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Mais perto da casa própria
Um público diferente lotou o Ginásio Sérgio Mauro
Festugatto na tarde de ontem, mas a angústia
parecia ser de torcedor em final de campeona-
to. Centenas de pessoas foram acompanhar o
sorteio dos imóveis do Conjunto Habitacional Ri-
viera. O sonho da casa própria vai se tornar rea-
lidade para 2.089 famílias.  Pág. 08
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Fluminense vence o Atlético
Finalizando a 21ª rodada da Sé-

rie A do Campeonato Brasileiro, Flu-
minense e Atlético-MG se enfrenta-
ram na noite de ontem, no Maraca-
nã. Em jogo equilibrado, o Tricolor
Carioca saiu na frente no placar, viu
o Galo empatar, mas marcou no fi-
nal da partida: 2 a 1. Os dois gols
foram de Henrique Dourado, novo
artilheiro isolado da competição,
com 12 tentos marcados.

Com a vitória, o Flu subiu para
a oitava posição, com 30 pontos.
O Atlético, com 26, desceu para
o 13º lugar.

NELSON PEREZ/FLUMINENSE
Fluminense SUBIU PARA OITAVA colocação com 30 pontosO jogo

Controlando a partida no primei-
ro tempo, o Fluminense criou vári-
as chances de gol e mostrou uma
atuação segura no Maracanã. Logo
aos quatro minutos, Marlom Freitas
finalizou de pé direito, e obrigou Vic-
tor a se esticar para defender. De-
pois de boas oportunidades com
Gustavo Scarpa e Lucas, o Tricolor
carioca chegou ao gol aos 37 minu-
tos da etapa inicial. Após escanteio
cobrado no segundo pau, o goleiro
atleticano não saiu bem, e Henri-

que Dourado, meio sem ângulo, ca-
beceou para o gol: 1 a 0. No lance
seguinte, o Galo respondeu com
boa chegada de Júlio César, que
chutou de longe e quase empatou.

Na volta do intervalo, o Atléti-
co apareceu mais ofensivo e, aos
seis minutos, Rafael Moura foi
parado na defesa de Júlio César.
Insistente, o Galo mineiro empa-
tou a partida aos 11. Valdívia ini-
ciou a jogada no meio de campo,
brigou pela bola e tocou para Ca-

zares, que devolveu para o meio.
O meia recebeu de volta e bateu
de primeira: 1 a 1. Aos 32, o Atlé-
tico teve a chance de virar o pla-
car, novamente com Valdívia, que
arriscou uma bomba de longe e
viu Júlio César desviar com o pé.
Diante de um adversário ofensi-
vo, o Fluminense teve dificuldade
para voltar a propor o jogo. Mas,
aos 42 minutos, o artilheiro Hen-
rique Dourado, de cabeça, garan-
tiu a vitória tricolor por 2 a 1.
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Megasena
Concurso: 1960

01 18 25 37 39 43

Dupla sena
Concurso: 1683

04 08 31 33 36 401º sorteio

03 11 14 15 17 392º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1553

01 02 04 08 09 11 12 13
15 17 18 19 21 22 25

Quina
Concurso: 4461

16 36 42 66 68

Timemania
Concurso: 1072

03 34 38 46 71 76 79
TIME DO VILA NOVA/GO

Lotomania
Concurso: 1789

00 04 10 11 13 17 18
21 26 30 31 37 44 54

55 57 70 72 74 82
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5206

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

700.000
36.000
30.000
24.700
20.146

SÉRIE B
19h15 Brasil de Pelotas x Goiás
21h30 América-MG x Criciúma

SUL-AMERICANA
21h45 At. Tucumán x Independiente

LIGA DOS CAMPEÕES
12h30 Astana x Celtic
15h45 Sevilla x I. Basaksehir
15h45 Maribor x Hapoel Sheva
15h45 Nice x Napoli
15h45 Rijeka x Olympiacos

JOGAM HOJE

Milton Mendes não é mais o trei-
nador do Vasco. Ele não resistiu à
derrota do último domingo, por 3 a
0, para o Bahia, que colocou a equi-
pe próxima da zona de rebaixamen-
to. Ontem, o técnico se reuniu com

o presidente Eurico Miranda e foi avi-
sado da decisão. Ele estava desde
março no Cruzmaltino.

O Vasco já estava decidido e con-
versava internamente sobre o nome
do próximo treinador. Zé Ricardo, ex-

técnico do Flamengo e demitido há
menos de duas semanas pelo rival,
é o favorito para assumir o cargo.

No clube carioca, Milton dirigiu a
equipe em 27 ocasiões, com 11 vitó-
rias, seis empates e 10 derrotas. Com
o revés na capital baiana, o Vasco caiu
para a 15ª colocação e ficou a ape-
nas três pontos da zona da degola.

No desembarque da delegação no
Rio de Janeiro, torcedores hostiliza-
ram e tornaram Milton Mendes prin-
cipal alvo dos protestos. Segundo al-
guns vascaínos mais exaltados no Ae-
roporto do Galeão, os jogadores que-
rem derrubar o treinador e, por isso,
não correm o que podem em campo.

Na próxima rodada, o Vasco
encara o Fluminense no Maraca-
nã, no sábado. Como será visitan-
te, o Cruzmaltino terá apenas
10% da carga de ingressos dis-
poníveis para a sua torcida.

Ex-Flamengo no Vasco?

Neymar estreou domingo em casa pelo PSG com uma atuação de gala.
Marcou duas vezes na goleada do PSG por 6 a 2 sobre o Toulouse, pela
segunda rodada do Campeonato Francês, e ainda deu passes, dribles e sofreu
um pênalti em sua primeira partida em casa pelo novo clube. Ontem, a exibição
do brasileiro foi elogiada pelo técnico da seleção brasileira, Tite, que afirmou
estar claro que o jogador está feliz na nova casa. “Parece-me que há felicidade
no Neymar e no Dani [Daniel Alves] na troca de clube”, disse ele a jornalistas
após um encontro com treinadores. Neymar trocou recentemente o Barcelona
pelo PSG na maior transação da história do futebol, pelo valor de 222
milhões de euros. Outro brasileiro e também titular da seleção, o lateral Daniel
Alves, trocou a Juventus pelo time francês na última janela de transferências.

EFE
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 “Dizem que em algum lugar, parece que no Brasil,
existe um homem feliz”. Se o romântico poeta Vladimir
Maiakovski pudesse ver cortes em benefícios sociais até
o osso, míngua de investimentos, dívida explodindo, apo-
sentadoria reduzida em valores e aumentada em anos,
talvez fosse achar outro país com um homem feliz.

A busca pela felicidade foi rebaixada no rating das
agências de otimismo e poesia. As duas coisas que
mais se aproximam da felicidade são, para as famíli-
as, pagar as dívidas; para o Estado, que a dívida cres-
ça menos velozmente.

O SUS subiu no telhado e a rede lá embaixo está esbu-
racada. A mobilidade ruma para a imobilidade: quanto mais
caro e ruim fica o transporte coletivo, mais máquinas polui-
doras e condutores à beira de um ataque de nervos aumen-
tam a distância entre um coração e a felicidade.

Dificilmente haveria um lugar melhor para haver ho-
mens felizes que o Paraná. Produz tanta comida, gera
tanta energia, sua excelente mescla étnica resulta em
filhos espertos e ávidos para trabalhar que não é possível
ter mais de meio milhão de desempregados e outros tan-
tos trabalhando precariamente.

Mas pelo menos quem entrou no programa Minha Casa,
Minha Vida corresponde ao verso otimista de Maiakovski,
não é mesmo? Sim, desde que a família não esteja pas-
sando o inverno num ginásio de esportes, na rua da amar-
gura e a casa contemplada não faça parte de 56,4% dos
imóveis entregues com defeitos de construção, segundo o
Ministério da Transparência e a Controladoria-Geral da União.

PARANAENSE FELIZ,
POR PURA LÓGICA

 Encontro do PSL
Quem está trabalhando
muito esta semana é o
deputado estadual Adelino
Ribeiro. Como presidente do
PSL no Paraná, organiza o
encontro estadual do partido
em Cascavel, na próxima
sexta-feira. A expectativa é
de presença de líderes de
mais de duzentas cidades
onde existem executivas
municipais. Osmar Dias e
Ratinho Junior, dois pré
candidatos a governador
do Paraná, confirmaram
presença.
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“Nós não somos
donos do povo, o

povo é quem paga
a gente. Eles
[o povo] são o

nosso patrão, às
vezes as pessoas

confundem.”

Alceu Sperança
Escritor

alceusperanca@ig.com.br

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

A ação da
Prefeitura de
Cascavel para
regularizar o
comércio
ambulante sem
deixar de se
preocupar com
a questão social.

O reitor da
Unioeste Paulo
Sergio Wolf,
que foi multado
pelo Tribunal
de Contas do
Paraná por
falha em
licitação.
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Policial Madril, em
discurso ontem na

Câmara de Vereadores.

 Estradas Rurais
Na sessão de ontem da
Câmara de Cascavel, o
vereador Roberto Parra
destacou a situação
precária da estrada rural
que leva à comunidade de
Jangada Taborda. A estrada
é continuidade da Rua Rio
da Paz e, segundo o
legislador, “há tempos não
passa uma patrola por lá”.
O comentário surgiu
enquanto os vereadores
votavam o projeto do
Policial Madril, para
instituir o Dia do Colono.

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

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

Cascavel, 22 de agosto de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

Gisleine Fernandes Solda
Patricia Menezes

Jeferson Lima de Moraes
Michele de Jesus Area

Valmon Abel Vieira
Marta Regina Valero

Douglas Lucas de Sousa
Sabrina Pardinho

Zeno Gonçalves dos Santos
Sueli Moraes Woellner

Pedro Henrique Sanches Aguera
Thayara Garcia Bassegio

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Foz do Iguaçu 9 5 2 3 0 6 3 3
2º Iraty 8 5 2 2 0 7 5 2
3º FC Cascavel 7 4 2 1 1 4 3 1
4º Rio Branco 7 4 2 1 1 4 3 1
5º Maringá 6 3 2 0 0 7 1 3
6º Toledo 5 4 1 2 1 5 5 0
7º Paranavaí 5 5 1 2 2 7 10 -3
8º P. Londrinense 3 4 1 0 6 4 5 -1
9º Andraus 1 4 0 1 3 2 9 -7
10º Operário 0 1 0 0 1 1 2 -1

TAÇA FPF

P. Londrinense 0x2 Foz do Iguaçu
Paranavaí 1x1 FC Cascavel

Andraus 1x2 Rio Branco
QUARTA-FEIRA (13/9)

20h15 Operário x Toledo
20h15 Maringá FC x Iraty

5ª RODADA

SÁBADO
19h Foz do Iguaçu x Operário

DOMINGO
11h P. Londrinense x Maringá FC
11h Toledo x Rio Branco
11h Paranavaí x Andraus

QUARTA-FEIRA (30)
19h05 FC Cascavel x Iraty

6ª RODADA

Aberta no domingo com o empa-
te por 1 a 1 entre Paranavaí e FC
Cascavel e a vitória por 2 a 0 do ago-
ra líder Foz do Iguaçu sobre a Portu-
guesa Londrinense, a 5ª rodada da
Taça FPF teve prosseguimento ontem
com a vitória do Rio Branco por 2 a 1
sobre o Andraus, em Irati.

Com o triunfo, o time de Para-
naguá chegou aos mesmos sete
pontos da equipe cascavelense.
Aliás, chegou a exatamente a mes-

ma campanha da Serpente Aurine-
gra, que só voltará a atuar pela
competição na quarta-feira da se-
mana que vem, dia 30.

A data foi confirmada ontem pela
Federação Paranaense. Anterior-
mente, o jogo pela 6ª rodada seria
neste fim de semana, como as de-
mais partidas da rodada.

Também nessa segunda-feira a
Federação confirmou que o duelo
entre Maringá FC e Iraty, que deve-
ria ter ocorrido no domingo pela 5ª
rodada, mas foi adiado por conta
de um acidente automobilístico com
a delegação do Iraty, será no dia 13
de setembro, mesma data de Ope-
rário x Toledo.

FCC x Iraty só no dia 30

A Copa Amop de Futebol Regional teve sua
9ª edição aberta no domingo com a realização
de apenas seis das oito partidas programadas.
Isso por conta das chuvas que atingiram a
região causando estrados em algumas
localidades. Para o time de Cascavel, que na
competição é representado pelo D’Napolli e
que estreou com vitória por 1 a 0 sobre o
Anahy, na casa do adversário, o próximo jogo
será como mandante, mas fora de casa. O
time cascavelense está no Grupo C com
Ubiratã e Iguatu, mas, com dificuldades de
jogar em Cascavel, atuará em Tupãssi.

COPA AMOP  AMOP
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Tentativa de Suspense
Durante sessão desta segunda-feira, o vereador
Alécio Espínola convidou os demais colegas para

participar da Escola de Governo de hoje, na
Prefeitura de Cascavel. Ele apenas fez o convite, mas

não quis revelar o tema. Tentou suspense, mas
esqueceu de que a Prefeitura

tem assessoria de imprensa. E que a assessoria
sempre avisa sobre os temas…

Escola de Governo
Nesta terça-feira, será a
vez da Acesc
(Administração dos
Cemitérios e Serviços
Funerários de Cascavel)
apresentar resultados das
ações realizadas na
autarquia. Um dos
assuntos importantes em
torno da reunião é a
assinatura do Anteprojeto
de Lei que será
encaminhado à Câmara,
para implantar políticas
públicas de controle,
criação e comercialização
de animais, assim como a
adoção e monitoramento
sanitário.

No PPA
O prefeito Leonaldo
Paranhos também vai
assinar o projeto que
incluirá no PPA (Plano
Plurianual) dotação
orçamentária para essas
atividades. O vereador
Serginho Ribeiro, que
participou das
discussões a respeito,
diz que nesse ano as
ações começaram com
uma verba de R$ 450 mil
para castração de
animais de pessoas de
baixa renda e também os
recolhidos por ONG
(Organização Não
Governamental).

COBRANDO...

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Nem saiu do forno e o projeto de lei aprovado semana
passada que implanta a Patrulha Maria da Penha, de
autoria do vereador Gugu Bueno, será publicamente
sancionada na manhã de hoje, na Escolinha de Governo.

  O prefeito assina ainda o decreto que regulamenta os
serviços da UBER em Cascavel. A intenção é estabelecer
regras de funcionamento e seguir padrões que já funcionam
em grandes capitais.

O vereador Olavo Santos voltou a cobrar, agora com
requerimento ao Município, quanto, para onde ou o
quê cada deputado estadual e federal destinou para
os serviços públicos de Cascavel..

A promessa dos verea-
dores que compõe a CPI
(Comissão Parlamentar de
Inquérito) das Fossas de
Cascavel é que o relatório
da Comissão “vai feder”.
Misael Júnior, Sidnei Ma-
zutti e Serginho Ribeiro
concluíram a investiga-
ção. Apenas o relatório
tem 160 páginas, mas o
conteúdo está em ar de
mistério. Isso porque a
conclusão será revelada
apenas nesta terça-feira,
às 10h, horário em que os
membros vão protocolar o
relatório na Câmara.

A única certeza, adian-
tada pelo presidente da
Comissão, Misael Júnior,
é de que a denúncia não

CPI das Fossas
conclui relatório

será arquivada. “Vamos
protocolar na Câmara,
que tem três dias úteis
para dar uma resolução.
Depois, o relatório é en-
caminhado à mesa dire-
tora, que em três dias pre-
cisa colocar em pauta
para votação. Amanhã
[hoje] é o último dia para
protocolar na câmara,
acreditamos que deve ir
à votação na sessão or-
dinária da terça-feira da
semana que vem, quan-
do o relatório será lido,
discutido e votado, em
votação única”, explica.

5 MESES

Toda a investigação, segundo os vereadores,
rendeu mais de duas mil páginas, entre processos,
documentos e oitivas. Dez escolas foram visitadas,
além de Cmeis (Centros Municipais de Educação
Infantil). Nas oitivas, 24 pessoas foram ouvidas, e
tudo isso foi documentado pelos vereadores que
compõe a comissão.

RELATÓRIO ainda ficou no mistério e conteúdo deve ser divulgado hoje

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

A situação precária da maioria
das Unidades Básicas de Saúde
(UBS) de Cascavel é bem conheci-
da da população. E para tentar ame-
nizar um pouco os problemas, R$ 2
milhões foram liberados para refor-
mas em 18 postos da cidade.

O Projeto de Lei nº 93/2017 de
autoria do Executivo Municipal foi
aprovado na manhã de ontem, du-
rante sessão ordinária da Câmara
de Cascavel. Todos os vereadores
foram favoráveis ao repasse que,
de acordo com o Legislativo, vem
de uma verba do Estado e não pre-
cisará ser devolvida. “É um dinhei-
ro de excesso de arrecadação do
Estado em que, inclusive, não obri-
ga uma contrapartida do Município”,
lembra o líder de governo na Câma-
ra, Alécio Espínola.

A proposta ainda precisa ser dis-
cutida em segunda votação, mas
todo o plenário já sinaliza para apro-
var a destinação de verba. “Algumas
unidades vão receber pequenas re-
formas, apenas pintura e melhoria
da aparência. Outras já receberão
uma reforma maior, mas necessá-
ria para dar melhores condições à
população”, comenta.

Mais de R$ 2 mi para a saúde

Nova gestão das UPAs
O que chama a atenção na
pauta de hoje é um
requerimento de autoria da
Comissão de Saúde e
Assistência Social. A ideia é
trazer o secretário de Saúde
Rubens Griep para a sessão do
dia 28 de agosto, para dar
esclarecimentos a respeito da
gestão compartilhada da UPA
(Unidade de Pronto
Atendimento) Pediátrica com o
Consamu (Consórcio
Intermunicipal de Saúde do
Oeste do Paraná). Os
vereadores querem saber como
vai funcionar a parceria, que
promete trazer mais médicos à
unidade e aliviar também as
demais unidades que, com a
parceria, devem atender
também à Pediatria.

Em primeira discussão e votação, o Legislativo também apro-
vou o Projeto de Lei nº 52/2017, que altera a Lei Municipal 6.532
de 28 de setembro de 2015, a lei que cria a Guarda Municipal. De

acordo com o líder de governo, Alécio Espínola, nada mais é do
que adequar á lei municipal á federal. “A lei federal 13.022 diz

que depois de quatro anos de instituição da guarda, ela só poderá
ser comandada por alguém que seja da Guarda. Como a nossa
está ativa há dois anos, ainda há dois para nos adequarmos”.
Atualmente, a Guarda Municipal de Cascavel é comandada pelo

policial militar aposentado, coronel Avelino Novakoski.

Projeto foi aprovado em PRIMEIRA VOTAÇÃO pelo Legislativo

Guarda Municipal
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Clássico que é garantia de fut-
sal de elevada qualidade técnica
no Estado, Marechal x Cascavel
terá um ingrediente a mais nesta
terça-feira: vale a liderança da
Série Ouro do Campeonato Para-
naense. O duelo, marcado para as
19h15 no Ginásio Ney Braga, em
Marechal Cândido Rondon, opõe
duas equipes que ostentam longo
período de invencibilidade.

O Marechal não perde há dez
jogos pelo Estadual e há 12 jogos
diante de seu torcedor, entre Para-
naense e Liga Nacional. Já o Cas-
cavel não perde há oito jogos, pe-

ríodo em que marcou 42 gols, mé-
dia superior a cinco por partida.

O poderio ofensivo cascave-
lense faz a equipe ter o segun-
do melhor ataque da competi-
ção. Por sua vez, o time rondo-
nense tem a segunda melhor
defesa e ainda não sofreu mais
de três gols em casa neste ano.

