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Nova meta fiscal
requer diálogo
O ministro do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, Dyogo de Oliveira, disse ontem que o
governo vai dialogar com parlamentares a fim de viabilizar a aprovação, até o dia 31 deste mês, da
proposta que eleva para R$ 159
bilhões as projeções de déficit fiscal para 2017 e 2018. A meta inicial para este ano era déficit de
R$ 139 bilhões e, para 2018, de
R$ 129 bilhões.
O novo projeto de lei do governo chegou nesta quinta-feira à Comissão Mista de Orçamento
(CMO). Dyogo de Oliveira admitiu
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que houve descontentamento do
Congresso em relação a itens da
proposta original vetados pelo governo. Segundo o ministro, isso
será alvo de negociação.
“O que estamos discutindo é se
matérias podem ser construídas de
maneira que não se gerem os riscos que levaram a ser motivo de
veto. Por exemplo, tivemos veto sobre a justificativa de cada medida do
impacto em estados e municípios.
[Fazer isso] não é possível. Mas é
possível fazermos sobre o impacto
nos fundos de participação de estados e municípios”, exemplificou.

Rápido no
gatilho

M ecanismo
Segundo o ministro do Planejamento, ainda não está definido
o mecanismo que o governo usaria para atender às demandas
dos parlamentares. “Discutiu-se a hipótese [de enviar um projeto
de lei com todos os pontos], mas não há acordo sobre isso. Vamos discutir inclusive o mecanismo disso com eles”, admitiu.

Terrorismo em Barcelona
O grupo jihadista Estado
Islâmico (EI) assumiu a autoria
do atentado terrorista ocorrido
ontem em Barcelona, na
Espanha, que causou a morte
de 13 pessoas e deixou mais de
80 feridos, informou a agência
de notícias Amaq, ligada aos
extremistas. Em um breve
comunicado, cuja autenticidade
não pôde ser verificada, o EI
disse pela rede de serviços de
mensagens Telegram que “uma
fonte de segurança afirmou à
Amaq que os autores do ataque
de Barcelona são soldados do
Estado Islâmico”.

MINISTRO DO PLANEJAMENTO, Dyogo
de Oliveira

R$ 90 milhões para seguro rural
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento anunciou ontem a liberação de R$ 90 milhões para o Programa de
Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural no segundo semestre
deste ano. Os recursos vão subvencionar o seguro das culturas
de verão e inverno, abrangendo grãos e frutas.
Segundo a resolução do Comitê Gestor Interministerial do
Seguro Rural, publicada hoje no Diário Oficial da União, serão
destinados R$ 30 milhões para frutas, R$ 10 milhões para milho,
trigo e demais grãos de inverno e R$ 50 milhões para grãos de
verão, cujo período de plantio começa em outubro.

Cascavelense detentor
de diversos títulos de
atirador mais rápido
do Estado e do País, e
atual bicampeão panamericano de tiro
prático, Moacir de
Azevedo tentará nos
próximos dias ser o
mais rápido do mundo
no gatilho. Ele
participará de uma
competição na França.

z Págs. 28 e 29

R$ 18 milhões ao aeroporto
A novela em torno do novo terminal de passageiros do Aeroporto de Cascavel parece estar chegando aos capítulos finais. Após uma reunião na Secretaria de Aviação Civil, em Brasília, o prefeito Leonaldo Paranhos anunciou investimentos de R$ 18 milhões. Enquanto o projeto antigo
previa área construída de apenas 2.500 m2, o novo projeto tem 6 mil m2².
z Pág. 15

02

RADAR

HOJE NEWS, 18 DE AGOSTO DE 2017

PERIGOSOS
EXTREMOS
Parece que na era digital, na discussão política não
tem espaço para o bom senso nas redes sociais. O extremismo tomou conta dos debates virtuais e aponta para um
perigoso pleito eleitoral em 2018. A divisão entre esquerda
e direita, na mente dos “analistas políticos” da internet, não
abre espaço para respeitar a opinião do outro.
Extremistas dos dois lados demonstram agressividade, defendem bandeiras violentas e atacam qualquer posicionamento contrário a sua “ideologia” política. O confronto virtual é violento e preocupante. Há uma clara polarização entre adoradores de Lula e os amantes de Bolsonaro nesta guerra ideológica. É preciso ficar atento porque a agressividade começa a ganhar corpo também fora
das redes sociais.
Uma prova disso é a agressão, no sentido literal
da palavra, sofrida por alguns pré-candidatos à Presidência da República. Há cerca de dez dias, o prefeito
de São Paulo, João Dória (PSDB), foi agredido por
um manifestante que jogou um ovo contra o tucano na
Bahia. Ontem, foi a vez de Jair Bolsonaro (PSC) ser
hostilizado e levar uma “ovada” em uma cafeteria de
Ribeirão Preto (SP).
Essas agressões não levam a nada, a não ser a
mais violência.

Jorge Bocasanta,
vereador
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PONTUAÇÃO GERAL
Â Recorde: 81 - Corinthians (2015)
Â Necessário: 34 pontos
Para bater a marca do time de Tite, que conquistou o
título de 2015, o atual Corinthians vai precisar marcar
34 pontos, ou vencer 11 partidas e empatar uma. Para
isso, precisa ter aproveitamento de 59,6% no segundo turno.

SÉRIE A

PONTOS NO TURNO
Â Recorde: 47 - Corinthians (2017)
Â Necessário: 48 pontos
Para bater sua própria marca, a equipe atual vai ter
que conseguir seguir com o mesmo ritmo e aproveitamento excepcional que teve no 1º turno e ainda
somar um pontinho a mais.

GOLS MARCADOS
Â Recorde: 77 – Cruzeiro (2013)
Â Necessário: 46 gols
Para conseguir bater o recorde, o ataque precisaria aumentar muito seu desempenho. Para fazer os 46 gols nos
últimos 19 jogos, a equipe precisaria ter uma média de 2,4
gols por jogo – atualmente a média é 1,68 gol por jogo –
32 tentos em 19 partidas. O aumento da média de gols
marcado ajudaria o atacante Jô a se tornar o principal artilheiro do Campeonato Brasileiro, fato que nenhum jogador do clube conseguiu na história do torneio, independente da fórmula de disputa.

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

A tecnologia a
serviço da
população com o
início do
funcionamento
do aplicativo
Uber a partir de
hoje em Cascavel.

A demolição da
pista de
caminhada da
Tancredo Neves,
prevista nas
obras do PDI,
quando poderia
ser adaptada.

16h
19h

PREVISÃO DO TEMPO

Curitiba

Sexta

Sábado

Sexta

Sábado

K 22 L 13

K 24 L 14

K 17 L 10

K 19 L 13

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

PG
47
39
36
33
29
29
29
28
27
27
26
25
25
24
23
22
22
21
19
15

Instável, com
chuvas rápidas

Pancadas de
chuva e trovoadas

MINGUANTE
14/08 - 22h15

NOVA
21/08 - 15h30

CRESCENTE
29/08 - 05h12

CHEIA
06/09 - 04H02

E
5
3
6
3
5
5
8
7
6
9
5
4
4
6
5
4
4
6
4
3

D
0
5
4
7
7
7
5
6
7
5
8
9
9
8
9
10
9
9
11
13

GP
32
35
22
29
30
25
27
22
23
29
21
21
22
20
25
25
24
11
21
17

11h
16h
16h
16h
16h
19h
19h

GC
9
19
13
21
26
23
21
20
19
27
23
26
31
24
28
28
33
25
31
34

SG
23
16
9
8
4
2
6
2
4
2
-2
-5
-9
-4
-3
-3
-9
-14
-10
-17

Quina

TÍTULO ANTECIPADO
Â Recorde - 34ª rodada - São Paulo (2007) e
Cruzeiro (2013)
Â Necessário: abrir 16 pontos de vantagem
Para conseguir tal feito, o time, nos primeiros oitos jogos
do returno, precisaria, no mínimo dobrar a diferença – de 8
para 16 pontos - sobre o atual vice-líder, o Grêmio, ou
fazer cinco pontos a mais do que o Santos.

Concurso: 1551

Concurso: 1959

Concurso: 4458

06 09 11 34 53

INVENCIBILIDADE
Â Recorde: 19 jogos – Corinthians (2010 e 2011)
Â Necessário: não perder para o Vitória
Se somar pontos na partida contra o Vitória, o Corinthians
será o time que somará o maior número de partidas sem
perder desde 2006. A atual marca também é do Corinthians, mas foi conseguida em dois torneios – 8 jogos em 2010
somados com 11 em 2011. A marca histórica no Brasileiro,
42 jogos, conseguida pelo Botafogo nas edições de 1977 e
78, não há como o Corinthians bater no atual torneio, pois o
clube só vai realizar 38 jogos.

GOLS SOFRIDOS
Â Recorde: 19 - São Paulo (2007)
Â Necessário: tomar até 9 gols
A segura defesa corintiana, liderada pelo goleiro Cássio, se tomar o mesmo de gols do turno inicial - 9 gols
- vai bater o recorde do São Paulo, que há 10 anos,
com Rogério Ceni no gol só levou 19 tentos, na campanha do título do Tricolor.

01 03 05 07 08 11 13 14
15 17 19 20 22 23 25

08 21 27 35 43 56

DERROTAS
Â Recorde: 4 – São Paulo (2006)
Â Necessário: perder até 3 partidas
Para tirar mais uma marca do rival São Paulo, conseguida em 2006, o Corinthians poderá perder até três
partidas. Se conseguir a façanha de conquistar o título sem perder, será a primeira equipe vencedora de
um título disputado em pontos corridos. O Internacional é o único clube que conquistou o Campeonato
Brasileiro, de 1971 para cá, sem derrota, feito realizado na edição de 1979 – o Colorado naquele ano disputou 23 partidas.

VITÓRIAS
Â Recorde: 24 - Cruzeiro (2014), Corinthians
(2015) e Palmeiras (2016)
Â Necessário: 10 vitórias
Com nove partidas em casa e o excelente desempenho fora de casa - aproveitamento de 82,5% longe
de Itaquera, o atual Corinthians está muito próximo
de ser o recordista absoluto neste quesito.

Lotofácil

Pancadas de
chuva e trovoadas

Fases da lua

V
14
12
10
10
8
8
7
7
7
6
7
7
7
6
6
6
6
5
5
4

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

Megasena
Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

J
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
20
20
20

21ª RODADA

20h

Fonte: Simepar

Diretor
Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

Considerado “virtual campeão”, o
Corinthians ainda pode estabelecer
novas marcas antes de erguer de fato
o troféu, no fim do ano.

O Sistema Campo Limpo
(logística reversa de
embalagens vazias de
defensivos agrícolas) tem
resultados expressivos a
comemorar. São mais de 420
mil toneladas de embalagens
corretamente destinadas
desde 2002. Para festejar, a
Addav-PR (Associação dos
Distribuidores de Defensivos
Agrícolas e Veterinários do
Oeste do Paraná), promoverá
o hoje o dia de Portas
Abertas, ocasião em que as
centrais recebem a
comunidade.

Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

petacular no 1º turno na atual edição, quando somou 47 pontos e terminou a primeira metade do torneio
sem ser derrotado.

O Sindicato dos Bancários
de Cascavel e Região
realiza hoje, a partir das
9h, um ato público em
defesa do patrimônio da
Fundação dos
Esconomiários da Caixa
(Funcef). O ato ocorre em
frente à agência central de
Cascavel, na Avenida
Brasil, a partir das 9 horas.
Outras questões estarão na
pauta também. O
movimento acontece
faltando duas semanas
para a data-base dos
bancários.

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

Com uma campanha excepcional
no atual Brasileiro, o Corinthians,
além do título, que é o mais importante, tem tudo para bater alguns
recordes históricos da competição
disputada no sistema atual, por pontos corridos e com 20 clubes participantes, o que ocorre desde 2006.
Não custa lembrar que o time de
Fábio Carille, já bateu duas marcas
históricas com a sua campanha es-

z Campo Limpo

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)
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Em busca de recordes

z Ato público

Da Editoria

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

DIVULGAÇÃO

Essa semana que
passou eu tive a
grata surpresa de
ser processado
pelo tal de Ângelo
Mazzuchi
[promotor de
justiça]
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Lotomania

Concurso: 1788

01 16 24 25 31 35 38 43
46 47 52 53 61 65 74 77
81 88 97 98

DIFERENÇA PARA O VICE
Â Recorde – 15 pontos – São Paulo (2007)
Â Necessário: para o atual Corinthians bater essa vantagem, ele precisaria dobrar a vantagem que teve para o segundo colocado no segundo turno. Ou seja, mais uma vez, repetir
a dominante campanha da fase inicial.

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

Concurso: 1682

Federal

Concurso: 5206

03 05 15 28 44 46

1º prêmio

05 06 19 20 32 42

2º prêmio

Timemania

Concurso: 1071

05 12 20 23 50 66 76
TIME DO

GRÊMIO-RS

3º prêmio
4º prêmio
5º prêmio

25.933
56.725
02.437
78.951
75.940

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.
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FC Cascavel

O Caifusa, o campeonato interno de futsal da Associação Atlética Comercial, será
movimentado neste fim de semana por seis partidas. Nesta sexta-feira, as partidas
são válidas pelas semifinais da categoria Sênior: Notoya Veículos/Agrossol x HDC
FC/Injetronic (19h15) e Bilhares Tomacheski (foto) x União (20h10). Já no
sábado os duelos serão pelas quartas de final da categoria Livre: Injetronic/Esc.
Bonfim x Casa do Serralheiro/Incentive House (14h15), Tintavel x Mundial Auto
Center (15h10) e Karter/Hard Byte x Santa Ana (16h). Já na segunda-feira a
rodada terá três jogos, às 19h15, às 20h10 e às 21h e terá em quadra as equipes
HDC FC, Panificadora Roani/Hookah Gold e Cisd RH/Clínica Sorrir x Cafe
Expresso. Os adversários das duas primeiras serão definidos no fim de semana.

Tuiuti Games
Evento que reunirá atividades
esportivas, culturais e gastronômicas, o Tuiuti Games tem início neste sábado, a partir das 8, com o
Circuito Academia. Ao longo do dia
também serão realizadas partidas
de futsal e desafios de força. O ponto alto do primeiro dia da programação será a abertura oficial, que
terá início às 18h15 com o desfile
dos atletas. O Tuiuti Games seguirá até o dia 27 com. Também haverá disputas de vôlei de praia, de
pênalti, jiu-jítsu, tênis de mesa, natação, xadrez, sinuca, futebol, basquete e corrida, dentre outros.

Copa Amop
Terá início neste domingo a 9ª
edição do Campeonato de Futebol
da Amop, uma das mais
importantes e tradicionais
competições esportivas amadoras
do interior do Paraná. A
competição terá o pontapé inicial
com a realização de sete partidas,
marcadas para iniciar
simultaneamente às 15h em Assis
Chateaubriand, Anahy, Iguatu,
Marechal Cândido Rondon,
Matelândia, Serranópolis e
Toledo. O representante de
Cascavel na disputa é o D’Napolli,
que jogará neste domingo contra o
time da casa em Anahy, no Estádio
Luiz Benedito da Silva. O time
cascavelense está no Grupo C da
competição e enfrentará também
as equipes de Iguatu e Ubiratã.

Derrotado por 1 a 0 pelo Foz
Cataratas mesmo com dois
jogadores a mais em campo, o
que lhe tirou da liderança da
Taça FPF, o FC Cascavel desafia o
Paranavaí neste domingo em
busca de reabilitação na
competição e diante de outro
adversário que joga pressionado
em busca da primeira vitória,
assim como foi em Foz. O duelo,
marcado para as 11h05, no
Estádio Waldemiro Wagner,
marcará a estreia do
Vermelhinho em casa, depois de
ter recebido o Foz em
Apucarana. O embate, válido
pela 5ª rodada, será
transmitido ao vivo pela Catve.
Já pelo Paranaense Sub-19, o
FCC receberá o Apucarana
neste sábado, às 15h30, no
campo da Associação Atlética
Coopavel, pela 4ª rodada. O
time cascavelense tenta seguir
100% como mandante.

TAÇA FPF
POS.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

TIME
Iraty
Maringá FC
FC Cascavel
Foz do Iguaçu
Toledo
Rio Branco
P. Londrinense
Paranavaí
Andraus
Operário

PGJ
8 4
6 2
6 3
6 4
5 4
4 3
3 3
1 3
1 4
0 0

V
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0

E D GP
2 0 7
0 0 7
0 1 3
3 0 4
2 1 5
1 1 2
0 2 4
1 2 4
1 3 2
0 0 0

GC
5
1
2
3
5
2
3
8
9
0

4ª RODADA
QUARTA-FEIRA (16)
Iraty 2x1 P. Londrinense
Foz do Iguaçu 1x0 FC Cascavel
Toledo 0x0 Andraus
QUINTA-FEIRA (17)
Operário x Paranavaí
QUARTA-FEIRA (6/9)
15h30
Rio Branco x Maringá FC

5ª RODADA
DOMINGO (20)
11h
Andraus x Rio Branco
11h
P. Londrinense x Foz do Iguaçu
11h
Maringá FC x Iraty
11h05
Paranavaí x FC Cascavel
TERÇA-FEIRA (12/9)
11h
Operário x Toledo

SG
2
6
1
1
0
0
1
-4
-7
0
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Aplicativo da Giro Político
Alep é finalista
de prêmio

politica@jhoje.com.br

“The voice Alep”

DIVULGAÇÃO

O aplicativo “Agora é
Lei no Paraná”, criado
pela Assembleia Legislativa do Paraná, está entre
os 12 finalistas do ‘Prêmio e-Gov’, do Ministério
do Planejamento e da Associação Brasileira de
Entidades de Tecnologia
da Informação e Comunicação – Abep. O Prêmio eGov, entregue anualmente, é o mais importante
reconhecimento do país a
projetos e soluções de
governo eletrônico com o
uso das Tecnologias da
Informação e da Comunicação, que modernizam a
gestão pública e beneficiam o cidadão.
Para o presidente da
Assembleia, deputado
Ademar Traiano (PSDB), a
classificação entre os finalistas do prêmio “é um
acontecimento muito impor tante por diversos
motivos. O aplicativo criado pela Alep, além de revelar o papel dos deputados na defesa dos interesses do cidadão, coloca
nas mãos das pessoas
um poderoso instrumen-

APLICATIVO pode ser baixado em
plataformas Androide e IOS
to na defesa dos seus direitos. E foi feito sem custo algum para o contribuinte. Apenas com o trabalho e o talento dos funcionários da Assembleia”.
O “Agora é Lei”, que reúne mais de 200 leis estaduais de interesse direto
do consumidor, foi desenvolvido a custo zero, com
equipamento e pessoal da
própria Alep. O app foi feito
pela Diretoria de Comunicação da Assembleia, com
o apoio do setor de TI, seguindo a diretriz do presidente da Assembleia de
empreender iniciativas
para aproximar o Parlamento da sociedade.

