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FC Cascavel
volta a vencer
na Taça FPF

PÁGINA

27
PÁGINA

14
Estações da
Barão serão
menores

PÁGINA

14
Dias dos Pais:
filhos estão
econômicos

O Ministério Público denunciou à Justiça, por improbidade administrativa, os cinco
membros da Comissão de Licitação que escolheu a OT Ambiental para fazer a coleta
e tratamento de lixo em Cascavel pelos próximos cinco anos. O Hoje News teve aces-

so, com exclusividade, à denúncia de fraude e direcionamento do certame.
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Com oito meses de atraso,
enfim, o viaduto ligando o
Bairro Pacaembu ao Jardim
Presidente será liberado hoje
para o tráfego de veículos.
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LIBERADO

Fraude
no lixo
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Libertadores: Grêmio classificado
A noite de ontem foi de muita

emoção para os mais de 38 mil gre-
mistas que estiveram presentes na
Arena, em Porto Alegre. Com a van-
tagem para o segundo jogo das oi-
tavas de final da Copa Libertado-
res, o Grêmio entrou em campo
para encarar novamente o Godoy
Cruz. Fez bonito e venceu o time
argentino por 2 a 1.

O jogo começou equilibrado e
com o marcador aberto pelos visi-
tantes, aos 13 minutos, com Javi-
er Correa. Mas o Tricolor não se
abalou e foi trabalhando muito
bem a bola, rodando ela de pé em
pé, que chegou ao gol de empate,
aos 28 com Pedro Rocha. O se-
gundo gol também saiu dos pés
do camisa 32.

ELIMINADOS
No Allianz Parque o Palmeiras
voltou a jogar mal e o máximo que
conseguiu foi devolver o 1 a 0
sofrido fora diante do Barcelona, do
Equador. O gol foi marcado por
Moisés. Nos pênaltis, caiu por 5 a 4,
com um chute de Bruno Henrique e
outro de Egídio defendidos pelo
goleiro adversário. O Verdão chegou
a empatar na primeira série: 4 a 4,
mas perdeu na cobrança alternada.
Mais vergonha passou o Galo, em
Belo Horizonte (MG), mostrando
toda a sua incapacidade ao
empatar sem gols com o Jorge
Wilstermann. Tinha perdido fora
por 1 a 0 e acabou eliminado.
No time de Cochabamba, dois
brasileiros: o zagueiro Alex Silva,
ex-São Paulo Botafogo-RJ,
apelidado de Pirulito, e o volante
Serginho - ex-XV de Piracicaba,
Mogi Mirim e Botafogo-SP. Eles
ficaram emocionados ao final do
jogo pela classificação histórica.

JOGO MORNO ENTRE PONTE E FLUMINENSE
Em jogo adiado da 17ª rodada do Brasileirão 2017, Ponte Preta e Fluminense
empataram em 0 a 0 ontem. As duas equipes não balançaram as redes do
Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Com o empate sem gols, a Macaca
encerra o primeiro turno com 23
pontos, na 13ª posição. Com 26, o
Tricolor carioca ocupa a nona
colocação.
O primeiro tempo de jogo foi
bastante equilibrado com muita
marcação por parte das duas
equipes. Com poucas chances
claras de gols criadas, o placar
permaneceu inalterado. Na volta
do intervalo, a Macaca repetiu a
estratégia e buscou pressionar
desde o reinício.

EQUIPE GAÚCHA foi a única brasileira a se classificar nos jogos de ontem

DIVULGAÇÃO/GRÊMIO
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O Papa Francisco destaca no capítulo I da Exor-
tação Apostólica “Amoris laetitia”, que a Bíblia fala de
família do início ao fim, desde Adão e Eva, até as
núpcias da Esposa e do Cordeiro. O Salmo
127(128), canta a alegria de uma família que cons-
trói sua casa sobre a rocha, embora haja muitas que
estão firmadas sobre a areia.

A partir da Bíblia, o Papa tece comentários sobre
a figura do homem e da mulher, criados por Deus, à
sua imagem, unidos numa só carne, capazes de
gerar vida. Esta comunhão de pessoas reflete a ima-
gem da união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo.

O Papa cita inúmeros episódios bíblicos de sofri-
mento, que prejudicam a vida da família, traçando
um paralelo com as realidades atuais.

Francisco diz que: “... a Palavra de Deus não se
apresenta como uma sequência de teses abstratas,
mas como uma companheira de viagem, mesmo
para as famílias que estão em crise ou imersas nal-
guma tribulação, mostrando-lhes a meta do comi-
nho, ...” (AL 22).

“A família é chamada a compartilhar a oração diá-
ria, a leitura da Palavra de Deus e a comunhão eu-
carística, para fazer crescer o amor e tornar-se cada
vez mais um templo onde habita o Espírito” (AL 29).

A FAMÍLIA NA BÍBLIA

 Audiência Pública
A Prefeitura de Cascavel, em
cumprimento ao disposto
no Parágrafo Único do art.
48, da Lei Complementar
Federal nº 101/2000,
convida toda sociedade de
Cascavel para participar da
Audiência Pública para
apresentação e discussão
das Propostas do Plano
Plurianual 2018 a 2021 e
da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2018. A
audiência será hoje, às
9h30, no auditório da
prefeitura.
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“É uma oportunidade para
que o contribuinte regularize

sua situação junto ao
Município e faça parte deste
momento de transformação

pelo qual Cascavel está
passando.”

Renato Segalla, secretário
de Finanças sobre a
aprovação do Refic

Jeandré C. Castelon
Advogado, com especialização

em Cultura Teológica

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

A decisão da
Cettrans de

modernizar o
Estacionamento
Regulamentado
com o uso de

aplicativo.

A Comissão de
Licitação do

contrato do lixo,
que foi denunciada

pelo MP por
supostamente ter

direcionado o
certame.

AÍLTON SANTOS

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens
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Leilão de joias
A Caixa Econômica Federal
realiza, na próxima
terça-feira (15), em
Cascavel, leilão virtual
de joias referente a
contratos de penhor
vencidos até
27 de junho e ainda não
regularizados,
emitidos pelas agências
do banco no estado. São
990 lotes, que serão
negociados a partir
do valor mínimo
constante no Catálogo
de Licitação.

ESPORTE 31CASCAVEL, 10 DE AGOSTO DE 2017

Embalado por três vitórias segui-
das e com o status de ser o segundo
melhor visitante da Libertadores, o
Atlético-PR desafia o Santos nesta
quinta-feira em busca de reverter uma
ampla vantagem do rival para avan-
çar às quartas de final. O duelo está
marcado para as 21h45, na Vila Bel-
miro. Na partida de ida das oitavas, o
Furacão perdeu dentro de sua arena
por 3 a 2. Agora, precisa vencer por
dois gols de diferença ou por placares
acima de 3 a 2.

Para o rubro-negro paranaense,
surpreender os adversários fora de
casa não é novidade. Nas etapas pre-
liminares da Libertadores, eliminou o
Millonarios na Colômbia, na primeira

fase, e o Deportivo Capiatá no Para-
guai, pela segunda fase. Já na fase de
grupos, o Atlético venceu o San Lo-
renzo na Argentina e o Universidad
Católica no Chile.

Do outro lado, o Santos tentará
sua 12ª partida seguida sem derrota
para avançar de fase. Para isso terá
grande apoio das arquibancadas, pois
mais de 10 mil ingressos foram vendi-

Para o confronto na Vila
Belmiro, o técnico Fabiano
Soares fez mistério no último
treino, já no palco da partida
desta noite. O certo é que o
zagueiro Vanderson e os
volantes Esteban Pavez e
Otávio estão fora do
confronto, e que o lateral-
esquerdo Fabrício e o
atacante Ribamar foram
inscritos na Libertadores e
podem estrear na
competição. Já o Santos
poderá ter a estreia de Nilmar
(foto). Além dele, o clube
paulista ainda inscreveu o
zagueiro Gustavo Henrique e
o lateral Orinho. O trio entra
nas vagas de Vitor Bueno,
lesionado, e Thiago Maia e
Rodrigão, negociados.

Megasena
Concurso: 1956

05 08 20 28 40 45

Dupla sena
Concurso: 1677

07 25 28 32 33 461º sorteio

02 18 22 24 28 452º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1548

02 03 04 09 10 11 12 14
15 17 18 20 21 22 23

Quina
Concurso: 4451

25 43 54 70 77

Timemania
Concurso: 1067

11 18 34 55 66 69 76
TIME DO JUVENTUS - SP

Lotomania
Concurso: 1786

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

90 91 92 96
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5204

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

04.339
31.745
41.115
15.336
51.241

dos antecipadamente, o que faz com
que os santistas apostem novamen-
te no Alçapão - a Vila tem capacidade
para 16 mil pessoas.

O certo é que ambas as equipes
entrarão em campo já sabendo
quem enfrentarão caso avancem de
fase. O adversário foi definido on-
tem, do duelo entre Palmeiras e Bar-
celona de Guayaquil.

Furacão na Vila Belmiro

 Engenhão lotado
Com público recorde no ano e a

possibilidade de receber o
maior número de torcedores
desde a reinauguração, em

2007, o Estádio Nilton Santos,
o popular Engenhão, espera que

a partida entre Botafogo e
Nacional seja uma festa para os

brasileiros diante dos
uruguaios. As equipes se
enfrentam às 19h15 pela

partida de volta das oitavas de
final da Libertadores. No jogo
de ida, no Uruguai, a equipe
brasileira venceu por 1 a 0.

NILMAR NO PEIXESANTOSFC.COM
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Manifesto pela cultura
O vereador Paulo Porto usou o a tribuna da Câmara de

Vereadores, na terça-feira (8), para ler o documento do
Conselho de Cultura de Cascavel, que manifestou a todos
os vereadores e ao prefeito a posição contrária a qualquer

fusão da Secretaria de Cultura com outra pasta. Porto
deixou sua posição de apoio aos artistas e disse contrário

a fusão, considerando o fato de a cultura ter sua
importância na sociedade e que precisa ser valorizada.

Também contra
Porto considerou um
retrocesso a fusão, mas ele
não é o único vereador
preocupado com essa
possibilidade. Carlinhos
Oliveira, Serginho Ribeiro
e Pedro Sampaio também
já se manifestaram contra
a fusão.

Vereadores
Os vereadores da Comissão
de Cultura e Esporte,
liderados pelo vereador
Carlinhos, foram conhecer
ontem a Casa de Cultura
Norte, sua estrutura e
necessidade, além do Parque
Aquático do Jardim
Colonial, fechado desde o
ano passado por abandono
na manutenção da piscina.
Prometem cobrar na próxima
semana uma solução.

Novo Alécio
O líder de governo, Alécio
Espínola, na sua volta após
a licença e recesso, parece
ter mudado de postura.
Está mais em cima do lance
quando a crítica é ao
prefeito, rebatendo na
hora e manifestando sua
disposição de atender
como interlocutor.

Conflitante
Nada positivo o primeiro
debate entre vereadores e
assessores com os
conselheiros tutelares e a
Secretaria de Ação Social
sobre projeto protocolado
prevendo regras para a
eleição da próxima
composição, em 2018. O
projeto não tem consenso na
comissão mista e deverá gerar
novos embates políticos.

NEM AI...

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 O vereador Parra, coordenador da Comissão de Saúde aplaudiu
o convênio com o Consamu, mas se posicionou: “Espero que o
Consamu resolva ou amenize os problemas das Upas”....

 Esta semana, na apresentação da professora homenageada
por ele mesmo, a imprensa teve a oportunidade de ver o
vereador Damasceno usando a tribuna. Fato raro....

O secretário de Meio Ambiente, Juarez Berté anda se
lixando às criticas por ter pintado a bandeira do Brasil
no monumento da Praça do Imigrante. Chegou a dizer
que se trata de ciúme...

Espaços
culturais
Vereadores que com-

põem a Comissão de Cul-
tura e Esportes da Câma-
ra de Cascavel visitaram a
Casa de Cultura Norte e o
Ginásio Aquático do Jar-
dim Colonial na manhã de
ontem. Eles conheceram
os projetos desenvolvidos
no local e os problemas
estruturais existentes. O
diretor de Cultura, Luciano
Biaggi e o gerente Orlando
Anoategui, além da coorde-
nadora Regina Rosa, recep-
cionaram os vereadores.

As atividades desenvol-

O coordenador da comissão de Cultura e Esporte, vereador
Carlinhos Oliveira (PSC), morador da região norte, ressaltou a
importância de verificar de perto os espaços para que juntos
possam defender melhorias e investimentos. “A Casa de Cultura
Norte é algo diferente e inserido na comunidade que precisa de
apoio e incentivo e vamos não só cobrar, mas também sugerir
ao prefeito, investimentos e valorização”, disse Carlinhos. Além
de Carlinhos, a visita teve ainda a participação do vereador
Pedro Sampaio (PSDB). “São espaços desconhecidos e que muitas
vezes, tudo acontece lá. Vamos nos somar na estruturação e
efetiva oferta de atividades”, disse Sampaio.

vidas no local estão mais
concentradas no CulturaA-
ção, projeto que envolve
230 crianças. “Neste es-
paço resgatamos crianças
e adolescentes e estimu-
lamos a pratica de ativida-
des saudáveis, a exemplo
das artes”, destacou a pro-
fessora Regina.

Na área esportiva, os
vereadores conheceram a
realidade do ginásio de
esportes que está com a
piscina desativada desde
o ano passado. O local
era usado para natação.

A valiação
VEREADORES conhecem os projetos culturais na região norte

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

2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

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

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 10 de agosto de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

Alisson Ralf da Silva
Fernanda Aline dos Santos

Tamara Niada Boeira
Bruna Caroline Oliveira de Souza

José Welson Vicente Damasceno
Marcia Fernanda de Chaves

Celso José da Silva
Adriana Flauzino da Silva

Ciro Rebolo
Daiane Galeski

Valdecir Farias Rodrigues
Samanta Salles Mello

José Marcos de Oliveira
Simone Kellen de Lima

Claudeir dos Santos Sabino
Elisandra Tuon

Luis Carlos Pantaleão Rodrigues
Claudiane de Oliveira

Leandro ribeiro
Jessica Aparecida da Rocha Coradeli

Antonio Bandeira da Silva
Elisangela Henning

Mizael da Silveira
Regina de Abreu

Johnny Pereira Proença
Mayara Neves de Oliveira

Gildomar Borges
Marlene Gomes da Silva

Valdelirio de Quadros
Hertes Fatima Alves de Oliveira

Ademir de Souza
Aline Hölscher

Ricardo Parzianello
Nayara de Souza Radaeli

Romulo Agostini de Souza
Natalia Livia Silva Ferreira

Bruno Norberto de Lima
Camila Cardozo

Pablo Rodrigo Skowrosnki Lazarini
Deborah de Camargo Paciornik

Valdecir de Jesus
Derli Pinto Carneiro da Costa

Johnny Henrique de Oliveira
Tabata Massanero Sobrinho

O técnico Tite convocará hoje a seleção brasileira para os jogos contra
Equador, em Porto Alegre, no dia 31, e Colômbia, na cidade de
Barranquilla, no dia 5 de setembro. A lista começou a ser discutida na
segunda-feira, quando o treinador e sua comissão técnica se reuniram
depois do retorno do auxiliar Cleber Xavier e do preparador físico
Fábio Mahseredjian, que acompanharam a Champions Cup, nos
Estados Unidos, e a Copa Audi, na Alemanha. Além das observações
dos jogos e treinos da pré-temporada dos clubes europeus, a comissão
debateu assuntos referentes ao acompanhamento das partidas do
Campeonato Brasileiro, realizado pelo CPA (Centro de Pesquisa e
Análise). Juntos, aprofundaram as conversas em torno dos 23 nomes a
serem convocados hoje. A expectativa maior fica por conta das vagas no
gol. O corintiano Cássio e o santista Vanderlei estão em alta no País.

LIBERTADORES
19h15 Botafogo x Nacional
21h45 Santos x Atlético-PR
21h45 San Lorenzo x Emelec

AMISTOSOS
16h Sevilla x Roma
16h Napoli x Espanyol

JOGAM HOJE

 CBF

SELEÇÃO
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VOLEIBOL MASCULINO
A equipe masculina adulta de
voleibol da FARB que venceu o
time de Capitão Leônidas Marques
por 3 sets a 1 em jogo amistoso
preparatório para as competições da
Liga de Voleibol de Cascavel e
também para a Copa Palotina.
Comandada pelo professor Alceu
Rogério Bertaioli, a equipe
cascavelense conta com os atletas
Thomas, Yan, João, Guilherme,
alam, peixe, Gabriel, Luciano,
Juliano, Luiz e Paulo.

 FARB

A equipe JG Construções (foto) foi a
responsável pela principal goleada no campo de
terra do Jardim Colonial, no último fim de
semana: 5 a 0 no time da Auto Escola
Avenida. No geral, foram 20 gols marcados em
seis jogos, média de 3,3 gols por partida. Os
demais resultados foram Frutana 2x0 Treme
Terra, 100% Interlagos 0x2 Fúria do Terrão/
Mercado Samara, Bar Fortaleza 0x3 Recanto
Colmeia, Zé Milton 3x0 Titânio e União
Independente 2x3 Juventude. Por conta do Dia
dos Pais, a competição não deverá ter rodada
neste fim de semana, mas é possível que haja
algum jogo por confronto atrasado do
campeonato.

TERRÃO ARQUIVO PESSOAL

 LDF

COPA CIDADE
Em uma rodada na qual o time sub-20 de
Ouro Verde do Oeste se destacou, ao
vencer o Armazém Bebidas por 10 a 0, a
Copa Cidade de Futsal definiu no último fim
de semana as equipes semifinalistas da
competição. Agora, as jovens de Ouro
Verde farão um duelo de invictas com o time
da AUF/Foco Telecom, que despachou o
Furacão/Lado Oposto na quartas de final.
A outro semi será entre Afeto/Toledo, que
avançou com uma vitória por 5 a 2 sobre a
AFFAC/Assis Chateaubriand, e a Stein,
que eliminou as Prepadoras com uma vitória
pelo placar mínimo. As partidas que
definirão as finalistas serão às 15h e às 16h
no Ginásio da Neva, neste domingo.
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Seminário sobre metrologia

SOBRE O EVENTO
O evento foi organizado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia), com o apoio Ipem (Instituto de Pesos e Medidas do
Paraná), buscando a capacitação dos agentes envolvidos nesse processo.
Além de palestra na Fundetec, cedida pela Prefeitura para a palestra de Tetuo
Hara sobre o Método Estufa, nesta manhã (9), a programação na cidade incluiu
uma visita ao Laboratório de Umidade de Grãos da Regional do Ipem de Cascavel
e em cooperativa para observar o funcionamento do recebimento de grãos.
Houve ainda a simulação de uma verificação pós-reparo em instrumento de
medição de umidade de grãos.