A batalha dos invictos desta noi-
te também garante o status por um
tabu. Desde 2013 o Cascavel não
vence o Marechal no Ney Braga.
Mais precisamente, desde o dia 3
de setembro de 2013, ou seja, há
quase quatro anos.

Batalha dos invictos

HOJE
19h15 Marechal x Cascavel

AMANHÃ
20h30 C. Mourão x Foz Cataratas

TERÇA-FEIRA (29)
20h30 Marreco x Umuarama
20h30 São Lucas x Pato Branco
20h15 Guarapuava x Toledo
Folga: Caramuru

18ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Pato Branco 29 15 8 5 2 43 23 20
2º Cascavel 29 14 9 2 3 60 41 19
3º Marechal 28 14 8 4 2 38 27 11
4º Marreco 27 15 8 3 4 62 36 26
5º Foz Cataratas 24 15 6 6 3 35 29 6
6º Guarapuava 23 15 6 5 4 41 41 0
7º C. Mourão 20 16 5 5 6 39 40 -1
8º Umuarama 17 16 4 5 7 42 40 2
9º São Lucas 15 14 4 3 7 26 41 -15
10º Toledo 11 15 3 2 10 23 53 -30
11º Caramuru 2 15 0 2 13 24 62 -38

SÉRIE OURO

FOTOS: SESC CASCAVEL

EQUIPE DA AABB Cascavel ficou com o título de campeão

Time do COLÉGIO ITECNe comemorou o terceiro lugar

Jogos Comerciários
Após a definição dos campeões do vôlei de praia (masculino

e feminino) e do truco (misto), desta vez foi a vez do
voleibol feminino apontar a equipe vitoriosa da 1ª fase dos
Jogos Comerciários do Paraná. O time da AABB jogou em
casa e faturou o título municipal, no fim de semana, e
ganhou o direito de representar a cidade na 2ª fase, a

regional, dos Jogos, que neste ano será em Cascavel, nos
dias 7 e 8 de outubro e contará também com os campeões

de Umuarama, Campo Mourão, Paranavaí, Francisco Beltrão e
Maringá. As disputas do Sesc Cascavel prosseguem agora nas
modalidades de futsal, futebol sintético, basquete, vôlei de
quadra, tênis de mesa e xadrez. Na 2ª fase, os campeões
garantirão a classificação para a 3ª fase com todas as

despesas pagas pelo Sesc para a disputa do título estadual
em Caiobá, nos dias 21 e 22 de outubro.

CONTINENTAL GP Voleibol levou o troféu de segundo lugar



POLÍTICA 05CASCAVEL, 22 DE AGOSTO DE 2017

Justiça mantém gestores
O STJ (Superior Tribunal de Jus-

tiça) ratificou sua decisão de junho
e determinou que a empresária
Clarice Roman reassuma o coman-
do do Grupo Diplomata, com sede
em Cascavel, no oeste do Paraná.
Esta é a terceira vez que o Tribu-
nal precisa intervir contra decisão
do juiz da 1ª Vara Cível de Casca-
vel, Pedro Ivo Lins Moreira.

A decisão de ontem atendeu a
mandado de segurança ajuizado
contra sentença proferida dia 4
de agosto pelo juiz Pedro Ivo, na
qual destituía Clarice do coman-
do dos seus negócios, e que co-
locava um administrador judicial
em seu lugar, contrariando duas
decisões anteriores do STJ.

“O ministro Luis Felipe Salo-
mão, do STJ, viu que o juiz [Pedro
Ivo] tenta requentar as mesmas
questões que já foram tratadas
na sentença de falência e que na
verdade já foi anulada. E, quando
ele [Pedro Ivo] armou essa situa-
ção para destituir a Clarice, for-
çar a volta do administrador judi-
cial ao comando do grupo, o juiz
passou por cima do acórdão do
STJ e da própria reclamação que
determinava a recondução do ges-
tor”, explica o advogado do gru-
po, Laercion Wrubel.

Em abril deste ano, o STJ anulou a sentença de falência que havia sido dada
pelo juiz Pedro Lins em dezembro de 2014, mas o Tribunal precisou dar nova
determinação em junho porque os proprietários ainda não haviam sido
reconduzidos ao comando do grupo. Clarice reassumiu os negócios, finalmente,
apenas dia 20 de junho, mais de 930 dias após ter sido afastada pela sentença
de falência e 74 dias depois de o próprio STJ anular a tal decisão. Contudo, dia
4 de agosto o juiz Pedro Ivo surpreendeu a todos novamente, voltou a
contrariar o próprio STJ e, em nova sentença, limitou as ações de Clarice à
frente do comando do grupo e a afastou na sequência, substituindo-a por um
gestor judicial. Decisão agora que volta a ser cassada pelo STJ.
“Na reclamação explicamos que não cabe gestão judicial porque foi cassada a
sentença e precisamos assumir os negócios. Mas isso não passou despercebido
pelo ministro Salomão. Ele se manifesta sobre essas questões que o juiz [Pedro
Ivo] tanto fala e requenta e lembra que está praticamente tudo prescrito
quando diz que ‘o juiz está se baseando em fatos pretéritos; ou que deveriam
ter sido tratados em questão própria’”, destaca o advogado.

STJ SUSPENDEU DECISÃO que destituiu a empresaria Clarice Roman da administração

AÍLTON SANTOS

Histórico
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Mais de 200 atletas participaram
das provas de natação da Fase Final B
da 64ª edição dos Jogos Escolares
do Paraná, em Cambé. Em dois dias
de competições, sexta-feira (18) e
sábado (19), foi preciso muito
fôlego para realizar as 27 provas,
sendo elas: 50m, 100m e 400m
livre, 100m costas, 50m borboleta,
50m peito, 200m medley, 4x50m
livre e 4x50m medley misto. Onze
nadadores cascavelenses participam
das disputas, eles competiram em 33
provas, com destaque para Higor
Selzier da Silva (foto), aluno do
Colégio Estadual Marilis F. Pirotelli,
que foi 5º colocado nos 400m livre,
sétimo colocado nos 200m livre e 8º
nos 100m borboleta. Isadora Schell
Kowaleski, João Paulo Zanella Janke
e Rafaela Kupicki (Colégio Santa
Maria); Fellipe Mussinato (Colégio
Marista), Gustavo Henrique
Wiebbeling (C.E. Horácio R. dos
Reis); Mariana Vitoria Balem da
Fonseca (C.E. Mário Quintana);
Otávio Lupges da Silva e João Vitor
Beckert da Silva (C.E. Victorio E.
Abrozino); Hiuri Selzier da Silva
(C.E. Marilis F. Pirotelli); e Leonardo
Torres da Silva (C.E. Wilson Joffre)
também competiram em Cambé.

Os alunos do projeto social Das Ruas para o Tatame, do Bairro Santa Cruz, novamente
se destacaram em competições pela região. Desta vez foi no Open Toledo de Jiu-
Jítsu, realizado domingo. Oito cascavelenses comandados pelo professor Sérgio Vidal
participaram da disputa e voltaram para casa com 14 medalhas. Agora, a equipe se
prepara para disputar a 3ª Copa Jovem Lutador, que será realizada no dia 10 de
setembro em Foz do Iguaçu e que contará com cerca de 600 atletas de Brasil, Argentina
e Paraguai. Para isso, a equipe do projeto social já busca apoiadores para competir
com 25 crianças. As inscrições para a disputa custam a partir de R$ 60.
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COPA CIDADE DE FUTSAL

Equipes que chegaram invictas à disputa do título feminino da Copa Cidade de
Futsal, Ouro Verde Sub-20 e Afeto/Toledo fizeram um jogo acirrado pelo
troféu e que terminou sem um vencedor no tempo normal. A igualdade por 2 a
2, no Ginásio Euzébio Garcia, levou à decisão aos pênaltis. Nas cobranças
alternadas, melhor para a equipe toledana, que venceu por 7 a 6 e soltou o
grito de “é campeão” em casa depois de estar vencendo a final por 2 a 0 e ter
sofrido o empate. Nos pênaltis, destaque para a goleira da casa, Débora Taís
da Costa Carneiro, que defendeu a cobrança do título. Já artilharia do
campeonato foi dividida entre Eliane Luca da Silva (Ouro Verde Sub-20) e
Simone dos Reis Alves (Afeto/Toledo), ambas com 17 gols. Nesta sexta-feira
será a vez da definição do campeão do naipe masculino, entre as equipes L.A.
Cordeiro e Clube da Quarta. A decisão será às 21h no Ginásio da Neva.

LDF
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O Sindicato Rural de Cascavel,
por meio de seu Departamento Fun-
diário, lembra aos proprietários que
o prazo para registrarem suas pro-
priedades no CAR (Cadastro Ambi-
ental Rural) e aderirem ao PRA (Pro-
grama de Regularização Ambiental)
vai até 29 de dezembro deste ano.
Além disso, os que já fizeram preci-
sam rever alguns pontos, uma vez
que o IAP (Instituto Ambiental do
Paraná) tem encontrado alguns er-
ros na declaração.

O CAR é um registro eletrônico
obrigatório para todas as proprieda-
des rurais, no qual o proprietário ou
posseiro informa a situação ambi-
ental do seu imóvel, como existên-
cia de área remanescente de vege-
tação nativa, de área de uso restri-
to ou protegida. O objetivo é criar
uma base de dados para orientar
as políticas ambientais.

Já o PRA é voltado para a recupe-
ração de áreas degradadas nas pro-
priedades rurais. O produtor que ade-
rir ao programa deve apresentar uma
proposta de recuperação da área, que
será aprovada e fiscalizada pelo ór-
gão ambiental local. Durante o perío-
do de implantação das ações, o pro-
dutor não poderá ser punido por in-
frações ambientais cometidas antes
de 22 de julho de 2008.

 Com as mudanças implantadas na Avenida Brasil devido às
obras do PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado) ficaram proi-
bidas as conversões à esquerda nos cruzamentos, o que obriga os
condutores a fazerem o looping de quadra para cruzar a via ou tran-
sitar na mesma, no sentido contrário, com maior conforto e segu-
rança para veículos e pedestres. Visando à orientação adequada
dos motoristas, uma ação educativa será realizada amanhã, das 8
às 12 horas, nos 70 cruzamentos com a nova sinalização ao longo
do principal corredor da cidade.

CAR apresenta problemas

Ação educativa na Brasil

PROPRIETÁRIOS RURAIS
precisam fazer o registro dos imóveis

ARQUIVO

Erros
De acordo com Robson Martini,

assessor do sindicato, alguns
profissionais não habilitados ou

treinados cometeram alguns
erros na elaboração da

declaração do CAR. “Muitos
foram feitos sem a identificação
das áreas de vegetação nativa

ou sem as APPs (Áreas de
Preservação Permanente).

Dessa forma, o documento fica
incompleto, obrigando os
produtores a realizar uma

retificação”, orientou.
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Missão cumprida
O fim de semana de handebol em

Cascavel consagrou a equipe mascu-
lina AC5/Viapar/Estrada/Cascavel/Uni-
med. Em casa, com a torcida de fa-
miliares e amigos, os jovens coman-
dados pelo técnico Cezar Casagran-
de conquistaram o acesso para a
Chave Ouro do Campeonato Para-
naense de Handebol Juvenil.

A classificação foi confirmada no
início da noite de sábado, com uma
vitória por 39 a 28 sobre o time de
Saudade do Iguaçu, no Ginásio Sér-
gio Mauro Festugato, pela semifinal.

No dia seguinte, com o sentimento
de dever cumprido, os cascavelenses
foram superados na decisão do título
pela equipe de Alto Paraná, por 45 a
31. Os dois finalistas garantiram o aces-
so à elite do Estadual da categoria.

FOTOS: LHPR

 As disputas pelo Paranaense de Handebol Juvenil em Cascavel também
reuniram equipes da Chave Ouro, na qual o ACH/Santa Maria/Unioeste/Jada
defende o título conquistado em 2016. E as comandadas do técnico Marcos
Galhardo deram novo passo para isso, vencendo os dois compromissos em
casa pela 2ª etapa. Os triunfos foram por 31 a 6 sobre o time de Jardim
Alegre e por 18 a 17 sobre a equipe de Toledo. Os próximos compromissos
pelo Estadual serão nos dias 23 e 24 de setembro, em Campo Mourão.

F eminino

Liga Nacional
Vitoriosa por 27 a 25 no clássico
com o Maringá pela rodada de
abertura da Conferência Sul/
Sudeste da Liga Nacional
Feminina, na noite da última
quinta-feira, no Ginásio da
Neva, a equipe adulta de
handebol de Cascavel terá dois
compromissos fora de casa nesta
semana. Os desafios serão em
São Paulo. Na quinta-feira, às
19h, o desafio do FCC/FAG/ACH/
Cascavel será em São Bernardo
do Campo e no sábado, às 11h,
as comandadas do técnico Neudi
Zenatti desafiarão o time de
Guarulhos. Em casa, o próximo
compromisso será contra o
Pinheiros, atual campeão e uma
das potências do esporte
brasileiro, em jogo marcado para
o dia 9 de setembro.
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Giro da
Violência

Será sancionada hoje, a partir
das 8h30, durante a Escola de Go-
verno de Cascavel, a Lei Municipal
que implanta a Patrulha Maria da
Penha. A partir da implantação da
lei, caberá ao município firmar uma
parceria com o Tribunal de Justiça
para que os ‘patrulheiros’ comecem
a trabalhar nas ruas da cidade. Den-
tre os presentes na solenidade es-
tará o juiz Carlos Eduardo Stella Al-
ves, titular do Juizado de Violência
Doméstica de Cascavel, e da promo-
tora Andrea Frias, uma das defen-
soras do projeto em Cascavel.

O objetivo da Patrulha é garantir
a segurança de mulheres vítimas
de violência, além de possibilitar a
capacitação de agentes públicos.
Em Cascavel, agentes da Guarda
Municipal serão capacitados para
atender a demanda.

Dados estatísticos apontam
que somente 30% dos casos de
violência doméstica chegam às au-
toridades. Em Cascavel, segundo
informações do Conselho da Mu-
lher somente no ano passado
1.652 mulheres sofreram algum
tipo de violência, incluindo agres-
são, estupro e ameaças.

De forma efetiva, a Patrulha Maria da Penha vai visitar todas as mu-
lheres que possuem medidas protetivas para evitar que seus agresso-
res se aproximem delas. “Uma listagem com o nome das vítimas e en-
dereço será repassada aos guardas, que entrarão em contato com elas
e farão literalmente uma patrulha, para evitar que elas sofram novamen-
te algum tipo de violência.”

No Paraná a Patrulha Maria da Penha já está em funcionamento
nas cidades de Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Toledo.
Um dos resultados imediatamente verificáveis é a reincidência zero
dos casos de agressão.

Patrulha
Maria da Penha Morte na PEC

Um preso, identificado como Laércio
Lopes Morais, de 50 anos, morreu
ontem na PEC (Penitenciária Estadual
de Cascavel). Ele estava no solário da
unidade prisional, no momento do
banho de sol, e começou a passar mal.
Laércio foi levado para a enfermaria
com sinais de infarto e morreu antes
de ser acionado o socorro externo.

Arma de fogo

Policiais civis do GDE (Grupo de
Diligências Especiais) prenderam
ontem, em uma abordagem na Rua
Natal, um homem com uma arma de
fogo. Segundo informações da polícia,
o homem é de Três Barras do Paraná e
chegou em Cascavel ontem mesmo.
Dentro da bolsa dele os policiais
encontraram um revólver calibre 38
com algumas munições. A arma
apreendida foi furtada em uma
residência, há cerca de 10 anos.

Veículo recuperado I
A Polícia Militar de Cascavel recuperou
ontem, na marginal da BR-467, um
veículo com queixa de furto. Segundo
a polícia, o Chevette estava
completamente depenado. O veículo
foi encaminhado a 15ª SDP
(Subdivisão Policial) a disposição do
proprietário.

Veículo recuperado II
Guardas Municipais de Cascavel
recuperaram ontem, também nas
margens da BR-467, na região do
Jardim Novo Milênio, um veículo com
queixa de roubo. O carro, um Gol, foi
levado por dois homens armados e
encapuzados horas antes, em Cascavel.

V isitas

Conforme a promotora Andreia
Frias, mesmo os 30% já são um
avanço perto do que ocorria há al-
guns anos. “Levando-se em consi-
deração que são crimes que envol-
vem família, que acontecem dentro
de casa, conseguirmos diagnosti-
car esses casos já é um ponto po-
sitivo”. Além da violência física, a
promotora ressalta também os ca-
sos de ameaças, tortura e a violên-
cia psicológica.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

GUARDAS TERÃO lista com nomes e
endereço das vítimas com medidas protetivas

LOCAL 07CASCAVEL, 22 DE AGOSTO DE 2017

Professores
participam
de oficina

Foram realizadas duas oficinas, duran-
te o fim de semana, com a participação
de mais de 50 profissionais da educa-
ção das redes públicas municipal e es-
tadual de Cascavel, além de dois pro-
fessores do Ministério da Educação da
província de Missiones, na Argentina.

O Laboratório de Inovação da
Fundetec realizou a Oficina de Cria-
tividade para Professores.

As oficinas são realizadas pelo
programa “Criativos da Escola”, do
Instituto Alana, em parceria com a
Fundetec, por meio de atividades
“mão na massa”, baseadas nos
princípios do Design Thinking, fer-
ramenta simples e inovadora que
estimula a criação com base na in-
teração, na experimentação e na co-
laboração. As oficinas fazem parte
do Movimento Design for Change,
movimento Global que surgiu na
Índia em 2006 e hoje está presen-
te em mais de 45 países, inspiran-
do mais de 2,2 milhões de crian-
ças e jovens ao redor do mundo.

No Brasil, o Design for Change
ganhou o nome de Criativos da Esco-
la, iniciativa lançada em 2015 pelo

Instituto Alana e desde então já con-
ta com a participação de milhares de
estudantes e educadores de todo o
País. Através das oficinas, realizadas
nas dependências da Agrotec, os pro-
fessores puderam compreender as
etapas propostas pela metodologia
que visa proporcionar aos alunos o

fortalecimento das habilidades fun-
damentais para o Século 21, como o
autoconhecimento, a boa comunica-
ção, o pensamento crítico, a colabo-
ração, a criatividade, a ética,a capa-
cidade de se relacionar com outras
pessoas, a resolução de problemas
e a tomada de decisões.

O ficinas

Oficina na Fundetec teve a participação de dois professores ARGENTINOS
SECOM
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Mais de 700 armas. Esse foi
o total de pistolas, revólveres e
até mesmo fuzis apreendidos no
primeiro semestre de 2017 so-
mente pela Polícia Militar. A infor-
mação foi repassada pelo tenen-
te-coronel Washington Lee Abe,
responsável pelo 5º CRPM (Co-
mando Regional da Polícia Mili-
tar), que engloba as regiões Oes-
te e Sudoeste do Estado.

Segundo o coronel, foram 726
armas apreendidas em seis me-
ses. “Se dividirmos esse total
pelo número de dias, quer dizer
que a cada dia, quatro armas são
interceptadas pela polícia”.

De acordo com o relatório di-
vulgado pela Sesp (Secretaria Es-
tadual de Segurança Pública e Ad-
ministração Penitenciária), que

5º CRPM apreende 27%
das armas do Estado

5º CRPM apreende 27%
das armas do Estado

POLICIAIS MILITARES das
regiões Oeste e Sudoeste
interceptaram 726 armas

ARQUIVO

Cabe ressaltar que, nas últimas semanas, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) do
Paraná fez as três maiores apreensões de armamento no Estado. Essas unidades
não são contabilizadas pela Sesp, uma vez que o relatório é baseado nas
apreensões das polícias Civil, Militar e Rodoviária Estadual. No sábado passado,
por exemplo, foram 32 pistolas e mais de três mil munições apreendidas em uma
ação em Santa Tereza do Oeste. A maior delas aconteceu em junho, quando 56
pistolas e 5.695 cartuchos para fuzil em Santa Terezinha de Itaipu.

compara os números do primeiro
semestre de 2016 com o de 2017,
as regionais de Cascavel, Foz do
Iguaçu e Toledo apreenderam juntas
1.142 armas. Foram 569 no ano
passado e outras 573 até o dia 30
de junho deste ano. Crescimento de
menos de 1% entre os dois anos.