APP
O aplicativo pode ser baixado no celular, nas plataformas Android e IOS,
e permite que o cidadão conheça e cobre seus direitos no ato. O projeto
da Assembleia, que recebeu elogios e apoio do Procon-PR, é o único
finalista com projeto desenvolvido por um Legislativo estadual. O Agora é
Lei pode ser contemplado nas categorias ‘e-Administração Pública, ‘eServiços Públicos’ e disputa o ‘Prêmio Excelência em Governo Eletrônico’.

O deputado estadual Marcio Pacheco (PPL) fez uma leitura social
da música “Aquarela”, de Toquinho, durante a transmissão ao
vivo pelo Facebook na manhã de ontem. Antes, porém, ele fez
severas críticas aos governos federal e estadual. Depois de
explicar o contexto da música, ele decidiu abrir a voz. Pegou o
violão e entoou a canção para seus seguidores da rede social.

Vereadores

E eu reclamando...

Praticamente metade dos
vereadores de Cascavel
esteve ontem em Foz do
Iguaçu onde acontece o 3º
Encontro de Vereadores,
promovido pela Acamop
(Associação das Câmaras
Municipais do Oeste do
Paraná). O evento começou
na quinta-feira e foi
encerrado ontem. A
Acamop é presidida
pelo cascavelense
Jaime Vasatta.

O vereador Fernando
Hallberg (PPL) usou as
redes sociais para criticar
uma proposta que está
sendo cogitada na
minirreforma eleitoral em
que seria aceita doação
oculta de campanha. Após
dizer que não dava para
acreditar nisso o vereador
emendou: “E eu reclamando
dos vereadores que votam
contra pedidos de
informação aqui
em Cascavel”.

Emprestando
Com frequência o vereador
Policial Madril tem
disponibilizado um de seus
assessores ao colega de
Câmara, Celso Dal Molin. É
que com a série de
investigações sobre os
desmandos da Secretaria da
Educação na gestão
passada, Dal Molin
ultimamente está com
bastante trabalho e ajuda é
salutar para garantir uma
boa investigação.

Cassação
O senador Roberto Requião
reagiu após ser notificado
pela direção nacional do
PMDB sobre o processo de
expulsão do partido.
Promete não deixar barato e
cobra o retorno do “MDB
velho de guerra”. Requião
entrou com pedido de
expulsão do ex-deputado
federal, Eduardo Cunha,
preso em Curitiba por seu
envolvimento em corrupção.

PAU NO PORTO
Após ser tirada do ar, uma página anônima com críticas
ao vereador Paulo Porto está novamente no Facebook.
Com o nome de “Pau no Porto”, a página é agressiva e
merece ser investigada.
z Um projeto do deputado Felipe Francischini pretende
dar mais agilidade e celeridade ao procedimento de
autorização de exames para pacientes idosos...
z Cerca de 100 servidores da Assembleia Legislativa do Paraná
receberam, do Corpo de Bombeiros, o certificado de brigadistas....
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“Transitando na Escola”
O setor de Educação de Trânsito da Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e Trânsito) realizou na manhã de ontem
no Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) Professora Miriam
Ana Davlonta Boschetto, no Bairro Cascavel Velho, mais um “Transitando na Escola”.
Desta vez os pequeninos de dois
a quatro anos de idade receberam
mais conhecimento sobre o trânsito. A ação tem a finalidade de instruir e ensinar as crianças a compreenderem, desde pequenas, as
sinalizações e formas de segurança do trânsito, fazendo com que os
assuntos discutidos em atividades
e apresentações educativas e intuitivas sejam levados até suas casas,
para que pais e responsáveis tomem
conhecimento e conscientizem-se.
Segundo Luciane de Moura, edu-

Percorrendo o mundo
Policial da reserva, Moacir de Azevedo é praticante do tiro
prático há 25 anos. Ele diz que os treinos sempre o ajudaram na
profissão enquanto estava na ativa. Já como atirador desportivo,
ele percorreu diversas partes do mundo. Competiu nos Mundiais
no Equador (foi 9º individual e 3ª por equipes), na Grécia (foi top 4
do mundo) e nos Estados Unidos (foi bronze por equipes). Desta
vez, para competir na França, ele teve o apoio da Taurus, que lhe
mandou uma arma (revólver calibre 357) que foi preparada especificamente para a competição por um armeiro de Foz do Iguaçu, e da
CBC, que lhe mandou um percentual de equipamento para treino.

120
disparos por dia

cadora de Trânsito, “a metodologia
aplicada é a contação de história
aliada ao lúdico. No decorrer em
que a história está sendo contada,
os alunos são questionados, sendo assim, inseridos no processo
ensino-aprendizagem”.

Conselho cobra
Fundo de Cultura
O Conselho Municipal de Políticas Culturais de Cascavel defende
que o prefeito Leonaldo Paranhos
assine um decreto instituindo o
Fundo Municipal de Cultura. Pelo
menos parte dos recursos arrecadados com locação de espaços
para eventos seria gerido pelo fundo. Com isso, pequenos reparos e
aquisição de materiais para o Teatro Municipal e outros espaços culturais, poderiam ter mais agilidade.
Cleiton Costa, presidente do
Conselho, diz que qualquer aquisição hoje depende do Departamento de Compras o que deixa o processo mais demorado. O Fundo te-

Alunos do Cmei
RECEBEM
conhecimento
sobre o trânsito

ria como função desburocratizar
processos para pequenos reparos
e compras de materiais. Anteontem, por exemplo, não havia copos
descartáveis no teatro. “Pelo menos algumas coisas se resolveriam
rápido”, declara.
Segundo Costa, atualmente os
valores arrecadados com locações
de espaço e outras atividades culturais acabam no caixa geral do
Município. “Com o Fundo esse dinheiro ficaria à disposição da Secretaria [de Cultura]”, afirma.

A ação tem a
finalidade de
instruir e ensinar
as crianças a
compreenderem
as sinalizações

Assembleia
Na noite de ontem, o Conselho
se reuniu em assembleia
extraordinária para discutir
várias questões culturais. Uma
nova reunião ordinária está
marcada para o dia 5 de
setembro quando serão
apresentados os novos nomes de
conselheiros para funções vagas.

Um tiro por segundo

A rapidez e a precisão de Azevedo com o
revólver justificam sua posição no top 4 do
País no ranking da Confederação Brasileira
de Tiro Prático. Durante esta reportagem,
numa simulação do que apresentará no
Mundial, Azevedo disparou sete tiros em
sete segundos, acertando três alvos (dois
fixos e um móvel) no local de maior
pontuação. Ele começou a prova-treino pelo
alvo mais distante, fixo, a cerca de 20m,
acertando-o com três disparos, depois, na
mesma posição, acertou duas vezes outro
obstáculo fixo, a cerca de 10m, e por fim
deslocou-se em corrida por cerca de 5m e se
posicionou para acertar o alvo móvel mais duas
vezes, a cerca de 15m. Levado em conta o
tempo e número de disparos, Azevedo
realizou tiros precisos com menos de um
segundo de intervalo entre os disparos. No
Mundial, a pontuação que o atirador faz no
alvo é dividida pelo tempo. quanto mais
tempo fizer a pista, consegue índice maior.

No Mundial, Azevedo
disparará cerca de 600
tiros em cinco dias,
além de ter de encarar
provas em cerca de 30
pistas, as quais ele só
conhecerá minutos
antes de pôr o dedo no
gatilho. “Cerca de três
minutos antes da prova
nos será repassado a
forma de saída da pista
e o limite de proximidade que poderemos
chegar dos alvos. Já a
estratégia é por nossa
conta, montamos ela
na hora, não é definida
pela organização”.
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O atirador
mais rápido
do mundo
Cascavelense detentor de diversos
títulos de atirador mais rápido do Estado e do País, e atual bicampeão panamericano de tiro prático, Moacir de
Azevedo tentará nos próximos dias ser
o mais rápido do mundo no gatilho. Militar na reserva, ele será o único paranaense na equipe que representará o
Brasil na categoria revólver no Campeonato Mundial da IPSC (sigla em inglês
para Confederação Internacional de
Tiro Prático), na França. Além dele, a
equipe terá dois atiradores do Mato
Grosso do Sul e um de Minas Gerais.
No geral, serão cerca de 1.600 competidores de todo o mundo. As vagas
são limitadas por país e o Brasil terá
outros cerca de 70 atiradores, nas
categorias de pistola. Toda a disputa
é realizada com munição real.
“O Mundial é realizado a cada
três anos e na última edição fiquei
em terceiro lugar por equipes. Para
esta competição estou treinando
desde o início do ano, mas nos últimos 60 dias a preparação foi intensificada. Devo ficar entre os cinco no
mundo.”, explica Azevedo, que além
de aprimorar a mira precisa se condicionar fisicamente.
“O tiro prático é diferente [das provas olímpicas, com armas a ar] porque é dinâmico. O atirador tem que
percorrer um percurso, atirar em janela, em porta, abaixa-se, levantar,
correr, enfim, são vários exercícios
dentro de uma pista. Não é estático,
tem que ter movimentação”.

PPA prevê
receita de
R$ 5 bilhões
Quanto investir em saúde? E
educação? Quantas moradias
populares são necessárias?
Quanto o cidadão vai pagar de
impostos? Todo gasto público
precisa ser cuidadosamente
planejado e a população pode,
e deve, acompanhar de perto as
contas do município.
O primeiro passo deste plano é o PPA (Plano Plurianual),
que foi protocolado na Câmara
no dia 15 de agosto. Ele é pensado a médio prazo e estabelece diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública
para um período de quatro
anos, neste caso, 2018/2021.
O PPA começa a valer a partir

do segundo ano de um mandato
até o final do primeiro ano do mandato seguinte. Em Cascavel, são
mais de R$ 5 bilhões de receita
orçamentária para quatro anos.
“A aplicação dos recursos foi estruturada principalmente nas áreas de educação, saúde e assistência social, além de ações voltadas para a geração de empregos, difusão da cultura, a preservação do meio ambiente, promoção das atividades esportivas,
projetos habitacionais, dentre
outras áreas”, afirma o prefeito
Leonaldo Paranhos. O PPA deve
ser analisado pela Câmara até o
final do ano, e os vereadores podem apresentar emendas.

Assistência SOCIAL
Nesta área a prioridade são as ações que proporcionem o atendimento à
população em situação de vulnerabilidade social, exclusão e violência, que
objetivem a integração, ressocialização e resgate da cidadania e
autoestima da pessoa idosa, promovam o atendimento e a integração da
Pessoa com Deficiência, assegurando o pleno exercício dos direitos
individuais e sociais; programas de atendimento às crianças e adolescentes
em situação de risco pessoal e social em consonância com o que estabelece
o Estatuto da Criança e do Adolescente.

PPA DEFINIRÁ os investimentos a
serem feitos pela Prefeitura de Cascavel
nos próximos quatro anos

Educação
As principais metas definidas
para a área de educação são
ampliar o atendimento à
educação infantil; elevar a meta
de aprovação no ensino
fundamental; manutenção e
ampliação de forma gradativa do
Tempo lntegral, criação de
mecanismos de incentivo aos
profissionais da educação da
Rede Municipal de Ensino.

Saúde
Para viabilizar as ações em Saúde,
está prevista a modernização dos
modelos de gestão, invertendo o
modelo de atendimento, passando
de curativo para preventivo, a
ampliação de 23% para 98% da
população cadastrada, atendida
pelo Programa Saúde da Família, a
implantação do Hospital
Municipal, a construção de
Farmácias Básicas anexas às
Unidades de Pronto Atendimento,
a implantação de novas Unidades
de Saúde, bem como a reforma e
ampliação das existentes.

06

LOCAL

HOJE NEWS, 18 DE AGOSTO DE 2017

Terceirização de consultas
VANDRÉ DUBIELA

Uma proposta defendida por alguns membros da Comissão de
Saúde da Câmara de Vereadores de
Cascavel, sugerindo que o Município passe a contratar consultas
médicas na rede privada de hospitais não tem previsão legal e, por
isso, não pode ser implantado.
“Não existe legalidade para complementar o pagamento de serviços
credenciados ao SUS”, explica o
secretário de Saúde, Rubens Griep.
A proposta seria desafogar as UPAs
(Unidades de Pronto-Atendimento).
O secretário explica que a estrutura das unidades de pronto-atendimento foi construída para deslocar o atendimento ou os quadros

agudos que não sejam complexos
da estrutura hospitalar. “Os hospitais, há muitos anos não têm interesse em atender a porta de entrada. Isso não é um movimento de
cascavel, isso é um movimento
nacional”, diz Griep.

“A questão não é discutir o que
fazer com este paciente menos
complexo, a discussão é o que
fazer com o paciente grave,
este sim precisa encontrar uma
porta aberta nos
serviços hospitalares”.
Rubens Griep

U rgência
Hoje, 95% dos pacientes que procuram as unidades intermediárias, que
deveriam ser apenas para atendimento de urgência, são casos que poderiam
ser reolvidos com baixa complexidade e um custo menor. “A questão não é
discutir o que fazer com este paciente menos complexo, a discussão é o que
fazer com o paciente grave, este sim precisa encontrar uma porta aberta nos
serviços hospitalares”, afirma o secretário. São os pacientes graves, aqueles
que permanecem por longos períodos dentro das UPAs, que mais custam
aos cofres do Município. “A questão é ter que deslocar esse paciente para
a unidade hospitalar e não a baixa complexidade”, observa.

GRIEP diz que o mais preocupante são os
pacientes graves que não encontram leitos em
hospitais
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Handebol em Cascavel

A cidade de Cascavel recebe neste fim de semana a 2ª etapa do Campeonato Paranaense de Handebol
Juvenil. A competição vai reunir 25
equipes de 17 cidades: Alto Paraná,
Arapongas, Astorga, Campo Mourão,
Colorado, Jardim Alegre, Jussara, Londrina, Maringá, Sarandi, Saudade do
Iguaçu, Santa Izabel do Oeste, São
José dos Pinhais, São Miguel do Iguaçu, Telêmaco e Toledo, além do município sede. Os jogos serão nos ginásios Sérgio Mauro Festugatto (Ciro
Nardi) e Odilon Reinhardt (Neva) e
envolverão cerca de 300 atletas da
categoria sub-18.
Serão duas divisões em disputa. Pela
Chave Ouro, será a 2ª das três etapas
classificatórias - a próxima será nos dias
23 e 24 de setembro em Campo Mourão, enquanto a final será nos dias 7 e 8
de outubro em Maringá.
Participam da disputa 16 equipes,
dispostas em grupo único em cada
naipe. Pelo feminino, as cascavelenses
são as atuais campeãs. Neste sábado,
elas enfrentam o time de Jardim Alegre às 15h, no Ciro Nardi, e no domingo medirão forças com a equipe de
Toledo, às 10h30, na Neva. Também
estão na disputa as equipes de Alto
Paraná, Maringá, São Miguel do Iguaçu, Arapongas e São José dos Pinhais

Chave Prata
Já a Chave Prata do Paranaense de
Handebol Sub-18 definirá os campeões
neste fim de semana. Na busca pela
medalha dourada estão nove times. No
masculino, os donos da casa do AC5/
Cascavel estão na disputa, com os times
de Saudade do Iguaçu, Alto Paraná,
São Miguel do Iguaçu, Santa Izabel do
Oeste e Telêmaco Borba. Já no feminino
a disputa reúne Astorga e Sarandi.

LHPR

Masculino
No naipe masculino da Chave Ouro, os atuais campeões são os
maringaenses. A disputa também reúne os times de Campo Mourão,
Jussara, Colorado, Arapongas, Astorga, Toledo e Londrina.
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5º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002 - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

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

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

Julian Alberto Piovesan Ruiz Diaz Jehne Willian Rafasqui
Josiane Patricia da Silva
Ana Lidia Muxfeldt

Moisés Augusto Alves
Natalia Pinheiro de Souza

Jhonatan Marcos Rodrigues Zaquete Jaime Braz Bueno
Elisabete Cristina Magagnin Eninger Jurema Matos Bubna

Zeferino de Oliveira Neto
Jaqueline Collar Noguera

Sidnei Silva dos Santos
Tatiane Mayer Morais

Renan da Silveira Alves
Luane Karoline Matos Silva

Eduardo Sperotto
Nadielle da Silva

Sérgio Francisco da Silva
Izabel Souza Pinto

Lucas Francisco Martins Lazarotto
Carla Raquel Barros da Silva

Marcos de Paula
Aline Vieira Pires

Pedro Carlos da Costa
Fabiana Teles Apolinário

Wilson Aparecido Dias da Silva
Priscilla de Faria

Juliano Alfredo Neppel
Robson Amorin Ferreira
Maria Aparecida Freitas Feliciano Senezi de Vargas

Wedley Oliveira Godinho
Gisele Taderka

Edenilson Machado de Oliveira Valdeci Galvão de Oliveira
Maria da Silva
Jovana Cristiane Ribeiro

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 18 de agosto de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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Sede da UPS
Interlagos
PREVISÃO é de que a construção esteja concluída no fim de outubro
Cinco anos depois da sua inau- ria dos moradores, por meio do
guração, a UPS (Unidade Paraná Núcleo Multissetorial da Região
Seguro) do bairro Interlagos passa- Norte da Acic (Associação Comerrá, até o fim do mês de outubro, a cial e Industrial de Cascavel), que
contar com sede própria. A sede, está garantindo a compra dos maque terá 140 metros quadrados, teriais, e o Município, que cedeu o
além de espaço para estaciona- terreno e a mão de obra.
mento, está sendo construída por
Parte da obra será pré-moldada.
servidores da Cohavel (Companhia Já está feita a terraplanagem do
de Habitação de Cascavel).
terreno, foi colocado tapume ao reA UPS Norte ficará ao lado da dor, e os trabalhadores realizam
Cozinha Comunitária do Interlagos agora a marcação para iniciar a fune está sendo feita em uma parce- dação da obra na semana que vem.
CETTRANS

Um Porsche foi flagrado ontem, trafegando a
112km/h em Cascavel. O flagrante foi feito
por agentes de trânsito da Cettrans
(Companhia de Engenharia de Transporte e
Trânsito) durante a Operação Radar,
realizada na Avenida Tancredo Neves. Além
do veículo importado, outro carro foi visto a
102km/h. Cabe ressaltar que a velocidade
máxima permitida é de 60km/h. Os
condutores receberão multa de R$ 880,41
e suspensão da CNH (Carteira Nacional de
Habilitação) por, pelo menos, dois meses.
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Giro da
Violência
Idoso desaparecido
A Polícia Civil de Cascavel investiga
o desaparecimento de Valdir Iracemo
Stock, de 71 anos. O idoso sumiu no
dia 13 de agosto e desde então ele
não foi mais visto. Segundo
familiares, eles procuraram Valdir e
não o encontraram em casa. Ele foi
visto pela
POLÍCIA CIVIL
última vez na
sexta-feira. O
homem morava
com a esposa,
que disse que o
idoso saiu
dizendo que
iria para o Rio
Grande do Sul,
mas, ele não
chegou lá e o
carro, um
Fiesta, não foi
mais visto.

