC Cascavel
joga hoje com
o Rio Branco

PÁGINA
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Suspeito
de latrocínio
é preso