Conforme o boletim, Cascavel,
na soma dos dois períodos, é a
área com o maior número de apre-
ensões: foram 246 em 2016 e ou-

tras 213 este ano. Na sequên-
cia está Foz do Iguaçu, com 448
unidades, sendo 220 no ano
passado e 228 em 2017. Por
possuir uma área de abrangên-
cia menor e com menos habitan-
tes, a regional de Toledo apreen-
deu nos dois primeiros semes-
tres de 2016 e 2017, 235 ar-
mas. Foram 103 unidades em
2016 e outras 132 nos seis pri-
meiros meses de 2017.

 Reportagem: Tissiane Merlak

PRF
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Sentadas, com a mão no rosto
e angustiadas. Assim estavam
muitas pessoas que compunham
a plateia do Ginásio Sérgio Mauro
Festugatto na tarde de ontem. An-
gustiadas, para saber o endereço
onde iriam residir no Conjunto Rivi-
era. Aliviadas, por terem sido con-
templadas com a casa própria.

As famílias que foram sorteadas
e tiveram a documentação aprova-
da, ou àquelas que ainda estão com
documentação pendente participa-
ram do sorteio das 2.089 unidades

Angústia
ou alívio?

Espera
“Espero por esse momento

há 12 anos, [desde] que
estou inscrita no programa.
Pago R$ 350 de aluguel por
mês e esse dinheiro agora

vai servir para pagar outras
contas”, afirma a aposentada

Noeli Rodrigues. Já a
costureira Marlene Steffler

teve um pouco mais de
sorte. “Fiz a inscrição há

quatro meses e já ganhei”,
comemora. “Só eu e meu

filho, se a unidade sorteada
for um apartamento está

ótimo”, completa. O sufoco
com o aluguel também foi
realidade na vida de Maria

de Andrade durante 50 anos.
“E há 12 estou inscrita no

Programa. Mas agora eu vou
ter a minha casa”, garante.

A partir de agora
De acordo com a coordenadora do Programa Minha Casa

Minha Vida em Cascavel, Marilda Thomé, as famílias que
tiveram o endereço sorteado e ainda estão com documentação
pendente precisam regularizar a situação até a assinatura do

contrato. Pelo programa, já foram entregues 3.331 unidades no
Município. E de acordo com a Cohapar, foi solicitada a constru-

ção de mais 500. Agora, as famílias precisam regularizar a
situação documental perante à Caixa, esperar a assinatura do
contrato e aí sim receber as chaves. A previsão é de que isso

ocorra na primeira quinzena de setembro.
 Reportagem: Tatiane Bertolino

   Foto: Aílton Santos

do conjunto. O processo ocorreu
apenas para saber em qual rua e
casa cada uma das famílias apro-
vadas vai morar.

Mas o alívio é mesmo para mui-
ta gente que sonhou, por muitos
anos, com a casa própria. “Mes-
mo sem ser sorteada, todas as
vezes eu vinha nos sorteios, com
esperança de que algo mudasse”,
conta a agente de Saúde Rosane
de Fátima, que está inscrita no
Programa  Minha Casa Minha Vida
há 15 anos.

FAMÍLIAS aguardavam ansiosas pelo sorteio

Angústia
ou alívio?



LOCAL 09CASCAVEL, 22 DE AGOSTO DE 2017

A Cettrans (Companhia de En-
genharia de Transporte e Trânsi-
to) decidiu alterar algumas linhas
de ônibus em Cascavel. Uma de-
las, a Linha 245 (Santa Felicida-
de/Terminal Sul), terá alteração
na tabela de horário e o tempo
entre o terminal e o ponto final,
que era de 20 minutos, passará
para 25. Com isso, os motoristas
terão que tirar o pé do acelerador.
A medida é para garantir seguran-
ça aos passageiros.

Outras linhas sofrerão altera-
ções no trajeto. É o caso da Linha
91 (Floresta Via Colonial/Terminal
Leste) que passará a atender tam-
bém a Rua Uirapuru. A Linha 92 (Flo-
resta via Brasília/Terminal Leste)
passará a trafegar pela Rua Fran-
cisco Maculan. Essas duas mudan-

Ônibus têm linhas alteradas

Cascavel sedia congresso nacional
Gilles Lemaire, especialista francês do Institut national de la recher-
che agronomique (Instituto Nacional de Investigação Agronômica),

participa nesta terça-feira, às 10h20, do 1º Congresso Brasileiro de
Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, evento que transcor-
re até a próxima quinta-feira, em Cascavel. Lemaire abordará como
tema Sistemas Integrados de Produção: Reconciliando a agricultura

contemporânea com a qualidade ambiental.
Amanhã, o evento receberá como convidado o especialista

norte-americano Allan Franzluebbers, que falará sobre os rumos
de testes de atividade biológica de solo como indicadores de

disponibilidade de nitrogênio.

CETTRANS deve criar a linha Riviera
via Brasília para atender moradores do

novo conjunto habitacional

Riviera ganhará linha
Como a liberação das moradias

no Riviera, a Cettrans tira a
Linha 92 de cena e implantará

a Linha 94 (Riviera via Brasília/
Terminal Leste) que será

responsável pelo transporte dos
moradores do novo conjunto
habitacional. Dois veículos

farão o novo trajeto, porém,
não há uma data definida para

o início da nova linha.

ças têm como objetivo atender ao
Conjunto Florais. Já a Linha 200
(Vila Dione via Alto Alegre/Terminal
Oeste) adota a Rua Urutu em seu
itinerário com a proposta de melho-
rar o atendimento aos moradores
do Conjunto Roma.
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Contrabando nos Correios
Mais uma operação foi desen-

cadeada ontem pela Receita Fe-
deral em Cascavel na CCD (Cen-
tral de Coleta e Distribuição) dos
Correios, localizada na Avenida
Carlos Gomes.

Segundo os servidores da Re-
ceita, a operação é de rotina e visa
detectar responsáveis por enviar,
via Correios, produtos de origem
estrangeira.

De acordo com o auditor fiscal
da Receita, Sérgio Barbieri, den-
tre os produtos estão diversos ele-
trônicos, equipamentos de infor-
mática e até mesmo peças auto-
motivas. “Todo material será en-
caminhado para o depósito da
Receita, será feita a valoração da

ELETRÔNICOS, produtos de informática e peças automotivas foram apreendidas

RECEITA FEDERAL

Casa fica destruída no Jardim Petrópolis

Moradores de uma residência
no Jardim Petrópolis, no bairro San-
ta Felicidade, acordaram na madru-
gada de ontem com o fogo consu-
mindo toda casa. A moradia de ma-
deira, na Rua Francisco Stanker, fi-
cou destruída. Dois caminhões ABT
(Auto Bomba Tanque) do Corpo de
Bombeiros foram acionados, mas
ao chegar ao local apenas fizeram
o rescaldo, já que as chamas havi-

Presos em Foz
Dois policiais militares do 14º
Batalhão de Foz do Iguaçu
foram presos na sexta-feira
pelo Gaeco (Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime
Organizado). Eles são suspeitos
de tentar matar Douglas
Ricardo de Oliveira, de 29
anos. Douglas foi baleado com
dois tiros no dia 26 de julho,
no Jardim Canadá.  Criminosos
dispararam mais de 20 tiros
contra o carro em que Douglas
estava. Já no dia 16 deste mês
homens encapuzados e armados
entraram no Hospital Municipal
de Foz do Iguaçu, onde Douglas
foi internado, para tentar
novamente matá-lo, mas o
paciente havia sido transferido.
Em 2014, Douglas foi alvo de
outra tentativa em Cascavel.

mercadoria e identificados o reme-
tente e o destinatário dos produ-
tos. Caso o proprietário compro-

ve a origem e o pagamento dos re-
feridos desembaraços aduanei-
ros, poderá retirá-los”.

am consumido tudo. Havia risco de
que o fogo pudesse se alastrar, uma
vez que a grande maioria das 20
casas é de madeira.

Moram naquela localidade as fa-
mílias do Jardim Gramado, que sa-
íram do bairro por conta de uma de-
terminação da justiça.

Não se sabe como o fogo co-
meçou, mas há suspeita de um
curto-circuito.

CASA DE MADEIRA foi consumida pelas chamas
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Um evento mundial, criado na
Austrália em 2012, e que vai estar
pertinho dos cascavelenses. É o
Gentleman’s Ride, que em portugu-
ês significa Passeio dos Cavalheiros.

Conforme o advogado Augusto
Bittencourt, que já confirmou a sua
participação, o evento é dedicado a
angariar recursos, por meio das ins-
crições, para pesquisas sobre a cura
do câncer de próstata. Segundo o
Inca (Instituto Nacional do Câncer),
em 2016 foram diagnosticados
61.200 novos casos da doença em
todo o Brasil. Isso corresponde a um
risco estimado de 61,82 casos no-
vos a cada 100 mil homens. Sem
considerar os tumores de pele não
melanoma, a neoplasia é a mais
incidente entre os homens em to-
das as regiões do País.

“Este é o segundo ano que Cas-
cavel confirma sua participação no
evento, que ocorre em 24 de se-
tembro”, relata Bittencourt. Para
participar é preciso seguir alguns
critérios. Um deles é ter uma mo-
tocicleta clássica. Além disso, o
motociclista deve estar vestido

 Reportagem: Marina Kessler

Cavalheiros em duas rodas

Gentleman’s Ride é um evento que
acontece em VÁRIOS PAÍSES

A expectativa é de que neste ano o número de participantes seja maior do que o
registrado na edição passada, quando foram inscritas 200 pessoas. De acordo com
Bittencourt, Cascavel é o terceiro município do Brasil com o maior número de
motoqueiros inscritos. “O movimento é bem legal, e conseguimos tratar de algo triste
de uma forma alegre, sem a angústia que é falar da doença. É uma forma de chamar
para a vida”, diz.
O itinerário já está montado. O ponto de encontro será em frente à catedral Nossa
Senhora Aparecida, no calçadão de Cascavel. Todos eles seguirão para Toledo e em
seguida voltam a Cascavel. A partida está prevista para às 15h. Na chegada será
feita uma confraternização.  Todos os anos, 600 cidades de 120 países participam
do evento, que ocorre simultaneamente no mesmo horário e no mesmo dia.

como um cavalheiro, ou seja, de
paletó, gravata, suspensório,
calça, colete e sapato. “Isso
tudo é para chamar a atenção à

causa que apoiamos”, explica.
As inscrições são feitas exclusi-

vamente pela internet, por meio do
endereço www.gentlemansride.com.

 DIVULGAÇÃO

I tinerário
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 58
Homicídios 47
Latrocínios 03
Confrontos 08

Roubos 847
Furtos 2.646
Veículos (furtos/roubos) 274
Outros 3.219

Acidentes 1.769
Colisões 1.621
Atropelamentos 141
Mortes 36

Morte no posto

Policiais da Delegacia de Homi-
cídios de Cascavel cumpriram on-
tem, um mandado de prisão con-
tra Diego Santos Rodrigues de
Souza, de 18 anos. O jovem con-
fessou ter matado, no início da
tarde do dia 22 de julho, em um
posto de combustíveis, no cruza-
mento das ruas Cuiabá com Fran-
cisco Bartinik, no Alto Alegre, Alex
Sandro Machado, de 38 anos.

Conforme os policiais, dias de-
pois do crime Diego compareceu até
a delegacia e confessou o assassi-
nato. A motivação seria o fato de que
Alex teria o ameaçado e, por conta
disso, ele teria cometido o crime.

Alex estava a pé e foi persegui-
do por Diego, que estava em uma

motocicleta. A vítima chegou cor-
rendo ao posto para tentar se pro-
teger, mas mesmo assim foi atin-
gido. Além de Alex, um homem de
51 anos, identificado como Alde-
mar Benevuto, que estava no pos-
to, também foi atingido por dois
tiros nas costas. Ele não era alvo
dos disparos e foi vítima de bala
perdida. Aldemar foi encaminhado
ao Hospital Universitário.

Um adolescente chegou a com-
parecer até a delegacia para assu-
mir o crime, mas foi detido por fal-
so testemunho.

Policiais civis da Delegacia de
Homicídios de Cascavel prenderam
ontem, Tiago da Silva, de 32 anos.
Contra ele havia dois mandados de
prisão em aberto, um por roubo
agravado e outro por incêndio.
Tiago foi detido no Bairro São
Cristóvão e levado à carceragem da
15ª SDP (Subdivisão Policial).

DELEGACIA DE HOMICÍDIOS

 Reportagem: Tissiane Merlak

ALEX SANDRO
Machado foi perseguido

pelo atirador

AÍLTON SANTOS

DELEGACIA DE HOMICÍDIOS

DIEGO SANTOS
Rodrigues de Souza
assumiu a autoria
do crime
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Semipresidencialismo
“seria útil”, diz Temer

O presidente Michel Temer dis-
se ontem que acha o semipresi-
dencialimo um sistema “extrema-
mente útil” para o Brasil. Temer dis-
se que tem discutido o assunto
com os presidentes da Câmara,
Rodrigo Maia, do Senado, Eunício
Oliveira, e com o presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), Gil-
mar Mendes. No semipresidencia-
lismo, apesar de haver um primei-
ro-ministro, o presidente mantém
a força política.

“Acho uma coisa extremamente
útil para o Brasil. Minha experiên-
cia tem revelado que seria útil. Te-
nho conversado muito com o minis-
tro Gilmar Mendes, que hoje está
no TSE, tenho conversado com o
Rodrigo Maia, com o Eunício Olivei-
ra. Temos conversado muito sobre
isso. Se vai dar certo ou não, não
sabemos, mas temos conversado
sobre isso como uma das hipóte-
ses muito úteis para o Brasil. Ago-
ra vamos alongar esses estudos
para verificar qual o melhor momen-
to da sua aplicação e eficácia”, dis-
se a jornalistas no Itamaraty, onde
ofereceu almoço ao presidente do
Paraguai, Horacio Cartes.

Questionado se a reforma política
como está posta é coerente, Temer

respondeu que essa é uma matéria de
atuação do Congresso Nacional. “Ela

está sendo feita pelo Congresso
Nacional. Quando falo dessa matéria,

estou dizendo que essa matéria é
típica da atuação do Congresso

Nacional. [É] o Congresso que vai
decidir isso”, respondeu.

Paraná sem febre aftosa
A Secretaria da Agricultura e Abastecimento e a Agência de De-

fesa Agropecuária do Paraná (Adapar) solicitaram ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento uma auditoria para atestar o
Paraná como área livre de febre aftosa sem vacinação. “Se tudo
der certo, esperamos fazer a última campanha de vacinação contra
febre aftosa em maio de 2018”, afirma o secretário da Agricultura
e Abastecimento, Norberto Ortigara.

De acordo com Ortigara, ao tornar o estado área livre da doença
sem vacinação, o objetivo é alcançar mercados mais disputados e
valiosos, um desafio que provocará uma transformação no setor
produtivo de proteínas animais no Paraná. “Temos que deixar de
usar ferramentas antigas e partir para a inteligência no controle
sanitário”, defendeu.

TEMER DIZ que tem conversado muito sobre o semipresidencialismo

AGÊNCIA BRASIL

R eforma
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Núcleo Empresarial da Unipar
atende a micro e pequenas empresas

O compromisso da Universidade
Paranaense – Unipar com o ensino
superior vem de décadas e um de seus
primores é estreitar o contato do
acadêmico com a prática profissional.
Nessa linha de projetos de extensão
desenvolvidos pela Unipar, um exemplo
de sucesso é o Núcleo Empresarial de
Administração e de Ciências Contábeis.
O Núcleo funciona como um
laboratório de práticas, que busca
apoiar o desenvolvimento de micro e
pequenas empresas em Cascavel e
região, por meio de projetos sociais,
cursos, treinamentos e consultorias.

A responsável técnica, administradora
Viviane Gura, reforça que o espaço
favorece aos docentes, estudantes e
membros administrativos, condições
necessárias à aplicação prática de
conhecimentos teóricos relativos a áreas
específicas de formação profissional.
Consequentemente, permite colocar seus
acadêmicos no mercado de trabalho em
caráter de treinamento pré-profissional,
sempre com orientação técnico-
profissional competente de professores e
profissionais especializados.
Por outro lado, “a intenção é colaborar
com as instituições públicas e privadas nas

áreas de Administração e Ciências
Contábeis, visando o seu
desenvolvimento a partir de
programas a serem estabelecidos, que
permitam o atendimento do objetivo
proposto e o treinamento pré-
profissional especializado dos alunos”.
Para participar dos serviços, a empresa
precisa ser conveniada ao Núcleo
Empresarial ou à Universidade. O
Núcleo está localizado em anexo à
Unipar e funciona nos períodos da tarde
e à noite. Mais informações podem ser
obtidas no setor, pelo telefone (45)
3321-1300 – Ramal 2064.

Ambiente especial dos cursos de Administração e Contábeis promove
treinamentos, consultorias e pesquisas a micro e pequenas empresas

NÚCLEO Empresarial
capacita acadêmicos

DIVULGAÇÃO



A advogada cascavelense
Patricia Marchiore curte
merecidas férias num dos
paraísos brasileiros, em
Arraial d'Ajuda
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gente@jhoje.com.br

EspetáculoEspetáculoEspetáculoEspetáculoEspetáculo
Nesta quinta-feira tem o

espetáculo sobre a
Ditadura Militar no Brasil.
Murro em ponta de faca,

de Augusto Boal, que conta
a trajetória de três casais
de brasileiros exilados que
são obrigados a conviver
no mesmo espaço físico.

Às 19h30, no Centro
Cultural Gilberto Mayer.

Pai Rico,Pai Rico,Pai Rico,Pai Rico,Pai Rico,
Pai PobrePai PobrePai PobrePai PobrePai Pobre

Depois de palestrar em
vários países,

Robert Kiyosaki, o autor de
Pai Rico, Pai Pobre, estará
no Brasil, dias 23 e 24 de
Setembro, no Transamérica

Expo, em São Paulo.

Mais amorMais amorMais amorMais amorMais amor
e core core core core cor

Domingo ocorre a quinta
edição da Parada Pela

Diversidade de Cascavel.
Às 14h, na Praça

Wilson Joffre.

Café na Passarela
A Ecocataratas realiza hoje,

a partir das 7h, Café na
Passarela, no Trevo

Cataratas, em Cascavel.

oOo
A ação tem o objetivo de
incentivar e orientar a

população sobre a
importância de utilizar a
passarela com segurança.

Serão entregues aos
pedestres fôlderes

educativos e um kit de
café da manhã.

DIVULGAÇÃO

A bela ANA PAULA VIAN, no clique de Arivonil Policarpo

O vereador Carlinhos Oliveira e a esposa, Adriana Riconi
Oliveira. Recentemente homenageado pela Acic Norte, Carlinos
recebe os cumprimentos pelo seu aniversário hoje

DIVULGAÇÃO
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Ao todo, são 18 estruturas de
UBS (Unidade Básica de Saúde)
que serão reformadas com os
mais de R$ 2 milhões repassa-
dos pelo governo do Estado. A
verba está garantida e o repas-
se foi votado em primeira vota-
ção na Câmara.

Algumas unidades, em situação
mais precária, receberão um inves-
timento maior. Os prédios dos bair-
ros Aclimação, Cancelli, Floresta,
Los Angeles, Santa Cruz e Catara-
tas receberão os maiores investi-
mentos. Para cada uma delas, são
R$ 150 mil. A USF (Unidade de Saú-
de da Família) do Bairro Guarujá
receberá R$ 149.979,11.