"Minha estada aqui não é
protocolar, mas de coração.
Além do ofício, é a alegria de
reencontrar amigos e prestigiar
o evento que me traz aqui, por-
que sou um apaixonado pelo tra-
balho do Ipem/Inmetro", disse
ontem o prefeito de Cascavel
Leonaldo Paranhos. A declara-
ção foi feita  ao recepcionar, na
Fundetec (Fundação para o De-
senvolvimento Científico e Tec-
nológico de Cascavel), ao lado
do presidente da Fundação, Al-
cione Tadeu Gomes, os par tici-
pantes do Seminário Desafios
e Impactos no Controle Metro-
lógico de Medidores de Umida-
de de Grãos.

O evento iniciou na segunda-fei-
ra (7) em Foz do Iguaçu e ontem
teve conta ampla programação na

EVENTO TEVE INÍCIO em Foz e continuidade em Cascavel

DIVULGAÇÃO

Capital do Oeste. Segundo o pre-
feito, os órgãos que garantem a
qualidade do consumo ao cidadão
precisam ser reconhecidos e pre-
servados. O secretário de Desen-
volvimento Econômico, João Alber-
to Soares de Andrade, também
participou do evento.

"O Ipem/Inmetro merece ter
sempre pessoas dedicadas à fren-
te, como meus amigos que aqui
estão, que hoje têm a chave da ci-

dade", continuou Paranhos, fazen-
do referência aos vários gerentes
de unidades de todo o Brasil e ao
presidente do Ipem Paraná, Olivei-
ra Filho, que reconheceu todo o tra-
balho de Paranhos à frente do
Ipem, que foi presidente do órgão
por duas ocasiões (2002-2004 -
2005/2006), período em que Cas-
cavel teve implantado o seu labo-
ratório de umidade de grãos, hoje
referência para o evento.
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 O Ministério Público de Casca-
vel ajuizou ação contra cinco pes-
soas e uma empresa por improbi-
dade administrativa, que trata es-
pecificamente de fraude para pos-
sível direcionamento na licitação
milionária do lixo realizada em
2016. A ação é toda fundamen-
tada em diversas horas de gram-
pos telefônicos, mensagens via
whatsApp e documentos. Veja
abaixo a lista dos denunciados.

Em 65 páginas da ação, os pro-
motores Sérgio Machado (Promoto-
ria de Patrimônio Público) e Juliana
Vanessa da Costa (Gaeco) detalham
como teria sido orquestrada a frau-
de para dar vantagens à empresa OT
Ambiental, detentora do serviço nos
últimos contratos, a qual acabou
vencendo a licitação no valor total
de R$ 173.407.323, em vigor des-
de 1º de janeiro de 2017.

A investigação teve início com
recurso administrativo apresentado
por uma das concorrentes - a TOS
Obras e Serviços - que questionava
a veracidade do atestado de capa-
cidade técnica utilizado no proces-
so pela OT para comprovar a sua
experiência na operação de siste-
ma de aproveitamento de biogás, o
qual foi elaborado pelo próprio ex-
secretário Luiz Carlos Marcon em
18 de julho de 2016, postulando à
comissão de licitação que reduzis-
se a zero a nota da proposta técni-
ca para a empresa TOS.

MP denuncia fraude
na licitação do lixo

São anexadas no processo fotos
dos denunciados em jantares infor-
mais, comprovando a amizade deles.
Para o MP, Marcon nem poderia ter
atuado na concorrência devido à sua
amizade com Olides Berticelli, “e que
certamente contribuiu para que o se-
cretário elaborasse um edital tão des-
conexo e desatualizado em diversos

 Reportagem: Aílton Santos
                        Carla Hachmann
                        Luiz Carlos da Cruz

pontos, que certamente inibiu a par-
ticipação de outras empresas interes-
sadas na concorrência”.

A ação foi distribuída à 1ª Vara
da Fazenda Pública de Cascavel, que
abriu prazo para que os denuncia-
dos apresentem resposta prelimi-
nar, para posterior decisão sobre
sua continuidade.

Confira a ação completa no site
do jornal Hoje (jhoje.com.br)

 ex-secretários Luiz Carlos Marcon (Meio Ambiente) e Alisson
Ramos da Luz (Administração);
 servidores Elmo Rowe Júnior e Sylvio Taddeu de Carvalho Torres,

ambos lotados na Secretaria de Meio Ambiente, e Henrique
Wichoski Koupaka, lotado no Departamento de Compras;
 empresa OT Ambiental Construções e Serviços, representada por

Olides Berticelli.

Os denunciados são:
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Pela região sul, as oito
melhores equipes só
serão conhecidas neste
sábado. No campo da
Chácará Fardoski, os
duelos pelas oitavas de
final, em partida única,
serão: Maximus Pizzaria
x Hospital Genesis
(15h) e Academia Vip/
Marcão Acessórios x
Cascavel Clean/Km
Diesel (16h). Já no
campo da Arena
Buenão os jogos serão:
Cordeiro Mat.
Construção/Fúria x
loucos da Baixada
(14h), Everest x Lolla
(15h), Fercaus x
Demônios da Garoa
(16h) e Royal Hookah
x Bernardos (17h).

A 1ª Copa Norte-Sul de Futebol Suíço afunilou e as oito melhores equipes da Região Norte já são conhecidas. Elas
foram definidas depois da realização das oitavas de final, no último fim de semana, e neste sábado terão um dia
decisivo na disputa por vagas para a semifinal. Os jogos serão SE Vila Nova x Alumine/Osmar FC, Barão Auto Peças
x ABA FC, Cascavel Auto Peças x FC Tigre e JMS/Mundial x Primus. Destaque para a SE Vila Nova, única equipe
que ainda não perdeu dentre as 27 da região norte que iniciaram a competição.

AS OITO MELHORES DA REGIÃO NORTE

REGIÃO SUL



 Segundo o Ministério Público, já no pedi-
do de abertura da licitação para serviços
de limpeza pública, o ex-secretário de Meio
Ambiente Luiz Carlos Marcon - que condu-
ziu todo o processo, desde a elaboração do
edital - incluiu exigências desproporcionais
que limitavam a disputa e direcionavam o
certame para beneficiar a OT Ambiental, que
já administrava o serviço e era administra-
da por seu amigo Olides Berticelli, os quais
inclusive aparecem em fotos juntos em jan-
tares informais. “Nesse sentido, claramen-
te limitou a disputa e direcionou o futuro
edital para favorecer a empresa OT Ambien-
tal”, quando:
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PASSO A PASSO
DA FRAUDE

a) exigiu capital social mínimo de R$
14 milhões das participantes da licitação,
e, dias antes, a OT havia ampliado seu
capital de R$ 9 milhões para R$ 15 mi-
lhões;

b) incluiu nos objetos da licitação a “im-
plantação” e a “operação” do sistema de
captação do biogás do aterro sanitário,
sendo que ele já estava implantado ha-
via anos;

c) estabeleceu critérios de pontuação
desproporcionais para as atividades de
“operação” e “manutenção” do sistema
de captação e aproveitamento do biogás
no aterro sanitário, especialmente quan-
do resolveu pontuar a “experiência” na
execução da operação e manutenção do
sistema, sendo essa comprovada por
atestados técnicos, super valorizando
uma prova que seria emitida pelo próprio
requerido e que se preocupava apenas
com a potência do transformador, não em
tempo de operação;

d) estabeleceu critérios subjetivos de
avaliação de julgamento e atribuição de
nota de avaliação da comissão, usando
adjetivos subjetivos como “inaplicável”,
“intangível” e “incongruente”.

Confira a ação completa
no site do jornal Hoje

(jhoje.com.br).
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Dois jogos e duas vitórias. Líder
com 100% de aproveitamento da
Taça FPF. Assim a equipe sub-23 do
FC Cascavel retorna para casa nesta
quinta-feira, um dia depois de ter ven-
cido o Rio Branco por 1 a 0, no Está-
dio Nelson Medrado Dias, em Para-
naguá, em sua segunda partida das
15 partidas que terá na competição
que premia o campeão com uma vaga
na Série D do Campeonato Brasileiro
2018.

O gol da vitória do time cascave-
lense, que estreou a camisa número
2 no campeonato, foi marcado logo
no início do jogo, aos 4min, pelo za-
gueiro Andrade. Para esta partida, a
primeira fora de casa depois de ter
vencido o Toledo por 2 a 1 no Está-
dio Olímpico, o técnico Rodrigo Ca-
bral mandou a campo a mesma for-
mação que utilizou no Clássico da
Soja.

Com isso, o treinador dá sequên-
cia à programação de pensar um

jogo por vez e não modificar a ma-
neira de o time jogar conforme o
adversário e o local da partida.

A segunda vitória em dois jogos
eleva o moral da Serpente Aurine-
gra, que não terá vida fácil na com-
petição. Como alento, o FCC tem o
fato de ganhar um tempo a mais de
folga entre o próximo compromisso
em relação às outras equipes.

Tudo porque voltará a atuar pela
competição apenas na próxima quar-
ta-feira, pela 4ª rodada. Na ocasião,
visitará o Foz do Iguaçu, às 20h15.
Já as demais equipes voltarão a cam-
po no fim de semana pela 3ª roda-
da, com exceção também do Ope-
rário, que realizará seu jogo com o
FCC no dia 6 de setembro pela roda-
da, no Estádio Olímpico.

100% na Taça FPF

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
FC Cascavel 6 2 2 0 0 3 1 2
Iraty 4 2 1 1 0 4 3 1
Maringá 3 1 1 0 0 4 1 3
Foz do Iguaçu 1 2 0 1 0 1 1 0
Toledo 1 2 0 1 1 2 3 -1
Rio Branco 1 2 0 1 1 1 2 -1
P. Londrinense 0 0 0 0 0 0 0 0
Operário 0 0 0 0 0 0 0 0
Andraus 0 1 0 0 1 2 3 -1
Paranavaí 0 2 0 0 1 1 4 -3

TAÇA FPF

ONTEM
Rio Branco 0x1 FC Cascavel

Iraty 1x1 Toledo
Paranavaí 1x1 Foz do Iguaçu

HOJE
15h30 Andraus x P. Londrinense

QUARTA-FEIRA (30/8)
20h15 Maringá FC x Operário

2ª RODADA

DOMINGO
11h Andraus x Maringá FC
11h P. Londrinense x Rio Branco
11h05 Foz do Iguaçu x Iraty
15h30 Toledo x Paranavaí

QUARTA-FEIRA (6/9)
20h15 FC Cascavel x Operário

3ª RODADA

FCC
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Para identificar a fraude na concorrência
pública do serviço de limpeza urbana, o

Ministério Público lista quatro momentos:

 1) A elaboração pelo ex-secretário Luiz Carlos Marcon do termo sobre
conhecimento técnico de operação de biogás, o qual ele próprio atestou
posteriormente, mesmo já estando atuando na Comissão Especial de Lici-
tação. “Marcon elaborou um desconexo e desatualizado termo de refe-
rência que foi usado como base para direcional o edital da concorrência
pública”, cita a ação.

 2) Marcon atestou o termo “sem ter real conhecimento da situação
concreta, para valer como prova no processo administrativo em que já
atuava como membro da Comissão Especial de Licitação como destina-
tário dessa mesma prova, que a empresa OT Ambiental Construções e
Serviços possuía experiência na operação e manutenção de sistema de
aproveitamento de biogás com capacidade de 300 KVA”.

 3) Marcon “criou uma questionada tese” no início do processo licitató-
rio para tentar excluir a TOS, fazendo diligências por conta própria na
tentativa de provar que um documento havia sido fraudado pela empre-
sa. Embora integrante da Comissão de Licitação, Marcon não usa as
informações para desabilitar a TOS, contudo, a mesma tese é usada
depois pela OT Ambiental para fundamentar um pedido de diligências
noticiando possíveis irregularidades entregue à comissão antes da divul-
gação das notas técnicas.

 4) Embora a Comissão tenha recebido esse recurso da OT, ela deixa
de decidir sobre esse pedido de diligências, o qual simplesmente “desa-
pareceu”, gerando uma “importante brecha” para que a OT “prejudica-
da” pudesse anular a licitação em caso de uma eventual derrota.

Assuntos Jurídicos
alertou sobre falhas em
edital
A Secretaria de Assuntos
Jurídicos elaborou um parecer
de 49 páginas no qual sugeriu
inúmeras modificações no
edital, inclusive a respeito do
longo prazo (60 meses) do
contrato, da falta de
justificativa para estabelecer
as unidades de medida de
geração de energia, de 75 KVA
e 300 KVA, e a própria
exigência de “implantar” o
sistema de produção do biogás.
Em um dos itens, a secretaria
alerta sobre isso: “Por vezes, o
objeto não está claro. É preciso
justificar, minuciosamente, qual
o objeto da licitação, sem o
qual não tem como dar
prosseguimento a ela,
promovendo as adequações
pertinentes no termo de
referência, edital, projetos
etc...”
Praticamente todas as
modificações foram ignoradas
pelo ex-secretário Luiz Carlos
Marcon, que respondeu em
seis páginas algumas
questões técnicas.

Foram identificadas as duas vítimas de um grave acidente de trânsito ocorrido no fim da
tarde de terça-feira, na BR-277, na região do Parque São Paulo, em Cascavel. Jheferson
Evandro Romero, de 19 anos, e Alisson Santana Cardoso, de 22, estavam em uma
motocicleta que, ao fazer uma ultrapassagem, colidiu frontalmente com uma carreta. Os
dois jovens, que iam para o trabalho, morreram na hora.
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Giro da
Violência
Caminhonete com cigarro
A Polícia Federal de Cascavel
apreendeu ontem, em Nova Santa
Rosa, uma caminhonete S-10
carregada com cigarros
contrabandeados do Paraguai. As
equipes faziam patrulhamento
quando avistaram o veículo em
atitude suspeita. O condutor
conseguiu fugir e o veículo e a
mercadoria foram encaminhados à
Receita Federal.

Celulares apreendidos
Servidores da Receita Federal de
Cascavel aprenderam ontem, em uma
operação na BR-277, em Santa Tereza
do Oeste, um veículo carregado com
aparelhos celulares contrabandeados.
Eles pararam um Scenic na rodovia e,
em fundos falsos do veículo,
encontraram a mercadoria, avaliada
em R$ 50 mil. O condutor, de 30
anos, foi detido e disse que levaria a
carga para Campo Mourão.

Agredido em assalto
Daniel da Silva Cardoso, de 38 anos,
foi encaminhado para a UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) Brasília.
Segundo o homem, ele foi agredido
na madrugada de ontem em um
assalto, no Bairro São Cristóvão. Com
dores no tórax e abdômen, além de
escoriações no rosto, ele foi
encontrado caído em frente à Igreja,
na Avenida Brasil.

Remédios
contrabandeados

Um homem de 39 anos foi pre-
so na madrugada de ontem trans-
portando vários tipos de medica-
mentos contrabandeados do Para-
guai. Ele estava em um ônibus, abor-
dado na BR-277, em Cascavel, pela
PRF (Polícia Rodoviária Federal). O
coletivo seguia de Foz do Iguaçu e
tinha como destino a cidade de Pon-
ta Grossa.

Os 790 comprimidos estavam
dentro de uma mochila, na baga-
gem de mão do passageiro. Den-
tre os comprimidos havia mais de
20 tipos de remédios diferentes,
distribuídos entre frascos, ampo-
las e cartelas.

A maioria dos itens apreendidos,
conforme a polícia, são drogas usa-
das para queima de gordura e au-
mento de massa muscular, como
inibidores de apetite e esteroides.
Na carteira do homem, que foi pre-
so em flagrante, foi encontrada uma

lista com a relação dos medicamen-
tos, indicando que eram encomen-
das para que ele revendesse os pro-
dutos, posteriormente. A pena, se-
gundo a PRF, para quem importa ou
distribui medicamentos de forma
irregular, varia de 10 a 15 anos de
reclusão. O homem foi encaminha-
do à Delegacia da Polícia Federal em
Cascavel.

CERCA DE 790 medicamentos, entre
inibidores de apetite e esteroides, estavam
com homem de 39 anos

PRF

AÍLTON SANTOS

POLÍCIA FEDERAL
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Com 4% de todas as cargas
transportadas nas rodovias do Es-
tado roubadas ou furtadas, desde
gêneros alimentícios, combustível,
grãos e os mais variados produtos,
o Paraná conta apenas com uma De-
legacia de Furtos e Roubos de Car-
gas, em Curitiba. E, mesmo após
toda luta dos caminhoneiros e re-
presentantes do Sintropar (Sindica-

Porém, mesmo sendo anunciada há alguns meses, ainda não há previsão de
quando a delegacia em Cascavel será implantada. Segundo a assessoria de
imprensa da Sesp (Secretaria Estadual de Segurança Pública e
Administração Penitenciária), a Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas de
Curitiba, atua em todo Estado, com apoio das unidades policiais do interior
na investigação, prevenção, repressão e processamento dos crimes contra
cargas embarcadas e roubadas nas estradas.

to das Empresas de Transportes de
Cargas e Logística do Oeste do Pa-
raná), o Governo do Estado descar-
ta a implantação de uma delegacia
especializada em Cascavel.

De acordo com o presidente do
Sintropar, Wagner Adriani de Sou-
za Pinto, para atender as necessi-
dades do Estado seria necessário
descentralizar os trabalhos. Pedi-
mos a interiorização da delegacia

Sem  previsão
MAPEAMENTO
Conforme a Sesp, é lá em Curitiba
que é feito o mapeamento das
ocorrências e locais de ação.
Especificamente em relação a criação
de novas delegacias, a Secretaria
cita que estuda constantemente a
criação de unidades em regiões
específicas, porém para isso é
necessário um estudo técnico de
viabilidade, analisando entre outros
indicadores, as estatísticas criminais.

em Cascavel para atender o Oes-
te e Sudoeste, e em Londrina para
atender as regiões norte, norte pi-
oneiro e noroeste. Com três pon-
tos marcados, delimitados no Es-
tado destinado ao trabalho de in-
vestigação e repressão, a tendên-
cia é que os índices diminuam”.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

ESTADO não tem previsão de quando vai implantar unidade de furtos e roubos de cargas em Cascavel

Não à delegacia
EXCLUSIVO08 HOJE NEWS, 10 DE AGOSTO DE 2017

Um dos itens determinantes
para a nota de capacidade técni-
ca previsto em edital diz respei-
to à prova de “experiência” de
operação e manutenção do sis-
tema de captação e aproveita-
mento de biogás. A nota varia de
0 (não prova execução prévia do
serviço); nota 5, quem apresen-
tar atestado que comprove a ope-
ração e manutenção de sistema
de aproveitamento de biogás
com capacidade igual ou inferior
a 75 KVA; e, nota 10, a quem

O POLÊMICO ATESTADO DE EXPERIÊNCIA

Cronologia
Nesse caso, o MP revela cronologicamente que

a implantação do sistema de reaproveitamento ener-
gético do biogás com capacidade de 300 KVA só foi
concluído no dia 17/03/16. Até então, a adminis-
tração mantinha no aterro um motor com capacida-
de para gerar 36 KVA. O motor com capacidade para
gerar acima de 75 KVA ficou sem operar porque
“queimava óleo em demasia”. O ex-secretário Mar-
con atestou dia 18/07/16 que a OT teria de 1º/
07/2012 a 30/06/2016 executado a operação
e manutenção de captação, condução, pré-tratamen-
to e geração de energia elétrica através de biogás
do aterro com capacidade de 300 KVA. O atestado
de Marcon foi usado pela OT para comprovar sua
experiência, o que lhe valeu a nota máxima na licita-
ção. Termo esse que foi atestado posteriormente
pelo próprio autor, ou seja, Marcon.