Casa arrombada
Mais uma residência foi alvo de
criminosos na tarde de ontem em
Cascavel. Dessa vez eles agiram em
uma casa na Rua Arlindo Oscar
Carelli, no Novo Milênio. Segundo os
moradores, os bandidos arrombaram
uma janela para acessar o interior da
residência. Eles furtaram um
notebook da marca Aces, um celular
Positivo, um videogame Playstation,
e duas TVs: uma de 32", da marca
Samsung e outra de 48", da AOC.

Esfaqueado no cemitério
Um homem, de 35 anos, foi
esfaqueado na noite de ontem na
Rua da Lapa, em frente ao Cemitério
Central, no bairro Ciro Nardi.
Segundo socorristas do Siate
(Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência) ele estava
com cortes na cabeça. Bastante
alterado, ele foi atendido e recusou
encaminhamento hospitalar.

DIVULGAÇÃO

Participe do Conexão Acic 2017
A Uniacic comercializa convites do Conexão Acic 2017. O
ciclo de palestras, um dos mais antigos e importantes do
Estado, trará à cidade o maestro João Carlos Martins dia 5
de setembro, o empresário Carlos Wizard (foto) dia 12, o
jornalista e escritor Marcos Piangers dia 18, e o consultor
Marcelo Ortega (foto) no dia 26 de setembro. As palestras
serão sempre a partir das 19h no anfiteatro do Centro de
Convenções. Mais informações e compra de passaportes
pelo telefone 3321-1436 ou pelo site www.acicvel.com.br .

O empresário Carlos Wizard estará em Cascavel no dia 12 de setembro

Evento dia 31
lançaráa Rede Imóveis
Cascavel
Um núcleo setorial que integra oito
imobiliárias que atuam no mercado de
Cascavel. Essa é a estrutura central da
Rede Imóveis Cascavel que será
oficialmente lançada em evento
agendado para o dia 31 de agosto, a
partir das 8h30, na Sala Paraná, na
Acic. Os convidados vão ser
recepcionados em café da manhã e
então informados sobre o que é, a
forma de atuação e os objetivos da
Rede. Outras informações
pelo telefone 3321-1410 com
a consultora Lidiele Nantes.

Acic convida sócios para
desfile de Sete de Setembro
A Acic convida diretores e
colaboradores de empresas associadas
a participar do bloco da entidade no
desfile cívico-militar de Sete de
Setembro. Todo inscrito ganhará uma
camiseta com as cores da bandeira
nacional. As inscrições podem ser
feitas até o dia 31 de agosto pelo
telefone 3321-1400. A camiseta
precisa ser retirada, logo na sequência,
na própria entidade, na rua
Pernambuco 1.800. A Acic participa do
evento desde 2003, quando ela criou a
campanha permanente Pela valorização
da cidadania

Encantar plateias
Comunicação para encantar plateias é o nome de treinamento organizado pelo
Núcleo Setorial Acic Mulher, agendado para o período de 28 a 31 de agosto, na
associação comercial. Os conteúdos vão ser passados pela consultora Rosí Neto.
A participação é exclusiva para integrantes do núcleo. O horário do curso será
sempre das 18h30 às 22h30.

Congresso
Caciopar
em setembro
Estão abertas as inscrições para o
maior evento empresarial do Oeste do
Paraná, o Congresso Caciopar, que
chega à sua quarta edição e será
realizado no dia 29 de setembro em
Cascavel. O evento ocorrerá das 8h às
20h30, na Associação Atlética
Coopavel. As inscrições podem ser
confirmadas até 22 de setembro pelo
site da Coordenadoria das Associações
Comerciais e Empresariais do Oeste do
Paraná no endereço
www.caciopar.org.br, no link Inscrições
Congresso Empresarial.
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Homem é perseguido no Centro

Cursos de Arquitetura e
Urbanismo e de Engenharia
Civil visitam o Rio de Janeiro

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Usina Nuclear Angra III gera milhões de megawatts-hora por ano
Viagem amplia repertório cultural e técnico,
conhecendo os vários estilos arquitetônicos,
também em Paraty e Angra dos Reis

Projeto anual da Universidade Paranaense – Unipar, Unidade de Cascavel, as viagens do curso de
Arquitetura e Urbanismo acontecem desde 2004, incluindo mais recentemente o curso de Engenharia Civil.
Neste semestre, estudantes e professores conheceram o Rio de Janeiro, Paraty e Angra dos Reis.
O roteiro contemplou lugares importantes da capital carioca: Sítio Roberto Burle Marx, Cidade das Artes, Museu do Amanhã, AquaRio, Confeitaria Colombo, Centro Histórico Rio, arquitetura neoclássica, art
nouveau, art deco, Teatro Municipal do Rio (Arquitetura
eclética), Arcos da Lapa, Escadaria Selarón, Cristo
Redentor e Pão de Açúcar. E, ainda, visita ao Centro
Histórico de Paraty e Usina Angra III.
A coordenadora do curso de Arquitetura, professora Deborah de Camargo Paciornik, acompanhou os
estudantes, assim como o professor Pablo Lazarini e a
laboratorista Maria Ribeiro. A coordenadora explica
que a viagem foi programada com o intuito de oferecer
aos acadêmicos repertório cultural e técnico, a partir de
visitas técnicas guiadas e passeios culturais.
“Os locais foram escolhidos por exemplificarem os
conteúdos teóricos ministrados anteriormente em sala de
aula, onde aprenderam a respeito dos estilos arquitetônicos, possibilitando, com a viagem, vivenciar, tocar e
conhecer esses lugares pessoalmente”, observa.
O aprimoramento de conhecimentos foi a tópica
principal. Na Confeitaria Colombo - a primeira confeitaria da América do Sul, segundo a docente, foi uma

Grupo aprecia vista do Pão de Açúcar

Várias equipes da Polícia Militar foram acionadas na tarde de
ontem para conter o condutor de
um Mitsubishi, que fugiu de uma
abordagem policial. De acordo
com informações da Polícia, foi
dada ordem de parada ao homem
na Rua Mato Grosso. Ele não parou e começou uma fuga, atravessando inclusive várias preferenciais. O veículo só parou na Avenida Brasil, no cruzamento com
a Rua Dom Pedro II.
O motivo para a fuga desenfreada pelas ruas da cidade, seria o fato
de que o condutor estava com os
documentos do veículo atrasados.
Preso em flagrante por direção
perigosa, o homem foi levado até a

MOTORISTA estava
com os documentos
atrasados e fugiu da PM

24 anos e 10 meses

No Rio de Janeiro, grupo visita Sítio Burle Marx
viagem histórica, tendo em vista que a mesma está
conservada, como na época de sua inauguração, no
final do século XIX, em seu estilo art nouveau, da Belle
Époque do Rio de Janeiro.
Outro ponto de destaque foi a visita à Usina Nuclear de Angra III. Os alunos puderam aprender sobre a
importância da usina para o abastecimento energético
do país e o seu funcionamento. Já no Sítio Roberto
Burle Marx, os estudantes tiveram uma aula de paisagismo na casa do mais renomado paisagista do país.
Entre seus jardins e obras de arte, tiveram uma experiência única sobre o paisagismo moderno brasileiro.
Na Cidade das Artes/RJ, a aula foi sobre projeto
arquitetônico, incluindo acústica, arquitetura de interiores, conforto térmico e lumínico, já que se trata de uma
obra projetada pelo renomado arquiteto contemporâneo
Christian Portzamparc, em arquitetura desconstrutivista.
O projeto de viagens é reconhecido como um dos
diferenciais dos cursos da Unipar. No ano passado, as
visitas contemplaram escritórios renomados de São
Paulo e a relevante arquitetura do Uruguai, e ano que
vem a proposta é uma viagem nacional, com local
ainda a ser definido, e outra para Europa.

15ª SDP (Subdivisão Policial). Já o
veículo foi apreendido pelos policiais e encaminhado ao pátio do 6º
BPM (Batalhão de Polícia Militar).

Na Escadaria Selarón, grupo curte passeio

Diego Siqueira Leal matou a ex-companheira e atentou
contra a vida da ex-sogra no CASCAVEL VELHO

Vinte e quatro anos e dez meses de prisão. Foi a condenação
dada a Diego Siqueira Leal, julgado
ontem pelo Tribunal do Júri de Cascavel. Diego era acusado de matar
a tiros a ex-companheira, Angélica
Gonçalves da Silva, no dia 31 de
dezembro de 2015, e tentar matar
a mãe dela, Maria Odete Ferreira.
O crime aconteceu na véspera de
ano novo, na casa de Maria, na Rua
Estocolmo, no bairro Cascavel Velho.
O crime, um dos primeiros casos de violência doméstica registrados pela polícia que culminou
com o assassinato da vítima, causou bastante comoção popular.
Angélica e Diego estavam separados há algumas semanas e ela
havia denunciado o ex-companheiro para a polícia, que ofereceu abrigamento por conta das inúmeras
ameaças de morte que ela sofria.
Por considerar a casa da mãe

um local seguro, Angélica optou por
ficar com a genitora. Sabendo disso, Diego foi até lá, chamou por ela,
e quando a moça saiu, o homem
disparou inúmeras vezes contra ela.
Ao ouvir os disparos e sabendo
dos constantes registros de ameaças e violência doméstica, Maria
Odete saiu correndo e se atirou na
frente da filha. Dois disparos atingiram a mulher no braço e nas costas.
Angélica foi socorrida por familiares e levada até a UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) Veneza,
mas não resistiu e morreu assim
que deu entrada na unidade. Já
Maria Odete foi atendida por socorristas do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e
Emergência) e levada ao Hospital
Universitário.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá
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Oito acidentes
todos os dias

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá

BMW na praça
O condutor de uma BMW se envolveu em um acidente na madrugada de ontem, na Praça da Bíblia em
Cascavel. Segundo testemunhas, o motorista do veículo, com placas de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia,
seguia pela avenida sentido Oeste quando, ao contornar a praça, perdeu o controle da direção, bateu em
um poste de iluminação pública e em outro de fiação.
Equipes do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar
foram até o local do acidente para atender a ocorrência e realizar o teste de bafômetro. Porém, o condutor
se recusou a fazer o teste.
O veículo foi levado ao pátio do 6º BPM (Batalhão
de Polícia Militar) e o motorista conduzido até a 15ª
SDP (Subdivisão Policial). Ele foi preso por embriaguez ao volante.

Socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) atendem, todos os dias, oito acidentes diários.
O levantamento foi feito pelo Hoje
News junto ao banco de dados do
Corpo de Bombeiros.
A média leva em conta os 1.746
acidentes que foram registrados até
a tarde de ontem, desde 1º de janeiro nas ruas e rodovias de Cascavel.
Um deles aconteceu na Rua Anibal Curi, no Bairro Fag. A vítima foi
um motociclista de 35 anos.
Segundo testemunhas, Vanderlei Machado seguia pela rua em
uma Honda CB 300 quando acabou
batendo contra um Polo, que trafegava no sentido oposto, mas fazia
uma manobra de retorno. Outros
veículos que seguiam na rua teriam prejudicado a visão do motociclista, que não viu o Polo.
Vanderlei teve uma luxação em tornozelo e foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Veneza.
AÍLTON SANTOS

CONDUTOR estava alcoolizado e foi preso em flagrante pela Polícia Militar

Novos restaurantes populares

LUIZ CARLOS DA CRUZ

O Comsans (Conselho Municipal
de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Cascavel) aprovou, na noite de anteontem, em reunião ordinária, a proposta de trabalho elaborada e apresentada
pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social,
para a construção e equipagem de
dois restaurantes populares, sendo um no Bairro Cascavel Velho e
outro no Santa Cruz.
Durante o encontro, o secretário
de Assistência Social, Hudson Moreschi Junior, informou que a proposta é fornecer, diariamente, 600
refeições saudáveis e adequadas a
trabalhadores idosos, estudantes,
aposentados, desempregados, coletores de material reciclável, vendedores ambulantes, moradores de
rua, famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, entre outras os restaurantes atenderão de segunda a sexta-feira, das
11 às 14 horas, com oferta de almoços que serão preparados no restaurante popular já em funcionamento no Centro da cidade e transportados até os novos locais.
Como justificativa do projeto e
aprovação de parecer do Comsans,
foi considerada pelo Município a
necessidade da implantação des-

CASCAVEL possui apenas um restaurante popular

Acompanhamento
O Comsans, por sua vez, enquanto órgão de controle social das políticas
públicas voltadas à segurança alimentar no Município, irá realizar o
acompanhamento das atividades, desde a implantação até o
funcionamento dos estabelecimentos por meio de visitas in loco e análise
de relatórios emitidos pela Secretaria de Assistência Social.
ses dois novos restaurantes populares nas regiões com maior concentração de famílias e indivíduos
em situação de vulnerabilidade socioeconômica, público potencial
para os restaurantes populares,

conforme explicou o secretário Hudson.
Cascavel possui apenas um
restaurante popular localizado na
região central. O custo do almoço
é de R$ 3.
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Ciclovia será demolida
AÍLTON SANTOS

A atual via destinada a ciclistas
que passa no centro da Avenida
Tancredo Neves, em Cascavel, vai
deixar de existir, temporariamente,
devido as obras do PDI (Plano de
Desenvolvimento Integrado) de Cascavel. “O projeto de revitalização
da Tancredo prevê a demolição da
ciclovia existente, pois a mesma
não apresenta a largura recomendada pela norma” explicou a Secretaria de Planejamento.
O vice-prefeito e também secretário de obras, Jorge Lange, informou
que o único lugar que será aproveitado o traçado da atual ciclovia é ao
lado dos campos de futebol nas proximidades do Fórum da Comarca de
Cascavel. “Vai ser feito tudo novo,
só perto dos sintéticos será aproveitado o atual traçado” diz.
Será construída pista de caminhada e ciclovia independentes,
ambas em asfalto com largura de
2,5 metros cada uma. Na ciclovia
será aplicado tratamento superficial microrrugoso colorido (vermelho) com selante asfáltico com polímero e sinalização. “A licitação
ocorrerá nos próximos dias para
revitalização da Tancredo” relata o
presidente da Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e Trânsito), Alsir Pelissaro.

Delfino Rigoti, de 59 anos, ficou ferido em um atropelamento na noite de
quarta-feira na BR-277. O acidente aconteceu nas proximidades do Trevo da
Portal, em Cascavel. O homem atravessava a rodovia quando foi atingido por
uma motocicleta. O condutor da moto, ao bater no pedestre, teve uma queda.
Ele foi identificado como Marcos de Oliveira dos Santos, de 47 anos. Eles
tiveram ferimentos moderados e foram levados à UPA (Unidade de ProntoAtendimento) Veneza.

Choque e queda
em construção
Um homem de 50 anos teve ferimentos moderados ontem ao sofrer um choque elétrico e posteriormente cair de uma altura aproximada de três metros em Cascavel.
Segundo testemunhas, ele trabalhava em uma obra, na Rua do Cowboy, no Bairro Pioneiros Catarinenses, quando encostou uma treliça
na rede elétrica. Com o choque, ele
acabou se desequilibrando e caiu.

Atual ciclovia será demolida por não apresentar largura adequada

SORTEIO DO RESIDENCIAL RIVIERA SERÁ SEGUNDA
A Caixa Econômica Federal marcou para segunda-feira (21), com início às 14 horas, o sorteio das 2.089 unidades
habitacionais do Residencial Riviera, do Bairro Floresta. O sorteio de bloco, apartamento, casa, rua, quadra, lote
será realizado no Ginásio Sérgio Mauro Festugato e, embora não seja obrigatória a presença das famílias
contempladas, elas são convidadas a acompanhar o processo de definição de onde cada uma irá residir,
provavelmente a partir do fim de setembro, quando a Caixa estima a entrega das chaves.
Até lá, a Caixa ainda precisa elaborar todos os contratos para que sejam assinados pelas famílias contempladas.
Antes da entrega ainda, será feita a vistoria final das unidades.
O Residencial Riviera é dotado de moradias com três padrões, todas com dois quartos, sala e cozinha
conjugadas, banheiro e área de serviço. Casas térreas possuem 44,79 m²; casas sobrepostas têm 44,89 m² e os
apartamentos medem 43,65m².

HOMEM TRABALHAVA em uma obra
quando encostou uma treliça na rede elétrica

Socorristas e o médico do Siate
(Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência) foram
acionados e prestaram os primeiros atendimentos. Com queimaduras de segundo grau, ele foi encaminhado ao Hospital Universitário
de Cascavel.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá
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VIATURA PARA
O “VIZINHO
SOLIDÁRIO”

Os moradores dos bairros Country,
Canadá, Cancelli e Claudete, que
implantaram há alguns anos o projeto
Vizinho Solidário, conquistaram uma
viatura para patrulhar a região. A
entrega oficial, de acordo com o
membro do projeto, Clóvis Petrocelli,
acontece hoje, às 9 horas, na sede do
6º Batalhão de Polícia Militar. “É uma
conquista que pleiteamos há algum
tempo. Os moradores terão mais
segurança com a equipe na região”.
Conforme Petrocelli, a caminhonete
Amarok vem em boa hora. “Os
policiais que já atuam nessa região
estabeleceram uma forte aliança de
confiança e companheirismo com os
cidadãos, que sempre estão em contato
com os militares, buscando informar,
por exemplo, a como se comportar nas
situações do dia a dia”.
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

58
47
03
08

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

843
2.637
268
3.212

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.746
1.605
141
36
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“Loja” a céu aberto

AÍLTON SANTOS

Na Rua Cristal, Bairro Esmeralda, mais um capítulo da novela chamada “descarte incorreto
de resíduos”. Várias peças de
roupas jogadas e até os uniformes fornecidos pela Secretaria
Municipal de Educação entraram
na “roda” e foram descartadas à
beira da rua. Quem identificou o
problema foi o presidente do Bairro Santa Cruz, Valdecir Duar te,
que está indignado. “É uniforme
da prefeitura para os estudantes,
não deveria estar aqui, diz”.
Mas o que deixou o líder comunitário mais triste foi o fato dos uniformes não terem defeito algum.
“Estão em ótimas condições para
uso,” conta Duarte. Além dos uniformes, todo tipo de vestuário se
faz presente na Rua Cristal. “Várias
pessoas param aqui e levam as roupas, pois estão com uma qualidade boa” conta o presidente do Santa Cruz. Uma situação de descarte
incorreto foi noticiado pelo Hoje
News há pouco mais de um mês
na mesma rua.
A Secretaria de Meio Ambiente
informou que já está tomando as
devidas providências e que isso
deverá resultar em multa ao proprietário do terreno. Sem o flagrante
não é possível, no momento, notificar os autores do descarte.
A diretora do Departamento Financeiro da Secretaria de Educação, Sandra Lerner, diz que o caso
será investigado. “Não temos
como rastrear os uniformes, mas
vamos ver o que pode ser feito, e
identificar se é deste ano ou de
outros, e estaremos tomando as
providências” afirmou.

Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado
Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de
firma, procuração, escritura, separação e divórcio
consensual, inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV
e V do código Civil Brasileiro, os contraentes:

1. NILTON CESAR PEREIRA SAMPAIO E GEISIELLEN LOPES DA SILVA
2. DJALMA SOUSA BARBOSA E LUCIMARA DA SILVA QUEDI LINN
3. DIOGO GUILHERME NEVES E ANDRESSA CRISTINA RIBAS FERREIRA
4. FERNANDO FICAGNA E ELISANGELA DONADEL SAEZ
5. JOSUÉ CARLOS LIMA E DEBORA MARIA XAGA
6. MARCIO DE CARVALHO GARCIA E ANDREIA SIMÕES DE CARVALHO
7. MATHEUS DOS SANTOS E ADRIANA JANETE COLIBABA
8. DIEGO LUIZ JAQUES DOS SANTOS E GERUSA APARECIDA DOS REIS BEIRA
9. RENAN NASCIMENTO DOS SANTOS E JOCELIA APARECIDA CORDEIRO
10. RENATO BONFANTI E ANA CAROLINE GARCIA DA SILVA
11. JOÃO FRANCISCO DAS CHAGAS E VANDERLEIA MARIA ALVES DOS SANTOS
12. JOÃO PAULO MODESTO DA SILVA E ALICE LEITE
13. CLAUDEMIR DE OLIVEIRA MOTA E ELIANE STEINHEUSER
14. LUIS FELIPE ZORTEA E MARINA SILVEIRA PRADO
15. JEAN CARLOS BARTZEN E GRIZELLA CERQUEIRAVILA VERDE
16. ANTONIO FERREIRA DA SILVA E ROSENILDA BORCATO DE LIMA
17. ANDERSON THIAGO BELMIRO E THAIARA PIACÉSKI
18. ÉDER LUCAS DAS FLORES DE OLIVEIRA E MILLENA CAROLINE DE LIMA OLIVEIRA
19. JULCEMAR ANTONIO DOS SANTOS E JOSIANE CORREIA DE MELLO
20. EMERSON LUIZ CORBARI E SABRINA ANASTACIO SCARPAT
21. WESLEY SILVA BRASIL E MONICA NUNES REZENDE
22. FABIANO VALENTINO PUERARI DA SILVA E SANDRA ELISA VIZZOTO
23. LUCAS FEIERTAG MARTINI E LUANA FISTAROL
24. AVYNER VINICIUS VIEIRA PINTO E THAINÁ DA LUZ FERREIRA
25. ALLAN GOIS DE LARA E KAREN CRISTHYNA VARGAS VEIGA DA SILVA
Cascavel, 18 de Agosto de 2017.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.
Marina Esteves Santos
Titular
www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444
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VANDRÉ DUBIELA

Os perigos do mercúrio

gente@jhoje.com.br

A bela
CLARA
LANG
BOECH, by
Leila Lang
Evilasio Schmitz e Emerson Rosseti, da diretoria da Apae
de Cascavel, com Luciano Hang, proprietário da Havan, em
evento realizado na Apae de Cascavel

Quem teme empreender, já perdeu
a oportunidade de conseguir.

É comum ver lâmpadas FLUORESCENTES
misturadas ao lixo orgânico

Joanna de Ângelis/Divaldo Franco

Construção

Você já parou para pensar onde
vão parar muitos dos produtos que
utilizou em casa depois que são
jogados no lixo? Um desses resíduos, que aparentemente parece
não causar nenhum dano ambiental, esconde um perigoso vilão. É o
mercúrio, um metal totalmente tóxico que está escondido dentro das
lâmpadas fluorescentes.
Depois da vida útil da lâmpada,
o ideal é de que ela seja devolvida
na loja em que o consumidor a adquiriu, e esta repasse ao fornecedor para que seja reciclada. Porém,
nem sempre é isso que ocorre e o
produto acaba sendo despejado
em qualquer lugar, inclusive junto
com os resíduos orgânicos, que
seguem aos aterros comuns.
“Muitas pessoas acabam jogando em qualquer lugar. Infelizmente para que a logística reversa funcione e para que dê certo
ainda depende muito da consciên-

cia de cada um, e isso se aplica a
qualquer material que possa ser
reciclado”, diz a bióloga Scheila
Maiara Dal Posso.
Segundo o Ministério do Meio
Ambiente, a logística reversa é um
dos instrumentos para aplicação da
responsabilidade compar tilhada
pelo ciclo de vida dos produtos. A
Política Nacional de Resíduos Sólidos define a logística reversa como
um instrumento de desenvolvimen-

to econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a
viabilizar a coleta e a restituição
dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento,
em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

D anos
Entre os danos ambientais causados pela exposição do mercúrio
está o empobrecimento do solo, ou seja, vai perder seus componentes
químicos e consequentemente deixar de produzir, a contaminação da
água e dos lençóis freáticos. Uma planta que cresce no local, por exemplo, morre ao entrar em contato com o metal.
Os prejuízos também seguem aos animais, que ao se beneficiar daquele ambiente específico, podem sofrer sérios problemas de saúde e morrer.
Já ao ser humano, as consequências agem diretamente os sistemas nervoso e respiratório caso tenha uma exposição prolongada ao mercúrio.

Samba

Amanhã é o Dia Nacional da
Hoje tem samba ao vivo, no
Construção Social. O Sindicato
Casanóz, com o grupo Roda
da Indústria da Construção
Viva, das 18h às 23h.
Civil do Oeste do Paraná
promove um evento com várias
opções de de lazer, cidadania
e serviços de saúde, além
Para quem estava com
de sorteios de brindes.
saudades, o Cowboy
Será no Centro de
Saloon
vai voltar. E a
Convenções e Eventos,
data
marcada
é 7 de
a partir das 9h. E o Hoje
outubro.
Aguarde!
News também é parceiro.
Visite nosso estande.

Outra vez!

Exposição
“A Cidade e Eu: Uma retrospectiva
pictórica", do artista Alberto Gerardo Garcia,
está em cartaz no MAC - Museu de Arte de
Cascavel. A mostra contemporânea traz para a
superfície as aventuras do olhar apaixonado
do artista pela paisagem urbana e suas
construções. O público tem até o dia 22 de
setembro para conferir.
Sempre da 9h às 17h.

Ando devagar...
É hoje o grande show com Almir Sater, Renato Teixeira e
Sérgio Reis, no Tuiuti Esporte Clube. Ingressos e
informações: mantovanipromoçoes.com.br.
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NÚCLEO DÁ O PRIMEIRO PASSO
Muitas pessoas
acabam jogando
em qualquer
lugar

No lixo comum
Furlan diz ainda que, por conta
de todo esse problema, as
indústrias estudam a criação de
um produto que possa ser
jogado no lixo comum. Essa
evolução é feita a partir de
metais mais leves que não
poluem de forma tão intensa o
meio ambiente. Hoje, muitos
optam pelas lâmpadas de LED,
que possuem apenas um reator
que pode ser despejado nas
coletas de resíduos
eletrônicos existentes nos
municípios.

O empresário Leopoldo Furlan e outros cinco lojistas fazem parte de
um núcleo, em Cascavel, que tenta minimizar os danos causados pelo
mercúrio ao ser depositado em local inadequado. Segundo ele, há cinco
anos foram devolvidas 80 mil lâmpadas à Abilux (Associação Brasileira
da Indústria de Iluminação), o maior carregamento já feito no município,
e infelizmente o único com apoio da associação.
“Nesse período foi a única devolução que a Abilux recebeu. A última
que fizemos foi há um ano e meio a uma empresa de Toledo, que dá a
destinação final às lâmpadas fluorescentes”, conta Furlan.
Furlan lembra que há uma lei municipal que obriga o lojista a receber a lâmpada de volta assim que estiver inutilizada. O segundo passo
é armazenar essas lâmpadas em um depósito no próprio estabelecimento comercial, uma das formas encontradas para evitar que o produto quebre e despeje o mercúrio no ambiente. “O correto era que a
indústria recebesse a lâmpada de volta e ela encaminhasse para reciclagem, pois como esta hoje a gente vende o produto um pouco mais
caro para custear a despesa que há em todo o processo de destinação
final da lâmpada”, relata.
Em média, o custo ao lojista para reciclar uma lâmpada gira em torno
de R$ 0,70 a R$ 0,80. “Pego a mesma quantidade que vendemos, mas
não é obrigatório que o consumidor tenha comprado a lâmpada na minha
loja”, explica. “Quando a pessoa deixa a lâmpada usada aqui não calcula que vamos ter todo esse gasto. Além disso, não percebem que as
lojas que vendem mais barato não se preocupam em reciclar e não dão
o destino correto ao produto”, acrescenta.

Em média, o custo ao lojista para
reciclar uma lâmpada gira em
torno de R$ 0,70 a R$ 0,80.

Entenda como funciona
Esquema de como
funciona hoje a devolução
das lâmpadas
fluorescentes

Conforme a bióloga Scheila Maiara Dal Posso, o processo de armazenagem das lâmpadas fluorescentes no aterro é bastante complexo, principalmente por conta da classificação do mercúrio, considerado perigoso.
“Primeiro é feito todo o processo
de descontaminação, que chamamos
de energização. Todos os componentes da lâmpada - metal, vidro e mercúrio
- são separados, fazendo a divisão do resíduo que está contaminado e do que não
está. O resíduo classe 1 (mercúrio) é depositado em um ambiente que tem uma geomembrana embaixo, pois não se pode simplesmente
colocar no solo e cobrir. Há ainda outra camada
de geomembrana, como se fosse um plástico grosso que impede o contato com o solo. O material precisa ficar totalmente isolado, sem contato com líquidos,
inclusive a chuva”, explica.
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PALAVRAS CRUZADAS
Juiz Federal do Trabalho, Marlos Melek,
lança livro em edição especial
Na última quinta-feira, 10, a Amic Oeste – PR recebeu o Juiz Federal do
Trabalho, Marlos Melek para ministrar a palestra sobre a Reforma Trabalhista.
Na oportunidade, o magistrado realizou o lançamento da edição especial de
sua mais recente obra: Trabalhista! O que mudou? Um aporte teórico em que
a Amic conta um singelo espaço nesta edição do livro, cedido
generosamente pelo Juiz Melek, para falar sobre a importância da nova
remodelação e agradecer a oportunidade de contribuir para as páginas de um
capítulo essencial para a história do Brasil.
Aos interessados em adquirir o livro, ele está disponível durante
o horário comercial na Amic.

Ponto de Atendimento
realiza o segundo encontro
do ciclo de palestras do
Escute o Especialista
O Ponto de Atendimento ao
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encontro do ciclo de palestras Escute
o Especialista na sala de
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às 9h30. Hoje, o empresário
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bate-papo intitulado como “Um olho
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N o velas
• REDE GLOBO
MALHAÇAO
Mitsuko fica impressionada com o
conhecimento de Anderson no restaurante, e Tina se alegra. Lica convida
Felipe para sair. Keyla decide dar o telefone de Deco para Roney. Tato pensa
em Keyla. Mitsuko reclama do namoro
de Tina. Das Dores tenta ajudar Tato a
voltar a cozinhar. Lica fica animada com
a notícia de que Bóris vai jantar em sua
casa. Telma avisa a Tina que a mãe delas quer levá-las ao shopping.
NOVO MUNDO
Joaquim salva Nívea e luta com Thomas. Domitila tenta conversar com Anna.
Schultz, Diara e Ferdinando chegam à
mata, e Schultz consegue avisar a Greta da presença deles. Joaquim leva Nívea para o palácio. Greta finge se afogar e Ferdinando a salva. Hugo descobre o esconderijo de Licurgo. Diara percebe a provocação de Greta e tenta se
manter calma. Chalaça volta a trabalhar
no paço. Felício leva Domitila à força da
casa de Thomas, e Dom Pedro fica arrasado ao ver. Chalaça leva Leopoldina

até Dom Pedro. Matias encontra o paradeiro de Libério, que teme ser mandado para fora do Brasil.
PEGA PEGA
O show de Douglas faz sucesso.
Sabine comenta com Malagueta que sua
relação com Adriano terminou. Agnaldo
fica preocupado com a intimação que
recebe da polícia. Dulcina aconselha
Sandra Helena a não deixar o dinheiro
lhe “subir à cabeça”. Antônia avisa a
Luiza que não poderá ir ao casamento. Pedrinho pede a Eric que faça a
neta feliz e diz que ficará de olho nele.
Maria Pia decide subir no parapeito do
hotel para impedir o casamento de Eric
e Luiza.
A FORÇA DO QUERER
Zeca sai do beijo tumultuado, e Ritinha pega um botão da camisa que ele
estava usando quando foi preso. Joyce
e Eugênio voltam de viagem. Ruy acorda abraçado a Ruyzinho. Ritinha conta
a Abel que foi encontrar Zeca no presídio. Dantas obriga Bibi a ir com ele até a
delegacia. Abel fala para Nazaré, Cândida e Mere que Ritinha esteve com
Zeca. Zeca pede para a advogada es-

perar ele sair da prisão para dar entrada no processo contra Ritinha.

• SBT
CARINHA DE ANJO
Haydee está convicta que Noêmia
matou seus ex-maridos. Verônica avisa
para Gustavo que Noêmia confirmou
que irá sozinha ao jantar de negócios.
Gustavo diz que é melhor Verônica e
Fátima não irem ao jantar então. Madre
Superiora comunica oficialmente para
todas as irmãs que o Padre Fábio de
Melo irá visitar o internato para conhecer o colégio e o coral.

Zac fica tenso
ao ver Lior

15

R$ 18 milhões
ao aeroporto

• BAND
MIL E UMA NOITES
Melek acaba cedendo às investidas
de Zafer. Onur convence sua mãe de
que ele será absolvido em breve. Onur
e Kerem brigam novamente. Shehrazade quer cancelar seus projetos, mas
Burhan a impede. Erdal se encontra em
uma situação perigosa já que não conseguiu capturar Yale. Após não conseguir respostas de Melek, Zafer quer juntar-se à Binyapi de novo.

RECOR • O RICO E LÁZARO
DIVULGAÇÃO

LOCAL

CASCAVEL, 18 DE AGOSTO DE 2017

Hurzabum e Lior correm atrás de
dois moleques que estão roubando.
Zac vai até a casa de Joana e encontra Malca. Fassur não encontra
resposta para dar ao sermão de Zadoque. Daniel fala sobre o sonho de
Nabuco com os sábios hebreus. Nebuzaradã diz não admitir que Evil assuma o poder. Nitócris entrega a maquiagem e uns fios de cabelo de Shamiran para a sacerdotisa. Raquel
cuida de Shamiran. Matias convida
Absalom para voltar na Casa da Lua.
Samira e Talita ignoram Zelfa. Isaque,
pai de Malca, vai até a casa de Elga
e pede para falar com Zac. Fassur
chega no mesmo momento. Arrasado, Asher segue para longe da Babilônia com os pensamentos em Joana. Hurzabum diz que apresentará
Joana a Lior. Zac fica tenso ao ver
Lior. Sammu-Ramat inicia um ritual
com os cabelos de Shamiran.

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

PARANHOS teve reunião na noite de quarta-feira na Secretaria de Aviação Civil
O prefeito Paranhos teve uma
audiência produtiva na noite de
quarta-feira (16) na Secretaria de
Aviação Civil (SAC) sobre a construção do novo terminal de passageiros do aeropor to municipal
de Cascavel. “Estamos saindo
daqui muito animados, pois trata-se de uma conquista importante. Com a influência do deputado Giacobo estamos concretizando a liberação de R$ 18 milhões para a construção de um
novo terminal que vai elevar o
nosso aeropor to a um novo patamar”, informou Paranhos logo
após a reunião.
Com o avanço conseguido ontem e o reforço de recursos, será
possível construir um novo terminal, mais amplo, moderno e adequado às necessidades de Cascavel e dentro da perspectiva de expansão aeroportuária da cidade,

inclusive com a operação de novas
companhias aéreas. Enquanto o
projeto antigo previa área construída de apenas 2.500 m2, o novo
projeto tem 6 mil m2 e investimentos previstos de R$ 18 milhões de
reais, já incluindo todo o mobiliário necessário. “O projeto antigo,
parado há quase dois anos, era
muito acanhado e não atendia à
perspectiva de aumento da demanda e de crescimento da cidade”,
avalia Paranhos.

Retomada
Segundo o secretário de
Planejamento, Fernando Dillenburg, a
retomada da obra do terminal,
abandonada no final de 2015 pela
Construtora Onça, será feita em duas
fases. “Faremos uma licitação para
aproveitar o saldo do atual contrato,
até para não perdermos recursos já
alocados, e depois uma nova
licitação com os novos recursos
conquistados em Brasília”, explica.
Ainda de acordo com Dillenburg, a
previsão é de que a primeira licitação
aconteça ainda neste ano.

Salmo 108: 1- 6

Preparado está o meu coração, ó Deus; cantarei e darei louvores até com a minha glória.
Despertai, saltério e harpa; eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os
povos, Senhor, e a ti cantarei louvores entre
as nações. Porque a tua benignidade se estende até aos céus, e a tua verdade chega até
às mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus,
ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra.
Para que sejam livres os teus amados, salvanos com a tua destra, e ouve-nos.

Quem nasce no dia 18 de agosto
nasce sob a influência deste anjo.
Tem muita força para cortar o mal.
É dotado(a) de grande idealismo
e equilíbrio.Algumas vezes pode
lhe faltar força de vontade, ou
mesmo abandonar o campo de
batalha, mas então ocorre o renascimento, o ouroboros, a serpente que morde a própria cauda,
no sentido explícito da regeneração. Sempre com sua inteligência aberta e alerta, faz
com que a palavra “impossível” não faça parte do seu
dicionário.

Se não for possível, um passeio diferente em sua cidade também é uma
boa. Reencontrar gente querida de
quem se afastou pode ser gostoso. O
dia pede leveza, descontração e divertimento. Cor: lilás.

Libra

Não faltará ânimo para cuidar da sua
imagem, pensar na carreira e renovar
contatos, apesar de ser um final de semana. Encontro com colegas de trabalho pode ser agradável. Cor: amarelo

Escorpião

O dia é indicado para rever os amigos,
principalmente os mais antigos. Terá
boa vontade para ajudar quem precisar do seu apoio ou dos seus conselhos. Cor: laranja.

Sagitário

Momento ideal para repensar escolhas, atitudes e avaliar o que deve ser
mudado. Sua intuição estará mais forte
– não despreze os sinais, impressões
e palpites que tiver. Cor: cinza.

Nem pense em passar este dia de braços dados com a solidão. A companhia
de parentes e vizinhos que estima vai
te fazer bem e alegrará seu coração.
Cor: branco.
Você pode e deve se valer da sua
determinação para organizar os deveres e concluir o que está em andamento. O período da manhã será proveitoso para trabalhar e batalhar por
uma grana extra. Cor: creme

Capricórnio

Descanse, passeie, enfim, faça tudo o
que tiver vontade! É hora de deixar as
preocupações de lado e curtir o lado
gostoso da vida, de preferência em boa
companhia. Cor: azul.