A notícia é boa, mas, por outro
lado, a reforma deve começar ape-
nas no ano que vem. É que, de acor-
do com o arquiteto Carlos Eduardo
Gomes, da Secretaria de Saúde,
depois que o Legislativo aprovar e
o prefeito Leonaldo Paranhos san-
cionar a lei, o Estado ainda precisa

Algumas estruturas, como a do
Bairro Cancelli, por exemplo, já não
suportam mais a demanda. O pré-
dio é antigo, com mais de 20 anos
de construção, e precário. As cal-
çadas estão quebradas. O local
de descarte de lixo hospitalar fica
bem em frente à unidade, já com
portas enferrujadas.

Situação parecida com a do Los
Angeles, onde a unidade é ainda
mais antiga e o prédio não é sequer
adequado para funcionar um posto
de saúde. “Para essas unidades
que receberão mais investimentos,
vamos mexer no piso, no forro, no
revestimento e vamos fazer uma
acessibilidade que hoje não existe”,
comenta Carlos.

Unidades em reforma

fazer a liberação do recurso. “Só aí
serão liberadas as licitações para
as reformas”, explica.

Considerando toda a burocra-
cia de um processo de licitação,
se tudo correr bem, obra mesmo
só em 2018.

Estudos para novas reformas
De acordo com o legislativo, há estudos preliminares para obras
nas unidades básicas do Aclimação, Cascavel Velho, Floresta,

Pacaembu, Parque São Paulo, Santa Cruz, Santa Felicidade, São
Cristóvão, Brazmadeira, Cataratas, USF Guarujá, USF Interlagos,

USF Parque Verde e USF Santo Onofre.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Cancelli

CALÇADAS estão
quebradas e depósito de lixo
fica na entrada na unidade

Nova unidade
Para o Cancelli, há projeto para construção de uma unidade nova, que ocupará

inclusive uma parte do terreno da Casa Pop, localizada atrás do prédio. “A
previsão é construir uma unidade como foi feita no Jardim Nova Cidade. De dois

milhões de reais. Estamos trabalhando no projeto complementar e já temos
uma emenda parlamentar garantida para a construção”, garante o arquiteto

Carlos Eduardo Gomes, da Secretaria de Saúde.
Dos R$ 2 milhões necessários para a construção, R$ 1,040 milhão é do

Governo Federal e o restante seria contrapartida do Município. A mesma
previsão vale para a UBS do Los Angeles. “Também há repasse orçamentário
federal para essa obra, que terá o mesmo custo. São construções caras e que

o município não teria condições de bancar sozinho”.

CALÇADAS estão
quebradas e depósito de lixo
fica na entrada na unidade
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A Prefeitura de Cascavel iniciou,
na manhã de ontem, a primeira fase
da fiscalização para regularizar e dis-
ciplinar o comércio ambulante. A
comissão especial designada pelo
prefeito Leonaldo Paranhos notificou
os ambulantes e solicitou, principal-
mente aqueles que vendem produ-
tos ilegais, que deixem o espaço.
Caso isso não ocorra, eles poderão
ter o material apreendido.

Cada caso recebe a orientação
devida dos fiscais e os vendedores que
explicam que não têm outra opção de
renda recebem orientação e a opção
de encaminhamento para uma vaga
de trabalho com a empresa Tecnopa-
rk ou via Agência do Trabalhador, que
se comprometeu em facilitar também
cursos de capacitação e encaminha-
mento a escolarização.

Sergio Maciel, 43 anos, atua
com vendedor ambulante há sete
anos e não escondia a insatisfação
com a ação desencadeada ontem.
Ele disse que procurou a prefeitura
para regularizar sua situação, mas
concederam a ele um alvará de au-

tônomo, que permite apenas o tra-
balho em casa. “Minha profissão é
vendedor de rua”, afirma.

Uma das propostas da prefeitu-
ra é encaminhar alguns ambulan-
tes para o mercado de trabalho,
tanto que a ação de ontem teve a
participação da Agência do Traba-
lhador. Maciel diz que, com seu grau
de instrução, dificilmente consegui-
ria um emprego formal com remu-
neração superior a um salário mí-
nimo. “Tem aluguel, tem escola,
tem filhos, tem tudo”, diz.

E ncaminhamentos

AVENIDA
As equipes percorreram a Avenida
Brasil notificando os camelôs.
“Neste primeiro momento estamos
orientando as pessoas sobre a lei,
as normas e solicitando a retirada
dos vendedores que comercializam
produtos ilícitos. Somente em caso
de resistência é que os produtos
serão recolhidos”, detalhou o
secretário de Finanças, Renato
Segalla, que acompanhou a equipe
no início da operação.

Os fiscais abordam os vendedores, explicam sobre a situação de cada
um e os objetivos da ação. A lei impede a venda, por exemplo, de
produtos como alho, óculos, relógios, perfumes, CD/DVD, remédios e
cosméticos, cigarros, bebidas, celular e similares. Vendedores que
apresentam o protocolo com pedido de regularização foram orientados a
aguardarem a análise e permanecer no ponto de origem solicitado. Esses
normalmente vendem produtos como meias, bonés, cintos, carteiras, entre
outros, e foram orientados a ficarem longe do comércio regular com
produtos similares.

EQUIPES percorreram a Avenida Brasil notificando os ambulantes

Ambulantes
são notificados

FÁBIO DONEGÁ

Ambulantes
são notificados
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

AGOSTO 2017

Ser criança É brincar e ser feliz. É sorrir e estudar. É amar
e ser amado. É felicidade e alegria. É o futuro no presente!
Apesar disto, ainda temos no Brasil e no Mundo,
muitas crianças que ainda não tem escola e atendimento
médico apropriado. Por isto, este dia foi criado para
que possamos refletir sobre a situação dessas crianças e
colaborar de alguma forma para que esta condição seja
revertida. Seja participando de projetos sociais e ações
desenvolvidas por Ongs, ou até mesmo ajudando uma
criança próxima, doando um brinquedo, um livro ou um
agasalho que você não queira mais.

Dia da Infância24

fonte:www.smartkids.com.br/datas-comemorativas/

22
Dia do
Folclore

25
Dia do Soldado
Dia do Feirante

27
Dia do Psicólogo
Dia do Corretor
de Imóveis

28
Dia dos Bancários
Dia da Avicultura

29
Dia Nacional de
Combate ao Fumo

31Dia da
Nutricionista

Calendario

 Annabelle 2 - A Criação do Mal
Sala 1: Qui a Qua 14h30 - 17h (Dub)
Sala 4: Qui a Qua 18h40 - 21h (Dub)

 Valerian e a Cidade dos Mil Planetas
Sala 2: Qui a Qua 13h50 - 16h20 (3D)

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

 Dunkirk
Sala 3: Qui a Qua 18h45 -  21h (Leg)

 Transformers: o último cavaleiro
Sala 4: Qui a Qua 15h50

 Carros 3
Sala 4: Qui a Qua 13h40

 Transformers: o último cavaleiro
Sala 1: Qui a Qua 18h50 (3D)
Sala 3: Qui a Qua 16h30 (2D)

 Planeta dos Macacos - A Guerra
Sala 1: Qui a Qua 16h10 - 21h40 (3D)
Sala 3: Qui a Qua 13h50

 Valerian e a Cidade dos Mil Planetas
Sala 3: Qui a Qua 19h20

SHOPPING WEST SIDE

SHOPPING JL
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Que o trabalho das equipes do
hospital Uopeccan, em Cascavel, faz
uma diferença e tanto no tratamento
das crianças e adolescentes com
câncer, isso não se pode negar. Mas,
o que você pode não se dar conta é
de que a sua ajuda é fundamental
para que muitas das ações continu-
em fazendo o bem a quem precisa.

Uma das formas de ajudar é par-
ticipando do McDia Feliz, que ocor-
re no próximo sábado (26) em Cas-
cavel e Foz do Iguaçu. Conforme a
gerente de assuntos institucionais
da Uopeccan, Kelyn Aires, mais de
21 mil lanches já foram vendidos
antecipadamente. Porém, é preci-
so ainda muito mais. “É necessá-
rio vender os lanches no balcão no
dia do evento”, diz Kelyn.

“Estamos muito ansiosos para

Sábado de solidariedade
o evento. Nossa missão está quase
100% atingida, e para isso precisa-
mos da ajuda da comunidade. O res-
taurante em Cascavel é o que mais
vende Big Mac em todo o Brasil du-
rante o McDia Feliz”, relata Kelyn.

No sábado, às 11h, haverá lan-
çamento oficial do evento com os
padrinhos e parceiros da Uopeccan.
À tarde, a partir das 15h, as crian-
ças e adolescentes em tratamento
vão até o restaurante para participar
da campanha. “Aqueles que a nutri-
cionista liberou e que tiverem alta
para ir, vão ser levados para lá”, afir-
ma a gerente. Todas elas vão com
um ônibus disponibilizado pelo hos-
pital. Para as crianças haverá cama
elástica, pintura de rosto, atendi-
mento à comunidade voltado à saú-
de e outras atividades recreativas.

A VENDA DE BIG MAC vai ajudar na
compra de medicamentos que não são
fornecidos pelo SUS

 Reportagem: Marina Kessler
    Foto: Aílton Santos

VOLUNTÁRIOS
A equipe da Uopeccan ainda precisa de voluntários. Quem quiser
ajudar na preparação de lanches, organização do local, entrega de
refrigerantes, tíquetes e outros serviços pode entrar em contato com
Vera, pelo (45) 2101-7002.

A melhor maneira de ajudar
é comprando um Big Mac
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MALHAÇÃO
Nena é hostil com Tina, e Anderson

e Ellen repreendem a mãe. Roney obri-
ga Keyla e Deco a fazerem o exame de
DNA em Tonico. Noboru estranha a rea-
ção de Mitsuko ao saber que Tina está
na casa de Anderson. Das Dores aco-
lhe Tina. Samantha inicia o ensaio da
banda, mesmo sem Felipe. Marta flagra
Lica e Felipe juntos.

NOVO MUNDO
Amália teme não encontrar seu filho

e decide procurar Sebastião. Elvira
afirma a Joaquim que Quinzinho fica-
rá com ela. Diara receia ser abando-
nada por Wolfgang. Greta garante a
Schutlz que Wolfgang irá se separar
de Diara. Hércules convida Germana
para se juntar à companhia de teatro.
Leopoldina consola Anna.  Sebastião
conta a Thomas sobre o filho ilegítimo
de Dom João, e o vilão tem uma ideia
para atingir Dom Pedro.

PEGA PEGA
Cristóvão e Dom se abraçam emo-

cionados. Antônia questiona Arlete so-

bre o motivo de ela ter abandonado Jú-
lio. Eric combina com Domênico para
investigar Agnaldo e Wanderley. Dom
conta a Cristóvão que Sabine lhe disse
que ele foi abandonado. Júlio sugere a
Cíntia que alugue o quarto de Sandra
Helena. Júlio e Cíntia se beijam.

A FORÇA DO QUERER
Eurico abandona Silvana e se muda

para a casa de Heleninha. Dantas so-
corre Silvana, que afirma não ser uma
jogadora compulsiva. Dita pede ajuda a
Simone. Rubinho e Bibi comandam as
ações no morro. Jeiza desconfia do en-
volvimento de Rubinho e Bibi na prisão
de Zeca. Jeiza confronta Ritinha sobre
sua ligação com Bibi. Simone tenta con-
fortar Silvana, que sofre com sua sepa-
ração.

OS DIAS ERAM ASSIM
 Passam-se alguns dias. Rimena

decide se separar de Renato. Gustavo
comenta que Alice pode ajudar a liberar
a entrada no terreno de Maricá. Vitor
ouve Alice falar com Cátia e exige que
Amaral impeça uma possível invasão no
terreno da construtora. Nanda diz a Kiki
que irá se separar de Caíque. Nanda
conta a verdade para Caíque. Kiki exige

que Lucas seja gentil com Renato. Ser-
ginho procura Natália e Josias fica inco-
modado.

CARINHA DE ANJO
Padre Gabriel avisa Madre Supe-

riora que o Padre Fábio de Melo está
a caminho de Doce Horizonte. Cecí-
lia pede para André entrevistar Diana
para a vaga de secretária. O médico
aceita e pede para que conversem
sobre outro assunto, mas Cecília des-
conversa e vai embora alegando es-
tar atrasada.

O RICO E LÁZARO
Beroso questiona Daniel sobre o su-

miço do rei. Os sábios falam do desapa-
recimento. Nitócris fica preocupada com
a ausência de Nabucodonosor. Joana,
Rebeca e Hurzabum saem a procura
dos necessitados. Nebuzaradã ordena
que os oficiais procurem pelo rei em toda
a cidade. Sammu-Ramat começa a san-
grar novamente e Darice se preocupa.
Os oficiais do palácio iniciam a procura
pelo rei.

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Frida diz a Otávio que se eles não
forem embora da cidade fará de tudo
para que o filho o odeie e jura que
transformará sua vida e a do menino
em um inferno. Otávio procura Ana
Cristina e diz que se ela está mesmo
decidida a não voltar a vê-lo, então
irá embora da cidade e não sabe
quando voltará. Ana Cristina diz que
é o melhor que podem fazer pelo bem
de seus filhos. Maciel diz a Maria Ma-
dalena que, pelas razões que ela já
conhece, Gabriel não voltará a viver
com eles, mas isso não impede que
cumpra a promessa que fez de man-
ter relações intimas com ele e a vio-
lenta. Maria Madalena não correspon-
de às carícias do marido e ele a es-
bofeteia. Maria Madalena confessa ao
padre Jesus que não suporta manter
relações com o marido, mas esse é o
preço que ele cobra por ajudar seus
filhos.

Frida sugere a
Otávio que vá embora

DIVULGAÇÃO
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Primeiro curso

O primeiro curso do Escritório
de Compras Públicas de Casca-
vel, recentemente inaugurado na
Acic, já tem data para ocorrer.
Será de 29 a 31 de agosto, das
19h às 23h, na associação co-
mercial, e tratará sobre “Como
fornecer para a administração pú-
blica”. As vagas são limitadas.

Pessoal especializado no tema
vai falar sobre os benefícios da Lei
Complementar 123/2006, legisla-
ção de compras e análise de risco,
a preparação para a licitação, pre-
gão presencial com benefício às
micros e pequenas empresas e prá-
ticas de compra. O conteúdo é des-
tinado a micros e pequenos empre-
sários, microempreendedores indi-
viduais, contadores, representan-
tes comerciais, representantes de
entidades de classe, cooperados
e associados em fornecer produ-
tos ou serviços a órgãos públicos
das três esferas - municipal, es-
tadual e federal.

O escritório de Compras Públi-
cas de Cascavel tem como parcei-
ros Prefeitura, Acic, Sebrae, Feco-
mércio-PR, Fopema (Fórum Perma-
nente das Microempresas e Empre-
sas de Pequeno Porte do Paraná),
Faciap, Unioeste, Núcleo Regional
de Educação, Compra Paraná e Co-
mitê Gestor Municipal.

Outras informações e inscrições
com Ana Paula pelo telefone 3321-
1421, ou na associação comerci-
al, na rua Pernambuco, 1800.

PARCEIROS
O escritório resulta de um projeto criado em 2013 no Estado, o Com-

pra Paraná, que tem como parceiros o Sebrae, a Fecomércio e a Faciap.
Gradualmente, a ideia se mostrou uma excelente oportunidade de ne-
gócios principalmente às empresas menores alcançadas pela Lei Ge-
ral. A atribuição do escritório será promover a intermediação entre as
entidades compradoras com as micros e pequenas empresas, facili-
tando assim a participação delas nas licitações e contratações públi-
cas. No espaço, pessoal qualificado vai informar, detalhar e dar auxílio
para que o maior número possível de empresas que se encaixam nos
critérios exigidos possam participar.

Serviços
O escritório instalado na Acic
atua nos seguintes serviços:
captação de editais e informações
sobre processos de compras
públicas e governamentais que
ocorram no município; divulgação
customizada e facilitada dos
processos de compra e
contratação de serviços,
direcionadas a MPEs de cada
ramo; intermediação de compra e
fornecedor na busca de cotações
para a formação de preços de
referência, além da oferta de
treinamentos em compras públicas
e governamentais para
fornecedores e compradores e,
ainda, orientação em áreas de
gestão empresarial para micros e
pequenas empresas atendidas
pelo escritório.

CURSO será ministrado na Acic

AÍLTON SANTOS



VARIEDADES 17CASCAVEL, 22 DE AGOSTO DE 2017VARIEDADES16 HOJE NEWS, 22  DE AGOSTO DE 2017

Á
ri

es

 Pode ter um ótimo retorno ao lidar com
pesquisas e atividades que exigem
atenção aos detalhes. Bom dia para
batalhar por seus interesses profissio-
nais. Cor: amarelo.

horóscopo

To
ur

o

Contará com habilidade para se relaci-
onar, defender opiniões e conciliar di-
vergências. Aproveite para participar de
reuniões, trocar experiências e firmar
parcerias vantajosas. Cor: branco.

Li
br

a

A manhã será produtiva e você pode
direcionar sua energia para os assun-
tos profissionais. Já à tarde, as deman-
das vão aumentar, exigindo mais foco,
esforço e objetividade. Cor: vermelho.

E
sc

or
pi

ão

Os astros realçam sua determinação,
sabedoria, favorecem seu desempe-
nho e avisam que planos com pessoas
de sua confiança podem ser embriões
para sonhos que você sempre quis
alcançar. Cor: verde.

G
êm

eo
s Bom dia para conferir extratos, contas

e colocar o orçamento em ordem. Seu
tino comercial estará apurado e há
chance de aumentar seus ganhos.
Cor: branco.

C
ân

ce
r Além de receber as vibrações gene-

rosas da Lua, você contará com o in-
centivo de outros astros para ter um
dia produtivo. Concentre-se em suas
atividades e explore sua energia men-
tal, que estará poderosa. Cor: preto.

Sa
gi

tá
rio

Hoje, o senso de responsabilidade gui-
ará seus passos e você vai dar o seu
melhor em suas atividades. Aproveite
para planejar compromissos, cuidar dos
interesses financeiros e mergulhar no
trabalho. Cor: azul.

C
ap

ric
ór

ni
o Momento indicado para partilhar interes-

ses com amigos e pessoas que admira.
Bom dia para fortalecer contatos sociais e
se aproximar de quem tem objetivos se-
melhantes aos seus. Cor: rosa.

Le
ão

Momento de observar, confiar em seus
instintos e se dedicar com garra e em-
penho. Mercúrio e Plutão dão sinal
verde para mergulhar em seus inte-
resses e demonstrar habilidade para
resolver o que for preciso. Cor: vinho.

V
irg

em

As estrelas garantem carisma, vitalida-
de e confiança. Acredite em seu taco,
mostre o que sabe e batalhe pelo que
idealiza – você pode estar a um passo
de consolidar objetivos importantes.
Cor: rosa.

A
qu

ár
io

Os astros vão reforçar sua determina-
ção para cumprir metas, prazos e obri-
gações. Você vai enxergar os proble-
mas e desafios de maneira mais clara.
Cor: marrom.

Pe
ix

es

A Lua realça sua sensibilidade e troca
energias positivas com as estrelas, si-
nalizando um ótimo dia para você se
ocupar com o que mais gosta. Cor: pink.

ANJO ALADIAH
A pessoa nascida no dia 22 de agosto
está sob essa influência. Tem bom cora-
ção, é correto(a) em seus empreendi-
mentos, frequentará a melhor das socie-
dades e terá uma vida social intensa.
Será um anjo na Terra. Compreensivo
(a), reservado(a) e dedicado(a) à pes-
soa amada. Dotado(a) de grande imagi-
nação, auto confiança, flexibilidade e ca-
pacidade de escolher sempre o
melhor caminho ou oportunidade.
Trabalhará muito e não medirá
esforços para que se viva numa
sociedade mais justa.