No dia 30/11/2016, a comissão divulga as no-
tas técnicas do certame, e a OT aparece com vanta-
gem sobre as demais concorrentes (CGC e TOS).

Dor de cabeça
E é aí que a dor de cabeça de Marcon começa,

com recurso da TOS questionando a “experiência”
da OT Ambiental.

Em interceptações telefônicas o MP descobre
que Marcon não conhecia a fundo as questões re-
lacionadas ao funcionamento dos motores, e no
dia 05/12/2016, ou seja, cinco dias após a di-
vulgação das notas, Marcon determina a Elmo Jr
que vá até o aterro para tirar fotografias e lhe ques-
tiona “se todas as exigências do edital foram con-
templadas”.

Para o MP, Marcon demonstrou “uma preocu-
pação incompatível com os interesses da admi-
nistração pública quando vislumbrou a possibili-
dade da empresa TOS Obras e Serviços conse-
guir, através de um possível recurso, diminuir para

atestar experiência no sistema aci-
ma de 75 KVA.

Nesse caso, o Ministério Públi-
co revela uma orquestrada ação
para a elaboração do atestado à OT
que lhe garantisse nota 10.

“O que de fato o secretário Luiz
Carlos Marcon fez no questionado
edital foi supervalorizar a potência do
motor existente no aterro municipal
(> 75 KVA) para beneficiar a empresa
OT, disfarçando-a de ‘experiência’. A
regra criada pelo secretário, salvo
melhor juízo, permite que na prática

uma empresa que tivesse opera-
do o motor de maior potência por
um único dia fosse considerada
mais experiente do que uma em-
presa que operasse um motor de
menor potência por vários anos”.
(grifos e destaques do MP).

chamada: 05/12/16
hora: 12:02:48

obs: Marcon x Elmo

 KVA é quilovoltampere, uma
unidade de medida equivalente

a 10³ voltamperes

O que é KVA?
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NÃO SE MANIFESTARAM
A reportagem

procurou o ex-se-
cretário de Meio
Ambiente Luiz
Carlos Marcon
(foto), que não
quis comentar a

denúncia. Ele disse que não sabia
do ajuizamento da ação e que não
iria comentar o caso sem antes co-
nhecer os argumentos usados pelo
Ministério Público (MP). Marcon
adiantou que não esperava que a
denúncia seguisse para trâmite na
Vara da Fazenda.

A reportagem não conseguiu con-
tato com a assessoria jurídica da

OT Ambiental, nem com o engenheiro Elmo Rowe Junior, que trabalha na
Secretaria de Meio Ambiente.

Um dos itens determinantes
para a nota de capacidade técni-
ca previsto em edital diz respei-
to à prova de “experiência” de
operação e manutenção do sis-
tema de captação e aproveita-
mento de biogás. A nota varia de
0 (não prova execução prévia do
serviço); nota 5, quem apresen-
tar atestado que comprove a ope-
ração e manutenção de sistema
de aproveitamento de biogás
com capacidade igual ou inferior
a 75 KVA; e, nota 10, a quem

O POLÊMICO ATESTADO DE EXPERIÊNCIA

Cronologia
Nesse caso, o MP revela cronologicamente que

a implantação do sistema de reaproveitamento ener-
gético do biogás com capacidade de 300 KVA só foi
concluído no dia 17/03/16. Até então, a adminis-
tração mantinha no aterro um motor com capacida-
de para gerar 36 KVA. O motor com capacidade para
gerar acima de 75 KVA ficou sem operar porque
“queimava óleo em demasia”. O ex-secretário Mar-
con atestou dia 18/07/16 que a OT teria de 1º/
07/2012 a 30/06/2016 executado a operação
e manutenção de captação, condução, pré-tratamen-
to e geração de energia elétrica através de biogás
do aterro com capacidade de 300 KVA. O atestado
de Marcon foi usado pela OT para comprovar sua
experiência, o que lhe valeu a nota máxima na licita-
ção. Termo esse que foi atestado posteriormente
pelo próprio autor, ou seja, Marcon.

No dia 30/11/2016, a comissão divulga as no-
tas técnicas do certame, e a OT aparece com vanta-
gem sobre as demais concorrentes (CGC e TOS).

Dor de cabeça
E é aí que a dor de cabeça de Marcon começa,

com recurso da TOS questionando a “experiência”
da OT Ambiental.

Em interceptações telefônicas o MP descobre
que Marcon não conhecia a fundo as questões re-
lacionadas ao funcionamento dos motores, e no
dia 05/12/2016, ou seja, cinco dias após a di-
vulgação das notas, Marcon determina a Elmo Jr
que vá até o aterro para tirar fotografias e lhe ques-
tiona “se todas as exigências do edital foram con-
templadas”.

Para o MP, Marcon demonstrou “uma preocu-
pação incompatível com os interesses da admi-
nistração pública quando vislumbrou a possibili-
dade da empresa TOS Obras e Serviços conse-
guir, através de um possível recurso, diminuir para

atestar experiência no sistema aci-
ma de 75 KVA.

Nesse caso, o Ministério Públi-
co revela uma orquestrada ação
para a elaboração do atestado à OT
que lhe garantisse nota 10.

“O que de fato o secretário Luiz
Carlos Marcon fez no questionado
edital foi supervalorizar a potência do
motor existente no aterro municipal
(> 75 KVA) para beneficiar a empresa
OT, disfarçando-a de ‘experiência’. A
regra criada pelo secretário, salvo
melhor juízo, permite que na prática

uma empresa que tivesse opera-
do o motor de maior potência por
um único dia fosse considerada
mais experiente do que uma em-
presa que operasse um motor de
menor potência por vários anos”.
(grifos e destaques do MP).

0 a nota 10 dada pela Comissão Especial para a
empresa OT Ambiental e sair vitoriosa do certame
com um preço menor”.

“A conversa mantida por Luiz Carlos Marcon com
Elmo Rowe Júnior revela que o secretário de Meio
Ambiente e membro da Comissão Especial de Licita-
ção tinha sérias dúvidas se o sistema cobrado no
edital por ele elaborado estava sendo executado e
operado meses depois de ter fornecido o questiona-
do atestado utilizado pela empresa OT Ambiental”,
afirma o Ministério Público.

No mesmo dia Marcon fala sobre o medo de zera-
rem a nota da OT Ambiental:

chamada: 05/12/16
hora: 12:02:48

obs: Marcon x Elmo
chamada: 05/12/16

hora: 13:11:19
obs: Marcon x Taddeu

 KVA é quilovoltampere, uma
unidade de medida equivalente

a 10³ voltamperes

O que é KVA?
Sem contato

Alisson Ramos da Luz, que foi
secretário de Administração no go-
verno de Edgar Bueno, também não
sabia que a denúncia havia sido
proposta pelo MP. “Respeito o tra-
balho do promotor Sérgio [Macha-
do], mas discordo do entendimen-
to dele e da denúncia. No mo-
mento oportuno farei minha de-
fesa”, afirmou.

O engenheiro Sylvio Torres, enge-
nheiro que fez parte da Comissão de
Licitação, afirmou que só irá se mani-
festar após tomar conhecimento ofi-
cial da denúncia.  Henrique Wichoski
Koupaka, que trabalha no Departa-
mento de Compras da Prefeitura de
Cascavel e também integrou a comis-
são, declarou que não irá se manifes-
tar sem ter acesso ao processo.

“No final da conversa, o requerido Luiz Carlos
Marcon assume, alguns dias depois de ter dado nota
para as propostas técnicas das empresas habilita-
das e com o processo licitatório prestes a ingressar
em sua última fase que ‘só viu por cima’ o item do
edital que viria a ser questionado no recurso da em-
presa TOS Obras”.

Conforme o MP, Marcon liga mais uma vez para o
engenheiro Elmo e deixa claro que não sabia qual o
motor que estava funcionando. Elmo confirma as
suspeitas levantadas pela TOS, contrariando o que
havia sido atestado por Marcon.

chamada: 06/12/16
hora: 09:56:51

obs: Marcon x Elmo

chamada: 05/12/16
hora: 13:11:19

obs: Marcon x Taddeu

No dia 7 de dezembro a TOS ingressa com o re-
curso e, como previsto por Marcon em conversa com
Taddeu dois dias antes, questiona a nota 10 dada
para OT Ambiental e a veracidade do atestado usa-
do por ela.

Confira a ação completa no site do
jornal Hoje (www.jhoje.com.br).
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Neste semestre, a Universidade
Paranaense – Unipar dará início
a um novo curso de pós-
graduação - Saúde Coletiva,
ofertado na Unidade de
Cascavel. O objetivo é
instrumentalizar
profissionais da área
de saúde para a
realização de ações
na atenção primária à
saúde, visando às
redes de atenção
a saúde.

O curso busca,
ainda, discutir e
reconhecer a prática
do profissional de
saúde no modo de
pensar saúde como um
fenômeno social,
fundamentado na
proteção e defesa dos
direitos humanos e suas
relações com a qualidade de
vida dos grupos humanos nas
diferentes faixas do ciclo vital, e
suas relações com o SUS
(Sistema Único de Saúde).

Com matriz curricular
específica, a especialização propõe
a utilização de instrumentos para
intervenção no processo saúde/
doença e ressalta a promoção da
saúde, a prevenção de riscos e
agravos, considerando o
empoderamento dos atores sociais
envolvidos.

A pós-graduação foi pensada
com foco na ampliação de
conhecimentos dos profissionais
da saúde: enfermeiro, médico,
biomédico, farmacêutico, cirurgião-
dentista, psicólogo, fisioterapeuta,
educador físico, terapeuta

Último mês para inscrições na
pós-graduação em Saúde Coletiva

ocupacional, nutricionista,
fonoaudiólogo, assistente social,
gestores públicos e demais
profissionais que atuam ou pretendem
atuar na atenção
primária em saúde.

O curso contempla as disciplinas
de Acolhimento e Classificação de
Risco; Educação em Saúde e Práticas
Educativas; Ética e Bioética em
Saúde; Gestão de Pessoas e
Comportamento Organizacional na

Atenção Primária
à Saúde;
Matriciamento na
Atenção Primária à
Saúde;
Metodologia da
Pesquisa; Modelos

Conceituais de
Saúde; O SUS e as

Vigilâncias do campo da
saúde: construção e

estruturação; Políticas
Públicas de Saúde no Brasil e

o SUS; Processo Saúde-Doença
e Perfis Epidemiológicos no

Brasil; Programas e Estratégias na
Atenção Primária à Saúde;
Promoção de Saúde na Atenção
Primária; Redes de Atenção
Primária à Saúde: historicidade e
definições de conceitos; Sistema
de informação em saúde e os
instrumentos de gestão nas redes
de atenção primária à saúde.

As inscrições encerram no dia
25 e podem ser feitas pelo site
www.unipar.br. As aulas iniciam em
setembro, em regime quinzenal, às
sextas à noite e aos sábados pela
manhã e à tarde. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone
(45) 3321-1300.

As aulas estão previstas
para iniciarem no

 próximo mês;
profissionais da

saúde têm
excelente

opção

DIVULGAÇÃO

Saúde Coletiva: Curso é novidade em Cascavel
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 57
Homicídios 46
Latrocínios 03
Confrontos 08

Roubos 817
Furtos 2.608
Veículos (furtos/roubos) 249
Outros 3.176

Acidentes 1.718
Colisões 1.579
Atropelamentos 139
Mortes 34

Uma idosa de 71 anos foi atro-
pelada ontem, na região central de
Cascavel. Segundo informações
do Corpo de Bombeiros, Apareci-
da Pedroso Valero atravessava a
Rua São Paulo, quase esquina
com a Castro Alves, próximo a Pra-
ça Wilson Joffre, quando foi atin-
gida por um Fiat Palio.

Conforme testemunhas, o semá-
foro estava aberto para o veículo e o
condutor não conseguiu frear antes
de atingir a mulher. Ela atravessava
a rua fora da faixa de pedestres.

Atropelada na São Paulo

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Com um corte de aproximada-
mente seis centímetros na região
frontal do crânio, luxação e escori-
ações na coxa esquerda, Apareci-
da foi atendida por socorristas do
Siate (Serviço Integrado de Atendi-
mento ao Trauma em Emergência)
e levada para a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Brasília.

De acordo com dados do Corpo
de Bombeiros de Cascavel, o núme-
ro de atropelamentos este ano cres-
ceu mais de 2% no comparativo com
o mesmo período do ano passado.
De 1º de janeiro a 9 de agosto de
2016 foram 135 pessoas vítimas
de acidentes de trânsito do tipo
atropelamento e, este ano, 139.

Ontem, a Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e Trân-
sito), em parceria com a Polícia Mili-
tar, realizou uma blitz educativa em
frente a Escola Municipal Gladis
Maria Tibola, na Rua Erechim.

O objetivo é orientar os pais e

De 1º de janeiro a 9 de
agosto de 2016 foram

135
pessoas vítimas de

acidentes de trânsito

crianças para os cuidados ao atra-
vessar a rua. Naquele trecho, há
uma lombada e faixa de pedestres,
mas, infelizmente, muitas pesso-
as são flagradas cruzando a via
fora do local determinado.

IDOSA DE 71 anos foi atingida por um Fiat Palio
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O mercado de trabalho brasileiro
abriu 35,9 mil vagas formais em ju-
lho. É o quarto mês consecutivo com
saldo positivo e o quinto mês do ano.
As informações são do Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desempregados
(Caged), do Ministério do Trabalho e
Emprego, divulgadas ontem.

O saldo de julho resulta da di-
ferença entre 1.167.770 admis-
sões e 1.131.870 demissões no
mês passado. De janeiro a julho,
há saldo positivo acumulado de
103.258 novas vagas.

O saldo positivo mensal foi im-
pulsionado pelo setor da indústria
da transformação, que criou
12.594 vagas. O comércio abriu
10.156 vagas e o setor de servi-
ços, 7.714. A agropecuária vem
logo atrás, com a criação de 7.055
vagas. Por fim, a construção civil
teve criação de 724 vagas. Segun-
do o Ministério do Trabalho, é a pri-
meira vez em 33 meses que a
construção civil teve desempenho
positivo na criação de empregos.

35,9

 “São empregos que não decorrem de uma sazonalidade e têm
muito a ver com o poder de compra do consumidor”, comentou o
ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Segundo ele, a liberação
para saque do saldo das contas inativas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) contribuiu com o resultado positivo.

A população do Paraná vai
ultrapassar, pela primeira vez,
a do Rio Grande do Sul. Hoje,
os dois Estados terão, por vol-
ta das 6 horas, uma população
igual - de 11.331.597 pessoas
– e, minutos depois, o número
de paranaenses vai passar o
dos gaúchos. O cálculo foi feito
pelo Instituto Paranaense de

Desenvolvimento Econômico Social
(Ipardes), com base nas projeções
do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).

A ultrapassagem se explica por-
que a população do Paraná cresce
mais que o dobro que a do Rio Gran-
de do Sul, de acordo com o IBGE. A
cada dia, a população do Paraná
aumenta em mais 205,23 pesso-

as, enquanto o Rio Grande do
Sul ganha 90,57 pessoas.

O Paraná aumenta uma
pessoa na sua população a
cada 7 minutos e dois segun-
dos. O Rio Grande do Sul leva
mais que o dobro de tempo. A
população gaúcha ganha uma
pessoa a cada 15 minutos e
55 segundos.

População: PR supera o RS

Sazonalidade

mil vagas
de trabalho

 QUASE 36 mil pessoas tiveram a
carteira assinada em julho

AGÊNCIA BRASIL
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Casos de gripe caem 80%

LAVAR AS MÃOS, um hábito simples, que pode
prevenir a proliferação da doença

Completou ontem um mês que
Cascavel não registra novos casos
de gripe. Conforme o boletim infor-
mativo da Secretaria Estadual da
Saúde, foram confirmados seis ca-
sos de Influenza no município, o
último deles em 9 de julho.

Em toda a 10ª Regional de Saú-
de, são oito casos e a mesma es-
tabilidade. Além de Cascavel, há
um em Céu Azul e outro em Lindo-
este, que também registrou um
óbito. Em relação ao ano passado,
o número de confirmações na regio-
nal caiu 80%, já que nesta mesma
data haviam 42 casos registrados
e 16 mortes. Vale lembrar que em
2017 o boletim iniciou mais cedo,
em março, ao contrário de 2016, em
que os primeiros dados foram divul-
gados pelo Estado em maio.

De acordo com a coordenadora
da Influenza da 10ª Regional de Saú-
de, Gerti Berto, o que influencia na
queda no número de confirmações
é o clima mais ameno, diferente do
registrado no ano passado, quando
o frio foi mais intenso.

No Paraná, a Influenza já afetou
221 pessoas, com 33 óbitos. Entre
as mortes por Influenza, a media de
idade no Estado foi de 74 anos.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

No Paraná, a
Influenza já afetou

pessoas,
com 33 óbitos

PREVENIR É
MELHOR QUE
REMEDIAR
Apesar da queda nos índices, é
preciso manter algumas ações
preventivas como manter os
ambientes bem arejados, lavar as
mãos, evitar tocar os olhos, boca e
nariz após contato com superfícies,
não compartilhar objetos de uso
pessoal e cobrir a boca e o nariz
com o antebraço ou lenço ao tossis
ou espirrar.