O momento é propício para tratar dos
interesses em casa, mexer com documentação, limpar armários e organizar
tudo à sua volta. Também poderá se
dar bem ao cuidar de interesses materiais. Cor: vermelho.

Ambientes festivos, passeios e atividades divertidas prometem bons momentos. Sua sorte vai aumentar em jogos e
sorteios – arrisque um palpite. Cor:
pink.

Aquário

É simplesmente o Jeito Equivocado de MOstrar RAiva
Aguar mostra as consequências de expressar a raiva erroneamente, e não só
a possibilidade de atingir negativamente o próximo, aborda também os
sentimentos que traz para si mesmo após se deixar levar pela irritação, como
o arrependimento, culpa, enfim, aquela sensação estranha de quando as
atitudes que os indivíduos tomam não são corretas.
Com um jeito bastante peculiar de se comunicar, o personagem vai
desmitificar a raiva e ajudar o leitor a lidar com esse sentimento forte. Uma
lição para a vida toda!

ANJO LELAHEL

Em vez de agitar com amigos e conhecidos, desejará a paz do seu ninho e a
companhia dos parentes. A ligação familiar
vai ficar mais forte e não faltará entrosamento com pessoas próximas. Cor: vinho.

Peixes

Áries

Livro mostra como aprender a lidar
com a raiva desde pequeno

Será importante avaliar o orçamento,
assim, não esbanjará o que pode fazer falta depois. Em compensação,
contará com imaginação fértil, inclusive para bolar algo lucrativo. Cor: rosa.

DIVULGAÇÃO

Sabe o que é Jemora?

17

horóscopo

Touro

te dessa sensação.
O personagem que vai falar sobre este perigoso sentimento é o
menino Aguar. Apesar do nome estranho, sua mensagem é edificante. A linguagem que ele utiliza parece bastante estranha no começo, pois ele reúne as primeiras letras e sílabas da frase e junta em
uma palavra que forma Jemora.

SALMO DO DIA

Gêmeos

Calma! É natural sentir raiva,
porém há uma necessidade muito grande de controlá-la.
Um livro publicado recentemente pela editora Boa Nova,
ensina as crianças a lidarem

com a raiva e não deixarem que
suas atitudes acarretem arrependimentos
A obra Fervi por dentro, de Cleber Galhardi mostra aos leitores
que geralmente as crianças não
têm consciência quanto a proporção da raiva que estão sentindo,
ou mesmo como lidar com ela.
Esse fator pode trazer problemas
para sua vida emocional, escolar
e pessoal. É importante que elas
entendam como devem agir dian-

Clair Domingos Palenscki
Neri Carvalho Tavares dia 20/ago

Câncer

S

Sabe aquela sensação que
faz ferver por dentro e
que dá vontade de sair
quebrando tudo ou bater
em alguém?

Parabéns!

DIVULGAÇÃO

Leão

Como lidar com a
raiva desde pequeno
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Procure observar o que acontece à
sua volta e pode ter boas lições. Você
vai estar mais realista e verá tudo com
mais clareza. Aproveite para resolver
qualquer impasse. Cor: azul.
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PARANHOS teve reunião na noite de quarta-feira na Secretaria de Aviação Civil
O prefeito Paranhos teve uma
audiência produtiva na noite de
quarta-feira (16) na Secretaria de
Aviação Civil (SAC) sobre a construção do novo terminal de passageiros do aeropor to municipal
de Cascavel. “Estamos saindo
daqui muito animados, pois trata-se de uma conquista importante. Com a influência do deputado Giacobo estamos concretizando a liberação de R$ 18 milhões para a construção de um
novo terminal que vai elevar o
nosso aeropor to a um novo patamar”, informou Paranhos logo
após a reunião.
Com o avanço conseguido ontem e o reforço de recursos, será
possível construir um novo terminal, mais amplo, moderno e adequado às necessidades de Cascavel e dentro da perspectiva de expansão aeroportuária da cidade,

inclusive com a operação de novas
companhias aéreas. Enquanto o
projeto antigo previa área construída de apenas 2.500 m2, o novo
projeto tem 6 mil m2 e investimentos previstos de R$ 18 milhões de
reais, já incluindo todo o mobiliário necessário. “O projeto antigo,
parado há quase dois anos, era
muito acanhado e não atendia à
perspectiva de aumento da demanda e de crescimento da cidade”,
avalia Paranhos.

Retomada
Segundo o secretário de
Planejamento, Fernando Dillenburg, a
retomada da obra do terminal,
abandonada no final de 2015 pela
Construtora Onça, será feita em duas
fases. “Faremos uma licitação para
aproveitar o saldo do atual contrato,
até para não perdermos recursos já
alocados, e depois uma nova
licitação com os novos recursos
conquistados em Brasília”, explica.
Ainda de acordo com Dillenburg, a
previsão é de que a primeira licitação
aconteça ainda neste ano.
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VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS
Juiz Federal do Trabalho, Marlos Melek,
lança livro em edição especial
Na última quinta-feira, 10, a Amic Oeste – PR recebeu o Juiz Federal do
Trabalho, Marlos Melek para ministrar a palestra sobre a Reforma Trabalhista.
Na oportunidade, o magistrado realizou o lançamento da edição especial de
sua mais recente obra: Trabalhista! O que mudou? Um aporte teórico em que
a Amic conta um singelo espaço nesta edição do livro, cedido
generosamente pelo Juiz Melek, para falar sobre a importância da nova
remodelação e agradecer a oportunidade de contribuir para as páginas de um
capítulo essencial para a história do Brasil.
Aos interessados em adquirir o livro, ele está disponível durante
o horário comercial na Amic.

Ponto de Atendimento
realiza o segundo encontro
do ciclo de palestras do
Escute o Especialista
O Ponto de Atendimento ao
Empreendedor - Amic promoveu na
última quarta-feira (16), o segundo
encontro do ciclo de palestras Escute
o Especialista na sala de
treinamentos da entidade, das 7h30
às 9h30. Hoje, o empresário
Norberto Rotter abordou sobre o
relacionamento com o cliente, com o
bate-papo intitulado como “Um olho
no cliente, outro no
relacionamento”. O evento difunde
diálogo e transmiti conhecimentos
sobre temas que fazem parte do
cotidiano da sua empresa e, o
melhor, com transmissão ao vivo.
O terceiro e último encontro é com
o especialista em Marketing,
Cristiano Machado que irá falar
sobre o Marketing boca a boca.
Procure o Ponto de Atendimento –
Amic e realize sua inscrição ou fale
com a Viviane Bastazini pelo
telefone (45) 3036-5636 e garanta
já a sua vaga!

Presidente da Amic, Celso Bevilacqua
participa de comemoração no 6º BPM
A Amic Oeste - PR, na presença do seu
presidente, Celso Bevilacqua, participou da
solenidade militar, no 6º Batalhão de Polícia
Militar em homenagem aos 163 anos da Polícia
Militar do Paraná. A Amic é extremamente grata
ao comando militar de nossa região, na
presença do coronel Washington Lee Abe, bem
como ao major Rubens Garcez da Luz. A todos
os militares da nossa região o nosso sincero
agradecimento.

(45) 3036-5636 - www.amicoeste.org.br

FOTOS: DIVULGAÇÃO

SHOPPING JL
Â Annabelle 2 - A Criação do Mal
Sala 1: Qui a Qua 14h30 - 17h (Dub)
Sala 1: Qui a Qua 19h10 - 21h20 (Leg)
Sala 4: Qui a Qua 18h40 - 21h (Dub)
Â Valerian e a Cidade dos Mil Planetas
Sala 2: Qui a Qua 13h50 - 16h20 (3D)
Â Planeta dos Macacos: A Guerra
Sala 2: Qui a Qua 18h50 - 21h30 (3D)
Sala 3: Qui a Qua 16h
Â Dunkirk
Sala 3: Qui a Qua 18h45 - 21h (Leg)
Â Meu Malvado Favorito 3
Sala 3: Qui a Qua 14h
Â Transformers: o último cavaleiro
Sala 4: Qui a Qua 15h50
Â Carros 3
Sala 4: Qui a Qua 13h40
SHOPPING WEST SIDE
Â Transformers: o último cavaleiro
Sala 1: Qui a Qua 18h50 (3D)
Sala 3: Qui a Qua 16h30 (2D)
Â Planeta dos Macacos - A Guerra
Sala 1: Qui a Qua 16h10 - 21h40 (3D)
Sala 3: Qui a Qua 13h50
Â Valerian e a Cidade dos Mil Planetas
Sala 3: Qui a Qua 19h20

SOLUÇÃO ANTERIOR
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NÚCLEO DÁ O PRIMEIRO PASSO
Muitas pessoas
acabam jogando
em qualquer
lugar

No lixo comum
Furlan diz ainda que, por conta
de todo esse problema, as
indústrias estudam a criação de
um produto que possa ser
jogado no lixo comum. Essa
evolução é feita a partir de
metais mais leves que não
poluem de forma tão intensa o
meio ambiente. Hoje, muitos
optam pelas lâmpadas de LED,
que possuem apenas um reator
que pode ser despejado nas
coletas de resíduos
eletrônicos existentes nos
municípios.

O empresário Leopoldo Furlan e outros cinco lojistas fazem parte de
um núcleo, em Cascavel, que tenta minimizar os danos causados pelo
mercúrio ao ser depositado em local inadequado. Segundo ele, há cinco
anos foram devolvidas 80 mil lâmpadas à Abilux (Associação Brasileira
da Indústria de Iluminação), o maior carregamento já feito no município,
e infelizmente o único com apoio da associação.
“Nesse período foi a única devolução que a Abilux recebeu. A última
que fizemos foi há um ano e meio a uma empresa de Toledo, que dá a
destinação final às lâmpadas fluorescentes”, conta Furlan.
Furlan lembra que há uma lei municipal que obriga o lojista a receber a lâmpada de volta assim que estiver inutilizada. O segundo passo
é armazenar essas lâmpadas em um depósito no próprio estabelecimento comercial, uma das formas encontradas para evitar que o produto quebre e despeje o mercúrio no ambiente. “O correto era que a
indústria recebesse a lâmpada de volta e ela encaminhasse para reciclagem, pois como esta hoje a gente vende o produto um pouco mais
caro para custear a despesa que há em todo o processo de destinação
final da lâmpada”, relata.
Em média, o custo ao lojista para reciclar uma lâmpada gira em torno
de R$ 0,70 a R$ 0,80. “Pego a mesma quantidade que vendemos, mas
não é obrigatório que o consumidor tenha comprado a lâmpada na minha
loja”, explica. “Quando a pessoa deixa a lâmpada usada aqui não calcula que vamos ter todo esse gasto. Além disso, não percebem que as
lojas que vendem mais barato não se preocupam em reciclar e não dão
o destino correto ao produto”, acrescenta.

Em média, o custo ao lojista para
reciclar uma lâmpada gira em
torno de R$ 0,70 a R$ 0,80.

Entenda como funciona
Esquema de como
funciona hoje a devolução
das lâmpadas
fluorescentes

Conforme a bióloga Scheila Maiara Dal Posso, o processo de armazenagem das lâmpadas fluorescentes no aterro é bastante complexo, principalmente por conta da classificação do mercúrio, considerado perigoso.
“Primeiro é feito todo o processo
de descontaminação, que chamamos
de energização. Todos os componentes da lâmpada - metal, vidro e mercúrio
- são separados, fazendo a divisão do resíduo que está contaminado e do que não
está. O resíduo classe 1 (mercúrio) é depositado em um ambiente que tem uma geomembrana embaixo, pois não se pode simplesmente
colocar no solo e cobrir. Há ainda outra camada
de geomembrana, como se fosse um plástico grosso que impede o contato com o solo. O material precisa ficar totalmente isolado, sem contato com líquidos,
inclusive a chuva”, explica.
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VANDRÉ DUBIELA

Os perigos do mercúrio

gente@jhoje.com.br

A bela
CLARA
LANG
BOECH, by
Leila Lang
Evilasio Schmitz e Emerson Rosseti, da diretoria da Apae
de Cascavel, com Luciano Hang, proprietário da Havan, em
evento realizado na Apae de Cascavel

Quem teme empreender, já perdeu
a oportunidade de conseguir.

É comum ver lâmpadas FLUORESCENTES
misturadas ao lixo orgânico

Joanna de Ângelis/Divaldo Franco

Construção

Você já parou para pensar onde
vão parar muitos dos produtos que
utilizou em casa depois que são
jogados no lixo? Um desses resíduos, que aparentemente parece
não causar nenhum dano ambiental, esconde um perigoso vilão. É o
mercúrio, um metal totalmente tóxico que está escondido dentro das
lâmpadas fluorescentes.
Depois da vida útil da lâmpada,
o ideal é de que ela seja devolvida
na loja em que o consumidor a adquiriu, e esta repasse ao fornecedor para que seja reciclada. Porém,
nem sempre é isso que ocorre e o
produto acaba sendo despejado
em qualquer lugar, inclusive junto
com os resíduos orgânicos, que
seguem aos aterros comuns.
“Muitas pessoas acabam jogando em qualquer lugar. Infelizmente para que a logística reversa funcione e para que dê certo
ainda depende muito da consciên-

cia de cada um, e isso se aplica a
qualquer material que possa ser
reciclado”, diz a bióloga Scheila
Maiara Dal Posso.
Segundo o Ministério do Meio
Ambiente, a logística reversa é um
dos instrumentos para aplicação da
responsabilidade compar tilhada
pelo ciclo de vida dos produtos. A
Política Nacional de Resíduos Sólidos define a logística reversa como
um instrumento de desenvolvimen-

to econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a
viabilizar a coleta e a restituição
dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento,
em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.
 Reportagem: Marina Kessler
Foto: Aílton Santos

D anos
Entre os danos ambientais causados pela exposição do mercúrio
está o empobrecimento do solo, ou seja, vai perder seus componentes
químicos e consequentemente deixar de produzir, a contaminação da
água e dos lençóis freáticos. Uma planta que cresce no local, por exemplo, morre ao entrar em contato com o metal.
Os prejuízos também seguem aos animais, que ao se beneficiar daquele ambiente específico, podem sofrer sérios problemas de saúde e morrer.
Já ao ser humano, as consequências agem diretamente os sistemas nervoso e respiratório caso tenha uma exposição prolongada ao mercúrio.

Samba

Amanhã é o Dia Nacional da
Hoje tem samba ao vivo, no
Construção Social. O Sindicato
Casanóz, com o grupo Roda
da Indústria da Construção
Viva, das 18h às 23h.
Civil do Oeste do Paraná
promove um evento com várias
opções de de lazer, cidadania
e serviços de saúde, além
Para quem estava com
de sorteios de brindes.
saudades, o Cowboy
Será no Centro de
Saloon
vai voltar. E a
Convenções e Eventos,
data
marcada
é 7 de
a partir das 9h. E o Hoje
outubro.
Aguarde!
News também é parceiro.
Visite nosso estande.

Outra vez!

Exposição
“A Cidade e Eu: Uma retrospectiva
pictórica", do artista Alberto Gerardo Garcia,
está em cartaz no MAC - Museu de Arte de
Cascavel. A mostra contemporânea traz para a
superfície as aventuras do olhar apaixonado
do artista pela paisagem urbana e suas
construções. O público tem até o dia 22 de
setembro para conferir.
Sempre da 9h às 17h.

Ando devagar...
É hoje o grande show com Almir Sater, Renato Teixeira e
Sérgio Reis, no Tuiuti Esporte Clube. Ingressos e
informações: mantovanipromoçoes.com.br.
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“Loja” a céu aberto

AÍLTON SANTOS

Na Rua Cristal, Bairro Esmeralda, mais um capítulo da novela chamada “descarte incorreto
de resíduos”. Várias peças de
roupas jogadas e até os uniformes fornecidos pela Secretaria
Municipal de Educação entraram
na “roda” e foram descartadas à
beira da rua. Quem identificou o
problema foi o presidente do Bairro Santa Cruz, Valdecir Duar te,
que está indignado. “É uniforme
da prefeitura para os estudantes,
não deveria estar aqui, diz”.
Mas o que deixou o líder comunitário mais triste foi o fato dos uniformes não terem defeito algum.
“Estão em ótimas condições para
uso,” conta Duarte. Além dos uniformes, todo tipo de vestuário se
faz presente na Rua Cristal. “Várias
pessoas param aqui e levam as roupas, pois estão com uma qualidade boa” conta o presidente do Santa Cruz. Uma situação de descarte
incorreto foi noticiado pelo Hoje
News há pouco mais de um mês
na mesma rua.
A Secretaria de Meio Ambiente
informou que já está tomando as
devidas providências e que isso
deverá resultar em multa ao proprietário do terreno. Sem o flagrante
não é possível, no momento, notificar os autores do descarte.
A diretora do Departamento Financeiro da Secretaria de Educação, Sandra Lerner, diz que o caso
será investigado. “Não temos
como rastrear os uniformes, mas
vamos ver o que pode ser feito, e
identificar se é deste ano ou de
outros, e estaremos tomando as
providências” afirmou.

Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado
Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de
firma, procuração, escritura, separação e divórcio
consensual, inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV
e V do código Civil Brasileiro, os contraentes:

1. NILTON CESAR PEREIRA SAMPAIO E GEISIELLEN LOPES DA SILVA
2. DJALMA SOUSA BARBOSA E LUCIMARA DA SILVA QUEDI LINN
3. DIOGO GUILHERME NEVES E ANDRESSA CRISTINA RIBAS FERREIRA
4. FERNANDO FICAGNA E ELISANGELA DONADEL SAEZ
5. JOSUÉ CARLOS LIMA E DEBORA MARIA XAGA
6. MARCIO DE CARVALHO GARCIA E ANDREIA SIMÕES DE CARVALHO
7. MATHEUS DOS SANTOS E ADRIANA JANETE COLIBABA
8. DIEGO LUIZ JAQUES DOS SANTOS E GERUSA APARECIDA DOS REIS BEIRA
9. RENAN NASCIMENTO DOS SANTOS E JOCELIA APARECIDA CORDEIRO
10. RENATO BONFANTI E ANA CAROLINE GARCIA DA SILVA
11. JOÃO FRANCISCO DAS CHAGAS E VANDERLEIA MARIA ALVES DOS SANTOS
12. JOÃO PAULO MODESTO DA SILVA E ALICE LEITE
13. CLAUDEMIR DE OLIVEIRA MOTA E ELIANE STEINHEUSER
14. LUIS FELIPE ZORTEA E MARINA SILVEIRA PRADO
15. JEAN CARLOS BARTZEN E GRIZELLA CERQUEIRAVILA VERDE
16. ANTONIO FERREIRA DA SILVA E ROSENILDA BORCATO DE LIMA
17. ANDERSON THIAGO BELMIRO E THAIARA PIACÉSKI
18. ÉDER LUCAS DAS FLORES DE OLIVEIRA E MILLENA CAROLINE DE LIMA OLIVEIRA
19. JULCEMAR ANTONIO DOS SANTOS E JOSIANE CORREIA DE MELLO
20. EMERSON LUIZ CORBARI E SABRINA ANASTACIO SCARPAT
21. WESLEY SILVA BRASIL E MONICA NUNES REZENDE
22. FABIANO VALENTINO PUERARI DA SILVA E SANDRA ELISA VIZZOTO
23. LUCAS FEIERTAG MARTINI E LUANA FISTAROL
24. AVYNER VINICIUS VIEIRA PINTO E THAINÁ DA LUZ FERREIRA
25. ALLAN GOIS DE LARA E KAREN CRISTHYNA VARGAS VEIGA DA SILVA
Cascavel, 18 de Agosto de 2017.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.
Marina Esteves Santos
Titular
www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444
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Ciclovia será demolida
AÍLTON SANTOS

A atual via destinada a ciclistas
que passa no centro da Avenida
Tancredo Neves, em Cascavel, vai
deixar de existir, temporariamente,
devido as obras do PDI (Plano de
Desenvolvimento Integrado) de Cascavel. “O projeto de revitalização
da Tancredo prevê a demolição da
ciclovia existente, pois a mesma
não apresenta a largura recomendada pela norma” explicou a Secretaria de Planejamento.
O vice-prefeito e também secretário de obras, Jorge Lange, informou
que o único lugar que será aproveitado o traçado da atual ciclovia é ao
lado dos campos de futebol nas proximidades do Fórum da Comarca de
Cascavel. “Vai ser feito tudo novo,
só perto dos sintéticos será aproveitado o atual traçado” diz.
Será construída pista de caminhada e ciclovia independentes,
ambas em asfalto com largura de
2,5 metros cada uma. Na ciclovia
será aplicado tratamento superficial microrrugoso colorido (vermelho) com selante asfáltico com polímero e sinalização. “A licitação
ocorrerá nos próximos dias para
revitalização da Tancredo” relata o
presidente da Cettrans (Companhia
de Engenharia de Transporte e Trânsito), Alsir Pelissaro.

Delfino Rigoti, de 59 anos, ficou ferido em um atropelamento na noite de
quarta-feira na BR-277. O acidente aconteceu nas proximidades do Trevo da
Portal, em Cascavel. O homem atravessava a rodovia quando foi atingido por
uma motocicleta. O condutor da moto, ao bater no pedestre, teve uma queda.
Ele foi identificado como Marcos de Oliveira dos Santos, de 47 anos. Eles
tiveram ferimentos moderados e foram levados à UPA (Unidade de ProntoAtendimento) Veneza.

Choque e queda
em construção
Um homem de 50 anos teve ferimentos moderados ontem ao sofrer um choque elétrico e posteriormente cair de uma altura aproximada de três metros em Cascavel.
Segundo testemunhas, ele trabalhava em uma obra, na Rua do Cowboy, no Bairro Pioneiros Catarinenses, quando encostou uma treliça
na rede elétrica. Com o choque, ele
acabou se desequilibrando e caiu.

Atual ciclovia será demolida por não apresentar largura adequada

SORTEIO DO RESIDENCIAL RIVIERA SERÁ SEGUNDA
A Caixa Econômica Federal marcou para segunda-feira (21), com início às 14 horas, o sorteio das 2.089 unidades
habitacionais do Residencial Riviera, do Bairro Floresta. O sorteio de bloco, apartamento, casa, rua, quadra, lote
será realizado no Ginásio Sérgio Mauro Festugato e, embora não seja obrigatória a presença das famílias
contempladas, elas são convidadas a acompanhar o processo de definição de onde cada uma irá residir,
provavelmente a partir do fim de setembro, quando a Caixa estima a entrega das chaves.
Até lá, a Caixa ainda precisa elaborar todos os contratos para que sejam assinados pelas famílias contempladas.
Antes da entrega ainda, será feita a vistoria final das unidades.
O Residencial Riviera é dotado de moradias com três padrões, todas com dois quartos, sala e cozinha
conjugadas, banheiro e área de serviço. Casas térreas possuem 44,79 m²; casas sobrepostas têm 44,89 m² e os
apartamentos medem 43,65m².

HOMEM TRABALHAVA em uma obra
quando encostou uma treliça na rede elétrica

Socorristas e o médico do Siate
(Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência) foram
acionados e prestaram os primeiros atendimentos. Com queimaduras de segundo grau, ele foi encaminhado ao Hospital Universitário
de Cascavel.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá
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VIATURA PARA
O “VIZINHO
SOLIDÁRIO”

Os moradores dos bairros Country,
Canadá, Cancelli e Claudete, que
implantaram há alguns anos o projeto
Vizinho Solidário, conquistaram uma
viatura para patrulhar a região. A
entrega oficial, de acordo com o
membro do projeto, Clóvis Petrocelli,
acontece hoje, às 9 horas, na sede do
6º Batalhão de Polícia Militar. “É uma
conquista que pleiteamos há algum
tempo. Os moradores terão mais
segurança com a equipe na região”.
Conforme Petrocelli, a caminhonete
Amarok vem em boa hora. “Os
policiais que já atuam nessa região
estabeleceram uma forte aliança de
confiança e companheirismo com os
cidadãos, que sempre estão em contato
com os militares, buscando informar,
por exemplo, a como se comportar nas
situações do dia a dia”.
VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas
Homicídios
Latrocínios
Confrontos

58
47
03
08

Roubos
Furtos
Veículos (furtos/roubos)
Outros

843
2.637
268
3.212

Acidentes
Colisões
Atropelamentos
Mortes

1.746
1.605
141
36
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Oito acidentes
todos os dias

 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá

BMW na praça
O condutor de uma BMW se envolveu em um acidente na madrugada de ontem, na Praça da Bíblia em
Cascavel. Segundo testemunhas, o motorista do veículo, com placas de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia,
seguia pela avenida sentido Oeste quando, ao contornar a praça, perdeu o controle da direção, bateu em
um poste de iluminação pública e em outro de fiação.
Equipes do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar
foram até o local do acidente para atender a ocorrência e realizar o teste de bafômetro. Porém, o condutor
se recusou a fazer o teste.
O veículo foi levado ao pátio do 6º BPM (Batalhão
de Polícia Militar) e o motorista conduzido até a 15ª
SDP (Subdivisão Policial). Ele foi preso por embriaguez ao volante.

Socorristas do Siate (Serviço
Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) atendem, todos os dias, oito acidentes diários.
O levantamento foi feito pelo Hoje
News junto ao banco de dados do
Corpo de Bombeiros.
A média leva em conta os 1.746
acidentes que foram registrados até
a tarde de ontem, desde 1º de janeiro nas ruas e rodovias de Cascavel.
Um deles aconteceu na Rua Anibal Curi, no Bairro Fag. A vítima foi
um motociclista de 35 anos.
Segundo testemunhas, Vanderlei Machado seguia pela rua em
uma Honda CB 300 quando acabou
batendo contra um Polo, que trafegava no sentido oposto, mas fazia
uma manobra de retorno. Outros
veículos que seguiam na rua teriam prejudicado a visão do motociclista, que não viu o Polo.
Vanderlei teve uma luxação em tornozelo e foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Veneza.
AÍLTON SANTOS

CONDUTOR estava alcoolizado e foi preso em flagrante pela Polícia Militar

Novos restaurantes populares

LUIZ CARLOS DA CRUZ

O Comsans (Conselho Municipal
de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Cascavel) aprovou, na noite de anteontem, em reunião ordinária, a proposta de trabalho elaborada e apresentada
pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social,
para a construção e equipagem de
dois restaurantes populares, sendo um no Bairro Cascavel Velho e
outro no Santa Cruz.
Durante o encontro, o secretário
de Assistência Social, Hudson Moreschi Junior, informou que a proposta é fornecer, diariamente, 600
refeições saudáveis e adequadas a
trabalhadores idosos, estudantes,
aposentados, desempregados, coletores de material reciclável, vendedores ambulantes, moradores de
rua, famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, entre outras os restaurantes atenderão de segunda a sexta-feira, das
11 às 14 horas, com oferta de almoços que serão preparados no restaurante popular já em funcionamento no Centro da cidade e transportados até os novos locais.
Como justificativa do projeto e
aprovação de parecer do Comsans,
foi considerada pelo Município a
necessidade da implantação des-

CASCAVEL possui apenas um restaurante popular

Acompanhamento
O Comsans, por sua vez, enquanto órgão de controle social das políticas
públicas voltadas à segurança alimentar no Município, irá realizar o
acompanhamento das atividades, desde a implantação até o
funcionamento dos estabelecimentos por meio de visitas in loco e análise
de relatórios emitidos pela Secretaria de Assistência Social.
ses dois novos restaurantes populares nas regiões com maior concentração de famílias e indivíduos
em situação de vulnerabilidade socioeconômica, público potencial
para os restaurantes populares,

conforme explicou o secretário Hudson.
Cascavel possui apenas um
restaurante popular localizado na
região central. O custo do almoço
é de R$ 3.
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Homem é perseguido no Centro

Cursos de Arquitetura e
Urbanismo e de Engenharia
Civil visitam o Rio de Janeiro

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Usina Nuclear Angra III gera milhões de megawatts-hora por ano
Viagem amplia repertório cultural e técnico,
conhecendo os vários estilos arquitetônicos,
também em Paraty e Angra dos Reis

Projeto anual da Universidade Paranaense – Unipar, Unidade de Cascavel, as viagens do curso de
Arquitetura e Urbanismo acontecem desde 2004, incluindo mais recentemente o curso de Engenharia Civil.
Neste semestre, estudantes e professores conheceram o Rio de Janeiro, Paraty e Angra dos Reis.
O roteiro contemplou lugares importantes da capital carioca: Sítio Roberto Burle Marx, Cidade das Artes, Museu do Amanhã, AquaRio, Confeitaria Colombo, Centro Histórico Rio, arquitetura neoclássica, art
nouveau, art deco, Teatro Municipal do Rio (Arquitetura
eclética), Arcos da Lapa, Escadaria Selarón, Cristo
Redentor e Pão de Açúcar. E, ainda, visita ao Centro
Histórico de Paraty e Usina Angra III.
A coordenadora do curso de Arquitetura, professora Deborah de Camargo Paciornik, acompanhou os
estudantes, assim como o professor Pablo Lazarini e a
laboratorista Maria Ribeiro. A coordenadora explica
que a viagem foi programada com o intuito de oferecer
aos acadêmicos repertório cultural e técnico, a partir de
visitas técnicas guiadas e passeios culturais.
“Os locais foram escolhidos por exemplificarem os
conteúdos teóricos ministrados anteriormente em sala de
aula, onde aprenderam a respeito dos estilos arquitetônicos, possibilitando, com a viagem, vivenciar, tocar e
conhecer esses lugares pessoalmente”, observa.
O aprimoramento de conhecimentos foi a tópica
principal. Na Confeitaria Colombo - a primeira confeitaria da América do Sul, segundo a docente, foi uma

Grupo aprecia vista do Pão de Açúcar

Várias equipes da Polícia Militar foram acionadas na tarde de
ontem para conter o condutor de
um Mitsubishi, que fugiu de uma
abordagem policial. De acordo
com informações da Polícia, foi
dada ordem de parada ao homem
na Rua Mato Grosso. Ele não parou e começou uma fuga, atravessando inclusive várias preferenciais. O veículo só parou na Avenida Brasil, no cruzamento com
a Rua Dom Pedro II.
O motivo para a fuga desenfreada pelas ruas da cidade, seria o fato
de que o condutor estava com os
documentos do veículo atrasados.
Preso em flagrante por direção
perigosa, o homem foi levado até a

MOTORISTA estava
com os documentos
atrasados e fugiu da PM

24 anos e 10 meses

No Rio de Janeiro, grupo visita Sítio Burle Marx
viagem histórica, tendo em vista que a mesma está
conservada, como na época de sua inauguração, no
final do século XIX, em seu estilo art nouveau, da Belle
Époque do Rio de Janeiro.
Outro ponto de destaque foi a visita à Usina Nuclear de Angra III. Os alunos puderam aprender sobre a
importância da usina para o abastecimento energético
do país e o seu funcionamento. Já no Sítio Roberto
Burle Marx, os estudantes tiveram uma aula de paisagismo na casa do mais renomado paisagista do país.
Entre seus jardins e obras de arte, tiveram uma experiência única sobre o paisagismo moderno brasileiro.
Na Cidade das Artes/RJ, a aula foi sobre projeto
arquitetônico, incluindo acústica, arquitetura de interiores, conforto térmico e lumínico, já que se trata de uma
obra projetada pelo renomado arquiteto contemporâneo
Christian Portzamparc, em arquitetura desconstrutivista.
O projeto de viagens é reconhecido como um dos
diferenciais dos cursos da Unipar. No ano passado, as
visitas contemplaram escritórios renomados de São
Paulo e a relevante arquitetura do Uruguai, e ano que
vem a proposta é uma viagem nacional, com local
ainda a ser definido, e outra para Europa.

15ª SDP (Subdivisão Policial). Já o
veículo foi apreendido pelos policiais e encaminhado ao pátio do 6º
BPM (Batalhão de Polícia Militar).

Na Escadaria Selarón, grupo curte passeio

Diego Siqueira Leal matou a ex-companheira e atentou
contra a vida da ex-sogra no CASCAVEL VELHO

Vinte e quatro anos e dez meses de prisão. Foi a condenação
dada a Diego Siqueira Leal, julgado
ontem pelo Tribunal do Júri de Cascavel. Diego era acusado de matar
a tiros a ex-companheira, Angélica
Gonçalves da Silva, no dia 31 de
dezembro de 2015, e tentar matar
a mãe dela, Maria Odete Ferreira.
O crime aconteceu na véspera de
ano novo, na casa de Maria, na Rua
Estocolmo, no bairro Cascavel Velho.
O crime, um dos primeiros casos de violência doméstica registrados pela polícia que culminou
com o assassinato da vítima, causou bastante comoção popular.
Angélica e Diego estavam separados há algumas semanas e ela
havia denunciado o ex-companheiro para a polícia, que ofereceu abrigamento por conta das inúmeras
ameaças de morte que ela sofria.
Por considerar a casa da mãe

um local seguro, Angélica optou por
ficar com a genitora. Sabendo disso, Diego foi até lá, chamou por ela,
e quando a moça saiu, o homem
disparou inúmeras vezes contra ela.
Ao ouvir os disparos e sabendo
dos constantes registros de ameaças e violência doméstica, Maria
Odete saiu correndo e se atirou na
frente da filha. Dois disparos atingiram a mulher no braço e nas costas.
Angélica foi socorrida por familiares e levada até a UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) Veneza,
mas não resistiu e morreu assim
que deu entrada na unidade. Já
Maria Odete foi atendida por socorristas do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e
Emergência) e levada ao Hospital
Universitário.
 Reportagem: Tissiane Merlak
Foto: Fábio Donegá
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Sede da UPS
Interlagos
PREVISÃO é de que a construção esteja concluída no fim de outubro
Cinco anos depois da sua inau- ria dos moradores, por meio do
guração, a UPS (Unidade Paraná Núcleo Multissetorial da Região
Seguro) do bairro Interlagos passa- Norte da Acic (Associação Comerrá, até o fim do mês de outubro, a cial e Industrial de Cascavel), que
contar com sede própria. A sede, está garantindo a compra dos maque terá 140 metros quadrados, teriais, e o Município, que cedeu o
além de espaço para estaciona- terreno e a mão de obra.
mento, está sendo construída por
Parte da obra será pré-moldada.
servidores da Cohavel (Companhia Já está feita a terraplanagem do
de Habitação de Cascavel).
terreno, foi colocado tapume ao reA UPS Norte ficará ao lado da dor, e os trabalhadores realizam
Cozinha Comunitária do Interlagos agora a marcação para iniciar a fune está sendo feita em uma parce- dação da obra na semana que vem.
CETTRANS

Um Porsche foi flagrado ontem, trafegando a
112km/h em Cascavel. O flagrante foi feito
por agentes de trânsito da Cettrans
(Companhia de Engenharia de Transporte e
Trânsito) durante a Operação Radar,
realizada na Avenida Tancredo Neves. Além
do veículo importado, outro carro foi visto a
102km/h. Cabe ressaltar que a velocidade
máxima permitida é de 60km/h. Os
condutores receberão multa de R$ 880,41
e suspensão da CNH (Carteira Nacional de
Habilitação) por, pelo menos, dois meses.

LOCAL

CASCAVEL, 18 DE AGOSTO DE 2017

07

Giro da
Violência
Idoso desaparecido
A Polícia Civil de Cascavel investiga
o desaparecimento de Valdir Iracemo
Stock, de 71 anos. O idoso sumiu no
dia 13 de agosto e desde então ele
não foi mais visto. Segundo
familiares, eles procuraram Valdir e
não o encontraram em casa. Ele foi
visto pela
POLÍCIA CIVIL
última vez na
sexta-feira. O
homem morava
com a esposa,
que disse que o
idoso saiu
dizendo que
iria para o Rio
Grande do Sul,
mas, ele não
chegou lá e o
carro, um
Fiesta, não foi
mais visto.

Casa arrombada
Mais uma residência foi alvo de
criminosos na tarde de ontem em
Cascavel. Dessa vez eles agiram em
uma casa na Rua Arlindo Oscar
Carelli, no Novo Milênio. Segundo os
moradores, os bandidos arrombaram
uma janela para acessar o interior da
residência. Eles furtaram um
notebook da marca Aces, um celular
Positivo, um videogame Playstation,
e duas TVs: uma de 32", da marca
Samsung e outra de 48", da AOC.

Esfaqueado no cemitério
Um homem, de 35 anos, foi
esfaqueado na noite de ontem na
Rua da Lapa, em frente ao Cemitério
Central, no bairro Ciro Nardi.
Segundo socorristas do Siate
(Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência) ele estava
com cortes na cabeça. Bastante
alterado, ele foi atendido e recusou
encaminhamento hospitalar.

DIVULGAÇÃO

Participe do Conexão Acic 2017
A Uniacic comercializa convites do Conexão Acic 2017. O
ciclo de palestras, um dos mais antigos e importantes do
Estado, trará à cidade o maestro João Carlos Martins dia 5
de setembro, o empresário Carlos Wizard (foto) dia 12, o
jornalista e escritor Marcos Piangers dia 18, e o consultor
Marcelo Ortega (foto) no dia 26 de setembro. As palestras
serão sempre a partir das 19h no anfiteatro do Centro de
Convenções. Mais informações e compra de passaportes
pelo telefone 3321-1436 ou pelo site www.acicvel.com.br .