Parabéns!

SALMO DO DIA
Salmo 17: 1- 5

Ouve, Senhor, a minha justa queixa; atenta
para o meu clamor. Dá ouvidos à minha ora-
ção, que não vem de lábios falsos. Venha de ti
a sentença em meu favor; vejam os teus olhos
onde está a justiça! Provas o meu coração e
de noite me examinas; tu me sondas e nada
encontras; decidi que a minha boca não peca-
rá como fazem os homens. Pela palavra dos
teus lábios eu evitei os caminhos do violento.
Meus passos seguem firmes nas tuas vere-
das; os meus pés não escorregaram.

Jair Druczkowski; Milton Machado e
Seno Tanilo Rhoden

 Sim, o brasileiro saiu de Cal-
gary, no Canadá, e foi até Barre-
tos, no interior de São Paulo,
acompanhado de seus cavalos
Frenchie, Bruiser e Dude. Ao lon-
go de inúmeras histórias, Filipe
sempre teve uma certeza: nada
mais seria como antes ao fim des-
sa longa viagem.

O sonho de realizar essa jorna-
da vem desde criança quando o
brasileiro escutava do pai a histó-
ria quase mítica do maior caubói
de todos os tempos, um homem
que cavalgou da Argentina até

Nova York para provar que os cri-
oulos eram os cavalos mais resis-
tentes do mundo. As cenas dessa
odisseia eram narradas de gera-
ção em geração na família de Fili-
pe até que, já adulto, ele desco-
briu o homem real por trás de seu
herói: o professor suíço Aime Ts-
chiffely, que realizou essa jorna-
da na década de 1920. Inspira-
do pela ousadia e determinação
de Tschif fely, Filipe nunca esque-
ceu o sonho de menino de fazer
sua própria expedição.

Foi assim que, em 2012, após
anos de preparação, ele partiu do
Canadá, local em que morava,
para Barretos, no Brasil, onde foi
recepcionado por uma plateia de
40 mil pessoas, durante a Festa
do Peão de Barretos que come-
çou dia 17 de agosto. Nesta lon-

Cavaleiro das Américas
Lançamento da HarperCollins Brasil, é o relato emocionante
dessa jornada mais que inusitada, permeada de desafios,
surpresas e muita força de vontade, e das lições e
inspirações que ela proporcionou. Cartéis de drogas
mexicanos se misturam a pessoas de solidariedade
extraordinária, e ao amor incondicional de um caubói por
seus cavalos. Em meio a personagens e lições únicas, o leitor
vai se sentir inspirado a pensar fora da caixa e não desistir
de seus sonhos, por mais improváveis que pareçam.
A obra ainda vem com oito páginas de fotos coloridas que
ilustram cenários da jornada de Filipe e seus cavalos, desde
o início da viagem até a chegada em Barretos.

Tudo em
nome
de um
sonho

LIVRO  LEITURA  DICA DA SEMANA

A
té onde vale ir por conta
de um sonho? Para Filipe
Masetti Leite realizar o
dele, foram necessários

dois anos e 16 mil quilômetros
passando por 10 países.

“Frenchie, com medo da água,
entrou em pânico no meio do
rio. Em vez de nadar como os

outros cavalos, deu uma
guinada para voltar à margem,

mas em um instante foi
arrastado pela correnteza
furiosa. Agora nem sequer

dava para vê-lo. Meu menino
dourado se foi. E se ele se

afogar? E se quebrar uma pata
nas pedras? E se um crocodilo

o pegar?”

Sobre o autor
Filipe Masetti Leite é jornalista, caubói e aventureiro. Formado em jornalismo pela
Ryverson University de Toronto, ele já fez trabalhos para rádios e  TVs. Atualmente
escreve para diversas publicações no Canadá e no Brasil, incluindo os jornais Toronto
Star e Caledon Enterprise e as revistas Trip e Country Fever no Brasil. Durante a sua
longa jornada de dois anos em cima de uma sela, Filipe filmou, editou e publicou 90
episódios de sua viagem, disponíveis no site www.outwildtv.com/ journeyamerica.

ga aventura, Filipe e seus cava-
los passaram por desertos, rios,
estradas, temperaturas diversas,
além de terem enfrentado muitas
dificuldades, imprevistos e até
mesmo o risco de morte.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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lio. Eric combina com Domênico para
investigar Agnaldo e Wanderley. Dom
conta a Cristóvão que Sabine lhe disse
que ele foi abandonado. Júlio sugere a
Cíntia que alugue o quarto de Sandra
Helena. Júlio e Cíntia se beijam.

A FORÇA DO QUERER
Eurico abandona Silvana e se muda

para a casa de Heleninha. Dantas so-
corre Silvana, que afirma não ser uma
jogadora compulsiva. Dita pede ajuda a
Simone. Rubinho e Bibi comandam as
ações no morro. Jeiza desconfia do en-
volvimento de Rubinho e Bibi na prisão
de Zeca. Jeiza confronta Ritinha sobre
sua ligação com Bibi. Simone tenta con-
fortar Silvana, que sofre com sua sepa-
ração.

OS DIAS ERAM ASSIM
 Passam-se alguns dias. Rimena

decide se separar de Renato. Gustavo
comenta que Alice pode ajudar a liberar
a entrada no terreno de Maricá. Vitor
ouve Alice falar com Cátia e exige que
Amaral impeça uma possível invasão no
terreno da construtora. Nanda diz a Kiki
que irá se separar de Caíque. Nanda
conta a verdade para Caíque. Kiki exige

que Lucas seja gentil com Renato. Ser-
ginho procura Natália e Josias fica inco-
modado.

CARINHA DE ANJO
Padre Gabriel avisa Madre Supe-

riora que o Padre Fábio de Melo está
a caminho de Doce Horizonte. Cecí-
lia pede para André entrevistar Diana
para a vaga de secretária. O médico
aceita e pede para que conversem
sobre outro assunto, mas Cecília des-
conversa e vai embora alegando es-
tar atrasada.

O RICO E LÁZARO
Beroso questiona Daniel sobre o su-

miço do rei. Os sábios falam do desapa-
recimento. Nitócris fica preocupada com
a ausência de Nabucodonosor. Joana,
Rebeca e Hurzabum saem a procura
dos necessitados. Nebuzaradã ordena
que os oficiais procurem pelo rei em toda
a cidade. Sammu-Ramat começa a san-
grar novamente e Darice se preocupa.
Os oficiais do palácio iniciam a procura
pelo rei.

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

VARIEDADES18 HOJE NEWS, 22 DE AGOSTO DE 2017

SBT • NO LIMITE DA PAIXÃO
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 • RECORD

Frida diz a Otávio que se eles não
forem embora da cidade fará de tudo
para que o filho o odeie e jura que
transformará sua vida e a do menino
em um inferno. Otávio procura Ana
Cristina e diz que se ela está mesmo
decidida a não voltar a vê-lo, então
irá embora da cidade e não sabe
quando voltará. Ana Cristina diz que
é o melhor que podem fazer pelo bem
de seus filhos. Maciel diz a Maria Ma-
dalena que, pelas razões que ela já
conhece, Gabriel não voltará a viver
com eles, mas isso não impede que
cumpra a promessa que fez de man-
ter relações intimas com ele e a vio-
lenta. Maria Madalena não correspon-
de às carícias do marido e ele a es-
bofeteia. Maria Madalena confessa ao
padre Jesus que não suporta manter
relações com o marido, mas esse é o
preço que ele cobra por ajudar seus
filhos.

Frida sugere a
Otávio que vá embora

DIVULGAÇÃO
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Primeiro curso

O primeiro curso do Escritório
de Compras Públicas de Casca-
vel, recentemente inaugurado na
Acic, já tem data para ocorrer.
Será de 29 a 31 de agosto, das
19h às 23h, na associação co-
mercial, e tratará sobre “Como
fornecer para a administração pú-
blica”. As vagas são limitadas.

Pessoal especializado no tema
vai falar sobre os benefícios da Lei
Complementar 123/2006, legisla-
ção de compras e análise de risco,
a preparação para a licitação, pre-
gão presencial com benefício às
micros e pequenas empresas e prá-
ticas de compra. O conteúdo é des-
tinado a micros e pequenos empre-
sários, microempreendedores indi-
viduais, contadores, representan-
tes comerciais, representantes de
entidades de classe, cooperados
e associados em fornecer produ-
tos ou serviços a órgãos públicos
das três esferas - municipal, es-
tadual e federal.

O escritório de Compras Públi-
cas de Cascavel tem como parcei-
ros Prefeitura, Acic, Sebrae, Feco-
mércio-PR, Fopema (Fórum Perma-
nente das Microempresas e Empre-
sas de Pequeno Porte do Paraná),
Faciap, Unioeste, Núcleo Regional
de Educação, Compra Paraná e Co-
mitê Gestor Municipal.

Outras informações e inscrições
com Ana Paula pelo telefone 3321-
1421, ou na associação comerci-
al, na rua Pernambuco, 1800.

PARCEIROS
O escritório resulta de um projeto criado em 2013 no Estado, o Com-

pra Paraná, que tem como parceiros o Sebrae, a Fecomércio e a Faciap.
Gradualmente, a ideia se mostrou uma excelente oportunidade de ne-
gócios principalmente às empresas menores alcançadas pela Lei Ge-
ral. A atribuição do escritório será promover a intermediação entre as
entidades compradoras com as micros e pequenas empresas, facili-
tando assim a participação delas nas licitações e contratações públi-
cas. No espaço, pessoal qualificado vai informar, detalhar e dar auxílio
para que o maior número possível de empresas que se encaixam nos
critérios exigidos possam participar.

Serviços
O escritório instalado na Acic
atua nos seguintes serviços:
captação de editais e informações
sobre processos de compras
públicas e governamentais que
ocorram no município; divulgação
customizada e facilitada dos
processos de compra e
contratação de serviços,
direcionadas a MPEs de cada
ramo; intermediação de compra e
fornecedor na busca de cotações
para a formação de preços de
referência, além da oferta de
treinamentos em compras públicas
e governamentais para
fornecedores e compradores e,
ainda, orientação em áreas de
gestão empresarial para micros e
pequenas empresas atendidas
pelo escritório.

CURSO será ministrado na Acic

AÍLTON SANTOS
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

AGOSTO 2017

Ser criança É brincar e ser feliz. É sorrir e estudar. É amar
e ser amado. É felicidade e alegria. É o futuro no presente!
Apesar disto, ainda temos no Brasil e no Mundo,
muitas crianças que ainda não tem escola e atendimento
médico apropriado. Por isto, este dia foi criado para
que possamos refletir sobre a situação dessas crianças e
colaborar de alguma forma para que esta condição seja
revertida. Seja participando de projetos sociais e ações
desenvolvidas por Ongs, ou até mesmo ajudando uma
criança próxima, doando um brinquedo, um livro ou um
agasalho que você não queira mais.

Dia da Infância24

fonte:www.smartkids.com.br/datas-comemorativas/

22
Dia do
Folclore

25
Dia do Soldado
Dia do Feirante

27
Dia do Psicólogo
Dia do Corretor
de Imóveis

28
Dia dos Bancários
Dia da Avicultura

29
Dia Nacional de
Combate ao Fumo

31Dia da
Nutricionista

Calendario

 Annabelle 2 - A Criação do Mal
Sala 1: Qui a Qua 14h30 - 17h (Dub)
Sala 4: Qui a Qua 18h40 - 21h (Dub)

 Valerian e a Cidade dos Mil Planetas
Sala 2: Qui a Qua 13h50 - 16h20 (3D)

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

 Dunkirk
Sala 3: Qui a Qua 18h45 -  21h (Leg)

 Transformers: o último cavaleiro
Sala 4: Qui a Qua 15h50

 Carros 3
Sala 4: Qui a Qua 13h40

 Transformers: o último cavaleiro
Sala 1: Qui a Qua 18h50 (3D)
Sala 3: Qui a Qua 16h30 (2D)

 Planeta dos Macacos - A Guerra
Sala 1: Qui a Qua 16h10 - 21h40 (3D)
Sala 3: Qui a Qua 13h50

 Valerian e a Cidade dos Mil Planetas
Sala 3: Qui a Qua 19h20

SHOPPING WEST SIDE

SHOPPING JL
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Que o trabalho das equipes do
hospital Uopeccan, em Cascavel, faz
uma diferença e tanto no tratamento
das crianças e adolescentes com
câncer, isso não se pode negar. Mas,
o que você pode não se dar conta é
de que a sua ajuda é fundamental
para que muitas das ações continu-
em fazendo o bem a quem precisa.

Uma das formas de ajudar é par-
ticipando do McDia Feliz, que ocor-
re no próximo sábado (26) em Cas-
cavel e Foz do Iguaçu. Conforme a
gerente de assuntos institucionais
da Uopeccan, Kelyn Aires, mais de
21 mil lanches já foram vendidos
antecipadamente. Porém, é preci-
so ainda muito mais. “É necessá-
rio vender os lanches no balcão no
dia do evento”, diz Kelyn.

“Estamos muito ansiosos para

Sábado de solidariedade
o evento. Nossa missão está quase
100% atingida, e para isso precisa-
mos da ajuda da comunidade. O res-
taurante em Cascavel é o que mais
vende Big Mac em todo o Brasil du-
rante o McDia Feliz”, relata Kelyn.

No sábado, às 11h, haverá lan-
çamento oficial do evento com os
padrinhos e parceiros da Uopeccan.
À tarde, a partir das 15h, as crian-
ças e adolescentes em tratamento
vão até o restaurante para participar
da campanha. “Aqueles que a nutri-
cionista liberou e que tiverem alta
para ir, vão ser levados para lá”, afir-
ma a gerente. Todas elas vão com
um ônibus disponibilizado pelo hos-
pital. Para as crianças haverá cama
elástica, pintura de rosto, atendi-
mento à comunidade voltado à saú-
de e outras atividades recreativas.

A VENDA DE BIG MAC vai ajudar na
compra de medicamentos que não são
fornecidos pelo SUS

 Reportagem: Marina Kessler
    Foto: Aílton Santos

VOLUNTÁRIOS
A equipe da Uopeccan ainda precisa de voluntários. Quem quiser
ajudar na preparação de lanches, organização do local, entrega de
refrigerantes, tíquetes e outros serviços pode entrar em contato com
Vera, pelo (45) 2101-7002.

A melhor maneira de ajudar
é comprando um Big Mac
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A Prefeitura de Cascavel iniciou,
na manhã de ontem, a primeira fase
da fiscalização para regularizar e dis-
ciplinar o comércio ambulante. A
comissão especial designada pelo
prefeito Leonaldo Paranhos notificou
os ambulantes e solicitou, principal-
mente aqueles que vendem produ-
tos ilegais, que deixem o espaço.
Caso isso não ocorra, eles poderão
ter o material apreendido.

Cada caso recebe a orientação
devida dos fiscais e os vendedores que
explicam que não têm outra opção de
renda recebem orientação e a opção
de encaminhamento para uma vaga
de trabalho com a empresa Tecnopa-
rk ou via Agência do Trabalhador, que
se comprometeu em facilitar também
cursos de capacitação e encaminha-
mento a escolarização.

Sergio Maciel, 43 anos, atua
com vendedor ambulante há sete
anos e não escondia a insatisfação
com a ação desencadeada ontem.
Ele disse que procurou a prefeitura
para regularizar sua situação, mas
concederam a ele um alvará de au-

tônomo, que permite apenas o tra-
balho em casa. “Minha profissão é
vendedor de rua”, afirma.

Uma das propostas da prefeitu-
ra é encaminhar alguns ambulan-
tes para o mercado de trabalho,
tanto que a ação de ontem teve a
participação da Agência do Traba-
lhador. Maciel diz que, com seu grau
de instrução, dificilmente consegui-
ria um emprego formal com remu-
neração superior a um salário mí-
nimo. “Tem aluguel, tem escola,
tem filhos, tem tudo”, diz.

E ncaminhamentos

AVENIDA
As equipes percorreram a Avenida
Brasil notificando os camelôs.
“Neste primeiro momento estamos
orientando as pessoas sobre a lei,
as normas e solicitando a retirada
dos vendedores que comercializam
produtos ilícitos. Somente em caso
de resistência é que os produtos
serão recolhidos”, detalhou o
secretário de Finanças, Renato
Segalla, que acompanhou a equipe
no início da operação.

Os fiscais abordam os vendedores, explicam sobre a situação de cada
um e os objetivos da ação. A lei impede a venda, por exemplo, de
produtos como alho, óculos, relógios, perfumes, CD/DVD, remédios e
cosméticos, cigarros, bebidas, celular e similares. Vendedores que
apresentam o protocolo com pedido de regularização foram orientados a
aguardarem a análise e permanecer no ponto de origem solicitado. Esses
normalmente vendem produtos como meias, bonés, cintos, carteiras, entre
outros, e foram orientados a ficarem longe do comércio regular com
produtos similares.

EQUIPES percorreram a Avenida Brasil notificando os ambulantes

Ambulantes
são notificados

FÁBIO DONEGÁ

Ambulantes
são notificados



A advogada cascavelense
Patricia Marchiore curte
merecidas férias num dos
paraísos brasileiros, em
Arraial d'Ajuda
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EspetáculoEspetáculoEspetáculoEspetáculoEspetáculo
Nesta quinta-feira tem o

espetáculo sobre a
Ditadura Militar no Brasil.
Murro em ponta de faca,

de Augusto Boal, que conta
a trajetória de três casais
de brasileiros exilados que
são obrigados a conviver
no mesmo espaço físico.

Às 19h30, no Centro
Cultural Gilberto Mayer.

Pai Rico,Pai Rico,Pai Rico,Pai Rico,Pai Rico,
Pai PobrePai PobrePai PobrePai PobrePai Pobre

Depois de palestrar em
vários países,

Robert Kiyosaki, o autor de
Pai Rico, Pai Pobre, estará
no Brasil, dias 23 e 24 de
Setembro, no Transamérica

Expo, em São Paulo.

Mais amorMais amorMais amorMais amorMais amor
e core core core core cor

Domingo ocorre a quinta
edição da Parada Pela

Diversidade de Cascavel.
Às 14h, na Praça

Wilson Joffre.

Café na Passarela
A Ecocataratas realiza hoje,

a partir das 7h, Café na
Passarela, no Trevo

Cataratas, em Cascavel.

oOo
A ação tem o objetivo de
incentivar e orientar a

população sobre a
importância de utilizar a
passarela com segurança.

Serão entregues aos
pedestres fôlderes

educativos e um kit de
café da manhã.

DIVULGAÇÃO

A bela ANA PAULA VIAN, no clique de Arivonil Policarpo

O vereador Carlinhos Oliveira e a esposa, Adriana Riconi
Oliveira. Recentemente homenageado pela Acic Norte, Carlinos
recebe os cumprimentos pelo seu aniversário hoje

DIVULGAÇÃO
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Ao todo, são 18 estruturas de
UBS (Unidade Básica de Saúde)
que serão reformadas com os
mais de R$ 2 milhões repassa-
dos pelo governo do Estado. A
verba está garantida e o repas-
se foi votado em primeira vota-
ção na Câmara.

Algumas unidades, em situação
mais precária, receberão um inves-
timento maior. Os prédios dos bair-
ros Aclimação, Cancelli, Floresta,
Los Angeles, Santa Cruz e Catara-
tas receberão os maiores investi-
mentos. Para cada uma delas, são
R$ 150 mil. A USF (Unidade de Saú-
de da Família) do Bairro Guarujá
receberá R$ 149.979,11.