221
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Reunião especial
O presidente da Faciap (Federação das Associações Comerciais
e Empresariais do Estado do Paraná), Marco Tadeu Barbosa,
participa hoje da reunião da Acic, na Sala Paraná, às 18h30.

oOo
Em pauta dois assuntos importantes ao meio empresarial:

associativismo e Programa Empreender.
 Mais informações pelo telefone 3331-1432.

gente@jhoje.com.br

Prêmio de Jornalismo
Dia 16 de agosto tem café da manhã no Senac para

lançamento da quinta edição do Prêmio Fecomércio PR de
Jornalismo. A promoção é do Sistema Fecomércio Sesc Senac
PR. O evento começa às 9h. Interessados devem confirmar

presença pelo e-mail jhonatam@pr.senac.br ou pelos telefones:
(45) 3392-1200 e 99916-3438.

Hoje tem...
... Festa do Morango no Centro de Eventos de Cascavel.

O evento segue até o dia 13 de agosto com muitas delícias à
base de morango, além de diversas atividades culturais.

Crochê
O Mestre das Agulhas, Marcelo
Nunes, estará em Cascavel dia

22 de setembro. Ele vem
ministrar um workshop de

crochê. Será das 9h às 11h30
e das 14h às 17h, na
Costureira Mega Store.

Garanta sua vaga.

Mas bah!
O Guri de Uruguaiana sobe

ao palco do Teatro
Municipal de Cascavel neste
sábado, às 21h . Ingressos

à venda no site
aloingressos.com.br.

 “Cada sonho que você deixa para trás é um
pedaço do seu futuro
que deixa de existir.”

Steve Jobs

O presidente da Amic Oeste, Celso Benedito Bevilacqua, com
o fotógrafo e assessor César Pilatti. A Amic promove hoje

palestra sobre os impactos da reforma trabalhista às 20h, no
Anfiteatro Emir Sfair.

 Ingressos na Amic, em Cascavel.

A bela NARA PIELKE, sob o olhar de Leila Lang

AÍLTON SANTOS
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 Os acessos às pistas da BR-
277, por meio das alças, ainda não
possuem prazos para conclusão,
segundo Jorge Lange. Ele ainda co-
menta que a obra não tem autoriza-
ção do governo estadual. “Temos
que conversar com a concessioná-
ria e também com o Estado para fi-
nalizar essa parte da obra” disse.

A partir de hoje as longas
filas no chamado “Trevo da
Portal” irão desaparecer. É
que as 10h será liberado o
tráfego para veículos no via-
duto construído sobre a BR-
277, ligando o Bairro Paca-
embu ao Jardim Presidente.

O viaduto faz ligação en-
tre a Rua Olindo Periolo, no
Pacaembu, à Rua Áustria,
no Jardim Presidente. A
obra foi executada pela Leg-
net Engenharia Ltda.

O valor do contrato original
de R$ 5.995.428,00 saltou
para R$ 6.432.676,59 com
os aditivos, segundo a prefei-
tura. Quase R$ 450 mil a mais
foram gastos nas obras. Mes-
mo assim, o projeto não pre-
viu a ligação das alças à rodo-
via, apenas o cruzamento de
um bairro ao outro.

O vice-prefeito e secretá-
rio de Obras Públicas, Jorge
Lange, irá comandar a libera-
ção dos veículos.

A construção do viaduto
faz parte das obras do PDI
(Plano Integrado de Desen-
volvimento Urbano) e tem fi-
nanciamento do BID (Banco
Interamericano de Desen-
volvimento).

 “Vai ajudar
bastante passar
por aqui. Antes

os carros tinham
que dar uma

volta enorme”.
Gorete Ravadelli,

Dona de casa

Viaduto
liberado

“Vai facilitar bastante o acesso às regiões e a ida ao Centro
será mais ágil. Antes tinha que andar mais 1 km a pé para
atravessar a BR. Apesar da demora, compensou esperar.”

Ruan Fernando, Repositor

Sem prazo

Obra custou

R$ 6,4
milhões e foi

financiada pelo BID

Viaduto liga os bairros PACAEMBU e PRESIDENTE
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Na lista das cinco datas mais
importantes para o comércio, o Dia
dos Pais, comemorado no domin-
go (13), deve aumentar em até 4%
as vendas em Cascavel. A estima-
tiva é do presidente do Sindilojas
(Sindicato dos Lojistas e do Comér-
cio Varejista de Cascavel e região
Oeste do Paraná), Paulo Beal.

 “É uma data importante dentro
do calendário de eventos do comér-
cio. Para este ano, as expectativas
são conservadoras, não muito oti-
mistas. A vendas devem crescer de
3% a 4% em relação a 2016, o que

é basicamente a inflação”, relata.
Beal ressalta que caso as ven-

das atinjam os mesmos níveis do
ano passado ou um pouco acima, o
resultado já será satisfatório. “Vive-
mos um momento delicado e toda
essa crise afeta o ânimo dos con-
sumidores, que gastam menos”, diz.

O empresário Leopoldo Furlan
acredita que as vendas no comér-
cio andam no mesmo ritmo que em
2016, e lembra que embora haja
boa vontade em presentear, vale a
pena fazer um planejamento para
que as despesas fiquem dentro do

Pensando em economizar, os lojistas já se preparam com preços mais
acessíveis e que caibam no bolso do consumidor. “A gente tem bastante
promoção. Como os filhos procuram bastante camisa polo, camisetas e
bermudas, há opções de presentes por R$ 11,90”, diz a gerente de uma
loja de confecções, Elenir Breda. Conforme Beal, o valor médio dos
presentes para os papais neste ano será de R$ 100. “Aí entram
perfumes, roupas, calçados”, especifica.

Gatando  pouco NOS
SUPERMERCADOS...
Por ser uma data comemorada em
família, outro setor que tem vendas
adicionais é o alimentício,
principalmente os supermercados. “A
procura por bebidas e carnes aumenta
bastante nesse período”, afirma o
presidente do Sindilojas.

Filhos econômicos
neste Dia dos Pais

orçamento. “Muitas pessoas saí-
ram da inadimplência, principal-
mente porque receberam o FGTS,
utilizado em grande parte para li-
quidar débitos e voltar a ter cré-
dito na praça. A ideia é de que
isso se mantenha, pois o lojista
precisa deste cliente também lá
no fim do ano”, explica. A expec-
tativa, segundo Furlan, é de uma
economia de aper to, sem expec-
tativa de crescimento.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fabio Donegá

 PRODUTOS mais procurados são roupas e calçados
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

SHOPPING JL
 Planeta dos Macacos: A Guerra

Sala 1: Qui a Qua 18h20

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

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

 Carros 3
Sala 3: Qui a Qua 13h40

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

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

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

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

 Dunkirk
Sala 3: Qui a Qua 19h

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

SHOPPING WEST SIDE
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Pequenas estações

As estações de embarque da Ave-
nida Barão do Rio Branco são diferenci-
adas daquelas que foram implantadas
na Avenida Brasil. Após estudos, a op-
ção foi por estações que possuem um
terço do tamanho daquelas que já es-
tão na principal via pública de Casca-
vel. Isso se deve ao menor fluxo de
passageiros. “No trecho da Avenida
Barão terá menos passageiros que o
corredor da Brasil” afirma o vice-prefei-

 ESTAÇÕES são
menores que as da Av.
Brasil

 FABIO DONEGÁ

SÓ EM 2018
Lange comentou que o sistema não vai começar a operar antes

do segundo semestre do ano que vem, mas diz que o “novo Terminal
Leste pode começar a funcionar em caráter experimental no futuro
para desafogar o atual terminal”. Ele diz ainda que essa seria a solu-
ção para a obra não ficar parada.

O presidente da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transpor-
te e Trânsito), Alsir Pelissaro, declarou que com a inauguração do
viaduto entre os bairros Presidente e Pacaembu, sobre a BR-277,
linhas como Presidente/Terminal Leste vão ser atendidas pelo novo
terminal que será entregue neste mês.

to e secretário de obras, Jorge Lange.
A revitalização da Barão, que in-

tegra o PDI (Plano de Desenvolvi-
mento Integrado), deve ser concluí-
da até o dia 05 de setembro, con-
forme explica Lange.

A Avenida Tancredo Neves que
também será revitalizada, recebe-
rá estações iguais as que estão
sendo implantadas na Barão do
Rio Branco.

Licitação hoje
O presidente da Cettrans
(Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito), Alsir
Pelissaro, disse que na tarde de
hoje, às 15h, será licitado o
novo Terminal Oeste. A empresa
vencedora do certame terá 30
dias para começar as obras e oito
meses para conluí-las.
Já o Terminal Sudoeste e as
obras da Avenida Tancredo neles
serão licitados a partir do
próximo mês.
O contrato do PDI (Plano de
Desenvolvimento Integrado)
termina em dezembro de 2018 e
todas as obras precisam estar
concluídas segundo o vice-
prefeito Jorge Lange.

Pequenas estações



pedou no hotel para tripudiar os cole-
gas. Antônia promete a Domênico que
investigará Júlio e Nelito com isenção.
Eric agradece a Pedrinho por ter acei-
tado o convite dele e de Luiza para jan-
tar.

SBT

NO LIMITE DA PAIXÃO
Juliana e Gabriel se encontram em

um restaurante. Frida se aproxima e iro-
nicamente diz para Gabriel que seus
pais estarão presentes no seu casa-
mento. Otávio leva para Ana Cristina
uma foto da sua mãe. Rogério, que está
com ela, fica surpreso ao ver a foto e
passa mal.

O QUE A VIDA ME ROUBOU
Montserrat sai da igreja e encontra

seu carro pichado com uma frase ofen-
siva. Ela culpa José Luiz, que nega qual-
quer participação e num comentário
malicioso diz que deve ser pela reputa-
ção que tem na cidade.

CARINHA DE ANJO
Gustavo e Dulce chegam na casa

de Fátima. Verônica chega pronta, mas
Dulce diz que prefere almoçar lá mes-

N  o  velas
REDE GLOBO • A FORÇA DO QUERER

 • REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Keyla se preocupa com Tato. K2 pro-

voca Keyla. Felipe fica com ciúmes de
MB e Lica. Aldo exige que Tato conte a
ele por que saiu da casa de Roney.
Keyla, Lica, Tina, Ellen e Benê decidem
criar um canal para lançar o clipe da
banda na internet. Guto insiste que
Benê não pare de tocar piano. MB e
Clara ficam furiosos ao ver Lica e Feli-
pe se beijando.

NOVO MUNDO
Leopoldina ironiza a gravidez de Be-

nedita e Dom Pedro fica irritado. Sebas-
tião investiga sobre a mãe de Libério.
Cecília e Libério desconfiam que pos-
sam ser irmãos. Domitila proíbe Rosa
de contar a Dom Pedro que perdeu o
bebê. Joaquim implora para que Leo-
poldina visite Anna.

PEGA PEGA
Antônia avisa a Expedito e a Domê-

nico que eles têm de manter sigilo total
para investigar os garçons. Agnaldo não
gosta de saber que Sandra Helena se
hospedará no Carioca Palace. Tânia
comenta com Cíntia que Sandra se hos-

mo com todo mundo junto. Flávio diz
que Haydee precisa pedir desculpa para
Noemia, pois ela é a única chance de-
les saírem do buraco e dela conseguir
um cargo para ele na empresa de Gus-
tavo. Rosana diz para Francieçy que
não vai mais competir.

BAND
MIL E UMA NOITES

Zeynef planeja uma vingança depois
de ser humilhada. Onur e Sherazade
discutem porque ele quer fazer uma fes-
ta de casamento. Burhan parabeniza
Sherazade pelo casamento. Onur so-
fre um atentado e passa por uma cirur-
gia. Kerem começa a investigação so-
bre o crime.

O RICO E LÁZARO
Malca pergunta a Ebede-Meleque

sobre Joana. A serva Namnu chama
Arioque para dançar durante a cerimô-
nia de casamento, mas ele se recusa.
Amitis elogia a voz de Rebeca. Nabu-
codonosor se despede dos convidados.
Sammu-Ramat beija Nebuzaradã e fala
de sua vontade de ter filho.

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

 • SBT

 • RECORD

DIVULGAÇÃO
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Irene se esconde no
apartamento de Caio

 • BAND

Mira liga para Irene, e Eugênio atende. Zeca vai falar
com Jeiza e a policial resolve tirar satisfações com Edinal-
va. Ritinha vê Joyce se arrumando para jantar fora e diz a
Ruy que ela está namorando. Irene inventa uma descul-
pa para explicar sua ausência para Eugênio. Ivana in-
forma a psicóloga sobre sua travessia.  Simone repre-
ende Ruy por ficar com ciúmes de Joyce. Zeca provoca
Jeiza. Eugênio vê Joyce com Leandro no restaurante e
fica incomodado. Caio encontra um brinco em seu apar-
tamento e acredita ser de Leila. Rubinho afirma a Bibi
que quer juntar muito dinheiro antes de eles irem em-
bora.   Joyce comenta com Silvana sobre Leandro. Eu-
gênio comenta com Caio sobre seu incômodo de ver Joyce
com outro. Leila diz a Caio que o brinco que ele encontrou
é de Irene. Zeca descobre que Ritinha é bígama.

LOCAL 15CASCAVEL, 10 DE AGOSTO DE 2017

Acolhido parcialmente
Em outras duas emendas, o conteúdo apresentado foi acolhido
parcialmente. O coordenador da Câmara Técnica cita que, nesse
caso, trata-se do aumento do prazo do parcelamento que pela
proposta original era de até 36 meses e que ganhou outras
opções de quitação, de 48, 50 e até 70 meses. Por
último, Michel cita a sugestão de elevação de
descontos proporcionais do pagamento à vista e em
até 36 vezes, garantindo mais fôlego às empresas.
Ao mesmo tempo em que cria facilidades às
empresas, o reparcelamento prevê reforço
de caixa de cerca de R$ 25 milhões ao
erário público.

Criada há três meses para apro-
fundar debates e deliberações so-
bre temas fiscais, a Câmara Técni-
ca Tributária da Acic acaba de ob-
ter uma importante conquista. Qua-
tro das seis emendas apresenta-
das por sugestão dela foram aco-
lhidas pela Câmara de Vereadores
e integradas ao Projeto de Lei Com-
plementar 03/2017 que trata so-
bre o Refic, programa de reparcela-
mento que traz normas para o pa-
gamento e a regularização de débi-
tos com a Fazenda Municipal.

Segundo o coordenador da Câ-
mara Técnica Tributária da Acic,

Refic: Emendas são da Acic
EMENDAS

Michel explica que duas das
emendas apresentadas pela Câmara
Técnica foram aceitas na íntegra pelos
vereadores. Uma delas versa sobre a

exclusão das penalidades
pecuniárias do Procon e

outra sobre a denúncia
espontânea, pela qual o
contribuinte poderá
fazer sua
autorregularização com
os benefícios
previstos na lei que
acaba de ser
aprovada.

Michel Vitor Lopes, as emendas
acrescentadas ao Refic darão ain-
da mais dinâmica a um instrumen-
to importante para as empresas em
dificuldades, principalmente em
uma época em que o País tenta sair
de uma das mais graves crises de
sua história. O Refic foi aprova-
do em primeira e segunda
votações pelo Legislativo
na segunda e terça-feira
desta semana.

MICHEL VITOR LOPES é
coordenador da Câmara Técnica

Tributária da Acic
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ANJO HAIAIEL
A pessoa nascida no dia 10 de setem-
bro, sob a influência desse anjo, se dis-
tinguirá por suas qualidades, por seu zelo
em propagar a verdade e destruir os
escritos falsos e caluniadores. Sua con-
duta será exemplar, amará a verdade, a
paz, a justiça, a tradição, a liberdade e o
silêncio. Seguirá as regras divinas con-
forme sua consciência e dirigirá as-
sociações de caridade ou místi-
cas, com o lema de não corrup-
ção. A recompensa pelo seu es-
forço, será uma excelente reno-
vação de vida e libertação de laços
kármicos negativos. Sua vida é uma
exaltação, iluminada através da sua
escolha espiritual.

Á
ri

es

Você terá que se esforçar mais para
dar conta de todas as suas tarefas,
mas vai encarar tudo com muita res-
ponsabilidade. Evite se expor demais
no trabalho. Cor: branco.

horóscopo

To
ur

o

Sociedade com uma pessoa amiga e
de confiança pode dar ótimos resulta-
dos. Mostre que é responsável e con-
centre-se nas tarefas. Viagem ou con-
tato de trabalho pode ter contratempos:
paciência! Cor: azul.

Li
br

a

Mostre seu lado responsável e dedi-
que-se às obrigações. Com determi-
nação, conseguirá dar conta de tudo o
que precisa fazer. Trabalho pode ser
mais lucrativo: agarre as oportunida-
des de faturar. Cor: creme.

E
sc

or
pi

ão

Use a criatividade para fazer o dia ren-
der e dar um gás nas tarefas. A sorte
está ao seu lado e tudo deve deslan-
char com facilidade. Guarde bem seus
segredos: verdades podem vir à tona
e causar tensões. Cor: amarelo.

G
êm

eo
s Trabalho e família vão disputar sua

atenção. Divida bem o tempo para não
ouvir cobranças. No emprego, é hora
de investir em suas metas mais ambici-
osas. Mostre que tem atitude e sabe o
que quer. Cor: azul.

C
ân

ce
r Encare as tarefas com bom humor. As-

sim, até as atividades chatas vão fluir
melhor. Cuidado com distrações: man-
tenha o foco no que estiver fazendo e
termine o que começar. Cor: creme.

Sa
gi

tá
rio

O céu estimula você a olhar para as
próprias vontades e necessidades.
Coloque seus sonhos e ideais em pri-
meiro lugar e corra atrás do que quer.
O lar e a família serão seu porto segu-
ro. Cor: roxo.

C
ap

ric
ór

ni
o Conselhos de alguém experiente po-

dem ser valiosos. Troque ideias, saiba
ouvir e aprenda o que puder. Talvez
seja preciso rever e modificar alguns
planos. No emprego, trabalhe em equi-
pe. Cor: rosa.

Le
ão

O céu indica mudanças e novidades
em família. Controle os gastos na ponta
do lápis. O dinheiro vai entrar e sair da
sua mão com a mesma facilidade. Pode
ter problemas de comunicação no tra-
balho. Cor: lilás.

V
irg

em

Trabalhe em parceria para alcançar
resultados melhores e alie-se a pesso-
as que possam somar com você, sem
disputas. Valorize a troca de ideias e
experiências. Cor: preto.

A
qu

ár
io

Bom astral para batalhar pelo dinheiro
e por suas ambições. Vigie as oportu-
nidades de aumentar seus ganhos. Mas
reveja também o orçamento e organi-
ze melhor as despesas. Cor: laranja.

Pe
ix

es

A Lua realça seus pontos fortes. Ex-
plore todo o seu potencial no trabalho,
mostre seus talentos e priorize as tare-
fas que gosta de fazer. Assim, poderá
se destacar. Cor: cinza.