O empresário Carlos Wizard estará em Cascavel no dia 12 de setembro

Evento dia 31
lançaráa Rede Imóveis
Cascavel
Um núcleo setorial que integra oito
imobiliárias que atuam no mercado de
Cascavel. Essa é a estrutura central da
Rede Imóveis Cascavel que será
oficialmente lançada em evento
agendado para o dia 31 de agosto, a
partir das 8h30, na Sala Paraná, na
Acic. Os convidados vão ser
recepcionados em café da manhã e
então informados sobre o que é, a
forma de atuação e os objetivos da
Rede. Outras informações
pelo telefone 3321-1410 com
a consultora Lidiele Nantes.

Acic convida sócios para
desfile de Sete de Setembro
A Acic convida diretores e
colaboradores de empresas associadas
a participar do bloco da entidade no
desfile cívico-militar de Sete de
Setembro. Todo inscrito ganhará uma
camiseta com as cores da bandeira
nacional. As inscrições podem ser
feitas até o dia 31 de agosto pelo
telefone 3321-1400. A camiseta
precisa ser retirada, logo na sequência,
na própria entidade, na rua
Pernambuco 1.800. A Acic participa do
evento desde 2003, quando ela criou a
campanha permanente Pela valorização
da cidadania

Encantar plateias
Comunicação para encantar plateias é o nome de treinamento organizado pelo
Núcleo Setorial Acic Mulher, agendado para o período de 28 a 31 de agosto, na
associação comercial. Os conteúdos vão ser passados pela consultora Rosí Neto.
A participação é exclusiva para integrantes do núcleo. O horário do curso será
sempre das 18h30 às 22h30.

Congresso
Caciopar
em setembro
Estão abertas as inscrições para o
maior evento empresarial do Oeste do
Paraná, o Congresso Caciopar, que
chega à sua quarta edição e será
realizado no dia 29 de setembro em
Cascavel. O evento ocorrerá das 8h às
20h30, na Associação Atlética
Coopavel. As inscrições podem ser
confirmadas até 22 de setembro pelo
site da Coordenadoria das Associações
Comerciais e Empresariais do Oeste do
Paraná no endereço
www.caciopar.org.br, no link Inscrições
Congresso Empresarial.
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Terceirização de consultas
VANDRÉ DUBIELA

Uma proposta defendida por alguns membros da Comissão de
Saúde da Câmara de Vereadores de
Cascavel, sugerindo que o Município passe a contratar consultas
médicas na rede privada de hospitais não tem previsão legal e, por
isso, não pode ser implantado.
“Não existe legalidade para complementar o pagamento de serviços
credenciados ao SUS”, explica o
secretário de Saúde, Rubens Griep.
A proposta seria desafogar as UPAs
(Unidades de Pronto-Atendimento).
O secretário explica que a estrutura das unidades de pronto-atendimento foi construída para deslocar o atendimento ou os quadros

agudos que não sejam complexos
da estrutura hospitalar. “Os hospitais, há muitos anos não têm interesse em atender a porta de entrada. Isso não é um movimento de
cascavel, isso é um movimento
nacional”, diz Griep.

“A questão não é discutir o que
fazer com este paciente menos
complexo, a discussão é o que
fazer com o paciente grave,
este sim precisa encontrar uma
porta aberta nos
serviços hospitalares”.
Rubens Griep

U rgência
Hoje, 95% dos pacientes que procuram as unidades intermediárias, que
deveriam ser apenas para atendimento de urgência, são casos que poderiam
ser reolvidos com baixa complexidade e um custo menor. “A questão não é
discutir o que fazer com este paciente menos complexo, a discussão é o que
fazer com o paciente grave, este sim precisa encontrar uma porta aberta nos
serviços hospitalares”, afirma o secretário. São os pacientes graves, aqueles
que permanecem por longos períodos dentro das UPAs, que mais custam
aos cofres do Município. “A questão é ter que deslocar esse paciente para
a unidade hospitalar e não a baixa complexidade”, observa.

GRIEP diz que o mais preocupante são os
pacientes graves que não encontram leitos em
hospitais

ESPORTE
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Handebol em Cascavel

A cidade de Cascavel recebe neste fim de semana a 2ª etapa do Campeonato Paranaense de Handebol
Juvenil. A competição vai reunir 25
equipes de 17 cidades: Alto Paraná,
Arapongas, Astorga, Campo Mourão,
Colorado, Jardim Alegre, Jussara, Londrina, Maringá, Sarandi, Saudade do
Iguaçu, Santa Izabel do Oeste, São
José dos Pinhais, São Miguel do Iguaçu, Telêmaco e Toledo, além do município sede. Os jogos serão nos ginásios Sérgio Mauro Festugatto (Ciro
Nardi) e Odilon Reinhardt (Neva) e
envolverão cerca de 300 atletas da
categoria sub-18.
Serão duas divisões em disputa. Pela
Chave Ouro, será a 2ª das três etapas
classificatórias - a próxima será nos dias
23 e 24 de setembro em Campo Mourão, enquanto a final será nos dias 7 e 8
de outubro em Maringá.
Participam da disputa 16 equipes,
dispostas em grupo único em cada
naipe. Pelo feminino, as cascavelenses
são as atuais campeãs. Neste sábado,
elas enfrentam o time de Jardim Alegre às 15h, no Ciro Nardi, e no domingo medirão forças com a equipe de
Toledo, às 10h30, na Neva. Também
estão na disputa as equipes de Alto
Paraná, Maringá, São Miguel do Iguaçu, Arapongas e São José dos Pinhais

Chave Prata
Já a Chave Prata do Paranaense de
Handebol Sub-18 definirá os campeões
neste fim de semana. Na busca pela
medalha dourada estão nove times. No
masculino, os donos da casa do AC5/
Cascavel estão na disputa, com os times
de Saudade do Iguaçu, Alto Paraná,
São Miguel do Iguaçu, Santa Izabel do
Oeste e Telêmaco Borba. Já no feminino
a disputa reúne Astorga e Sarandi.

LHPR

Masculino
No naipe masculino da Chave Ouro, os atuais campeões são os
maringaenses. A disputa também reúne os times de Campo Mourão,
Jussara, Colorado, Arapongas, Astorga, Toledo e Londrina.

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

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

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

Julian Alberto Piovesan Ruiz Diaz Jehne Willian Rafasqui
Josiane Patricia da Silva
Ana Lidia Muxfeldt

Moisés Augusto Alves
Natalia Pinheiro de Souza

Jhonatan Marcos Rodrigues Zaquete Jaime Braz Bueno
Elisabete Cristina Magagnin Eninger Jurema Matos Bubna

Zeferino de Oliveira Neto
Jaqueline Collar Noguera

Sidnei Silva dos Santos
Tatiane Mayer Morais

Renan da Silveira Alves
Luane Karoline Matos Silva

Eduardo Sperotto
Nadielle da Silva

Sérgio Francisco da Silva
Izabel Souza Pinto

Lucas Francisco Martins Lazarotto
Carla Raquel Barros da Silva

Marcos de Paula
Aline Vieira Pires

Pedro Carlos da Costa
Fabiana Teles Apolinário

Wilson Aparecido Dias da Silva
Priscilla de Faria

Juliano Alfredo Neppel
Robson Amorin Ferreira
Maria Aparecida Freitas Feliciano Senezi de Vargas

Wedley Oliveira Godinho
Gisele Taderka

Edenilson Machado de Oliveira Valdeci Galvão de Oliveira
Maria da Silva
Jovana Cristiane Ribeiro

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.
Cascavel, 18 de agosto de 2017
ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada
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FLAVIO ULSENHEIMER/ ASSESSORIA CMC

FOTOS: FABIO DONEGÁ

O atirador
mais rápido
do mundo
Cascavelense detentor de diversos
títulos de atirador mais rápido do Estado e do País, e atual bicampeão panamericano de tiro prático, Moacir de
Azevedo tentará nos próximos dias ser
o mais rápido do mundo no gatilho. Militar na reserva, ele será o único paranaense na equipe que representará o
Brasil na categoria revólver no Campeonato Mundial da IPSC (sigla em inglês
para Confederação Internacional de
Tiro Prático), na França. Além dele, a
equipe terá dois atiradores do Mato
Grosso do Sul e um de Minas Gerais.
No geral, serão cerca de 1.600 competidores de todo o mundo. As vagas
são limitadas por país e o Brasil terá
outros cerca de 70 atiradores, nas
categorias de pistola. Toda a disputa
é realizada com munição real.
“O Mundial é realizado a cada
três anos e na última edição fiquei
em terceiro lugar por equipes. Para
esta competição estou treinando
desde o início do ano, mas nos últimos 60 dias a preparação foi intensificada. Devo ficar entre os cinco no
mundo.”, explica Azevedo, que além
de aprimorar a mira precisa se condicionar fisicamente.
“O tiro prático é diferente [das provas olímpicas, com armas a ar] porque é dinâmico. O atirador tem que
percorrer um percurso, atirar em janela, em porta, abaixa-se, levantar,
correr, enfim, são vários exercícios
dentro de uma pista. Não é estático,
tem que ter movimentação”.

PPA prevê
receita de
R$ 5 bilhões
Quanto investir em saúde? E
educação? Quantas moradias
populares são necessárias?
Quanto o cidadão vai pagar de
impostos? Todo gasto público
precisa ser cuidadosamente
planejado e a população pode,
e deve, acompanhar de perto as
contas do município.
O primeiro passo deste plano é o PPA (Plano Plurianual),
que foi protocolado na Câmara
no dia 15 de agosto. Ele é pensado a médio prazo e estabelece diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública
para um período de quatro
anos, neste caso, 2018/2021.
O PPA começa a valer a partir

do segundo ano de um mandato
até o final do primeiro ano do mandato seguinte. Em Cascavel, são
mais de R$ 5 bilhões de receita
orçamentária para quatro anos.
“A aplicação dos recursos foi estruturada principalmente nas áreas de educação, saúde e assistência social, além de ações voltadas para a geração de empregos, difusão da cultura, a preservação do meio ambiente, promoção das atividades esportivas,
projetos habitacionais, dentre
outras áreas”, afirma o prefeito
Leonaldo Paranhos. O PPA deve
ser analisado pela Câmara até o
final do ano, e os vereadores podem apresentar emendas.

Assistência SOCIAL
Nesta área a prioridade são as ações que proporcionem o atendimento à
população em situação de vulnerabilidade social, exclusão e violência, que
objetivem a integração, ressocialização e resgate da cidadania e
autoestima da pessoa idosa, promovam o atendimento e a integração da
Pessoa com Deficiência, assegurando o pleno exercício dos direitos
individuais e sociais; programas de atendimento às crianças e adolescentes
em situação de risco pessoal e social em consonância com o que estabelece
o Estatuto da Criança e do Adolescente.

PPA DEFINIRÁ os investimentos a
serem feitos pela Prefeitura de Cascavel
nos próximos quatro anos

Educação
As principais metas definidas
para a área de educação são
ampliar o atendimento à
educação infantil; elevar a meta
de aprovação no ensino
fundamental; manutenção e
ampliação de forma gradativa do
Tempo lntegral, criação de
mecanismos de incentivo aos
profissionais da educação da
Rede Municipal de Ensino.

Saúde
Para viabilizar as ações em Saúde,
está prevista a modernização dos
modelos de gestão, invertendo o
modelo de atendimento, passando
de curativo para preventivo, a
ampliação de 23% para 98% da
população cadastrada, atendida
pelo Programa Saúde da Família, a
implantação do Hospital
Municipal, a construção de
Farmácias Básicas anexas às
Unidades de Pronto Atendimento,
a implantação de novas Unidades
de Saúde, bem como a reforma e
ampliação das existentes.
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“Transitando na Escola”
O setor de Educação de Trânsito da Cettrans (Companhia de
Engenharia de Transporte e Trânsito) realizou na manhã de ontem
no Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) Professora Miriam
Ana Davlonta Boschetto, no Bairro Cascavel Velho, mais um “Transitando na Escola”.
Desta vez os pequeninos de dois
a quatro anos de idade receberam
mais conhecimento sobre o trânsito. A ação tem a finalidade de instruir e ensinar as crianças a compreenderem, desde pequenas, as
sinalizações e formas de segurança do trânsito, fazendo com que os
assuntos discutidos em atividades
e apresentações educativas e intuitivas sejam levados até suas casas,
para que pais e responsáveis tomem
conhecimento e conscientizem-se.
Segundo Luciane de Moura, edu-

Percorrendo o mundo
Policial da reserva, Moacir de Azevedo é praticante do tiro
prático há 25 anos. Ele diz que os treinos sempre o ajudaram na
profissão enquanto estava na ativa. Já como atirador desportivo,
ele percorreu diversas partes do mundo. Competiu nos Mundiais
no Equador (foi 9º individual e 3ª por equipes), na Grécia (foi top 4
do mundo) e nos Estados Unidos (foi bronze por equipes). Desta
vez, para competir na França, ele teve o apoio da Taurus, que lhe
mandou uma arma (revólver calibre 357) que foi preparada especificamente para a competição por um armeiro de Foz do Iguaçu, e da
CBC, que lhe mandou um percentual de equipamento para treino.

120
disparos por dia

cadora de Trânsito, “a metodologia
aplicada é a contação de história
aliada ao lúdico. No decorrer em
que a história está sendo contada,
os alunos são questionados, sendo assim, inseridos no processo
ensino-aprendizagem”.

Conselho cobra
Fundo de Cultura
O Conselho Municipal de Políticas Culturais de Cascavel defende
que o prefeito Leonaldo Paranhos
assine um decreto instituindo o
Fundo Municipal de Cultura. Pelo
menos parte dos recursos arrecadados com locação de espaços
para eventos seria gerido pelo fundo. Com isso, pequenos reparos e
aquisição de materiais para o Teatro Municipal e outros espaços culturais, poderiam ter mais agilidade.
Cleiton Costa, presidente do
Conselho, diz que qualquer aquisição hoje depende do Departamento de Compras o que deixa o processo mais demorado. O Fundo te-

Alunos do Cmei
RECEBEM
conhecimento
sobre o trânsito

ria como função desburocratizar
processos para pequenos reparos
e compras de materiais. Anteontem, por exemplo, não havia copos
descartáveis no teatro. “Pelo menos algumas coisas se resolveriam
rápido”, declara.
Segundo Costa, atualmente os
valores arrecadados com locações
de espaço e outras atividades culturais acabam no caixa geral do
Município. “Com o Fundo esse dinheiro ficaria à disposição da Secretaria [de Cultura]”, afirma.

A ação tem a
finalidade de
instruir e ensinar
as crianças a
compreenderem
as sinalizações

Assembleia
Na noite de ontem, o Conselho
se reuniu em assembleia
extraordinária para discutir
várias questões culturais. Uma
nova reunião ordinária está
marcada para o dia 5 de
setembro quando serão
apresentados os novos nomes de
conselheiros para funções vagas.

Um tiro por segundo

A rapidez e a precisão de Azevedo com o
revólver justificam sua posição no top 4 do
País no ranking da Confederação Brasileira
de Tiro Prático. Durante esta reportagem,
numa simulação do que apresentará no
Mundial, Azevedo disparou sete tiros em
sete segundos, acertando três alvos (dois
fixos e um móvel) no local de maior
pontuação. Ele começou a prova-treino pelo
alvo mais distante, fixo, a cerca de 20m,
acertando-o com três disparos, depois, na
mesma posição, acertou duas vezes outro
obstáculo fixo, a cerca de 10m, e por fim
deslocou-se em corrida por cerca de 5m e se
posicionou para acertar o alvo móvel mais duas
vezes, a cerca de 15m. Levado em conta o
tempo e número de disparos, Azevedo
realizou tiros precisos com menos de um
segundo de intervalo entre os disparos. No
Mundial, a pontuação que o atirador faz no
alvo é dividida pelo tempo. quanto mais
tempo fizer a pista, consegue índice maior.

No Mundial, Azevedo
disparará cerca de 600
tiros em cinco dias,
além de ter de encarar
provas em cerca de 30
pistas, as quais ele só
conhecerá minutos
antes de pôr o dedo no
gatilho. “Cerca de três
minutos antes da prova
nos será repassado a
forma de saída da pista
e o limite de proximidade que poderemos
chegar dos alvos. Já a
estratégia é por nossa
conta, montamos ela
na hora, não é definida
pela organização”.
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FC Cascavel

O Caifusa, o campeonato interno de futsal da Associação Atlética Comercial, será
movimentado neste fim de semana por seis partidas. Nesta sexta-feira, as partidas
são válidas pelas semifinais da categoria Sênior: Notoya Veículos/Agrossol x HDC
FC/Injetronic (19h15) e Bilhares Tomacheski (foto) x União (20h10). Já no
sábado os duelos serão pelas quartas de final da categoria Livre: Injetronic/Esc.
Bonfim x Casa do Serralheiro/Incentive House (14h15), Tintavel x Mundial Auto
Center (15h10) e Karter/Hard Byte x Santa Ana (16h). Já na segunda-feira a
rodada terá três jogos, às 19h15, às 20h10 e às 21h e terá em quadra as equipes
HDC FC, Panificadora Roani/Hookah Gold e Cisd RH/Clínica Sorrir x Cafe
Expresso. Os adversários das duas primeiras serão definidos no fim de semana.

Tuiuti Games
Evento que reunirá atividades
esportivas, culturais e gastronômicas, o Tuiuti Games tem início neste sábado, a partir das 8, com o
Circuito Academia. Ao longo do dia
também serão realizadas partidas
de futsal e desafios de força. O ponto alto do primeiro dia da programação será a abertura oficial, que
terá início às 18h15 com o desfile
dos atletas. O Tuiuti Games seguirá até o dia 27 com. Também haverá disputas de vôlei de praia, de
pênalti, jiu-jítsu, tênis de mesa, natação, xadrez, sinuca, futebol, basquete e corrida, dentre outros.

Copa Amop
Terá início neste domingo a 9ª
edição do Campeonato de Futebol
da Amop, uma das mais
importantes e tradicionais
competições esportivas amadoras
do interior do Paraná. A
competição terá o pontapé inicial
com a realização de sete partidas,
marcadas para iniciar
simultaneamente às 15h em Assis
Chateaubriand, Anahy, Iguatu,
Marechal Cândido Rondon,
Matelândia, Serranópolis e
Toledo. O representante de
Cascavel na disputa é o D’Napolli,
que jogará neste domingo contra o
time da casa em Anahy, no Estádio
Luiz Benedito da Silva. O time
cascavelense está no Grupo C da
competição e enfrentará também
as equipes de Iguatu e Ubiratã.

Derrotado por 1 a 0 pelo Foz
Cataratas mesmo com dois
jogadores a mais em campo, o
que lhe tirou da liderança da
Taça FPF, o FC Cascavel desafia o
Paranavaí neste domingo em
busca de reabilitação na
competição e diante de outro
adversário que joga pressionado
em busca da primeira vitória,
assim como foi em Foz. O duelo,
marcado para as 11h05, no
Estádio Waldemiro Wagner,
marcará a estreia do
Vermelhinho em casa, depois de
ter recebido o Foz em
Apucarana. O embate, válido
pela 5ª rodada, será
transmitido ao vivo pela Catve.
Já pelo Paranaense Sub-19, o
FCC receberá o Apucarana
neste sábado, às 15h30, no
campo da Associação Atlética
Coopavel, pela 4ª rodada. O
time cascavelense tenta seguir
100% como mandante.