A notícia é boa, mas, por outro
lado, a reforma deve começar ape-
nas no ano que vem. É que, de acor-
do com o arquiteto Carlos Eduardo
Gomes, da Secretaria de Saúde,
depois que o Legislativo aprovar e
o prefeito Leonaldo Paranhos san-
cionar a lei, o Estado ainda precisa

Algumas estruturas, como a do
Bairro Cancelli, por exemplo, já não
suportam mais a demanda. O pré-
dio é antigo, com mais de 20 anos
de construção, e precário. As cal-
çadas estão quebradas. O local
de descarte de lixo hospitalar fica
bem em frente à unidade, já com
portas enferrujadas.

Situação parecida com a do Los
Angeles, onde a unidade é ainda
mais antiga e o prédio não é sequer
adequado para funcionar um posto
de saúde. “Para essas unidades
que receberão mais investimentos,
vamos mexer no piso, no forro, no
revestimento e vamos fazer uma
acessibilidade que hoje não existe”,
comenta Carlos.

Unidades em reforma

fazer a liberação do recurso. “Só aí
serão liberadas as licitações para
as reformas”, explica.

Considerando toda a burocra-
cia de um processo de licitação,
se tudo correr bem, obra mesmo
só em 2018.

Estudos para novas reformas
De acordo com o legislativo, há estudos preliminares para obras
nas unidades básicas do Aclimação, Cascavel Velho, Floresta,

Pacaembu, Parque São Paulo, Santa Cruz, Santa Felicidade, São
Cristóvão, Brazmadeira, Cataratas, USF Guarujá, USF Interlagos,

USF Parque Verde e USF Santo Onofre.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

Cancelli

CALÇADAS estão
quebradas e depósito de lixo
fica na entrada na unidade

Nova unidade
Para o Cancelli, há projeto para construção de uma unidade nova, que ocupará

inclusive uma parte do terreno da Casa Pop, localizada atrás do prédio. “A
previsão é construir uma unidade como foi feita no Jardim Nova Cidade. De dois

milhões de reais. Estamos trabalhando no projeto complementar e já temos
uma emenda parlamentar garantida para a construção”, garante o arquiteto

Carlos Eduardo Gomes, da Secretaria de Saúde.
Dos R$ 2 milhões necessários para a construção, R$ 1,040 milhão é do

Governo Federal e o restante seria contrapartida do Município. A mesma
previsão vale para a UBS do Los Angeles. “Também há repasse orçamentário
federal para essa obra, que terá o mesmo custo. São construções caras e que

o município não teria condições de bancar sozinho”.

CALÇADAS estão
quebradas e depósito de lixo
fica na entrada na unidade
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Semipresidencialismo
“seria útil”, diz Temer

O presidente Michel Temer dis-
se ontem que acha o semipresi-
dencialimo um sistema “extrema-
mente útil” para o Brasil. Temer dis-
se que tem discutido o assunto
com os presidentes da Câmara,
Rodrigo Maia, do Senado, Eunício
Oliveira, e com o presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), Gil-
mar Mendes. No semipresidencia-
lismo, apesar de haver um primei-
ro-ministro, o presidente mantém
a força política.

“Acho uma coisa extremamente
útil para o Brasil. Minha experiên-
cia tem revelado que seria útil. Te-
nho conversado muito com o minis-
tro Gilmar Mendes, que hoje está
no TSE, tenho conversado com o
Rodrigo Maia, com o Eunício Olivei-
ra. Temos conversado muito sobre
isso. Se vai dar certo ou não, não
sabemos, mas temos conversado
sobre isso como uma das hipóte-
ses muito úteis para o Brasil. Ago-
ra vamos alongar esses estudos
para verificar qual o melhor momen-
to da sua aplicação e eficácia”, dis-
se a jornalistas no Itamaraty, onde
ofereceu almoço ao presidente do
Paraguai, Horacio Cartes.

Questionado se a reforma política
como está posta é coerente, Temer

respondeu que essa é uma matéria de
atuação do Congresso Nacional. “Ela

está sendo feita pelo Congresso
Nacional. Quando falo dessa matéria,

estou dizendo que essa matéria é
típica da atuação do Congresso

Nacional. [É] o Congresso que vai
decidir isso”, respondeu.

Paraná sem febre aftosa
A Secretaria da Agricultura e Abastecimento e a Agência de De-

fesa Agropecuária do Paraná (Adapar) solicitaram ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento uma auditoria para atestar o
Paraná como área livre de febre aftosa sem vacinação. “Se tudo
der certo, esperamos fazer a última campanha de vacinação contra
febre aftosa em maio de 2018”, afirma o secretário da Agricultura
e Abastecimento, Norberto Ortigara.

De acordo com Ortigara, ao tornar o estado área livre da doença
sem vacinação, o objetivo é alcançar mercados mais disputados e
valiosos, um desafio que provocará uma transformação no setor
produtivo de proteínas animais no Paraná. “Temos que deixar de
usar ferramentas antigas e partir para a inteligência no controle
sanitário”, defendeu.

TEMER DIZ que tem conversado muito sobre o semipresidencialismo

AGÊNCIA BRASIL

R eforma

LOCAL 11CASCAVEL, 22 DE AGOSTO DE 2017

Núcleo Empresarial da Unipar
atende a micro e pequenas empresas

O compromisso da Universidade
Paranaense – Unipar com o ensino
superior vem de décadas e um de seus
primores é estreitar o contato do
acadêmico com a prática profissional.
Nessa linha de projetos de extensão
desenvolvidos pela Unipar, um exemplo
de sucesso é o Núcleo Empresarial de
Administração e de Ciências Contábeis.
O Núcleo funciona como um
laboratório de práticas, que busca
apoiar o desenvolvimento de micro e
pequenas empresas em Cascavel e
região, por meio de projetos sociais,
cursos, treinamentos e consultorias.

A responsável técnica, administradora
Viviane Gura, reforça que o espaço
favorece aos docentes, estudantes e
membros administrativos, condições
necessárias à aplicação prática de
conhecimentos teóricos relativos a áreas
específicas de formação profissional.
Consequentemente, permite colocar seus
acadêmicos no mercado de trabalho em
caráter de treinamento pré-profissional,
sempre com orientação técnico-
profissional competente de professores e
profissionais especializados.
Por outro lado, “a intenção é colaborar
com as instituições públicas e privadas nas

áreas de Administração e Ciências
Contábeis, visando o seu
desenvolvimento a partir de
programas a serem estabelecidos, que
permitam o atendimento do objetivo
proposto e o treinamento pré-
profissional especializado dos alunos”.
Para participar dos serviços, a empresa
precisa ser conveniada ao Núcleo
Empresarial ou à Universidade. O
Núcleo está localizado em anexo à
Unipar e funciona nos períodos da tarde
e à noite. Mais informações podem ser
obtidas no setor, pelo telefone (45)
3321-1300 – Ramal 2064.

Ambiente especial dos cursos de Administração e Contábeis promove
treinamentos, consultorias e pesquisas a micro e pequenas empresas

NÚCLEO Empresarial
capacita acadêmicos

DIVULGAÇÃO
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Um evento mundial, criado na
Austrália em 2012, e que vai estar
pertinho dos cascavelenses. É o
Gentleman’s Ride, que em portugu-
ês significa Passeio dos Cavalheiros.

Conforme o advogado Augusto
Bittencourt, que já confirmou a sua
participação, o evento é dedicado a
angariar recursos, por meio das ins-
crições, para pesquisas sobre a cura
do câncer de próstata. Segundo o
Inca (Instituto Nacional do Câncer),
em 2016 foram diagnosticados
61.200 novos casos da doença em
todo o Brasil. Isso corresponde a um
risco estimado de 61,82 casos no-
vos a cada 100 mil homens. Sem
considerar os tumores de pele não
melanoma, a neoplasia é a mais
incidente entre os homens em to-
das as regiões do País.

“Este é o segundo ano que Cas-
cavel confirma sua participação no
evento, que ocorre em 24 de se-
tembro”, relata Bittencourt. Para
participar é preciso seguir alguns
critérios. Um deles é ter uma mo-
tocicleta clássica. Além disso, o
motociclista deve estar vestido

 Reportagem: Marina Kessler

Cavalheiros em duas rodas

Gentleman’s Ride é um evento que
acontece em VÁRIOS PAÍSES

A expectativa é de que neste ano o número de participantes seja maior do que o
registrado na edição passada, quando foram inscritas 200 pessoas. De acordo com
Bittencourt, Cascavel é o terceiro município do Brasil com o maior número de
motoqueiros inscritos. “O movimento é bem legal, e conseguimos tratar de algo triste
de uma forma alegre, sem a angústia que é falar da doença. É uma forma de chamar
para a vida”, diz.
O itinerário já está montado. O ponto de encontro será em frente à catedral Nossa
Senhora Aparecida, no calçadão de Cascavel. Todos eles seguirão para Toledo e em
seguida voltam a Cascavel. A partida está prevista para às 15h. Na chegada será
feita uma confraternização.  Todos os anos, 600 cidades de 120 países participam
do evento, que ocorre simultaneamente no mesmo horário e no mesmo dia.

como um cavalheiro, ou seja, de
paletó, gravata, suspensório,
calça, colete e sapato. “Isso
tudo é para chamar a atenção à

causa que apoiamos”, explica.
As inscrições são feitas exclusi-

vamente pela internet, por meio do
endereço www.gentlemansride.com.

 DIVULGAÇÃO

I tinerário
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Mortes violentas 58
Homicídios 47
Latrocínios 03
Confrontos 08

Roubos 847
Furtos 2.646
Veículos (furtos/roubos) 274
Outros 3.219

Acidentes 1.769
Colisões 1.621
Atropelamentos 141
Mortes 36

Morte no posto

Policiais da Delegacia de Homi-
cídios de Cascavel cumpriram on-
tem, um mandado de prisão con-
tra Diego Santos Rodrigues de
Souza, de 18 anos. O jovem con-
fessou ter matado, no início da
tarde do dia 22 de julho, em um
posto de combustíveis, no cruza-
mento das ruas Cuiabá com Fran-
cisco Bartinik, no Alto Alegre, Alex
Sandro Machado, de 38 anos.

Conforme os policiais, dias de-
pois do crime Diego compareceu até
a delegacia e confessou o assassi-
nato. A motivação seria o fato de que
Alex teria o ameaçado e, por conta
disso, ele teria cometido o crime.

Alex estava a pé e foi persegui-
do por Diego, que estava em uma

motocicleta. A vítima chegou cor-
rendo ao posto para tentar se pro-
teger, mas mesmo assim foi atin-
gido. Além de Alex, um homem de
51 anos, identificado como Alde-
mar Benevuto, que estava no pos-
to, também foi atingido por dois
tiros nas costas. Ele não era alvo
dos disparos e foi vítima de bala
perdida. Aldemar foi encaminhado
ao Hospital Universitário.

Um adolescente chegou a com-
parecer até a delegacia para assu-
mir o crime, mas foi detido por fal-
so testemunho.

Policiais civis da Delegacia de
Homicídios de Cascavel prenderam
ontem, Tiago da Silva, de 32 anos.
Contra ele havia dois mandados de
prisão em aberto, um por roubo
agravado e outro por incêndio.
Tiago foi detido no Bairro São
Cristóvão e levado à carceragem da
15ª SDP (Subdivisão Policial).

DELEGACIA DE HOMICÍDIOS

 Reportagem: Tissiane Merlak

ALEX SANDRO
Machado foi perseguido

pelo atirador

AÍLTON SANTOS

DELEGACIA DE HOMICÍDIOS

DIEGO SANTOS
Rodrigues de Souza
assumiu a autoria
do crime
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A Cettrans (Companhia de En-
genharia de Transporte e Trânsi-
to) decidiu alterar algumas linhas
de ônibus em Cascavel. Uma de-
las, a Linha 245 (Santa Felicida-
de/Terminal Sul), terá alteração
na tabela de horário e o tempo
entre o terminal e o ponto final,
que era de 20 minutos, passará
para 25. Com isso, os motoristas
terão que tirar o pé do acelerador.
A medida é para garantir seguran-
ça aos passageiros.

Outras linhas sofrerão altera-
ções no trajeto. É o caso da Linha
91 (Floresta Via Colonial/Terminal
Leste) que passará a atender tam-
bém a Rua Uirapuru. A Linha 92 (Flo-
resta via Brasília/Terminal Leste)
passará a trafegar pela Rua Fran-
cisco Maculan. Essas duas mudan-

Ônibus têm linhas alteradas

Cascavel sedia congresso nacional
Gilles Lemaire, especialista francês do Institut national de la recher-
che agronomique (Instituto Nacional de Investigação Agronômica),

participa nesta terça-feira, às 10h20, do 1º Congresso Brasileiro de
Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, evento que transcor-
re até a próxima quinta-feira, em Cascavel. Lemaire abordará como
tema Sistemas Integrados de Produção: Reconciliando a agricultura

contemporânea com a qualidade ambiental.
Amanhã, o evento receberá como convidado o especialista

norte-americano Allan Franzluebbers, que falará sobre os rumos
de testes de atividade biológica de solo como indicadores de

disponibilidade de nitrogênio.

CETTRANS deve criar a linha Riviera
via Brasília para atender moradores do

novo conjunto habitacional

Riviera ganhará linha
Como a liberação das moradias

no Riviera, a Cettrans tira a
Linha 92 de cena e implantará

a Linha 94 (Riviera via Brasília/
Terminal Leste) que será

responsável pelo transporte dos
moradores do novo conjunto
habitacional. Dois veículos

farão o novo trajeto, porém,
não há uma data definida para

o início da nova linha.

ças têm como objetivo atender ao
Conjunto Florais. Já a Linha 200
(Vila Dione via Alto Alegre/Terminal
Oeste) adota a Rua Urutu em seu
itinerário com a proposta de melho-
rar o atendimento aos moradores
do Conjunto Roma.
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Contrabando nos Correios
Mais uma operação foi desen-

cadeada ontem pela Receita Fe-
deral em Cascavel na CCD (Cen-
tral de Coleta e Distribuição) dos
Correios, localizada na Avenida
Carlos Gomes.

Segundo os servidores da Re-
ceita, a operação é de rotina e visa
detectar responsáveis por enviar,
via Correios, produtos de origem
estrangeira.

De acordo com o auditor fiscal
da Receita, Sérgio Barbieri, den-
tre os produtos estão diversos ele-
trônicos, equipamentos de infor-
mática e até mesmo peças auto-
motivas. “Todo material será en-
caminhado para o depósito da
Receita, será feita a valoração da

ELETRÔNICOS, produtos de informática e peças automotivas foram apreendidas

RECEITA FEDERAL

Casa fica destruída no Jardim Petrópolis

Moradores de uma residência
no Jardim Petrópolis, no bairro San-
ta Felicidade, acordaram na madru-
gada de ontem com o fogo consu-
mindo toda casa. A moradia de ma-
deira, na Rua Francisco Stanker, fi-
cou destruída. Dois caminhões ABT
(Auto Bomba Tanque) do Corpo de
Bombeiros foram acionados, mas
ao chegar ao local apenas fizeram
o rescaldo, já que as chamas havi-

Presos em Foz
Dois policiais militares do 14º
Batalhão de Foz do Iguaçu
foram presos na sexta-feira
pelo Gaeco (Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime
Organizado). Eles são suspeitos
de tentar matar Douglas
Ricardo de Oliveira, de 29
anos. Douglas foi baleado com
dois tiros no dia 26 de julho,
no Jardim Canadá.  Criminosos
dispararam mais de 20 tiros
contra o carro em que Douglas
estava. Já no dia 16 deste mês
homens encapuzados e armados
entraram no Hospital Municipal
de Foz do Iguaçu, onde Douglas
foi internado, para tentar
novamente matá-lo, mas o
paciente havia sido transferido.
Em 2014, Douglas foi alvo de
outra tentativa em Cascavel.

mercadoria e identificados o reme-
tente e o destinatário dos produ-
tos. Caso o proprietário compro-

ve a origem e o pagamento dos re-
feridos desembaraços aduanei-
ros, poderá retirá-los”.

am consumido tudo. Havia risco de
que o fogo pudesse se alastrar, uma
vez que a grande maioria das 20
casas é de madeira.

Moram naquela localidade as fa-
mílias do Jardim Gramado, que sa-
íram do bairro por conta de uma de-
terminação da justiça.

Não se sabe como o fogo co-
meçou, mas há suspeita de um
curto-circuito.

CASA DE MADEIRA foi consumida pelas chamas
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Mais de 700 armas. Esse foi
o total de pistolas, revólveres e
até mesmo fuzis apreendidos no
primeiro semestre de 2017 so-
mente pela Polícia Militar. A infor-
mação foi repassada pelo tenen-
te-coronel Washington Lee Abe,
responsável pelo 5º CRPM (Co-
mando Regional da Polícia Mili-
tar), que engloba as regiões Oes-
te e Sudoeste do Estado.

Segundo o coronel, foram 726
armas apreendidas em seis me-
ses. “Se dividirmos esse total
pelo número de dias, quer dizer
que a cada dia, quatro armas são
interceptadas pela polícia”.

De acordo com o relatório di-
vulgado pela Sesp (Secretaria Es-
tadual de Segurança Pública e Ad-
ministração Penitenciária), que

5º CRPM apreende 27%
das armas do Estado

5º CRPM apreende 27%
das armas do Estado

POLICIAIS MILITARES das
regiões Oeste e Sudoeste
interceptaram 726 armas

ARQUIVO

Cabe ressaltar que, nas últimas semanas, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) do
Paraná fez as três maiores apreensões de armamento no Estado. Essas unidades
não são contabilizadas pela Sesp, uma vez que o relatório é baseado nas
apreensões das polícias Civil, Militar e Rodoviária Estadual. No sábado passado,
por exemplo, foram 32 pistolas e mais de três mil munições apreendidas em uma
ação em Santa Tereza do Oeste. A maior delas aconteceu em junho, quando 56
pistolas e 5.695 cartuchos para fuzil em Santa Terezinha de Itaipu.

compara os números do primeiro
semestre de 2016 com o de 2017,
as regionais de Cascavel, Foz do
Iguaçu e Toledo apreenderam juntas
1.142 armas. Foram 569 no ano
passado e outras 573 até o dia 30
de junho deste ano. Crescimento de
menos de 1% entre os dois anos.

Conforme o boletim, Cascavel,
na soma dos dois períodos, é a
área com o maior número de apre-
ensões: foram 246 em 2016 e ou-

tras 213 este ano. Na sequên-
cia está Foz do Iguaçu, com 448
unidades, sendo 220 no ano
passado e 228 em 2017. Por
possuir uma área de abrangên-
cia menor e com menos habitan-
tes, a regional de Toledo apreen-
deu nos dois primeiros semes-
tres de 2016 e 2017, 235 ar-
mas. Foram 103 unidades em
2016 e outras 132 nos seis pri-
meiros meses de 2017.

 Reportagem: Tissiane Merlak

PRF
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Sentadas, com a mão no rosto
e angustiadas. Assim estavam
muitas pessoas que compunham
a plateia do Ginásio Sérgio Mauro
Festugatto na tarde de ontem. An-
gustiadas, para saber o endereço
onde iriam residir no Conjunto Rivi-
era. Aliviadas, por terem sido con-
templadas com a casa própria.

As famílias que foram sorteadas
e tiveram a documentação aprova-
da, ou àquelas que ainda estão com
documentação pendente participa-
ram do sorteio das 2.089 unidades

Angústia
ou alívio?

Espera
“Espero por esse momento

há 12 anos, [desde] que
estou inscrita no programa.
Pago R$ 350 de aluguel por
mês e esse dinheiro agora

vai servir para pagar outras
contas”, afirma a aposentada

Noeli Rodrigues. Já a
costureira Marlene Steffler

teve um pouco mais de
sorte. “Fiz a inscrição há

quatro meses e já ganhei”,
comemora. “Só eu e meu

filho, se a unidade sorteada
for um apartamento está

ótimo”, completa. O sufoco
com o aluguel também foi
realidade na vida de Maria

de Andrade durante 50 anos.
“E há 12 estou inscrita no

Programa. Mas agora eu vou
ter a minha casa”, garante.