Pais e professores também se
deparam com esse questionamen-
to. Segundo especialistas, família e
escola devem ficar atentos para que
os pequenos não sejam vistos como
preguiçosos ou desinteressados.

De acordo com o Dr. Clay Brites,
neuropediatra do instituto Neuro-
Saber, os transtornos de apren-
dizagem são distúrbios de desen-
volvimento que levam a uma inca-
pacidade de aprender normalmen-
te. Isso ocorre devido a falhas no
processamento cerebral da infor-

Transtornos de
aprendizagem
ou dificuldade

TIPOS DE
TRANSTORNOS

Clay explica que há dois tipos de
transtornos de aprendizagem: o não
verbal e o verbal. O não verbal está
relacionado com problemas de per-
cepção sensorial, ou seja, um bom
processamento tátil. Ele comenta
que a criança tem também muita
dificuldade de perceber situações
de orientação espacial ou com o
raciocínio matemático.

urante a fase escolar, é
comum algumas crianças
apresentarem  dificuldades.

Mas como saber se essa
complicação é ou não um
transtorno?

TRANSTORNOS VERBAIS
Segundo Clay, eles são divididos de quatro formas: Dislexia, Disortografia,
Discalculia e Disgrafia. Brites esclarece que a discalculia é uma desordem neurológica
onde é afetada a habilidade da criança de compreender e lidar com os números e
operações matemáticas.

Já a disortografia é a incapacidade de seguir gramaticalmente a linguagem. Ela se manifesta
com erros de concordância e pontuação.

 Em relação à disgrafia, o neuropediatra explica que se trata da dificuldade crônica e
persistente na habilidade motora e espacial da escrita. Ela é caracterizada por uma grafia
sempre ruim e alterada e que gera um constante incômodo em quem escreve.
E a dislexia é caracterizada por dificuldade no reconhecimento preciso da palavra, na
habilidade de decodificação e em soletração.

mação por meio da leitura, escri-
ta e matemática.

 Normalmente inteligentes, es-
tas crianças não conseguem pro-
cessar informações veiculadas por
símbolos gráficos ou numéricos e
por meios que exigem organização
sensorial ou espacial - ressalta.

D

 No entanto, há outros problemas que também podem atrapalhar as crianças sem que
os pais se apercebam, é o que alerta a psicopedagoga Luciana Brites, uma das
fundadoras do instituto NeuroSaber.
 Antes de pensar no diagnóstico como transtorno, é importante que os filhos tenham
acompanhamento médico, pois as dificuldades de aprendizagem podem estar
relacionadas aos problemas de visão, audição, má alfabetização e até mesmo a
questões afetivas dentro da família - destaca.
 É essencial que pais observem com cautela as crianças e que os profissionais da
educação possam estar capacitados. “Caso contrário, os sintomas podem ser
pormenorizados ou podem banalizar tudo, achando que qualquer problema se trata de
um transtorno de aprendizagem”.

Outros  problemas Parabéns!

SALMO DO DIA
Salmo 12: 1- 4

 Inclina, SENHOR, os teus ouvidos, e
ouve-me, porque estou necessitado e
aflito. Guarda a minha alma, pois sou
santo: ó Deus meu, salva o teu servo,
que em ti confia. Tem misericórdia de
mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o
dia. Alegra a alma do teu servo, pois a
ti, Senhor, levanto a minha alma.

Mariza Boulos Notari
Valdemar Zin
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plore todo o seu potencial no trabalho,
mostre seus talentos e priorize as tare-
fas que gosta de fazer. Assim, poderá
se destacar. Cor: cinza.

Pais e professores também se
deparam com esse questionamen-
to. Segundo especialistas, família e
escola devem ficar atentos para que
os pequenos não sejam vistos como
preguiçosos ou desinteressados.

De acordo com o Dr. Clay Brites,
neuropediatra do instituto Neuro-
Saber, os transtornos de apren-
dizagem são distúrbios de desen-
volvimento que levam a uma inca-
pacidade de aprender normalmen-
te. Isso ocorre devido a falhas no
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relacionado com problemas de per-
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processamento tátil. Ele comenta
que a criança tem também muita
dificuldade de perceber situações
de orientação espacial ou com o
raciocínio matemático.

urante a fase escolar, é
comum algumas crianças
apresentarem  dificuldades.

Mas como saber se essa
complicação é ou não um
transtorno?

TRANSTORNOS VERBAIS
Segundo Clay, eles são divididos de quatro formas: Dislexia, Disortografia,
Discalculia e Disgrafia. Brites esclarece que a discalculia é uma desordem neurológica
onde é afetada a habilidade da criança de compreender e lidar com os números e
operações matemáticas.

Já a disortografia é a incapacidade de seguir gramaticalmente a linguagem. Ela se manifesta
com erros de concordância e pontuação.

 Em relação à disgrafia, o neuropediatra explica que se trata da dificuldade crônica e
persistente na habilidade motora e espacial da escrita. Ela é caracterizada por uma grafia
sempre ruim e alterada e que gera um constante incômodo em quem escreve.
E a dislexia é caracterizada por dificuldade no reconhecimento preciso da palavra, na
habilidade de decodificação e em soletração.
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tas crianças não conseguem pro-
cessar informações veiculadas por
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por meios que exigem organização
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 No entanto, há outros problemas que também podem atrapalhar as crianças sem que
os pais se apercebam, é o que alerta a psicopedagoga Luciana Brites, uma das
fundadoras do instituto NeuroSaber.
 Antes de pensar no diagnóstico como transtorno, é importante que os filhos tenham
acompanhamento médico, pois as dificuldades de aprendizagem podem estar
relacionadas aos problemas de visão, audição, má alfabetização e até mesmo a
questões afetivas dentro da família - destaca.
 É essencial que pais observem com cautela as crianças e que os profissionais da
educação possam estar capacitados. “Caso contrário, os sintomas podem ser
pormenorizados ou podem banalizar tudo, achando que qualquer problema se trata de
um transtorno de aprendizagem”.

Outros  problemas Parabéns!

SALMO DO DIA
Salmo 12: 1- 4

 Inclina, SENHOR, os teus ouvidos, e
ouve-me, porque estou necessitado e
aflito. Guarda a minha alma, pois sou
santo: ó Deus meu, salva o teu servo,
que em ti confia. Tem misericórdia de
mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o
dia. Alegra a alma do teu servo, pois a
ti, Senhor, levanto a minha alma.

Mariza Boulos Notari
Valdemar Zin



pedou no hotel para tripudiar os cole-
gas. Antônia promete a Domênico que
investigará Júlio e Nelito com isenção.
Eric agradece a Pedrinho por ter acei-
tado o convite dele e de Luiza para jan-
tar.

SBT

NO LIMITE DA PAIXÃO
Juliana e Gabriel se encontram em

um restaurante. Frida se aproxima e iro-
nicamente diz para Gabriel que seus
pais estarão presentes no seu casa-
mento. Otávio leva para Ana Cristina
uma foto da sua mãe. Rogério, que está
com ela, fica surpreso ao ver a foto e
passa mal.

O QUE A VIDA ME ROUBOU
Montserrat sai da igreja e encontra

seu carro pichado com uma frase ofen-
siva. Ela culpa José Luiz, que nega qual-
quer participação e num comentário
malicioso diz que deve ser pela reputa-
ção que tem na cidade.

CARINHA DE ANJO
Gustavo e Dulce chegam na casa

de Fátima. Verônica chega pronta, mas
Dulce diz que prefere almoçar lá mes-

N  o  velas
REDE GLOBO • A FORÇA DO QUERER

 • REDE GLOBO

MALHAÇÃO
Keyla se preocupa com Tato. K2 pro-

voca Keyla. Felipe fica com ciúmes de
MB e Lica. Aldo exige que Tato conte a
ele por que saiu da casa de Roney.
Keyla, Lica, Tina, Ellen e Benê decidem
criar um canal para lançar o clipe da
banda na internet. Guto insiste que
Benê não pare de tocar piano. MB e
Clara ficam furiosos ao ver Lica e Feli-
pe se beijando.

NOVO MUNDO
Leopoldina ironiza a gravidez de Be-

nedita e Dom Pedro fica irritado. Sebas-
tião investiga sobre a mãe de Libério.
Cecília e Libério desconfiam que pos-
sam ser irmãos. Domitila proíbe Rosa
de contar a Dom Pedro que perdeu o
bebê. Joaquim implora para que Leo-
poldina visite Anna.

PEGA PEGA
Antônia avisa a Expedito e a Domê-

nico que eles têm de manter sigilo total
para investigar os garçons. Agnaldo não
gosta de saber que Sandra Helena se
hospedará no Carioca Palace. Tânia
comenta com Cíntia que Sandra se hos-

mo com todo mundo junto. Flávio diz
que Haydee precisa pedir desculpa para
Noemia, pois ela é a única chance de-
les saírem do buraco e dela conseguir
um cargo para ele na empresa de Gus-
tavo. Rosana diz para Francieçy que
não vai mais competir.

BAND
MIL E UMA NOITES

Zeynef planeja uma vingança depois
de ser humilhada. Onur e Sherazade
discutem porque ele quer fazer uma fes-
ta de casamento. Burhan parabeniza
Sherazade pelo casamento. Onur so-
fre um atentado e passa por uma cirur-
gia. Kerem começa a investigação so-
bre o crime.

O RICO E LÁZARO
Malca pergunta a Ebede-Meleque

sobre Joana. A serva Namnu chama
Arioque para dançar durante a cerimô-
nia de casamento, mas ele se recusa.
Amitis elogia a voz de Rebeca. Nabu-
codonosor se despede dos convidados.
Sammu-Ramat beija Nebuzaradã e fala
de sua vontade de ter filho.

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das
novelas.
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Irene se esconde no
apartamento de Caio

 • BAND

Mira liga para Irene, e Eugênio atende. Zeca vai falar
com Jeiza e a policial resolve tirar satisfações com Edinal-
va. Ritinha vê Joyce se arrumando para jantar fora e diz a
Ruy que ela está namorando. Irene inventa uma descul-
pa para explicar sua ausência para Eugênio. Ivana in-
forma a psicóloga sobre sua travessia.  Simone repre-
ende Ruy por ficar com ciúmes de Joyce. Zeca provoca
Jeiza. Eugênio vê Joyce com Leandro no restaurante e
fica incomodado. Caio encontra um brinco em seu apar-
tamento e acredita ser de Leila. Rubinho afirma a Bibi
que quer juntar muito dinheiro antes de eles irem em-
bora.   Joyce comenta com Silvana sobre Leandro. Eu-
gênio comenta com Caio sobre seu incômodo de ver Joyce
com outro. Leila diz a Caio que o brinco que ele encontrou
é de Irene. Zeca descobre que Ritinha é bígama.

LOCAL 15CASCAVEL, 10 DE AGOSTO DE 2017

Acolhido parcialmente
Em outras duas emendas, o conteúdo apresentado foi acolhido
parcialmente. O coordenador da Câmara Técnica cita que, nesse
caso, trata-se do aumento do prazo do parcelamento que pela
proposta original era de até 36 meses e que ganhou outras
opções de quitação, de 48, 50 e até 70 meses. Por
último, Michel cita a sugestão de elevação de
descontos proporcionais do pagamento à vista e em
até 36 vezes, garantindo mais fôlego às empresas.
Ao mesmo tempo em que cria facilidades às
empresas, o reparcelamento prevê reforço
de caixa de cerca de R$ 25 milhões ao
erário público.

Criada há três meses para apro-
fundar debates e deliberações so-
bre temas fiscais, a Câmara Técni-
ca Tributária da Acic acaba de ob-
ter uma importante conquista. Qua-
tro das seis emendas apresenta-
das por sugestão dela foram aco-
lhidas pela Câmara de Vereadores
e integradas ao Projeto de Lei Com-
plementar 03/2017 que trata so-
bre o Refic, programa de reparcela-
mento que traz normas para o pa-
gamento e a regularização de débi-
tos com a Fazenda Municipal.

Segundo o coordenador da Câ-
mara Técnica Tributária da Acic,

Refic: Emendas são da Acic
EMENDAS

Michel explica que duas das
emendas apresentadas pela Câmara
Técnica foram aceitas na íntegra pelos
vereadores. Uma delas versa sobre a

exclusão das penalidades
pecuniárias do Procon e

outra sobre a denúncia
espontânea, pela qual o
contribuinte poderá
fazer sua
autorregularização com
os benefícios
previstos na lei que
acaba de ser
aprovada.

Michel Vitor Lopes, as emendas
acrescentadas ao Refic darão ain-
da mais dinâmica a um instrumen-
to importante para as empresas em
dificuldades, principalmente em
uma época em que o País tenta sair
de uma das mais graves crises de
sua história. O Refic foi aprova-
do em primeira e segunda
votações pelo Legislativo
na segunda e terça-feira
desta semana.

MICHEL VITOR LOPES é
coordenador da Câmara Técnica

Tributária da Acic
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

SHOPPING JL
 Planeta dos Macacos: A Guerra

Sala 1: Qui a Qua 18h20

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

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

 Carros 3
Sala 3: Qui a Qua 13h40

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

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

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

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

 Dunkirk
Sala 3: Qui a Qua 19h

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

SHOPPING WEST SIDE
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Pequenas estações

As estações de embarque da Ave-
nida Barão do Rio Branco são diferenci-
adas daquelas que foram implantadas
na Avenida Brasil. Após estudos, a op-
ção foi por estações que possuem um
terço do tamanho daquelas que já es-
tão na principal via pública de Casca-
vel. Isso se deve ao menor fluxo de
passageiros. “No trecho da Avenida
Barão terá menos passageiros que o
corredor da Brasil” afirma o vice-prefei-

 ESTAÇÕES são
menores que as da Av.
Brasil

 FABIO DONEGÁ

SÓ EM 2018
Lange comentou que o sistema não vai começar a operar antes

do segundo semestre do ano que vem, mas diz que o “novo Terminal
Leste pode começar a funcionar em caráter experimental no futuro
para desafogar o atual terminal”. Ele diz ainda que essa seria a solu-
ção para a obra não ficar parada.

O presidente da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transpor-
te e Trânsito), Alsir Pelissaro, declarou que com a inauguração do
viaduto entre os bairros Presidente e Pacaembu, sobre a BR-277,
linhas como Presidente/Terminal Leste vão ser atendidas pelo novo
terminal que será entregue neste mês.

to e secretário de obras, Jorge Lange.
A revitalização da Barão, que in-

tegra o PDI (Plano de Desenvolvi-
mento Integrado), deve ser concluí-
da até o dia 05 de setembro, con-
forme explica Lange.

A Avenida Tancredo Neves que
também será revitalizada, recebe-
rá estações iguais as que estão
sendo implantadas na Barão do
Rio Branco.

Licitação hoje
O presidente da Cettrans
(Companhia de Engenharia de
Transporte e Trânsito), Alsir
Pelissaro, disse que na tarde de
hoje, às 15h, será licitado o
novo Terminal Oeste. A empresa
vencedora do certame terá 30
dias para começar as obras e oito
meses para conluí-las.
Já o Terminal Sudoeste e as
obras da Avenida Tancredo neles
serão licitados a partir do
próximo mês.
O contrato do PDI (Plano de
Desenvolvimento Integrado)
termina em dezembro de 2018 e
todas as obras precisam estar
concluídas segundo o vice-
prefeito Jorge Lange.

Pequenas estações



LOCAL 13CASCAVEL, 10 DE AGOSTO DE 2017

Na lista das cinco datas mais
importantes para o comércio, o Dia
dos Pais, comemorado no domin-
go (13), deve aumentar em até 4%
as vendas em Cascavel. A estima-
tiva é do presidente do Sindilojas
(Sindicato dos Lojistas e do Comér-
cio Varejista de Cascavel e região
Oeste do Paraná), Paulo Beal.

 “É uma data importante dentro
do calendário de eventos do comér-
cio. Para este ano, as expectativas
são conservadoras, não muito oti-
mistas. A vendas devem crescer de
3% a 4% em relação a 2016, o que

é basicamente a inflação”, relata.
Beal ressalta que caso as ven-

das atinjam os mesmos níveis do
ano passado ou um pouco acima, o
resultado já será satisfatório. “Vive-
mos um momento delicado e toda
essa crise afeta o ânimo dos con-
sumidores, que gastam menos”, diz.

O empresário Leopoldo Furlan
acredita que as vendas no comér-
cio andam no mesmo ritmo que em
2016, e lembra que embora haja
boa vontade em presentear, vale a
pena fazer um planejamento para
que as despesas fiquem dentro do

Pensando em economizar, os lojistas já se preparam com preços mais
acessíveis e que caibam no bolso do consumidor. “A gente tem bastante
promoção. Como os filhos procuram bastante camisa polo, camisetas e
bermudas, há opções de presentes por R$ 11,90”, diz a gerente de uma
loja de confecções, Elenir Breda. Conforme Beal, o valor médio dos
presentes para os papais neste ano será de R$ 100. “Aí entram
perfumes, roupas, calçados”, especifica.

Gatando  pouco NOS
SUPERMERCADOS...
Por ser uma data comemorada em
família, outro setor que tem vendas
adicionais é o alimentício,
principalmente os supermercados. “A
procura por bebidas e carnes aumenta
bastante nesse período”, afirma o
presidente do Sindilojas.

Filhos econômicos
neste Dia dos Pais

orçamento. “Muitas pessoas saí-
ram da inadimplência, principal-
mente porque receberam o FGTS,
utilizado em grande parte para li-
quidar débitos e voltar a ter cré-
dito na praça. A ideia é de que
isso se mantenha, pois o lojista
precisa deste cliente também lá
no fim do ano”, explica. A expec-
tativa, segundo Furlan, é de uma
economia de aper to, sem expec-
tativa de crescimento.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fabio Donegá

 PRODUTOS mais procurados são roupas e calçados
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Reunião especial
O presidente da Faciap (Federação das Associações Comerciais
e Empresariais do Estado do Paraná), Marco Tadeu Barbosa,
participa hoje da reunião da Acic, na Sala Paraná, às 18h30.

oOo
Em pauta dois assuntos importantes ao meio empresarial:

associativismo e Programa Empreender.
 Mais informações pelo telefone 3331-1432.

gente@jhoje.com.br

Prêmio de Jornalismo
Dia 16 de agosto tem café da manhã no Senac para

lançamento da quinta edição do Prêmio Fecomércio PR de
Jornalismo. A promoção é do Sistema Fecomércio Sesc Senac
PR. O evento começa às 9h. Interessados devem confirmar

presença pelo e-mail jhonatam@pr.senac.br ou pelos telefones:
(45) 3392-1200 e 99916-3438.