TAÇA FPF
POS.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

TIME
Iraty
Maringá FC
FC Cascavel
Foz do Iguaçu
Toledo
Rio Branco
P. Londrinense
Paranavaí
Andraus
Operário

PGJ
8 4
6 2
6 3
6 4
5 4
4 3
3 3
1 3
1 4
0 0

V
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0

E D GP
2 0 7
0 0 7
0 1 3
3 0 4
2 1 5
1 1 2
0 2 4
1 2 4
1 3 2
0 0 0

GC
5
1
2
3
5
2
3
8
9
0

4ª RODADA
QUARTA-FEIRA (16)
Iraty 2x1 P. Londrinense
Foz do Iguaçu 1x0 FC Cascavel
Toledo 0x0 Andraus
QUINTA-FEIRA (17)
Operário x Paranavaí
QUARTA-FEIRA (6/9)
15h30
Rio Branco x Maringá FC

5ª RODADA
DOMINGO (20)
11h
Andraus x Rio Branco
11h
P. Londrinense x Foz do Iguaçu
11h
Maringá FC x Iraty
11h05
Paranavaí x FC Cascavel
TERÇA-FEIRA (12/9)
11h
Operário x Toledo

SG
2
6
1
1
0
0
1
-4
-7
0
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Aplicativo da Giro Político
Alep é finalista
de prêmio

politica@jhoje.com.br

“The voice Alep”

DIVULGAÇÃO

O aplicativo “Agora é
Lei no Paraná”, criado
pela Assembleia Legislativa do Paraná, está entre
os 12 finalistas do ‘Prêmio e-Gov’, do Ministério
do Planejamento e da Associação Brasileira de
Entidades de Tecnologia
da Informação e Comunicação – Abep. O Prêmio eGov, entregue anualmente, é o mais importante
reconhecimento do país a
projetos e soluções de
governo eletrônico com o
uso das Tecnologias da
Informação e da Comunicação, que modernizam a
gestão pública e beneficiam o cidadão.
Para o presidente da
Assembleia, deputado
Ademar Traiano (PSDB), a
classificação entre os finalistas do prêmio “é um
acontecimento muito impor tante por diversos
motivos. O aplicativo criado pela Alep, além de revelar o papel dos deputados na defesa dos interesses do cidadão, coloca
nas mãos das pessoas
um poderoso instrumen-

APLICATIVO pode ser baixado em
plataformas Androide e IOS
to na defesa dos seus direitos. E foi feito sem custo algum para o contribuinte. Apenas com o trabalho e o talento dos funcionários da Assembleia”.
O “Agora é Lei”, que reúne mais de 200 leis estaduais de interesse direto
do consumidor, foi desenvolvido a custo zero, com
equipamento e pessoal da
própria Alep. O app foi feito
pela Diretoria de Comunicação da Assembleia, com
o apoio do setor de TI, seguindo a diretriz do presidente da Assembleia de
empreender iniciativas
para aproximar o Parlamento da sociedade.

APP
O aplicativo pode ser baixado no celular, nas plataformas Android e IOS,
e permite que o cidadão conheça e cobre seus direitos no ato. O projeto
da Assembleia, que recebeu elogios e apoio do Procon-PR, é o único
finalista com projeto desenvolvido por um Legislativo estadual. O Agora é
Lei pode ser contemplado nas categorias ‘e-Administração Pública, ‘eServiços Públicos’ e disputa o ‘Prêmio Excelência em Governo Eletrônico’.

O deputado estadual Marcio Pacheco (PPL) fez uma leitura social
da música “Aquarela”, de Toquinho, durante a transmissão ao
vivo pelo Facebook na manhã de ontem. Antes, porém, ele fez
severas críticas aos governos federal e estadual. Depois de
explicar o contexto da música, ele decidiu abrir a voz. Pegou o
violão e entoou a canção para seus seguidores da rede social.

Vereadores

E eu reclamando...

Praticamente metade dos
vereadores de Cascavel
esteve ontem em Foz do
Iguaçu onde acontece o 3º
Encontro de Vereadores,
promovido pela Acamop
(Associação das Câmaras
Municipais do Oeste do
Paraná). O evento começou
na quinta-feira e foi
encerrado ontem. A
Acamop é presidida
pelo cascavelense
Jaime Vasatta.

O vereador Fernando
Hallberg (PPL) usou as
redes sociais para criticar
uma proposta que está
sendo cogitada na
minirreforma eleitoral em
que seria aceita doação
oculta de campanha. Após
dizer que não dava para
acreditar nisso o vereador
emendou: “E eu reclamando
dos vereadores que votam
contra pedidos de
informação aqui
em Cascavel”.

Emprestando
Com frequência o vereador
Policial Madril tem
disponibilizado um de seus
assessores ao colega de
Câmara, Celso Dal Molin. É
que com a série de
investigações sobre os
desmandos da Secretaria da
Educação na gestão
passada, Dal Molin
ultimamente está com
bastante trabalho e ajuda é
salutar para garantir uma
boa investigação.

Cassação
O senador Roberto Requião
reagiu após ser notificado
pela direção nacional do
PMDB sobre o processo de
expulsão do partido.
Promete não deixar barato e
cobra o retorno do “MDB
velho de guerra”. Requião
entrou com pedido de
expulsão do ex-deputado
federal, Eduardo Cunha,
preso em Curitiba por seu
envolvimento em corrupção.

PAU NO PORTO
Após ser tirada do ar, uma página anônima com críticas
ao vereador Paulo Porto está novamente no Facebook.
Com o nome de “Pau no Porto”, a página é agressiva e
merece ser investigada.
z Um projeto do deputado Felipe Francischini pretende
dar mais agilidade e celeridade ao procedimento de
autorização de exames para pacientes idosos...
z Cerca de 100 servidores da Assembleia Legislativa do Paraná
receberam, do Corpo de Bombeiros, o certificado de brigadistas....
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PERIGOSOS
EXTREMOS
Parece que na era digital, na discussão política não
tem espaço para o bom senso nas redes sociais. O extremismo tomou conta dos debates virtuais e aponta para um
perigoso pleito eleitoral em 2018. A divisão entre esquerda
e direita, na mente dos “analistas políticos” da internet, não
abre espaço para respeitar a opinião do outro.
Extremistas dos dois lados demonstram agressividade, defendem bandeiras violentas e atacam qualquer posicionamento contrário a sua “ideologia” política. O confronto virtual é violento e preocupante. Há uma clara polarização entre adoradores de Lula e os amantes de Bolsonaro nesta guerra ideológica. É preciso ficar atento porque a agressividade começa a ganhar corpo também fora
das redes sociais.
Uma prova disso é a agressão, no sentido literal
da palavra, sofrida por alguns pré-candidatos à Presidência da República. Há cerca de dez dias, o prefeito
de São Paulo, João Dória (PSDB), foi agredido por
um manifestante que jogou um ovo contra o tucano na
Bahia. Ontem, foi a vez de Jair Bolsonaro (PSC) ser
hostilizado e levar uma “ovada” em uma cafeteria de
Ribeirão Preto (SP).
Essas agressões não levam a nada, a não ser a
mais violência.

Jorge Bocasanta,
vereador

NOTAS

Editor-chefe
Luiz Carlos da Cruz
editoria@jhoje.com.br
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PONTUAÇÃO GERAL
Â Recorde: 81 - Corinthians (2015)
Â Necessário: 34 pontos
Para bater a marca do time de Tite, que conquistou o
título de 2015, o atual Corinthians vai precisar marcar
34 pontos, ou vencer 11 partidas e empatar uma. Para
isso, precisa ter aproveitamento de 59,6% no segundo turno.

SÉRIE A

PONTOS NO TURNO
Â Recorde: 47 - Corinthians (2017)
Â Necessário: 48 pontos
Para bater sua própria marca, a equipe atual vai ter
que conseguir seguir com o mesmo ritmo e aproveitamento excepcional que teve no 1º turno e ainda
somar um pontinho a mais.

GOLS MARCADOS
Â Recorde: 77 – Cruzeiro (2013)
Â Necessário: 46 gols
Para conseguir bater o recorde, o ataque precisaria aumentar muito seu desempenho. Para fazer os 46 gols nos
últimos 19 jogos, a equipe precisaria ter uma média de 2,4
gols por jogo – atualmente a média é 1,68 gol por jogo –
32 tentos em 19 partidas. O aumento da média de gols
marcado ajudaria o atacante Jô a se tornar o principal artilheiro do Campeonato Brasileiro, fato que nenhum jogador do clube conseguiu na história do torneio, independente da fórmula de disputa.

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

A tecnologia a
serviço da
população com o
início do
funcionamento
do aplicativo
Uber a partir de
hoje em Cascavel.

A demolição da
pista de
caminhada da
Tancredo Neves,
prevista nas
obras do PDI,
quando poderia
ser adaptada.

16h
19h

PREVISÃO DO TEMPO

Curitiba

Sexta

Sábado

Sexta

Sábado

K 22 L 13

K 24 L 14

K 17 L 10

K 19 L 13

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

PG
47
39
36
33
29
29
29
28
27
27
26
25
25
24
23
22
22
21
19
15

Instável, com
chuvas rápidas

Pancadas de
chuva e trovoadas

MINGUANTE
14/08 - 22h15

NOVA
21/08 - 15h30

CRESCENTE
29/08 - 05h12

CHEIA
06/09 - 04H02

E
5
3
6
3
5
5
8
7
6
9
5
4
4
6
5
4
4
6
4
3

D
0
5
4
7
7
7
5
6
7
5
8
9
9
8
9
10
9
9
11
13

GP
32
35
22
29
30
25
27
22
23
29
21
21
22
20
25
25
24
11
21
17

11h
16h
16h
16h
16h
19h
19h

GC
9
19
13
21
26
23
21
20
19
27
23
26
31
24
28
28
33
25
31
34

SG
23
16
9
8
4
2
6
2
4
2
-2
-5
-9
-4
-3
-3
-9
-14
-10
-17

Quina

TÍTULO ANTECIPADO
Â Recorde - 34ª rodada - São Paulo (2007) e
Cruzeiro (2013)
Â Necessário: abrir 16 pontos de vantagem
Para conseguir tal feito, o time, nos primeiros oitos jogos
do returno, precisaria, no mínimo dobrar a diferença – de 8
para 16 pontos - sobre o atual vice-líder, o Grêmio, ou
fazer cinco pontos a mais do que o Santos.

Concurso: 1551

Concurso: 1959

Concurso: 4458

06 09 11 34 53

INVENCIBILIDADE
Â Recorde: 19 jogos – Corinthians (2010 e 2011)
Â Necessário: não perder para o Vitória
Se somar pontos na partida contra o Vitória, o Corinthians
será o time que somará o maior número de partidas sem
perder desde 2006. A atual marca também é do Corinthians, mas foi conseguida em dois torneios – 8 jogos em 2010
somados com 11 em 2011. A marca histórica no Brasileiro,
42 jogos, conseguida pelo Botafogo nas edições de 1977 e
78, não há como o Corinthians bater no atual torneio, pois o
clube só vai realizar 38 jogos.

GOLS SOFRIDOS
Â Recorde: 19 - São Paulo (2007)
Â Necessário: tomar até 9 gols
A segura defesa corintiana, liderada pelo goleiro Cássio, se tomar o mesmo de gols do turno inicial - 9 gols
- vai bater o recorde do São Paulo, que há 10 anos,
com Rogério Ceni no gol só levou 19 tentos, na campanha do título do Tricolor.

01 03 05 07 08 11 13 14
15 17 19 20 22 23 25

08 21 27 35 43 56

DERROTAS
Â Recorde: 4 – São Paulo (2006)
Â Necessário: perder até 3 partidas
Para tirar mais uma marca do rival São Paulo, conseguida em 2006, o Corinthians poderá perder até três
partidas. Se conseguir a façanha de conquistar o título sem perder, será a primeira equipe vencedora de
um título disputado em pontos corridos. O Internacional é o único clube que conquistou o Campeonato
Brasileiro, de 1971 para cá, sem derrota, feito realizado na edição de 1979 – o Colorado naquele ano disputou 23 partidas.

VITÓRIAS
Â Recorde: 24 - Cruzeiro (2014), Corinthians
(2015) e Palmeiras (2016)
Â Necessário: 10 vitórias
Com nove partidas em casa e o excelente desempenho fora de casa - aproveitamento de 82,5% longe
de Itaquera, o atual Corinthians está muito próximo
de ser o recordista absoluto neste quesito.

Lotofácil

Pancadas de
chuva e trovoadas

Fases da lua

V
14
12
10
10
8
8
7
7
7
6
7
7
7
6
6
6
6
5
5
4

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

Megasena
Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

J
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
20
20
20

21ª RODADA

20h

Fonte: Simepar

Diretor
Jadir Zimmermann
diretor@jhoje.com.br

Considerado “virtual campeão”, o
Corinthians ainda pode estabelecer
novas marcas antes de erguer de fato
o troféu, no fim do ano.

O Sistema Campo Limpo
(logística reversa de
embalagens vazias de
defensivos agrícolas) tem
resultados expressivos a
comemorar. São mais de 420
mil toneladas de embalagens
corretamente destinadas
desde 2002. Para festejar, a
Addav-PR (Associação dos
Distribuidores de Defensivos
Agrícolas e Veterinários do
Oeste do Paraná), promoverá
o hoje o dia de Portas
Abertas, ocasião em que as
centrais recebem a
comunidade.

Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

petacular no 1º turno na atual edição, quando somou 47 pontos e terminou a primeira metade do torneio
sem ser derrotado.

O Sindicato dos Bancários
de Cascavel e Região
realiza hoje, a partir das
9h, um ato público em
defesa do patrimônio da
Fundação dos
Esconomiários da Caixa
(Funcef). O ato ocorre em
frente à agência central de
Cascavel, na Avenida
Brasil, a partir das 9 horas.
Outras questões estarão na
pauta também. O
movimento acontece
faltando duas semanas
para a data-base dos
bancários.

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

Com uma campanha excepcional
no atual Brasileiro, o Corinthians,
além do título, que é o mais importante, tem tudo para bater alguns
recordes históricos da competição
disputada no sistema atual, por pontos corridos e com 20 clubes participantes, o que ocorre desde 2006.
Não custa lembrar que o time de
Fábio Carille, já bateu duas marcas
históricas com a sua campanha es-

z Campo Limpo

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)
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Em busca de recordes

z Ato público
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Essa semana que
passou eu tive a
grata surpresa de
ser processado
pelo tal de Ângelo
Mazzuchi
[promotor de
justiça]

ESPORTE

CASCAVEL, 18 DE AGOSTO DE 2017

Lotomania

Concurso: 1788

01 16 24 25 31 35 38 43
46 47 52 53 61 65 74 77
81 88 97 98

DIFERENÇA PARA O VICE
Â Recorde – 15 pontos – São Paulo (2007)
Â Necessário: para o atual Corinthians bater essa vantagem, ele precisaria dobrar a vantagem que teve para o segundo colocado no segundo turno. Ou seja, mais uma vez, repetir
a dominante campanha da fase inicial.

Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

Concurso: 1682

Federal

Concurso: 5206

03 05 15 28 44 46

1º prêmio

05 06 19 20 32 42

2º prêmio

Timemania

Concurso: 1071

05 12 20 23 50 66 76
TIME DO

GRÊMIO-RS

3º prêmio
4º prêmio
5º prêmio

25.933
56.725
02.437
78.951
75.940

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

FÁBIO DONEGÁ
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Nova meta fiscal
requer diálogo
O ministro do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, Dyogo de Oliveira, disse ontem que o
governo vai dialogar com parlamentares a fim de viabilizar a aprovação, até o dia 31 deste mês, da
proposta que eleva para R$ 159
bilhões as projeções de déficit fiscal para 2017 e 2018. A meta inicial para este ano era déficit de
R$ 139 bilhões e, para 2018, de
R$ 129 bilhões.
O novo projeto de lei do governo chegou nesta quinta-feira à Comissão Mista de Orçamento
(CMO). Dyogo de Oliveira admitiu
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que houve descontentamento do
Congresso em relação a itens da
proposta original vetados pelo governo. Segundo o ministro, isso
será alvo de negociação.
“O que estamos discutindo é se
matérias podem ser construídas de
maneira que não se gerem os riscos que levaram a ser motivo de
veto. Por exemplo, tivemos veto sobre a justificativa de cada medida do
impacto em estados e municípios.
[Fazer isso] não é possível. Mas é
possível fazermos sobre o impacto
nos fundos de participação de estados e municípios”, exemplificou.

Rápido no
gatilho

M ecanismo
Segundo o ministro do Planejamento, ainda não está definido
o mecanismo que o governo usaria para atender às demandas
dos parlamentares. “Discutiu-se a hipótese [de enviar um projeto
de lei com todos os pontos], mas não há acordo sobre isso. Vamos discutir inclusive o mecanismo disso com eles”, admitiu.

Terrorismo em Barcelona
O grupo jihadista Estado
Islâmico (EI) assumiu a autoria
do atentado terrorista ocorrido
ontem em Barcelona, na
Espanha, que causou a morte
de 13 pessoas e deixou mais de
80 feridos, informou a agência
de notícias Amaq, ligada aos
extremistas. Em um breve
comunicado, cuja autenticidade
não pôde ser verificada, o EI
disse pela rede de serviços de
mensagens Telegram que “uma
fonte de segurança afirmou à
Amaq que os autores do ataque
de Barcelona são soldados do
Estado Islâmico”.

MINISTRO DO PLANEJAMENTO, Dyogo
de Oliveira

R$ 90 milhões para seguro rural
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento anunciou ontem a liberação de R$ 90 milhões para o Programa de
Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural no segundo semestre
deste ano. Os recursos vão subvencionar o seguro das culturas
de verão e inverno, abrangendo grãos e frutas.
Segundo a resolução do Comitê Gestor Interministerial do
Seguro Rural, publicada hoje no Diário Oficial da União, serão
destinados R$ 30 milhões para frutas, R$ 10 milhões para milho,
trigo e demais grãos de inverno e R$ 50 milhões para grãos de
verão, cujo período de plantio começa em outubro.

Cascavelense detentor
de diversos títulos de
atirador mais rápido
do Estado e do País, e
atual bicampeão panamericano de tiro
prático, Moacir de
Azevedo tentará nos
próximos dias ser o
mais rápido do mundo
no gatilho. Ele
participará de uma
competição na França.
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R$ 18 milhões ao aeroporto
A novela em torno do novo terminal de passageiros do Aeroporto de Cascavel parece estar chegando aos capítulos finais. Após uma reunião na Secretaria de Aviação Civil, em Brasília, o prefeito Leonaldo Paranhos anunciou investimentos de R$ 18 milhões. Enquanto o projeto antigo
previa área construída de apenas 2.500 m2, o novo projeto tem 6 mil m2².
z Pág. 15