A partir de agora
De acordo com a coordenadora do Programa Minha Casa

Minha Vida em Cascavel, Marilda Thomé, as famílias que
tiveram o endereço sorteado e ainda estão com documentação
pendente precisam regularizar a situação até a assinatura do

contrato. Pelo programa, já foram entregues 3.331 unidades no
Município. E de acordo com a Cohapar, foi solicitada a constru-

ção de mais 500. Agora, as famílias precisam regularizar a
situação documental perante à Caixa, esperar a assinatura do
contrato e aí sim receber as chaves. A previsão é de que isso

ocorra na primeira quinzena de setembro.
 Reportagem: Tatiane Bertolino

   Foto: Aílton Santos

do conjunto. O processo ocorreu
apenas para saber em qual rua e
casa cada uma das famílias apro-
vadas vai morar.

Mas o alívio é mesmo para mui-
ta gente que sonhou, por muitos
anos, com a casa própria. “Mes-
mo sem ser sorteada, todas as
vezes eu vinha nos sorteios, com
esperança de que algo mudasse”,
conta a agente de Saúde Rosane
de Fátima, que está inscrita no
Programa  Minha Casa Minha Vida
há 15 anos.

FAMÍLIAS aguardavam ansiosas pelo sorteio

Angústia
ou alívio?
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Giro da
Violência

Será sancionada hoje, a partir
das 8h30, durante a Escola de Go-
verno de Cascavel, a Lei Municipal
que implanta a Patrulha Maria da
Penha. A partir da implantação da
lei, caberá ao município firmar uma
parceria com o Tribunal de Justiça
para que os ‘patrulheiros’ comecem
a trabalhar nas ruas da cidade. Den-
tre os presentes na solenidade es-
tará o juiz Carlos Eduardo Stella Al-
ves, titular do Juizado de Violência
Doméstica de Cascavel, e da promo-
tora Andrea Frias, uma das defen-
soras do projeto em Cascavel.

O objetivo da Patrulha é garantir
a segurança de mulheres vítimas
de violência, além de possibilitar a
capacitação de agentes públicos.
Em Cascavel, agentes da Guarda
Municipal serão capacitados para
atender a demanda.

Dados estatísticos apontam
que somente 30% dos casos de
violência doméstica chegam às au-
toridades. Em Cascavel, segundo
informações do Conselho da Mu-
lher somente no ano passado
1.652 mulheres sofreram algum
tipo de violência, incluindo agres-
são, estupro e ameaças.

De forma efetiva, a Patrulha Maria da Penha vai visitar todas as mu-
lheres que possuem medidas protetivas para evitar que seus agresso-
res se aproximem delas. “Uma listagem com o nome das vítimas e en-
dereço será repassada aos guardas, que entrarão em contato com elas
e farão literalmente uma patrulha, para evitar que elas sofram novamen-
te algum tipo de violência.”

No Paraná a Patrulha Maria da Penha já está em funcionamento
nas cidades de Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Toledo.
Um dos resultados imediatamente verificáveis é a reincidência zero
dos casos de agressão.

Patrulha
Maria da Penha Morte na PEC

Um preso, identificado como Laércio
Lopes Morais, de 50 anos, morreu
ontem na PEC (Penitenciária Estadual
de Cascavel). Ele estava no solário da
unidade prisional, no momento do
banho de sol, e começou a passar mal.
Laércio foi levado para a enfermaria
com sinais de infarto e morreu antes
de ser acionado o socorro externo.

Arma de fogo

Policiais civis do GDE (Grupo de
Diligências Especiais) prenderam
ontem, em uma abordagem na Rua
Natal, um homem com uma arma de
fogo. Segundo informações da polícia,
o homem é de Três Barras do Paraná e
chegou em Cascavel ontem mesmo.
Dentro da bolsa dele os policiais
encontraram um revólver calibre 38
com algumas munições. A arma
apreendida foi furtada em uma
residência, há cerca de 10 anos.

Veículo recuperado I
A Polícia Militar de Cascavel recuperou
ontem, na marginal da BR-467, um
veículo com queixa de furto. Segundo
a polícia, o Chevette estava
completamente depenado. O veículo
foi encaminhado a 15ª SDP
(Subdivisão Policial) a disposição do
proprietário.

Veículo recuperado II
Guardas Municipais de Cascavel
recuperaram ontem, também nas
margens da BR-467, na região do
Jardim Novo Milênio, um veículo com
queixa de roubo. O carro, um Gol, foi
levado por dois homens armados e
encapuzados horas antes, em Cascavel.

V isitas

Conforme a promotora Andreia
Frias, mesmo os 30% já são um
avanço perto do que ocorria há al-
guns anos. “Levando-se em consi-
deração que são crimes que envol-
vem família, que acontecem dentro
de casa, conseguirmos diagnosti-
car esses casos já é um ponto po-
sitivo”. Além da violência física, a
promotora ressalta também os ca-
sos de ameaças, tortura e a violên-
cia psicológica.

 Reportagem: Tissiane Merlak
   Foto: Aílton Santos

GUARDAS TERÃO lista com nomes e
endereço das vítimas com medidas protetivas
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Professores
participam
de oficina

Foram realizadas duas oficinas, duran-
te o fim de semana, com a participação
de mais de 50 profissionais da educa-
ção das redes públicas municipal e es-
tadual de Cascavel, além de dois pro-
fessores do Ministério da Educação da
província de Missiones, na Argentina.

O Laboratório de Inovação da
Fundetec realizou a Oficina de Cria-
tividade para Professores.

As oficinas são realizadas pelo
programa “Criativos da Escola”, do
Instituto Alana, em parceria com a
Fundetec, por meio de atividades
“mão na massa”, baseadas nos
princípios do Design Thinking, fer-
ramenta simples e inovadora que
estimula a criação com base na in-
teração, na experimentação e na co-
laboração. As oficinas fazem parte
do Movimento Design for Change,
movimento Global que surgiu na
Índia em 2006 e hoje está presen-
te em mais de 45 países, inspiran-
do mais de 2,2 milhões de crian-
ças e jovens ao redor do mundo.

No Brasil, o Design for Change
ganhou o nome de Criativos da Esco-
la, iniciativa lançada em 2015 pelo

Instituto Alana e desde então já con-
ta com a participação de milhares de
estudantes e educadores de todo o
País. Através das oficinas, realizadas
nas dependências da Agrotec, os pro-
fessores puderam compreender as
etapas propostas pela metodologia
que visa proporcionar aos alunos o

fortalecimento das habilidades fun-
damentais para o Século 21, como o
autoconhecimento, a boa comunica-
ção, o pensamento crítico, a colabo-
ração, a criatividade, a ética,a capa-
cidade de se relacionar com outras
pessoas, a resolução de problemas
e a tomada de decisões.

O ficinas

Oficina na Fundetec teve a participação de dois professores ARGENTINOS
SECOM
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O Sindicato Rural de Cascavel,
por meio de seu Departamento Fun-
diário, lembra aos proprietários que
o prazo para registrarem suas pro-
priedades no CAR (Cadastro Ambi-
ental Rural) e aderirem ao PRA (Pro-
grama de Regularização Ambiental)
vai até 29 de dezembro deste ano.
Além disso, os que já fizeram preci-
sam rever alguns pontos, uma vez
que o IAP (Instituto Ambiental do
Paraná) tem encontrado alguns er-
ros na declaração.

O CAR é um registro eletrônico
obrigatório para todas as proprieda-
des rurais, no qual o proprietário ou
posseiro informa a situação ambi-
ental do seu imóvel, como existên-
cia de área remanescente de vege-
tação nativa, de área de uso restri-
to ou protegida. O objetivo é criar
uma base de dados para orientar
as políticas ambientais.

Já o PRA é voltado para a recupe-
ração de áreas degradadas nas pro-
priedades rurais. O produtor que ade-
rir ao programa deve apresentar uma
proposta de recuperação da área, que
será aprovada e fiscalizada pelo ór-
gão ambiental local. Durante o perío-
do de implantação das ações, o pro-
dutor não poderá ser punido por in-
frações ambientais cometidas antes
de 22 de julho de 2008.

 Com as mudanças implantadas na Avenida Brasil devido às
obras do PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado) ficaram proi-
bidas as conversões à esquerda nos cruzamentos, o que obriga os
condutores a fazerem o looping de quadra para cruzar a via ou tran-
sitar na mesma, no sentido contrário, com maior conforto e segu-
rança para veículos e pedestres. Visando à orientação adequada
dos motoristas, uma ação educativa será realizada amanhã, das 8
às 12 horas, nos 70 cruzamentos com a nova sinalização ao longo
do principal corredor da cidade.

CAR apresenta problemas

Ação educativa na Brasil

PROPRIETÁRIOS RURAIS
precisam fazer o registro dos imóveis

ARQUIVO

Erros
De acordo com Robson Martini,

assessor do sindicato, alguns
profissionais não habilitados ou

treinados cometeram alguns
erros na elaboração da

declaração do CAR. “Muitos
foram feitos sem a identificação
das áreas de vegetação nativa

ou sem as APPs (Áreas de
Preservação Permanente).

Dessa forma, o documento fica
incompleto, obrigando os
produtores a realizar uma

retificação”, orientou.
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Missão cumprida
O fim de semana de handebol em

Cascavel consagrou a equipe mascu-
lina AC5/Viapar/Estrada/Cascavel/Uni-
med. Em casa, com a torcida de fa-
miliares e amigos, os jovens coman-
dados pelo técnico Cezar Casagran-
de conquistaram o acesso para a
Chave Ouro do Campeonato Para-
naense de Handebol Juvenil.

A classificação foi confirmada no
início da noite de sábado, com uma
vitória por 39 a 28 sobre o time de
Saudade do Iguaçu, no Ginásio Sér-
gio Mauro Festugato, pela semifinal.

No dia seguinte, com o sentimento
de dever cumprido, os cascavelenses
foram superados na decisão do título
pela equipe de Alto Paraná, por 45 a
31. Os dois finalistas garantiram o aces-
so à elite do Estadual da categoria.

FOTOS: LHPR

 As disputas pelo Paranaense de Handebol Juvenil em Cascavel também
reuniram equipes da Chave Ouro, na qual o ACH/Santa Maria/Unioeste/Jada
defende o título conquistado em 2016. E as comandadas do técnico Marcos
Galhardo deram novo passo para isso, vencendo os dois compromissos em
casa pela 2ª etapa. Os triunfos foram por 31 a 6 sobre o time de Jardim
Alegre e por 18 a 17 sobre a equipe de Toledo. Os próximos compromissos
pelo Estadual serão nos dias 23 e 24 de setembro, em Campo Mourão.

F eminino

Liga Nacional
Vitoriosa por 27 a 25 no clássico
com o Maringá pela rodada de
abertura da Conferência Sul/
Sudeste da Liga Nacional
Feminina, na noite da última
quinta-feira, no Ginásio da
Neva, a equipe adulta de
handebol de Cascavel terá dois
compromissos fora de casa nesta
semana. Os desafios serão em
São Paulo. Na quinta-feira, às
19h, o desafio do FCC/FAG/ACH/
Cascavel será em São Bernardo
do Campo e no sábado, às 11h,
as comandadas do técnico Neudi
Zenatti desafiarão o time de
Guarulhos. Em casa, o próximo
compromisso será contra o
Pinheiros, atual campeão e uma
das potências do esporte
brasileiro, em jogo marcado para
o dia 9 de setembro.
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Justiça mantém gestores
O STJ (Superior Tribunal de Jus-

tiça) ratificou sua decisão de junho
e determinou que a empresária
Clarice Roman reassuma o coman-
do do Grupo Diplomata, com sede
em Cascavel, no oeste do Paraná.
Esta é a terceira vez que o Tribu-
nal precisa intervir contra decisão
do juiz da 1ª Vara Cível de Casca-
vel, Pedro Ivo Lins Moreira.

A decisão de ontem atendeu a
mandado de segurança ajuizado
contra sentença proferida dia 4
de agosto pelo juiz Pedro Ivo, na
qual destituía Clarice do coman-
do dos seus negócios, e que co-
locava um administrador judicial
em seu lugar, contrariando duas
decisões anteriores do STJ.

“O ministro Luis Felipe Salo-
mão, do STJ, viu que o juiz [Pedro
Ivo] tenta requentar as mesmas
questões que já foram tratadas
na sentença de falência e que na
verdade já foi anulada. E, quando
ele [Pedro Ivo] armou essa situa-
ção para destituir a Clarice, for-
çar a volta do administrador judi-
cial ao comando do grupo, o juiz
passou por cima do acórdão do
STJ e da própria reclamação que
determinava a recondução do ges-
tor”, explica o advogado do gru-
po, Laercion Wrubel.

Em abril deste ano, o STJ anulou a sentença de falência que havia sido dada
pelo juiz Pedro Lins em dezembro de 2014, mas o Tribunal precisou dar nova
determinação em junho porque os proprietários ainda não haviam sido
reconduzidos ao comando do grupo. Clarice reassumiu os negócios, finalmente,
apenas dia 20 de junho, mais de 930 dias após ter sido afastada pela sentença
de falência e 74 dias depois de o próprio STJ anular a tal decisão. Contudo, dia
4 de agosto o juiz Pedro Ivo surpreendeu a todos novamente, voltou a
contrariar o próprio STJ e, em nova sentença, limitou as ações de Clarice à
frente do comando do grupo e a afastou na sequência, substituindo-a por um
gestor judicial. Decisão agora que volta a ser cassada pelo STJ.
“Na reclamação explicamos que não cabe gestão judicial porque foi cassada a
sentença e precisamos assumir os negócios. Mas isso não passou despercebido
pelo ministro Salomão. Ele se manifesta sobre essas questões que o juiz [Pedro
Ivo] tanto fala e requenta e lembra que está praticamente tudo prescrito
quando diz que ‘o juiz está se baseando em fatos pretéritos; ou que deveriam
ter sido tratados em questão própria’”, destaca o advogado.

STJ SUSPENDEU DECISÃO que destituiu a empresaria Clarice Roman da administração

AÍLTON SANTOS

Histórico
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Mais de 200 atletas participaram
das provas de natação da Fase Final B
da 64ª edição dos Jogos Escolares
do Paraná, em Cambé. Em dois dias
de competições, sexta-feira (18) e
sábado (19), foi preciso muito
fôlego para realizar as 27 provas,
sendo elas: 50m, 100m e 400m
livre, 100m costas, 50m borboleta,
50m peito, 200m medley, 4x50m
livre e 4x50m medley misto. Onze
nadadores cascavelenses participam
das disputas, eles competiram em 33
provas, com destaque para Higor
Selzier da Silva (foto), aluno do
Colégio Estadual Marilis F. Pirotelli,
que foi 5º colocado nos 400m livre,
sétimo colocado nos 200m livre e 8º
nos 100m borboleta. Isadora Schell
Kowaleski, João Paulo Zanella Janke
e Rafaela Kupicki (Colégio Santa
Maria); Fellipe Mussinato (Colégio
Marista), Gustavo Henrique
Wiebbeling (C.E. Horácio R. dos
Reis); Mariana Vitoria Balem da
Fonseca (C.E. Mário Quintana);
Otávio Lupges da Silva e João Vitor
Beckert da Silva (C.E. Victorio E.
Abrozino); Hiuri Selzier da Silva
(C.E. Marilis F. Pirotelli); e Leonardo
Torres da Silva (C.E. Wilson Joffre)
também competiram em Cambé.

Os alunos do projeto social Das Ruas para o Tatame, do Bairro Santa Cruz, novamente
se destacaram em competições pela região. Desta vez foi no Open Toledo de Jiu-
Jítsu, realizado domingo. Oito cascavelenses comandados pelo professor Sérgio Vidal
participaram da disputa e voltaram para casa com 14 medalhas. Agora, a equipe se
prepara para disputar a 3ª Copa Jovem Lutador, que será realizada no dia 10 de
setembro em Foz do Iguaçu e que contará com cerca de 600 atletas de Brasil, Argentina
e Paraguai. Para isso, a equipe do projeto social já busca apoiadores para competir
com 25 crianças. As inscrições para a disputa custam a partir de R$ 60.
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COPA CIDADE DE FUTSAL

Equipes que chegaram invictas à disputa do título feminino da Copa Cidade de
Futsal, Ouro Verde Sub-20 e Afeto/Toledo fizeram um jogo acirrado pelo
troféu e que terminou sem um vencedor no tempo normal. A igualdade por 2 a
2, no Ginásio Euzébio Garcia, levou à decisão aos pênaltis. Nas cobranças
alternadas, melhor para a equipe toledana, que venceu por 7 a 6 e soltou o
grito de “é campeão” em casa depois de estar vencendo a final por 2 a 0 e ter
sofrido o empate. Nos pênaltis, destaque para a goleira da casa, Débora Taís
da Costa Carneiro, que defendeu a cobrança do título. Já artilharia do
campeonato foi dividida entre Eliane Luca da Silva (Ouro Verde Sub-20) e
Simone dos Reis Alves (Afeto/Toledo), ambas com 17 gols. Nesta sexta-feira
será a vez da definição do campeão do naipe masculino, entre as equipes L.A.
Cordeiro e Clube da Quarta. A decisão será às 21h no Ginásio da Neva.

LDF
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 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos

A situação precária da maioria
das Unidades Básicas de Saúde
(UBS) de Cascavel é bem conheci-
da da população. E para tentar ame-
nizar um pouco os problemas, R$ 2
milhões foram liberados para refor-
mas em 18 postos da cidade.

O Projeto de Lei nº 93/2017 de
autoria do Executivo Municipal foi
aprovado na manhã de ontem, du-
rante sessão ordinária da Câmara
de Cascavel. Todos os vereadores
foram favoráveis ao repasse que,
de acordo com o Legislativo, vem
de uma verba do Estado e não pre-
cisará ser devolvida. “É um dinhei-
ro de excesso de arrecadação do
Estado em que, inclusive, não obri-
ga uma contrapartida do Município”,
lembra o líder de governo na Câma-
ra, Alécio Espínola.

A proposta ainda precisa ser dis-
cutida em segunda votação, mas
todo o plenário já sinaliza para apro-
var a destinação de verba. “Algumas
unidades vão receber pequenas re-
formas, apenas pintura e melhoria
da aparência. Outras já receberão
uma reforma maior, mas necessá-
ria para dar melhores condições à
população”, comenta.

Mais de R$ 2 mi para a saúde

Nova gestão das UPAs
O que chama a atenção na
pauta de hoje é um
requerimento de autoria da
Comissão de Saúde e
Assistência Social. A ideia é
trazer o secretário de Saúde
Rubens Griep para a sessão do
dia 28 de agosto, para dar
esclarecimentos a respeito da
gestão compartilhada da UPA
(Unidade de Pronto
Atendimento) Pediátrica com o
Consamu (Consórcio
Intermunicipal de Saúde do
Oeste do Paraná). Os
vereadores querem saber como
vai funcionar a parceria, que
promete trazer mais médicos à
unidade e aliviar também as
demais unidades que, com a
parceria, devem atender
também à Pediatria.

Em primeira discussão e votação, o Legislativo também apro-
vou o Projeto de Lei nº 52/2017, que altera a Lei Municipal 6.532
de 28 de setembro de 2015, a lei que cria a Guarda Municipal. De

acordo com o líder de governo, Alécio Espínola, nada mais é do
que adequar á lei municipal á federal. “A lei federal 13.022 diz

que depois de quatro anos de instituição da guarda, ela só poderá
ser comandada por alguém que seja da Guarda. Como a nossa
está ativa há dois anos, ainda há dois para nos adequarmos”.
Atualmente, a Guarda Municipal de Cascavel é comandada pelo

policial militar aposentado, coronel Avelino Novakoski.