Hoje tem...
... Festa do Morango no Centro de Eventos de Cascavel.

O evento segue até o dia 13 de agosto com muitas delícias à
base de morango, além de diversas atividades culturais.

Crochê
O Mestre das Agulhas, Marcelo
Nunes, estará em Cascavel dia

22 de setembro. Ele vem
ministrar um workshop de

crochê. Será das 9h às 11h30
e das 14h às 17h, na
Costureira Mega Store.

Garanta sua vaga.

Mas bah!
O Guri de Uruguaiana sobe

ao palco do Teatro
Municipal de Cascavel neste
sábado, às 21h . Ingressos

à venda no site
aloingressos.com.br.

 “Cada sonho que você deixa para trás é um
pedaço do seu futuro
que deixa de existir.”

Steve Jobs

O presidente da Amic Oeste, Celso Benedito Bevilacqua, com
o fotógrafo e assessor César Pilatti. A Amic promove hoje

palestra sobre os impactos da reforma trabalhista às 20h, no
Anfiteatro Emir Sfair.

 Ingressos na Amic, em Cascavel.

A bela NARA PIELKE, sob o olhar de Leila Lang

AÍLTON SANTOS
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 Os acessos às pistas da BR-
277, por meio das alças, ainda não
possuem prazos para conclusão,
segundo Jorge Lange. Ele ainda co-
menta que a obra não tem autoriza-
ção do governo estadual. “Temos
que conversar com a concessioná-
ria e também com o Estado para fi-
nalizar essa parte da obra” disse.

A partir de hoje as longas
filas no chamado “Trevo da
Portal” irão desaparecer. É
que as 10h será liberado o
tráfego para veículos no via-
duto construído sobre a BR-
277, ligando o Bairro Paca-
embu ao Jardim Presidente.

O viaduto faz ligação en-
tre a Rua Olindo Periolo, no
Pacaembu, à Rua Áustria,
no Jardim Presidente. A
obra foi executada pela Leg-
net Engenharia Ltda.

O valor do contrato original
de R$ 5.995.428,00 saltou
para R$ 6.432.676,59 com
os aditivos, segundo a prefei-
tura. Quase R$ 450 mil a mais
foram gastos nas obras. Mes-
mo assim, o projeto não pre-
viu a ligação das alças à rodo-
via, apenas o cruzamento de
um bairro ao outro.

O vice-prefeito e secretá-
rio de Obras Públicas, Jorge
Lange, irá comandar a libera-
ção dos veículos.

A construção do viaduto
faz parte das obras do PDI
(Plano Integrado de Desen-
volvimento Urbano) e tem fi-
nanciamento do BID (Banco
Interamericano de Desen-
volvimento).

 “Vai ajudar
bastante passar
por aqui. Antes

os carros tinham
que dar uma

volta enorme”.
Gorete Ravadelli,

Dona de casa

Viaduto
liberado

“Vai facilitar bastante o acesso às regiões e a ida ao Centro
será mais ágil. Antes tinha que andar mais 1 km a pé para
atravessar a BR. Apesar da demora, compensou esperar.”

Ruan Fernando, Repositor

Sem prazo

Obra custou

R$ 6,4
milhões e foi

financiada pelo BID

Viaduto liga os bairros PACAEMBU e PRESIDENTE
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O mercado de trabalho brasileiro
abriu 35,9 mil vagas formais em ju-
lho. É o quarto mês consecutivo com
saldo positivo e o quinto mês do ano.
As informações são do Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desempregados
(Caged), do Ministério do Trabalho e
Emprego, divulgadas ontem.

O saldo de julho resulta da di-
ferença entre 1.167.770 admis-
sões e 1.131.870 demissões no
mês passado. De janeiro a julho,
há saldo positivo acumulado de
103.258 novas vagas.

O saldo positivo mensal foi im-
pulsionado pelo setor da indústria
da transformação, que criou
12.594 vagas. O comércio abriu
10.156 vagas e o setor de servi-
ços, 7.714. A agropecuária vem
logo atrás, com a criação de 7.055
vagas. Por fim, a construção civil
teve criação de 724 vagas. Segun-
do o Ministério do Trabalho, é a pri-
meira vez em 33 meses que a
construção civil teve desempenho
positivo na criação de empregos.

35,9

 “São empregos que não decorrem de uma sazonalidade e têm
muito a ver com o poder de compra do consumidor”, comentou o
ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Segundo ele, a liberação
para saque do saldo das contas inativas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) contribuiu com o resultado positivo.

A população do Paraná vai
ultrapassar, pela primeira vez,
a do Rio Grande do Sul. Hoje,
os dois Estados terão, por vol-
ta das 6 horas, uma população
igual - de 11.331.597 pessoas
– e, minutos depois, o número
de paranaenses vai passar o
dos gaúchos. O cálculo foi feito
pelo Instituto Paranaense de

Desenvolvimento Econômico Social
(Ipardes), com base nas projeções
do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).

A ultrapassagem se explica por-
que a população do Paraná cresce
mais que o dobro que a do Rio Gran-
de do Sul, de acordo com o IBGE. A
cada dia, a população do Paraná
aumenta em mais 205,23 pesso-

as, enquanto o Rio Grande do
Sul ganha 90,57 pessoas.

O Paraná aumenta uma
pessoa na sua população a
cada 7 minutos e dois segun-
dos. O Rio Grande do Sul leva
mais que o dobro de tempo. A
população gaúcha ganha uma
pessoa a cada 15 minutos e
55 segundos.

População: PR supera o RS

Sazonalidade

mil vagas
de trabalho

 QUASE 36 mil pessoas tiveram a
carteira assinada em julho

AGÊNCIA BRASIL
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Casos de gripe caem 80%

LAVAR AS MÃOS, um hábito simples, que pode
prevenir a proliferação da doença

Completou ontem um mês que
Cascavel não registra novos casos
de gripe. Conforme o boletim infor-
mativo da Secretaria Estadual da
Saúde, foram confirmados seis ca-
sos de Influenza no município, o
último deles em 9 de julho.

Em toda a 10ª Regional de Saú-
de, são oito casos e a mesma es-
tabilidade. Além de Cascavel, há
um em Céu Azul e outro em Lindo-
este, que também registrou um
óbito. Em relação ao ano passado,
o número de confirmações na regio-
nal caiu 80%, já que nesta mesma
data haviam 42 casos registrados
e 16 mortes. Vale lembrar que em
2017 o boletim iniciou mais cedo,
em março, ao contrário de 2016, em
que os primeiros dados foram divul-
gados pelo Estado em maio.

De acordo com a coordenadora
da Influenza da 10ª Regional de Saú-
de, Gerti Berto, o que influencia na
queda no número de confirmações
é o clima mais ameno, diferente do
registrado no ano passado, quando
o frio foi mais intenso.

No Paraná, a Influenza já afetou
221 pessoas, com 33 óbitos. Entre
as mortes por Influenza, a media de
idade no Estado foi de 74 anos.

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Aílton Santos

No Paraná, a
Influenza já afetou

pessoas,
com 33 óbitos

PREVENIR É
MELHOR QUE
REMEDIAR
Apesar da queda nos índices, é
preciso manter algumas ações
preventivas como manter os
ambientes bem arejados, lavar as
mãos, evitar tocar os olhos, boca e
nariz após contato com superfícies,
não compartilhar objetos de uso
pessoal e cobrir a boca e o nariz
com o antebraço ou lenço ao tossis
ou espirrar.

221



LOCAL10 HOJE NEWS, 10 DE AGOSTO DE 2017

Neste semestre, a Universidade
Paranaense – Unipar dará início
a um novo curso de pós-
graduação - Saúde Coletiva,
ofertado na Unidade de
Cascavel. O objetivo é
instrumentalizar
profissionais da área
de saúde para a
realização de ações
na atenção primária à
saúde, visando às
redes de atenção
a saúde.

O curso busca,
ainda, discutir e
reconhecer a prática
do profissional de
saúde no modo de
pensar saúde como um
fenômeno social,
fundamentado na
proteção e defesa dos
direitos humanos e suas
relações com a qualidade de
vida dos grupos humanos nas
diferentes faixas do ciclo vital, e
suas relações com o SUS
(Sistema Único de Saúde).

Com matriz curricular
específica, a especialização propõe
a utilização de instrumentos para
intervenção no processo saúde/
doença e ressalta a promoção da
saúde, a prevenção de riscos e
agravos, considerando o
empoderamento dos atores sociais
envolvidos.

A pós-graduação foi pensada
com foco na ampliação de
conhecimentos dos profissionais
da saúde: enfermeiro, médico,
biomédico, farmacêutico, cirurgião-
dentista, psicólogo, fisioterapeuta,
educador físico, terapeuta

Último mês para inscrições na
pós-graduação em Saúde Coletiva

ocupacional, nutricionista,
fonoaudiólogo, assistente social,
gestores públicos e demais
profissionais que atuam ou pretendem
atuar na atenção
primária em saúde.

O curso contempla as disciplinas
de Acolhimento e Classificação de
Risco; Educação em Saúde e Práticas
Educativas; Ética e Bioética em
Saúde; Gestão de Pessoas e
Comportamento Organizacional na

Atenção Primária
à Saúde;
Matriciamento na
Atenção Primária à
Saúde;
Metodologia da
Pesquisa; Modelos

Conceituais de
Saúde; O SUS e as

Vigilâncias do campo da
saúde: construção e

estruturação; Políticas
Públicas de Saúde no Brasil e

o SUS; Processo Saúde-Doença
e Perfis Epidemiológicos no

Brasil; Programas e Estratégias na
Atenção Primária à Saúde;
Promoção de Saúde na Atenção
Primária; Redes de Atenção
Primária à Saúde: historicidade e
definições de conceitos; Sistema
de informação em saúde e os
instrumentos de gestão nas redes
de atenção primária à saúde.

As inscrições encerram no dia
25 e podem ser feitas pelo site
www.unipar.br. As aulas iniciam em
setembro, em regime quinzenal, às
sextas à noite e aos sábados pela
manhã e à tarde. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone
(45) 3321-1300.

As aulas estão previstas
para iniciarem no

 próximo mês;
profissionais da

saúde têm
excelente

opção

DIVULGAÇÃO

Saúde Coletiva: Curso é novidade em Cascavel
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 57
Homicídios 46
Latrocínios 03
Confrontos 08

Roubos 817
Furtos 2.608
Veículos (furtos/roubos) 249
Outros 3.176

Acidentes 1.718
Colisões 1.579
Atropelamentos 139
Mortes 34

Uma idosa de 71 anos foi atro-
pelada ontem, na região central de
Cascavel. Segundo informações
do Corpo de Bombeiros, Apareci-
da Pedroso Valero atravessava a
Rua São Paulo, quase esquina
com a Castro Alves, próximo a Pra-
ça Wilson Joffre, quando foi atin-
gida por um Fiat Palio.

Conforme testemunhas, o semá-
foro estava aberto para o veículo e o
condutor não conseguiu frear antes
de atingir a mulher. Ela atravessava
a rua fora da faixa de pedestres.

Atropelada na São Paulo

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

Com um corte de aproximada-
mente seis centímetros na região
frontal do crânio, luxação e escori-
ações na coxa esquerda, Apareci-
da foi atendida por socorristas do
Siate (Serviço Integrado de Atendi-
mento ao Trauma em Emergência)
e levada para a UPA (Unidade de
Pronto-Atendimento) Brasília.

De acordo com dados do Corpo
de Bombeiros de Cascavel, o núme-
ro de atropelamentos este ano cres-
ceu mais de 2% no comparativo com
o mesmo período do ano passado.
De 1º de janeiro a 9 de agosto de
2016 foram 135 pessoas vítimas
de acidentes de trânsito do tipo
atropelamento e, este ano, 139.

Ontem, a Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e Trân-
sito), em parceria com a Polícia Mili-
tar, realizou uma blitz educativa em
frente a Escola Municipal Gladis
Maria Tibola, na Rua Erechim.

O objetivo é orientar os pais e

De 1º de janeiro a 9 de
agosto de 2016 foram

135
pessoas vítimas de

acidentes de trânsito

crianças para os cuidados ao atra-
vessar a rua. Naquele trecho, há
uma lombada e faixa de pedestres,
mas, infelizmente, muitas pesso-
as são flagradas cruzando a via
fora do local determinado.

IDOSA DE 71 anos foi atingida por um Fiat Palio
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Agente é afastado
O Gaeco (Grupo de Atuação Es-

pecial de Combate ao Crime Orga-
nizado) impetrou uma ação de im-
probidade administrativa contra o
agente penitenciário Sérgio Leonar-
do Correa, que atua na PEC (Peni-
tenciária Estadual de Cascavel).

O pedido, feito na semana pas-
sada, é para que o servidor seja
afastado das funções que exerce.
Conforme o Gaeco, Sérgio já foi no-
tificado da decisão da Justiça.

Sérgio foi preso no dia 22 de
março deste ano, em uma ação do
Gaeco. Na casa dele, no Bairro Nova
Cidade, as equipes encontraram
172 gramas de maconha, duas
munições, uma calibre 12 e  outra
7.62, carregadores, 22 aparelhos
de celular, chip de celulares e até
mesmo um fio de ouro. E foram jus-
tamente esses 22 celulares que fi-
zeram o Gaeco solicitar o afasta-
mento do servidor.

Acusado de tráfico de drogas e
posse ilegal de munição de uso res-

AÍLTON SANTOS

trito, Sérgio foi absolvido criminal-
mente de todas as acusações.

A reportagem do Hoje News en-
trou em contato com o Depen (De-
partamento Penitenciário) do Para-

ná questionando se Sérgio continua
trabalhando na penitenciária. Con-
forme a assessoria de imprensa do
órgão, o agente penitenciário já foi
afastado do cargo.

A PEDIDO DO GAECO, servidor não está atuando mais na PEC

LATROCÍNIO EM TOLEDO
As equipes do GDE (Grupo de Diligências
Especiais) de Cascavel continuam as
investigações para elucidar a tentativa de
roubo ocorrida na noite de segunda-feira, em
uma panificadora no bairro Tropical, seguida
de um latrocínio em Toledo, cerca de uma
hora depois.
Segundo a Polícia, as equipes estão ouvindo
testemunhas e suspeitos para identificar
quem teve participação nos fatos. Ontem, a
caminhonete levada do professor da
Unioeste, Lairton Milani, morto com dois
tiros, foi encaminhada à 15ª SDP (Subdivisão
Policial de Cascavel) para procedimentos do
inquérito policial. Na terça-feira, a polícia
prendeu Jonathan de Jesus Faria, que seria o
proprietário do Gol usado no latrocínio em
Toledo. Ele não participou da tentativa de
roubo em Cascavel, mas teria confessado o
latrocínio que vitimou o professor.

VEÍCULO TOMADO em assalto foi levado para a Delegacia de Cascavel

POLÍCIA CIVIL

EXCLUSIVO 09CASCAVEL, 10 DE AGOSTO DE 2017

NÃO SE MANIFESTARAM
A reportagem

procurou o ex-se-
cretário de Meio
Ambiente Luiz
Carlos Marcon
(foto), que não
quis comentar a

denúncia. Ele disse que não sabia
do ajuizamento da ação e que não
iria comentar o caso sem antes co-
nhecer os argumentos usados pelo
Ministério Público (MP). Marcon adi-
antou que não esperava que a de-
núncia seguisse para trâmite na
Vara da Fazenda.

A reportagem não conseguiu con-
tato com a assessoria jurídica da

OT Ambiental, nem com o engenheiro Elmo Rowe Junior, que trabalha na
Secretaria de Meio Ambiente.

0 a nota 10 dada pela Comissão Especial para a
empresa OT Ambiental e sair vitoriosa do certame
com um preço menor”.

“A conversa mantida por Luiz Carlos Marcon com
Elmo Rowe Júnior revela que o secretário de Meio Am-
biente e membro da Comissão Especial de Licitação
tinha sérias dúvidas se o sistema cobrado no edital
por ele elaborado estava sendo executado e operado
meses depois de ter fornecido o questionado atesta-
do utilizado pela empresa OT Ambiental”, afirma o Mi-
nistério Público.

No mesmo dia Marcon fala sobre o medo de zera-
rem a nota da OT Ambiental:

chamada: 05/12/16
hora: 13:11:19

obs: Marcon x Taddeu

Sem contato

Alisson Ramos da Luz, que foi
secretário de Administração no go-
verno de Edgar Bueno, também não
sabia que a denúncia havia sido
proposta pelo MP. “Respeito o tra-
balho do promotor Sérgio [Macha-
do], mas discordo do entendimen-
to dele e da denúncia. No momen-
to oportuno farei minha defesa”,
afirmou.

O engenheiro Sylvio Torres, enge-
nheiro que fez parte da Comissão de
Licitação, afirmou que só irá se mani-
festar após tomar conhecimento ofici-
al da denúncia.  Henrique Wichoski
Koupaka, que trabalha no Departa-
mento de Compras da Prefeitura de
Cascavel e também integrou a comis-
são, declarou que não irá se manifes-
tar sem ter acesso ao processo.

“No final da conversa, o requerido Luiz Carlos Mar-
con assume, alguns dias depois de ter dado nota para
as propostas técnicas das empresas habilitadas e com
o processo licitatório prestes a ingressar em sua últi-
ma fase que ‘só viu por cima’ o item do edital que
viria a ser questionado no recurso da empresa TOS
Obras”.

Conforme o MP, Marcon liga mais uma vez para o
engenheiro Elmo e deixa claro que não sabia qual o
motor que estava funcionando. Elmo confirma as
suspeitas levantadas pela TOS, contrariando o que
havia sido atestado por Marcon.

chamada: 06/12/16
hora: 09:56:51

obs: Marcon x Elmo

chamada: 05/12/16
hora: 13:11:19

obs: Marcon x Taddeu

No dia 7 de dezembro a TOS ingressa com o re-
curso e, como previsto por Marcon em conversa com
Taddeu dois dias antes, questiona a nota 10 dada
para OT Ambiental e a veracidade do atestado usa-
do por ela.

Confira a ação completa no site do
jornal Hoje (www.jhoje.com.br).



POLÍCIA 25CASCAVEL, 10 DE AGOSTO DE 2017

Com 4% de todas as cargas
transportadas nas rodovias do Es-
tado roubadas ou furtadas, desde
gêneros alimentícios, combustível,
grãos e os mais variados produtos,
o Paraná conta apenas com uma De-
legacia de Furtos e Roubos de Car-
gas, em Curitiba. E, mesmo após
toda luta dos caminhoneiros e re-
presentantes do Sintropar (Sindica-

Porém, mesmo sendo anunciada há alguns meses, ainda não há previsão de
quando a delegacia em Cascavel será implantada. Segundo a assessoria de
imprensa da Sesp (Secretaria Estadual de Segurança Pública e
Administração Penitenciária), a Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas de
Curitiba, atua em todo Estado, com apoio das unidades policiais do interior
na investigação, prevenção, repressão e processamento dos crimes contra
cargas embarcadas e roubadas nas estradas.

to das Empresas de Transportes de
Cargas e Logística do Oeste do Pa-
raná), o Governo do Estado descar-
ta a implantação de uma delegacia
especializada em Cascavel.

De acordo com o presidente do
Sintropar, Wagner Adriani de Sou-
za Pinto, para atender as necessi-
dades do Estado seria necessário
descentralizar os trabalhos. Pedi-
mos a interiorização da delegacia

Sem  previsão
MAPEAMENTO
Conforme a Sesp, é lá em Curitiba
que é feito o mapeamento das
ocorrências e locais de ação.
Especificamente em relação a criação
de novas delegacias, a Secretaria
cita que estuda constantemente a
criação de unidades em regiões
específicas, porém para isso é
necessário um estudo técnico de
viabilidade, analisando entre outros
indicadores, as estatísticas criminais.

em Cascavel para atender o Oes-
te e Sudoeste, e em Londrina para
atender as regiões norte, norte pi-
oneiro e noroeste. Com três pon-
tos marcados, delimitados no Es-
tado destinado ao trabalho de in-
vestigação e repressão, a tendên-
cia é que os índices diminuam”.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

ESTADO não tem previsão de quando vai implantar unidade de furtos e roubos de cargas em Cascavel

Não à delegacia
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Um dos itens determinantes
para a nota de capacidade técni-
ca previsto em edital diz respei-
to à prova de “experiência” de
operação e manutenção do sis-
tema de captação e aproveita-
mento de biogás. A nota varia de
0 (não prova execução prévia do
serviço); nota 5, quem apresen-
tar atestado que comprove a ope-
ração e manutenção de sistema
de aproveitamento de biogás
com capacidade igual ou inferior
a 75 KVA; e, nota 10, a quem

O POLÊMICO ATESTADO DE EXPERIÊNCIA

Cronologia
Nesse caso, o MP revela cronologicamente que

a implantação do sistema de reaproveitamento ener-
gético do biogás com capacidade de 300 KVA só foi
concluído no dia 17/03/16. Até então, a adminis-
tração mantinha no aterro um motor com capacida-
de para gerar 36 KVA. O motor com capacidade para
gerar acima de 75 KVA ficou sem operar porque
“queimava óleo em demasia”. O ex-secretário Mar-
con atestou dia 18/07/16 que a OT teria de 1º/
07/2012 a 30/06/2016 executado a operação
e manutenção de captação, condução, pré-tratamen-
to e geração de energia elétrica através de biogás
do aterro com capacidade de 300 KVA. O atestado
de Marcon foi usado pela OT para comprovar sua
experiência, o que lhe valeu a nota máxima na licita-
ção. Termo esse que foi atestado posteriormente
pelo próprio autor, ou seja, Marcon.

No dia 30/11/2016, a comissão divulga as no-
tas técnicas do certame, e a OT aparece com vanta-
gem sobre as demais concorrentes (CGC e TOS).

Dor de cabeça
E é aí que a dor de cabeça de Marcon começa,

com recurso da TOS questionando a “experiência”
da OT Ambiental.

Em interceptações telefônicas o MP descobre
que Marcon não conhecia a fundo as questões re-
lacionadas ao funcionamento dos motores, e no
dia 05/12/2016, ou seja, cinco dias após a di-
vulgação das notas, Marcon determina a Elmo Jr
que vá até o aterro para tirar fotografias e lhe ques-
tiona “se todas as exigências do edital foram con-
templadas”.

Para o MP, Marcon demonstrou “uma preocu-
pação incompatível com os interesses da admi-
nistração pública quando vislumbrou a possibili-
dade da empresa TOS Obras e Serviços conse-
guir, através de um possível recurso, diminuir para

atestar experiência no sistema aci-
ma de 75 KVA.

Nesse caso, o Ministério Públi-
co revela uma orquestrada ação
para a elaboração do atestado à OT
que lhe garantisse nota 10.

“O que de fato o secretário Luiz
Carlos Marcon fez no questionado
edital foi supervalorizar a potência do
motor existente no aterro municipal
(> 75 KVA) para beneficiar a empresa
OT, disfarçando-a de ‘experiência’. A
regra criada pelo secretário, salvo
melhor juízo, permite que na prática

uma empresa que tivesse opera-
do o motor de maior potência por
um único dia fosse considerada
mais experiente do que uma em-
presa que operasse um motor de
menor potência por vários anos”.
(grifos e destaques do MP).

chamada: 05/12/16
hora: 12:02:48

obs: Marcon x Elmo

 KVA é quilovoltampere, uma
unidade de medida equivalente

a 10³ voltamperes

O que é KVA?
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Para identificar a fraude na concorrência
pública do serviço de limpeza urbana, o

Ministério Público lista quatro momentos:

 1) A elaboração pelo ex-secretário Luiz Carlos Marcon do termo sobre
conhecimento técnico de operação de biogás, o qual ele próprio atestou
posteriormente, mesmo já estando atuando na Comissão Especial de Lici-
tação. “Marcon elaborou um desconexo e desatualizado termo de refe-
rência que foi usado como base para direcional o edital da concorrência
pública”, cita a ação.

 2) Marcon atestou o termo “sem ter real conhecimento da situação
concreta, para valer como prova no processo administrativo em que já
atuava como membro da Comissão Especial de Licitação como destina-
tário dessa mesma prova, que a empresa OT Ambiental Construções e
Serviços possuía experiência na operação e manutenção de sistema de
aproveitamento de biogás com capacidade de 300 KVA”.

 3) Marcon “criou uma questionada tese” no início do processo licitató-
rio para tentar excluir a TOS, fazendo diligências por conta própria na
tentativa de provar que um documento havia sido fraudado pela empre-
sa. Embora integrante da Comissão de Licitação, Marcon não usa as
informações para desabilitar a TOS, contudo, a mesma tese é usada
depois pela OT Ambiental para fundamentar um pedido de diligências
noticiando possíveis irregularidades entregue à comissão antes da divul-
gação das notas técnicas.

 4) Embora a Comissão tenha recebido esse recurso da OT, ela deixa
de decidir sobre esse pedido de diligências, o qual simplesmente “desa-
pareceu”, gerando uma “importante brecha” para que a OT “prejudica-
da” pudesse anular a licitação em caso de uma eventual derrota.

Assuntos Jurídicos
alertou sobre falhas em
edital
A Secretaria de Assuntos
Jurídicos elaborou um parecer
de 49 páginas no qual sugeriu
inúmeras modificações no
edital, inclusive a respeito do
longo prazo (60 meses) do
contrato, da falta de
justificativa para estabelecer
as unidades de medida de
geração de energia, de 75 KVA
e 300 KVA, e a própria
exigência de “implantar” o
sistema de produção do biogás.
Em um dos itens, a secretaria
alerta sobre isso: “Por vezes, o
objeto não está claro. É preciso
justificar, minuciosamente, qual
o objeto da licitação, sem o
qual não tem como dar
prosseguimento a ela,
promovendo as adequações
pertinentes no termo de
referência, edital, projetos
etc...”
Praticamente todas as
modificações foram ignoradas
pelo ex-secretário Luiz Carlos
Marcon, que respondeu em
seis páginas algumas
questões técnicas.

Foram identificadas as duas vítimas de um grave acidente de trânsito ocorrido no fim da
tarde de terça-feira, na BR-277, na região do Parque São Paulo, em Cascavel. Jheferson
Evandro Romero, de 19 anos, e Alisson Santana Cardoso, de 22, estavam em uma
motocicleta que, ao fazer uma ultrapassagem, colidiu frontalmente com uma carreta. Os
dois jovens, que iam para o trabalho, morreram na hora.
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Giro da
Violência
Caminhonete com cigarro
A Polícia Federal de Cascavel
apreendeu ontem, em Nova Santa
Rosa, uma caminhonete S-10
carregada com cigarros
contrabandeados do Paraguai. As
equipes faziam patrulhamento
quando avistaram o veículo em
atitude suspeita. O condutor
conseguiu fugir e o veículo e a
mercadoria foram encaminhados à
Receita Federal.

Celulares apreendidos
Servidores da Receita Federal de
Cascavel aprenderam ontem, em uma
operação na BR-277, em Santa Tereza
do Oeste, um veículo carregado com
aparelhos celulares contrabandeados.
Eles pararam um Scenic na rodovia e,
em fundos falsos do veículo,
encontraram a mercadoria, avaliada
em R$ 50 mil. O condutor, de 30
anos, foi detido e disse que levaria a
carga para Campo Mourão.

Agredido em assalto
Daniel da Silva Cardoso, de 38 anos,
foi encaminhado para a UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) Brasília.
Segundo o homem, ele foi agredido
na madrugada de ontem em um
assalto, no Bairro São Cristóvão. Com
dores no tórax e abdômen, além de
escoriações no rosto, ele foi
encontrado caído em frente à Igreja,
na Avenida Brasil.

Remédios
contrabandeados

Um homem de 39 anos foi pre-
so na madrugada de ontem trans-
portando vários tipos de medica-
mentos contrabandeados do Para-
guai. Ele estava em um ônibus, abor-
dado na BR-277, em Cascavel, pela
PRF (Polícia Rodoviária Federal). O
coletivo seguia de Foz do Iguaçu e
tinha como destino a cidade de Pon-
ta Grossa.

Os 790 comprimidos estavam
dentro de uma mochila, na baga-
gem de mão do passageiro. Den-
tre os comprimidos havia mais de
20 tipos de remédios diferentes,
distribuídos entre frascos, ampo-
las e cartelas.

A maioria dos itens apreendidos,
conforme a polícia, são drogas usa-
das para queima de gordura e au-
mento de massa muscular, como
inibidores de apetite e esteroides.
Na carteira do homem, que foi pre-
so em flagrante, foi encontrada uma

lista com a relação dos medicamen-
tos, indicando que eram encomen-
das para que ele revendesse os pro-
dutos, posteriormente. A pena, se-
gundo a PRF, para quem importa ou
distribui medicamentos de forma
irregular, varia de 10 a 15 anos de
reclusão. O homem foi encaminha-
do à Delegacia da Polícia Federal em
Cascavel.

CERCA DE 790 medicamentos, entre
inibidores de apetite e esteroides, estavam
com homem de 39 anos

PRF

AÍLTON SANTOS

POLÍCIA FEDERAL



 Segundo o Ministério Público, já no pedi-
do de abertura da licitação para serviços
de limpeza pública, o ex-secretário de Meio
Ambiente Luiz Carlos Marcon - que condu-
ziu todo o processo, desde a elaboração do
edital - incluiu exigências desproporcionais
que limitavam a disputa e direcionavam o
certame para beneficiar a OT Ambiental, que
já administrava o serviço e era administra-
da por seu amigo Olides Berticelli, os quais
inclusive aparecem em fotos juntos em jan-
tares informais. “Nesse sentido, claramen-
te limitou a disputa e direcionou o futuro
edital para favorecer a empresa OT Ambien-
tal”, quando:
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PASSO A PASSO
DA FRAUDE

a) exigiu capital social mínimo de R$
14 milhões das participantes da licitação,
e, dias antes, a OT havia ampliado seu
capital de R$ 9 milhões para R$ 15 mi-
lhões;

b) incluiu nos objetos da licitação a “im-
plantação” e a “operação” do sistema de
captação do biogás do aterro sanitário,
sendo que ele já estava implantado ha-
via anos;

c) estabeleceu critérios de pontuação
desproporcionais para as atividades de
“operação” e “manutenção” do sistema
de captação e aproveitamento do biogás
no aterro sanitário, especialmente quan-
do resolveu pontuar a “experiência” na
execução da operação e manutenção do
sistema, sendo essa comprovada por
atestados técnicos, super valorizando
uma prova que seria emitida pelo próprio
requerido e que se preocupava apenas
com a potência do transformador, não em
tempo de operação;

d) estabeleceu critérios subjetivos de
avaliação de julgamento e atribuição de
nota de avaliação da comissão, usando
adjetivos subjetivos como “inaplicável”,
“intangível” e “incongruente”.

Confira a ação completa
no site do jornal Hoje

(jhoje.com.br).
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Dois jogos e duas vitórias. Líder
com 100% de aproveitamento da
Taça FPF. Assim a equipe sub-23 do
FC Cascavel retorna para casa nesta
quinta-feira, um dia depois de ter ven-
cido o Rio Branco por 1 a 0, no Está-
dio Nelson Medrado Dias, em Para-
naguá, em sua segunda partida das
15 partidas que terá na competição
que premia o campeão com uma vaga
na Série D do Campeonato Brasileiro
2018.

O gol da vitória do time cascave-
lense, que estreou a camisa número
2 no campeonato, foi marcado logo
no início do jogo, aos 4min, pelo za-
gueiro Andrade. Para esta partida, a
primeira fora de casa depois de ter
vencido o Toledo por 2 a 1 no Está-
dio Olímpico, o técnico Rodrigo Ca-
bral mandou a campo a mesma for-
mação que utilizou no Clássico da
Soja.

Com isso, o treinador dá sequên-
cia à programação de pensar um

jogo por vez e não modificar a ma-
neira de o time jogar conforme o
adversário e o local da partida.

A segunda vitória em dois jogos
eleva o moral da Serpente Aurine-
gra, que não terá vida fácil na com-
petição. Como alento, o FCC tem o
fato de ganhar um tempo a mais de
folga entre o próximo compromisso
em relação às outras equipes.

Tudo porque voltará a atuar pela
competição apenas na próxima quar-
ta-feira, pela 4ª rodada. Na ocasião,
visitará o Foz do Iguaçu, às 20h15.
Já as demais equipes voltarão a cam-
po no fim de semana pela 3ª roda-
da, com exceção também do Ope-
rário, que realizará seu jogo com o
FCC no dia 6 de setembro pela roda-
da, no Estádio Olímpico.

100% na Taça FPF

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
FC Cascavel 6 2 2 0 0 3 1 2
Iraty 4 2 1 1 0 4 3 1
Maringá 3 1 1 0 0 4 1 3
Foz do Iguaçu 1 2 0 1 0 1 1 0
Toledo 1 2 0 1 1 2 3 -1
Rio Branco 1 2 0 1 1 1 2 -1
P. Londrinense 0 0 0 0 0 0 0 0
Operário 0 0 0 0 0 0 0 0
Andraus 0 1 0 0 1 2 3 -1
Paranavaí 0 2 0 0 1 1 4 -3

TAÇA FPF

ONTEM
Rio Branco 0x1 FC Cascavel

Iraty 1x1 Toledo
Paranavaí 1x1 Foz do Iguaçu

HOJE
15h30 Andraus x P. Londrinense

QUARTA-FEIRA (30/8)
20h15 Maringá FC x Operário

2ª RODADA

DOMINGO
11h Andraus x Maringá FC
11h P. Londrinense x Rio Branco
11h05 Foz do Iguaçu x Iraty
15h30 Toledo x Paranavaí

QUARTA-FEIRA (6/9)
20h15 FC Cascavel x Operário

3ª RODADA

FCC
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 O Ministério Público de Casca-
vel ajuizou ação contra cinco pes-
soas e uma empresa por improbi-
dade administrativa, que trata es-
pecificamente de fraude para pos-
sível direcionamento na licitação
milionária do lixo realizada em
2016. A ação é toda fundamen-
tada em diversas horas de gram-
pos telefônicos, mensagens via
whatsApp e documentos. Veja
abaixo a lista dos denunciados.

Em 65 páginas da ação, os pro-
motores Sérgio Machado (Promoto-
ria de Patrimônio Público) e Juliana
Vanessa da Costa (Gaeco) detalham
como teria sido orquestrada a frau-
de para dar vantagens à empresa OT
Ambiental, detentora do serviço nos
últimos contratos, a qual acabou
vencendo a licitação no valor total
de R$ 173.407.323, em vigor des-
de 1º de janeiro de 2017.

A investigação teve início com
recurso administrativo apresentado
por uma das concorrentes - a TOS
Obras e Serviços - que questionava
a veracidade do atestado de capa-
cidade técnica utilizado no proces-
so pela OT para comprovar a sua
experiência na operação de siste-
ma de aproveitamento de biogás, o
qual foi elaborado pelo próprio ex-
secretário Luiz Carlos Marcon em
18 de julho de 2016, postulando à
comissão de licitação que reduzis-
se a zero a nota da proposta técni-
ca para a empresa TOS.

MP denuncia fraude
na licitação do lixo

São anexadas no processo fotos
dos denunciados em jantares infor-
mais, comprovando a amizade deles.
Para o MP, Marcon nem poderia ter
atuado na concorrência devido à sua
amizade com Olides Berticelli, “e que
certamente contribuiu para que o se-
cretário elaborasse um edital tão des-
conexo e desatualizado em diversos

 Reportagem: Aílton Santos
                        Carla Hachmann
                        Luiz Carlos da Cruz

pontos, que certamente inibiu a par-
ticipação de outras empresas interes-
sadas na concorrência”.

A ação foi distribuída à 1ª Vara
da Fazenda Pública de Cascavel, que
abriu prazo para que os denuncia-
dos apresentem resposta prelimi-
nar, para posterior decisão sobre
sua continuidade.

Confira a ação completa no site
do jornal Hoje (jhoje.com.br)

 ex-secretários Luiz Carlos Marcon (Meio Ambiente) e Alisson
Ramos da Luz (Administração);
 servidores Elmo Rowe Júnior e Sylvio Taddeu de Carvalho Torres,

ambos lotados na Secretaria de Meio Ambiente, e Henrique
Wichoski Koupaka, lotado no Departamento de Compras;
 empresa OT Ambiental Construções e Serviços, representada por

Olides Berticelli.

Os denunciados são:
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Pela região sul, as oito
melhores equipes só
serão conhecidas neste
sábado. No campo da
Chácará Fardoski, os
duelos pelas oitavas de
final, em partida única,
serão: Maximus Pizzaria
x Hospital Genesis
(15h) e Academia Vip/
Marcão Acessórios x
Cascavel Clean/Km
Diesel (16h). Já no
campo da Arena
Buenão os jogos serão:
Cordeiro Mat.
Construção/Fúria x
loucos da Baixada
(14h), Everest x Lolla
(15h), Fercaus x
Demônios da Garoa
(16h) e Royal Hookah
x Bernardos (17h).