Projeto foi aprovado em PRIMEIRA VOTAÇÃO pelo Legislativo

Guarda Municipal
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Clássico que é garantia de fut-
sal de elevada qualidade técnica
no Estado, Marechal x Cascavel
terá um ingrediente a mais nesta
terça-feira: vale a liderança da
Série Ouro do Campeonato Para-
naense. O duelo, marcado para as
19h15 no Ginásio Ney Braga, em
Marechal Cândido Rondon, opõe
duas equipes que ostentam longo
período de invencibilidade.

O Marechal não perde há dez
jogos pelo Estadual e há 12 jogos
diante de seu torcedor, entre Para-
naense e Liga Nacional. Já o Cas-
cavel não perde há oito jogos, pe-

ríodo em que marcou 42 gols, mé-
dia superior a cinco por partida.

O poderio ofensivo cascave-
lense faz a equipe ter o segun-
do melhor ataque da competi-
ção. Por sua vez, o time rondo-
nense tem a segunda melhor
defesa e ainda não sofreu mais
de três gols em casa neste ano.

A batalha dos invictos desta noi-
te também garante o status por um
tabu. Desde 2013 o Cascavel não
vence o Marechal no Ney Braga.
Mais precisamente, desde o dia 3
de setembro de 2013, ou seja, há
quase quatro anos.

Batalha dos invictos

HOJE
19h15 Marechal x Cascavel

AMANHÃ
20h30 C. Mourão x Foz Cataratas

TERÇA-FEIRA (29)
20h30 Marreco x Umuarama
20h30 São Lucas x Pato Branco
20h15 Guarapuava x Toledo
Folga: Caramuru

18ª RODADA

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Pato Branco 29 15 8 5 2 43 23 20
2º Cascavel 29 14 9 2 3 60 41 19
3º Marechal 28 14 8 4 2 38 27 11
4º Marreco 27 15 8 3 4 62 36 26
5º Foz Cataratas 24 15 6 6 3 35 29 6
6º Guarapuava 23 15 6 5 4 41 41 0
7º C. Mourão 20 16 5 5 6 39 40 -1
8º Umuarama 17 16 4 5 7 42 40 2
9º São Lucas 15 14 4 3 7 26 41 -15
10º Toledo 11 15 3 2 10 23 53 -30
11º Caramuru 2 15 0 2 13 24 62 -38

SÉRIE OURO

FOTOS: SESC CASCAVEL

EQUIPE DA AABB Cascavel ficou com o título de campeão

Time do COLÉGIO ITECNe comemorou o terceiro lugar

Jogos Comerciários
Após a definição dos campeões do vôlei de praia (masculino

e feminino) e do truco (misto), desta vez foi a vez do
voleibol feminino apontar a equipe vitoriosa da 1ª fase dos
Jogos Comerciários do Paraná. O time da AABB jogou em
casa e faturou o título municipal, no fim de semana, e
ganhou o direito de representar a cidade na 2ª fase, a

regional, dos Jogos, que neste ano será em Cascavel, nos
dias 7 e 8 de outubro e contará também com os campeões

de Umuarama, Campo Mourão, Paranavaí, Francisco Beltrão e
Maringá. As disputas do Sesc Cascavel prosseguem agora nas
modalidades de futsal, futebol sintético, basquete, vôlei de
quadra, tênis de mesa e xadrez. Na 2ª fase, os campeões
garantirão a classificação para a 3ª fase com todas as

despesas pagas pelo Sesc para a disputa do título estadual
em Caiobá, nos dias 21 e 22 de outubro.

CONTINENTAL GP Voleibol levou o troféu de segundo lugar
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HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

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

Cascavel, 22 de agosto de 2017

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

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

Gisleine Fernandes Solda
Patricia Menezes

Jeferson Lima de Moraes
Michele de Jesus Area

Valmon Abel Vieira
Marta Regina Valero

Douglas Lucas de Sousa
Sabrina Pardinho

Zeno Gonçalves dos Santos
Sueli Moraes Woellner

Pedro Henrique Sanches Aguera
Thayara Garcia Bassegio

Pos. Time PG J V E D GP GC SG
1º Foz do Iguaçu 9 5 2 3 0 6 3 3
2º Iraty 8 5 2 2 0 7 5 2
3º FC Cascavel 7 4 2 1 1 4 3 1
4º Rio Branco 7 4 2 1 1 4 3 1
5º Maringá 6 3 2 0 0 7 1 3
6º Toledo 5 4 1 2 1 5 5 0
7º Paranavaí 5 5 1 2 2 7 10 -3
8º P. Londrinense 3 4 1 0 6 4 5 -1
9º Andraus 1 4 0 1 3 2 9 -7
10º Operário 0 1 0 0 1 1 2 -1

TAÇA FPF

P. Londrinense 0x2 Foz do Iguaçu
Paranavaí 1x1 FC Cascavel

Andraus 1x2 Rio Branco
QUARTA-FEIRA (13/9)

20h15 Operário x Toledo
20h15 Maringá FC x Iraty

5ª RODADA

SÁBADO
19h Foz do Iguaçu x Operário

DOMINGO
11h P. Londrinense x Maringá FC
11h Toledo x Rio Branco
11h Paranavaí x Andraus

QUARTA-FEIRA (30)
19h05 FC Cascavel x Iraty

6ª RODADA

Aberta no domingo com o empa-
te por 1 a 1 entre Paranavaí e FC
Cascavel e a vitória por 2 a 0 do ago-
ra líder Foz do Iguaçu sobre a Portu-
guesa Londrinense, a 5ª rodada da
Taça FPF teve prosseguimento ontem
com a vitória do Rio Branco por 2 a 1
sobre o Andraus, em Irati.

Com o triunfo, o time de Para-
naguá chegou aos mesmos sete
pontos da equipe cascavelense.
Aliás, chegou a exatamente a mes-

ma campanha da Serpente Aurine-
gra, que só voltará a atuar pela
competição na quarta-feira da se-
mana que vem, dia 30.

A data foi confirmada ontem pela
Federação Paranaense. Anterior-
mente, o jogo pela 6ª rodada seria
neste fim de semana, como as de-
mais partidas da rodada.

Também nessa segunda-feira a
Federação confirmou que o duelo
entre Maringá FC e Iraty, que deve-
ria ter ocorrido no domingo pela 5ª
rodada, mas foi adiado por conta
de um acidente automobilístico com
a delegação do Iraty, será no dia 13
de setembro, mesma data de Ope-
rário x Toledo.

FCC x Iraty só no dia 30

A Copa Amop de Futebol Regional teve sua
9ª edição aberta no domingo com a realização
de apenas seis das oito partidas programadas.
Isso por conta das chuvas que atingiram a
região causando estrados em algumas
localidades. Para o time de Cascavel, que na
competição é representado pelo D’Napolli e
que estreou com vitória por 1 a 0 sobre o
Anahy, na casa do adversário, o próximo jogo
será como mandante, mas fora de casa. O
time cascavelense está no Grupo C com
Ubiratã e Iguatu, mas, com dificuldades de
jogar em Cascavel, atuará em Tupãssi.

COPA AMOP  AMOP
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Tentativa de Suspense
Durante sessão desta segunda-feira, o vereador
Alécio Espínola convidou os demais colegas para

participar da Escola de Governo de hoje, na
Prefeitura de Cascavel. Ele apenas fez o convite, mas

não quis revelar o tema. Tentou suspense, mas
esqueceu de que a Prefeitura

tem assessoria de imprensa. E que a assessoria
sempre avisa sobre os temas…

Escola de Governo
Nesta terça-feira, será a
vez da Acesc
(Administração dos
Cemitérios e Serviços
Funerários de Cascavel)
apresentar resultados das
ações realizadas na
autarquia. Um dos
assuntos importantes em
torno da reunião é a
assinatura do Anteprojeto
de Lei que será
encaminhado à Câmara,
para implantar políticas
públicas de controle,
criação e comercialização
de animais, assim como a
adoção e monitoramento
sanitário.

No PPA
O prefeito Leonaldo
Paranhos também vai
assinar o projeto que
incluirá no PPA (Plano
Plurianual) dotação
orçamentária para essas
atividades. O vereador
Serginho Ribeiro, que
participou das
discussões a respeito,
diz que nesse ano as
ações começaram com
uma verba de R$ 450 mil
para castração de
animais de pessoas de
baixa renda e também os
recolhidos por ONG
(Organização Não
Governamental).

COBRANDO...

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Nem saiu do forno e o projeto de lei aprovado semana
passada que implanta a Patrulha Maria da Penha, de
autoria do vereador Gugu Bueno, será publicamente
sancionada na manhã de hoje, na Escolinha de Governo.

  O prefeito assina ainda o decreto que regulamenta os
serviços da UBER em Cascavel. A intenção é estabelecer
regras de funcionamento e seguir padrões que já funcionam
em grandes capitais.

O vereador Olavo Santos voltou a cobrar, agora com
requerimento ao Município, quanto, para onde ou o
quê cada deputado estadual e federal destinou para
os serviços públicos de Cascavel..

A promessa dos verea-
dores que compõe a CPI
(Comissão Parlamentar de
Inquérito) das Fossas de
Cascavel é que o relatório
da Comissão “vai feder”.
Misael Júnior, Sidnei Ma-
zutti e Serginho Ribeiro
concluíram a investiga-
ção. Apenas o relatório
tem 160 páginas, mas o
conteúdo está em ar de
mistério. Isso porque a
conclusão será revelada
apenas nesta terça-feira,
às 10h, horário em que os
membros vão protocolar o
relatório na Câmara.

A única certeza, adian-
tada pelo presidente da
Comissão, Misael Júnior,
é de que a denúncia não

CPI das Fossas
conclui relatório

será arquivada. “Vamos
protocolar na Câmara,
que tem três dias úteis
para dar uma resolução.
Depois, o relatório é en-
caminhado à mesa dire-
tora, que em três dias pre-
cisa colocar em pauta
para votação. Amanhã
[hoje] é o último dia para
protocolar na câmara,
acreditamos que deve ir
à votação na sessão or-
dinária da terça-feira da
semana que vem, quan-
do o relatório será lido,
discutido e votado, em
votação única”, explica.

5 MESES

Toda a investigação, segundo os vereadores,
rendeu mais de duas mil páginas, entre processos,
documentos e oitivas. Dez escolas foram visitadas,
além de Cmeis (Centros Municipais de Educação
Infantil). Nas oitivas, 24 pessoas foram ouvidas, e
tudo isso foi documentado pelos vereadores que
compõe a comissão.

RELATÓRIO ainda ficou no mistério e conteúdo deve ser divulgado hoje

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Aílton Santos
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Megasena
Concurso: 1960

01 18 25 37 39 43

Dupla sena
Concurso: 1683

04 08 31 33 36 401º sorteio

03 11 14 15 17 392º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1553

01 02 04 08 09 11 12 13
15 17 18 19 21 22 25

Quina
Concurso: 4461

16 36 42 66 68

Timemania
Concurso: 1072

03 34 38 46 71 76 79
TIME DO VILA NOVA/GO

Lotomania
Concurso: 1789

00 04 10 11 13 17 18
21 26 30 31 37 44 54

55 57 70 72 74 82
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5206

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

700.000
36.000
30.000
24.700
20.146

SÉRIE B
19h15 Brasil de Pelotas x Goiás
21h30 América-MG x Criciúma

SUL-AMERICANA
21h45 At. Tucumán x Independiente

LIGA DOS CAMPEÕES
12h30 Astana x Celtic
15h45 Sevilla x I. Basaksehir
15h45 Maribor x Hapoel Sheva
15h45 Nice x Napoli
15h45 Rijeka x Olympiacos

JOGAM HOJE

Milton Mendes não é mais o trei-
nador do Vasco. Ele não resistiu à
derrota do último domingo, por 3 a
0, para o Bahia, que colocou a equi-
pe próxima da zona de rebaixamen-
to. Ontem, o técnico se reuniu com

o presidente Eurico Miranda e foi avi-
sado da decisão. Ele estava desde
março no Cruzmaltino.

O Vasco já estava decidido e con-
versava internamente sobre o nome
do próximo treinador. Zé Ricardo, ex-

técnico do Flamengo e demitido há
menos de duas semanas pelo rival,
é o favorito para assumir o cargo.

No clube carioca, Milton dirigiu a
equipe em 27 ocasiões, com 11 vitó-
rias, seis empates e 10 derrotas. Com
o revés na capital baiana, o Vasco caiu
para a 15ª colocação e ficou a ape-
nas três pontos da zona da degola.

No desembarque da delegação no
Rio de Janeiro, torcedores hostiliza-
ram e tornaram Milton Mendes prin-
cipal alvo dos protestos. Segundo al-
guns vascaínos mais exaltados no Ae-
roporto do Galeão, os jogadores que-
rem derrubar o treinador e, por isso,
não correm o que podem em campo.

Na próxima rodada, o Vasco
encara o Fluminense no Maraca-
nã, no sábado. Como será visitan-
te, o Cruzmaltino terá apenas
10% da carga de ingressos dis-
poníveis para a sua torcida.

Ex-Flamengo no Vasco?

Neymar estreou domingo em casa pelo PSG com uma atuação de gala.
Marcou duas vezes na goleada do PSG por 6 a 2 sobre o Toulouse, pela
segunda rodada do Campeonato Francês, e ainda deu passes, dribles e sofreu
um pênalti em sua primeira partida em casa pelo novo clube. Ontem, a exibição
do brasileiro foi elogiada pelo técnico da seleção brasileira, Tite, que afirmou
estar claro que o jogador está feliz na nova casa. “Parece-me que há felicidade
no Neymar e no Dani [Daniel Alves] na troca de clube”, disse ele a jornalistas
após um encontro com treinadores. Neymar trocou recentemente o Barcelona
pelo PSG na maior transação da história do futebol, pelo valor de 222
milhões de euros. Outro brasileiro e também titular da seleção, o lateral Daniel
Alves, trocou a Juventus pelo time francês na última janela de transferências.

EFE
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 “Dizem que em algum lugar, parece que no Brasil,
existe um homem feliz”. Se o romântico poeta Vladimir
Maiakovski pudesse ver cortes em benefícios sociais até
o osso, míngua de investimentos, dívida explodindo, apo-
sentadoria reduzida em valores e aumentada em anos,
talvez fosse achar outro país com um homem feliz.

A busca pela felicidade foi rebaixada no rating das
agências de otimismo e poesia. As duas coisas que
mais se aproximam da felicidade são, para as famíli-
as, pagar as dívidas; para o Estado, que a dívida cres-
ça menos velozmente.

O SUS subiu no telhado e a rede lá embaixo está esbu-
racada. A mobilidade ruma para a imobilidade: quanto mais
caro e ruim fica o transporte coletivo, mais máquinas polui-
doras e condutores à beira de um ataque de nervos aumen-
tam a distância entre um coração e a felicidade.

Dificilmente haveria um lugar melhor para haver ho-
mens felizes que o Paraná. Produz tanta comida, gera
tanta energia, sua excelente mescla étnica resulta em
filhos espertos e ávidos para trabalhar que não é possível
ter mais de meio milhão de desempregados e outros tan-
tos trabalhando precariamente.

Mas pelo menos quem entrou no programa Minha Casa,
Minha Vida corresponde ao verso otimista de Maiakovski,
não é mesmo? Sim, desde que a família não esteja pas-
sando o inverno num ginásio de esportes, na rua da amar-
gura e a casa contemplada não faça parte de 56,4% dos
imóveis entregues com defeitos de construção, segundo o
Ministério da Transparência e a Controladoria-Geral da União.

PARANAENSE FELIZ,
POR PURA LÓGICA

 Encontro do PSL
Quem está trabalhando
muito esta semana é o
deputado estadual Adelino
Ribeiro. Como presidente do
PSL no Paraná, organiza o
encontro estadual do partido
em Cascavel, na próxima
sexta-feira. A expectativa é
de presença de líderes de
mais de duzentas cidades
onde existem executivas
municipais. Osmar Dias e
Ratinho Junior, dois pré
candidatos a governador
do Paraná, confirmaram
presença.
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“Nós não somos
donos do povo, o

povo é quem paga
a gente. Eles
[o povo] são o

nosso patrão, às
vezes as pessoas

confundem.”

Alceu Sperança
Escritor

alceusperanca@ig.com.br

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

A ação da
Prefeitura de
Cascavel para
regularizar o
comércio
ambulante sem
deixar de se
preocupar com
a questão social.

O reitor da
Unioeste Paulo
Sergio Wolf,
que foi multado
pelo Tribunal
de Contas do
Paraná por
falha em
licitação.
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Policial Madril, em
discurso ontem na

Câmara de Vereadores.

 Estradas Rurais
Na sessão de ontem da
Câmara de Cascavel, o
vereador Roberto Parra
destacou a situação
precária da estrada rural
que leva à comunidade de
Jangada Taborda. A estrada
é continuidade da Rua Rio
da Paz e, segundo o
legislador, “há tempos não
passa uma patrola por lá”.
O comentário surgiu
enquanto os vereadores
votavam o projeto do
Policial Madril, para
instituir o Dia do Colono.

DIVULGAÇÃO
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Mais perto da casa própria
Um público diferente lotou o Ginásio Sérgio Mauro
Festugatto na tarde de ontem, mas a angústia
parecia ser de torcedor em final de campeona-
to. Centenas de pessoas foram acompanhar o
sorteio dos imóveis do Conjunto Habitacional Ri-
viera. O sonho da casa própria vai se tornar rea-
lidade para 2.089 famílias.  Pág. 08
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Fluminense vence o Atlético
Finalizando a 21ª rodada da Sé-

rie A do Campeonato Brasileiro, Flu-
minense e Atlético-MG se enfrenta-
ram na noite de ontem, no Maraca-
nã. Em jogo equilibrado, o Tricolor
Carioca saiu na frente no placar, viu
o Galo empatar, mas marcou no fi-
nal da partida: 2 a 1. Os dois gols
foram de Henrique Dourado, novo
artilheiro isolado da competição,
com 12 tentos marcados.

Com a vitória, o Flu subiu para
a oitava posição, com 30 pontos.
O Atlético, com 26, desceu para
o 13º lugar.

NELSON PEREZ/FLUMINENSE
Fluminense SUBIU PARA OITAVA colocação com 30 pontosO jogo

Controlando a partida no primei-
ro tempo, o Fluminense criou vári-
as chances de gol e mostrou uma
atuação segura no Maracanã. Logo
aos quatro minutos, Marlom Freitas
finalizou de pé direito, e obrigou Vic-
tor a se esticar para defender. De-
pois de boas oportunidades com
Gustavo Scarpa e Lucas, o Tricolor
carioca chegou ao gol aos 37 minu-
tos da etapa inicial. Após escanteio
cobrado no segundo pau, o goleiro
atleticano não saiu bem, e Henri-

que Dourado, meio sem ângulo, ca-
beceou para o gol: 1 a 0. No lance
seguinte, o Galo respondeu com
boa chegada de Júlio César, que
chutou de longe e quase empatou.

Na volta do intervalo, o Atléti-
co apareceu mais ofensivo e, aos
seis minutos, Rafael Moura foi
parado na defesa de Júlio César.
Insistente, o Galo mineiro empa-
tou a partida aos 11. Valdívia ini-
ciou a jogada no meio de campo,
brigou pela bola e tocou para Ca-

zares, que devolveu para o meio.
O meia recebeu de volta e bateu
de primeira: 1 a 1. Aos 32, o Atlé-
tico teve a chance de virar o pla-
car, novamente com Valdívia, que
arriscou uma bomba de longe e
viu Júlio César desviar com o pé.
Diante de um adversário ofensi-
vo, o Fluminense teve dificuldade
para voltar a propor o jogo. Mas,
aos 42 minutos, o artilheiro Hen-
rique Dourado, de cabeça, garan-
tiu a vitória tricolor por 2 a 1.