A 1ª Copa Norte-Sul de Futebol Suíço afunilou e as oito melhores equipes da Região Norte já são conhecidas. Elas
foram definidas depois da realização das oitavas de final, no último fim de semana, e neste sábado terão um dia
decisivo na disputa por vagas para a semifinal. Os jogos serão SE Vila Nova x Alumine/Osmar FC, Barão Auto Peças
x ABA FC, Cascavel Auto Peças x FC Tigre e JMS/Mundial x Primus. Destaque para a SE Vila Nova, única equipe
que ainda não perdeu dentre as 27 da região norte que iniciaram a competição.

AS OITO MELHORES DA REGIÃO NORTE

REGIÃO SUL
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VOLEIBOL MASCULINO
A equipe masculina adulta de
voleibol da FARB que venceu o
time de Capitão Leônidas Marques
por 3 sets a 1 em jogo amistoso
preparatório para as competições da
Liga de Voleibol de Cascavel e
também para a Copa Palotina.
Comandada pelo professor Alceu
Rogério Bertaioli, a equipe
cascavelense conta com os atletas
Thomas, Yan, João, Guilherme,
alam, peixe, Gabriel, Luciano,
Juliano, Luiz e Paulo.

 FARB

A equipe JG Construções (foto) foi a
responsável pela principal goleada no campo de
terra do Jardim Colonial, no último fim de
semana: 5 a 0 no time da Auto Escola
Avenida. No geral, foram 20 gols marcados em
seis jogos, média de 3,3 gols por partida. Os
demais resultados foram Frutana 2x0 Treme
Terra, 100% Interlagos 0x2 Fúria do Terrão/
Mercado Samara, Bar Fortaleza 0x3 Recanto
Colmeia, Zé Milton 3x0 Titânio e União
Independente 2x3 Juventude. Por conta do Dia
dos Pais, a competição não deverá ter rodada
neste fim de semana, mas é possível que haja
algum jogo por confronto atrasado do
campeonato.

TERRÃO ARQUIVO PESSOAL

 LDF

COPA CIDADE
Em uma rodada na qual o time sub-20 de
Ouro Verde do Oeste se destacou, ao
vencer o Armazém Bebidas por 10 a 0, a
Copa Cidade de Futsal definiu no último fim
de semana as equipes semifinalistas da
competição. Agora, as jovens de Ouro
Verde farão um duelo de invictas com o time
da AUF/Foco Telecom, que despachou o
Furacão/Lado Oposto na quartas de final.
A outro semi será entre Afeto/Toledo, que
avançou com uma vitória por 5 a 2 sobre a
AFFAC/Assis Chateaubriand, e a Stein,
que eliminou as Prepadoras com uma vitória
pelo placar mínimo. As partidas que
definirão as finalistas serão às 15h e às 16h
no Ginásio da Neva, neste domingo.
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Seminário sobre metrologia

SOBRE O EVENTO
O evento foi organizado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia), com o apoio Ipem (Instituto de Pesos e Medidas do
Paraná), buscando a capacitação dos agentes envolvidos nesse processo.
Além de palestra na Fundetec, cedida pela Prefeitura para a palestra de Tetuo
Hara sobre o Método Estufa, nesta manhã (9), a programação na cidade incluiu
uma visita ao Laboratório de Umidade de Grãos da Regional do Ipem de Cascavel
e em cooperativa para observar o funcionamento do recebimento de grãos.
Houve ainda a simulação de uma verificação pós-reparo em instrumento de
medição de umidade de grãos.

"Minha estada aqui não é
protocolar, mas de coração.
Além do ofício, é a alegria de
reencontrar amigos e prestigiar
o evento que me traz aqui, por-
que sou um apaixonado pelo tra-
balho do Ipem/Inmetro", disse
ontem o prefeito de Cascavel
Leonaldo Paranhos. A declara-
ção foi feita  ao recepcionar, na
Fundetec (Fundação para o De-
senvolvimento Científico e Tec-
nológico de Cascavel), ao lado
do presidente da Fundação, Al-
cione Tadeu Gomes, os par tici-
pantes do Seminário Desafios
e Impactos no Controle Metro-
lógico de Medidores de Umida-
de de Grãos.

O evento iniciou na segunda-fei-
ra (7) em Foz do Iguaçu e ontem
teve conta ampla programação na

EVENTO TEVE INÍCIO em Foz e continuidade em Cascavel

DIVULGAÇÃO

Capital do Oeste. Segundo o pre-
feito, os órgãos que garantem a
qualidade do consumo ao cidadão
precisam ser reconhecidos e pre-
servados. O secretário de Desen-
volvimento Econômico, João Alber-
to Soares de Andrade, também
participou do evento.

"O Ipem/Inmetro merece ter
sempre pessoas dedicadas à fren-
te, como meus amigos que aqui
estão, que hoje têm a chave da ci-

dade", continuou Paranhos, fazen-
do referência aos vários gerentes
de unidades de todo o Brasil e ao
presidente do Ipem Paraná, Olivei-
ra Filho, que reconheceu todo o tra-
balho de Paranhos à frente do
Ipem, que foi presidente do órgão
por duas ocasiões (2002-2004 -
2005/2006), período em que Cas-
cavel teve implantado o seu labo-
ratório de umidade de grãos, hoje
referência para o evento.
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 O Ministério Público de Casca-
vel ajuizou ação contra cinco pes-
soas e uma empresa por improbi-
dade administrativa, que trata es-
pecificamente de fraude para pos-
sível direcionamento na licitação
milionária do lixo realizada em
2016. A ação é toda fundamen-
tada em diversas horas de gram-
pos telefônicos, mensagens via
whatsApp e documentos. Veja
abaixo a lista dos denunciados.

Em 65 páginas da ação, os pro-
motores Sérgio Machado (Promoto-
ria de Patrimônio Público) e Juliana
Vanessa da Costa (Gaeco) detalham
como teria sido orquestrada a frau-
de para dar vantagens à empresa OT
Ambiental, detentora do serviço nos
últimos contratos, a qual acabou
vencendo a licitação no valor total
de R$ 173.407.323, em vigor des-
de 1º de janeiro de 2017.

A investigação teve início com
recurso administrativo apresentado
por uma das concorrentes - a TOS
Obras e Serviços - que questionava
a veracidade do atestado de capa-
cidade técnica utilizado no proces-
so pela OT para comprovar a sua
experiência na operação de siste-
ma de aproveitamento de biogás, o
qual foi elaborado pelo próprio ex-
secretário Luiz Carlos Marcon em
18 de julho de 2016, postulando à
comissão de licitação que reduzis-
se a zero a nota da proposta técni-
ca para a empresa TOS.

MP denuncia fraude
na licitação do lixo

São anexadas no processo fotos
dos denunciados em jantares infor-
mais, comprovando a amizade deles.
Para o MP, Marcon nem poderia ter
atuado na concorrência devido à sua
amizade com Olides Berticelli, “e que
certamente contribuiu para que o se-
cretário elaborasse um edital tão des-
conexo e desatualizado em diversos

 Reportagem: Aílton Santos
                        Carla Hachmann
                        Luiz Carlos da Cruz

pontos, que certamente inibiu a par-
ticipação de outras empresas interes-
sadas na concorrência”.

A ação foi distribuída à 1ª Vara
da Fazenda Pública de Cascavel, que
abriu prazo para que os denuncia-
dos apresentem resposta prelimi-
nar, para posterior decisão sobre
sua continuidade.

Confira a ação completa no site
do jornal Hoje (jhoje.com.br)

 ex-secretários Luiz Carlos Marcon (Meio Ambiente) e Alisson
Ramos da Luz (Administração);
 servidores Elmo Rowe Júnior e Sylvio Taddeu de Carvalho Torres,

ambos lotados na Secretaria de Meio Ambiente, e Henrique
Wichoski Koupaka, lotado no Departamento de Compras;
 empresa OT Ambiental Construções e Serviços, representada por

Olides Berticelli.

Os denunciados são:
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Pela região sul, as oito
melhores equipes só
serão conhecidas neste
sábado. No campo da
Chácará Fardoski, os
duelos pelas oitavas de
final, em partida única,
serão: Maximus Pizzaria
x Hospital Genesis
(15h) e Academia Vip/
Marcão Acessórios x
Cascavel Clean/Km
Diesel (16h). Já no
campo da Arena
Buenão os jogos serão:
Cordeiro Mat.
Construção/Fúria x
loucos da Baixada
(14h), Everest x Lolla
(15h), Fercaus x
Demônios da Garoa
(16h) e Royal Hookah
x Bernardos (17h).

A 1ª Copa Norte-Sul de Futebol Suíço afunilou e as oito melhores equipes da Região Norte já são conhecidas. Elas
foram definidas depois da realização das oitavas de final, no último fim de semana, e neste sábado terão um dia
decisivo na disputa por vagas para a semifinal. Os jogos serão SE Vila Nova x Alumine/Osmar FC, Barão Auto Peças
x ABA FC, Cascavel Auto Peças x FC Tigre e JMS/Mundial x Primus. Destaque para a SE Vila Nova, única equipe
que ainda não perdeu dentre as 27 da região norte que iniciaram a competição.

AS OITO MELHORES DA REGIÃO NORTE

REGIÃO SUL
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O Papa Francisco destaca no capítulo I da Exor-
tação Apostólica “Amoris laetitia”, que a Bíblia fala de
família do início ao fim, desde Adão e Eva, até as
núpcias da Esposa e do Cordeiro. O Salmo
127(128), canta a alegria de uma família que cons-
trói sua casa sobre a rocha, embora haja muitas que
estão firmadas sobre a areia.

A partir da Bíblia, o Papa tece comentários sobre
a figura do homem e da mulher, criados por Deus, à
sua imagem, unidos numa só carne, capazes de
gerar vida. Esta comunhão de pessoas reflete a ima-
gem da união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo.

O Papa cita inúmeros episódios bíblicos de sofri-
mento, que prejudicam a vida da família, traçando
um paralelo com as realidades atuais.

Francisco diz que: “... a Palavra de Deus não se
apresenta como uma sequência de teses abstratas,
mas como uma companheira de viagem, mesmo
para as famílias que estão em crise ou imersas nal-
guma tribulação, mostrando-lhes a meta do comi-
nho, ...” (AL 22).

“A família é chamada a compartilhar a oração diá-
ria, a leitura da Palavra de Deus e a comunhão eu-
carística, para fazer crescer o amor e tornar-se cada
vez mais um templo onde habita o Espírito” (AL 29).

A FAMÍLIA NA BÍBLIA

 Audiência Pública
A Prefeitura de Cascavel, em
cumprimento ao disposto
no Parágrafo Único do art.
48, da Lei Complementar
Federal nº 101/2000,
convida toda sociedade de
Cascavel para participar da
Audiência Pública para
apresentação e discussão
das Propostas do Plano
Plurianual 2018 a 2021 e
da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2018. A
audiência será hoje, às
9h30, no auditório da
prefeitura.

NOTAS

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR
 Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

Editor-chefe
Luiz Carlos da Cruz

editoria@jhoje.com.br

Diretor
Jadir Zimmermann

diretor@jhoje.com.br

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

anuncio@jhoje.com.br  • assinaturas@jhoje.com.br
www. jho je .com.br

“É uma oportunidade para
que o contribuinte regularize

sua situação junto ao
Município e faça parte deste
momento de transformação

pelo qual Cascavel está
passando.”

Renato Segalla, secretário
de Finanças sobre a
aprovação do Refic

Jeandré C. Castelon
Advogado, com especialização

em Cultura Teológica

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

A decisão da
Cettrans de

modernizar o
Estacionamento
Regulamentado
com o uso de

aplicativo.

A Comissão de
Licitação do

contrato do lixo,
que foi denunciada

pelo MP por
supostamente ter

direcionado o
certame.

AÍLTON SANTOS

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens
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Leilão de joias
A Caixa Econômica Federal
realiza, na próxima
terça-feira (15), em
Cascavel, leilão virtual
de joias referente a
contratos de penhor
vencidos até
27 de junho e ainda não
regularizados,
emitidos pelas agências
do banco no estado. São
990 lotes, que serão
negociados a partir
do valor mínimo
constante no Catálogo
de Licitação.
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Embalado por três vitórias segui-
das e com o status de ser o segundo
melhor visitante da Libertadores, o
Atlético-PR desafia o Santos nesta
quinta-feira em busca de reverter uma
ampla vantagem do rival para avan-
çar às quartas de final. O duelo está
marcado para as 21h45, na Vila Bel-
miro. Na partida de ida das oitavas, o
Furacão perdeu dentro de sua arena
por 3 a 2. Agora, precisa vencer por
dois gols de diferença ou por placares
acima de 3 a 2.

Para o rubro-negro paranaense,
surpreender os adversários fora de
casa não é novidade. Nas etapas pre-
liminares da Libertadores, eliminou o
Millonarios na Colômbia, na primeira

fase, e o Deportivo Capiatá no Para-
guai, pela segunda fase. Já na fase de
grupos, o Atlético venceu o San Lo-
renzo na Argentina e o Universidad
Católica no Chile.

Do outro lado, o Santos tentará
sua 12ª partida seguida sem derrota
para avançar de fase. Para isso terá
grande apoio das arquibancadas, pois
mais de 10 mil ingressos foram vendi-

Para o confronto na Vila
Belmiro, o técnico Fabiano
Soares fez mistério no último
treino, já no palco da partida
desta noite. O certo é que o
zagueiro Vanderson e os
volantes Esteban Pavez e
Otávio estão fora do
confronto, e que o lateral-
esquerdo Fabrício e o
atacante Ribamar foram
inscritos na Libertadores e
podem estrear na
competição. Já o Santos
poderá ter a estreia de Nilmar
(foto). Além dele, o clube
paulista ainda inscreveu o
zagueiro Gustavo Henrique e
o lateral Orinho. O trio entra
nas vagas de Vitor Bueno,
lesionado, e Thiago Maia e
Rodrigão, negociados.

Megasena
Concurso: 1956

05 08 20 28 40 45

Dupla sena
Concurso: 1677

07 25 28 32 33 461º sorteio

02 18 22 24 28 452º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1548

02 03 04 09 10 11 12 14
15 17 18 20 21 22 23

Quina
Concurso: 4451

25 43 54 70 77

Timemania
Concurso: 1067

11 18 34 55 66 69 76
TIME DO JUVENTUS - SP

Lotomania
Concurso: 1786

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

90 91 92 96
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5204

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

04.339
31.745
41.115
15.336
51.241

dos antecipadamente, o que faz com
que os santistas apostem novamen-
te no Alçapão - a Vila tem capacidade
para 16 mil pessoas.

O certo é que ambas as equipes
entrarão em campo já sabendo
quem enfrentarão caso avancem de
fase. O adversário foi definido on-
tem, do duelo entre Palmeiras e Bar-
celona de Guayaquil.

Furacão na Vila Belmiro

 Engenhão lotado
Com público recorde no ano e a

possibilidade de receber o
maior número de torcedores
desde a reinauguração, em

2007, o Estádio Nilton Santos,
o popular Engenhão, espera que

a partida entre Botafogo e
Nacional seja uma festa para os

brasileiros diante dos
uruguaios. As equipes se
enfrentam às 19h15 pela

partida de volta das oitavas de
final da Libertadores. No jogo
de ida, no Uruguai, a equipe
brasileira venceu por 1 a 0.

NILMAR NO PEIXESANTOSFC.COM
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FC Cascavel
volta a vencer
na Taça FPF

PÁGINA

27
PÁGINA

14
Estações da
Barão serão
menores

PÁGINA

14
Dias dos Pais:
filhos estão
econômicos

O Ministério Público denunciou à Justiça, por improbidade administrativa, os cinco
membros da Comissão de Licitação que escolheu a OT Ambiental para fazer a coleta
e tratamento de lixo em Cascavel pelos próximos cinco anos. O Hoje News teve aces-

so, com exclusividade, à denúncia de fraude e direcionamento do certame.
 Págs. 05 à 09
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Com oito meses de atraso,
enfim, o viaduto ligando o
Bairro Pacaembu ao Jardim
Presidente será liberado hoje
para o tráfego de veículos.

 Pág. 12

LIBERADO

Fraude
no lixo
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Libertadores: Grêmio classificado
A noite de ontem foi de muita

emoção para os mais de 38 mil gre-
mistas que estiveram presentes na
Arena, em Porto Alegre. Com a van-
tagem para o segundo jogo das oi-
tavas de final da Copa Libertado-
res, o Grêmio entrou em campo
para encarar novamente o Godoy
Cruz. Fez bonito e venceu o time
argentino por 2 a 1.

O jogo começou equilibrado e
com o marcador aberto pelos visi-
tantes, aos 13 minutos, com Javi-
er Correa. Mas o Tricolor não se
abalou e foi trabalhando muito
bem a bola, rodando ela de pé em
pé, que chegou ao gol de empate,
aos 28 com Pedro Rocha. O se-
gundo gol também saiu dos pés
do camisa 32.

ELIMINADOS
No Allianz Parque o Palmeiras
voltou a jogar mal e o máximo que
conseguiu foi devolver o 1 a 0
sofrido fora diante do Barcelona, do
Equador. O gol foi marcado por
Moisés. Nos pênaltis, caiu por 5 a 4,
com um chute de Bruno Henrique e
outro de Egídio defendidos pelo
goleiro adversário. O Verdão chegou
a empatar na primeira série: 4 a 4,
mas perdeu na cobrança alternada.
Mais vergonha passou o Galo, em
Belo Horizonte (MG), mostrando
toda a sua incapacidade ao
empatar sem gols com o Jorge
Wilstermann. Tinha perdido fora
por 1 a 0 e acabou eliminado.
No time de Cochabamba, dois
brasileiros: o zagueiro Alex Silva,
ex-São Paulo Botafogo-RJ,
apelidado de Pirulito, e o volante
Serginho - ex-XV de Piracicaba,
Mogi Mirim e Botafogo-SP. Eles
ficaram emocionados ao final do
jogo pela classificação histórica.

JOGO MORNO ENTRE PONTE E FLUMINENSE
Em jogo adiado da 17ª rodada do Brasileirão 2017, Ponte Preta e Fluminense
empataram em 0 a 0 ontem. As duas equipes não balançaram as redes do
Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Com o empate sem gols, a Macaca
encerra o primeiro turno com 23
pontos, na 13ª posição. Com 26, o
Tricolor carioca ocupa a nona
colocação.
O primeiro tempo de jogo foi
bastante equilibrado com muita
marcação por parte das duas
equipes. Com poucas chances
claras de gols criadas, o placar
permaneceu inalterado. Na volta
do intervalo, a Macaca repetiu a
estratégia e buscou pressionar
desde o reinício.

EQUIPE GAÚCHA foi a única brasileira a se classificar nos jogos de ontem

DIVULGAÇÃO/GRÊMIO


